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Geb. Groningen (ged. 28-10-1746, overl. Groningen 
27-11-1816). Studeerde te Amsterdam o.l.v. J. Buys. Koopman 
(winkelier), tevens amateur-schilder en hoofdzakelijk 
tekenaar van landschappen met vee.
Sinds 1798-1804 een der eerste hoofddirecteuren van de 
Academie Minerva te Groningen.
Tekeningen en topografische voorstellingen in het Rijkspren-
tenkabinet Amsterdam.
(Bron: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 
1750-1950, Pieter A. Scheen)
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Zelfzwichter
Een wieksysteem met kleppen die automatisch 
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Het eerste begin
Vandaag de dag vinden we in de provincie Groningen 
nog 84 windmolens, waarvan de oudste de korenmolen 
Edens in Winschoten uit 1763 is. De geschiedenis van 
molens gaat echter véél verder terug. Kleine wrijf-
stenen om meel mee te maken zijn in Groningen 
waarschijnlijk al rond 4000 voor Christus in gebruik 
genomen. Enkele eeuwen voor het begin van onze 
jaartelling kwamen handmolens in zwang. Deze stenen 
leken wel wat op de koppels maalstenen die we in de 
huidige molens vinden, alleen waren ze dan van een 
veel bescheidener afmeting omdat ze anders niet op 
handkracht rond te draaien waren. Rond het begin van 
de jaartelling zijn vermeldingen bekend in het Romein-
se gebied van molens die met dierlijke kracht werden 
aangedreven. Uit dezelfde periode (de eerste eeuw 
voor Chr.) zijn ook vermeldingen van watermolens 
bekend (door water aangedreven molens). Voor water -
molens is stroming en stuwing van het water een 
vereiste. Het vlakke Groningerland leent zich hier slecht 
voor, maar toch moeten in de omgeving van Ter Apel 
ten minste twee watermolens gestaan hebben (zie: De 
Nieuwe Zelfzwichter 1997/4, p. 18).

Standerdmolens
De eerste betrouwbare vermeldingen van windmolens 
zijn rond 950 te dateren. Men moet hierbij denken aan 
een primitief koppel maalstenen dat rechtstreeks door, 
om een verticale as draaiende, windvangende rietmat-
ten daarboven werd aangedreven. Soms was de 
rietmattenrotor achter een spleet in een muur inge-
bouwd. Dit type molen vond men in Iran en omlig-

gende landen waar de wind over het algemeen uit één 
richting kwam. Deze molentjes lijken weinig op de al 
tamelijk ingewikkelde standerdmolen, die voor ons 
bekend staat als het oertype van de windmolen. De 
provincie Groningen kent momenteel nog een origi-
nele standerdmolen, die van Ter Haar bij Ter Apel en 
een replica van deze molen op een van de bastions van 
het vestingstadje Bourtange.
De rechtstreekse overbrenging in een standerdmolen 
(van het bovenwiel naar de maalstenen) lijkt misschien 
vrij eenvoudig. Voor een constructie die rond 1180 in 
Vlaanderen, Normandië en Engeland voor het eerst 
werd vermeld is zij echter al behoorlijk ingewikkeld. 
Een standerdmolen is een houten kast met (maal)
werktuigen die in zijn geheel op de wind wordt 
gezet - een standerd of staak (met bijbehorende 
schoren) in het midden is zijn enige vaste punt.

Torenmolens
Een volgende stap in de evolutie van windmolens is de 
ontwikkeling van de torenmolen. Nederland kent 
tegenwoordig nog vier torenmolens, waarvan eigenlijk 
alleen de torenmolens van Zeddam en Zevenaar in de 
provincie Gelderland nog in hun min of meer originele 
toestand te bewonderen zijn: zeer massieve, cilindri-
sche volledig stenen gevaarten (behalve de kap). Beide 
molens zijn omstreeks 1450 gebouwd en ze zijn nog 
steeds maalvaardig. Hiermee zijn ze zonder enige 
twijfel de oudste nog bestaande molens in Nederland. 
Het vernieuwende element van deze torenmolen was 
dat alleen de kap gekruid hoefde te worden om het 
wiekenkruis in de wind te zetten in plaats van de 

Het ontstaan van de 
windmolen in de Lage 
Landen en de ontwikkeling 
van de houtzaagmolen

J.T. van DiJk

VoorMALIGe	sTAnDerDMoLen	Te	HAren	
uIT:	GronInGer	MoLenBoek,	1981
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gehele kast, zoals bij de standerdmolen. Wel was in de 
torenmolens de aandrijving van de stenen nog recht-
streeks van het bovenwiel naar de stenen - precies 
hetzelfde systeem als in de standerdmolen. Of de 
torenmolen ook daadwerkelijk van latere datum is dan 
de standerdmolen is moeilijk te zeggen. Het is goed 
mogelijk dat beide molens rond dezelfde tijd zijn 
ontstaan en dan moet men het ontstaan van torenmo-
lens in Duitsland plaatsen.

Poldermolens
Een torenmolen is een zeer imposant gebouw en wie 
wel eens in Zeddam in de Grafelijke Korenmolen is 
geweest, weet ongetwijfeld nog hoe dik de muren van 
deze molen zijn: onderin meer dan een meter dik! Op 
de slappe Hollandse veengronden was een torenmolen 
een moeilijkheid. Vandaar dat het principe van de 
kruibare kap van een torenmolen overgenomen werd 
in een veelkante houten molen. Rond 1407 wordt dan 
de eerste melding gemaakt van een poldermolen in de 

omgeving van Alkmaar. Destijds werden zowel deze 
veelkante houten molens (die na enige aanpassingen 
onze voornamelijk achtkante bovenkruiers zouden 
worden) als wipmolens gebouwd voor polderbemaling. 
Wipmolens lijken veel op de standerdmolens - met als 
verschil dat de standerd hol is waardoor een verticale 
as loopt die het maalwerktuig, in dit geval een schep-
rad, op de begane grond kan aandrijven.
Waarom ontstonden die poldermolens in de Lage 
Landen? Het antwoord ligt besloten in de benaming 
van het gebied. De uitgestrekte veengronden wilde 
men voor verbouw van gewassen en bewoning 
geschikt maken. Aanvankelijk lukte dat met slootjes, 
dijkjes en spuisluizen, maar toen de grond verder ging 
inklinken waren er krachtiger middelen nodig. Hoos-
bakken en handscheppen voor het uitslaan van water 
waren te kleinschalig om grote gebieden droog te 
houden. Vandaar dat een scheprad zijn intrede deed en 
in een gebied met veel wind was een windmolen voor 
aandrijving van een scheprad erg geschikt. In de 

DeTAIL	VAn	De	VoGeLVLuCHTkAArT	VAn	HAuBoIs	(GeTekenD	1643,	uITGAVe	1664;	HeT	noorDen	Is	LInks)		
LInksMIDDen	De	eersTe	zAAGMoLen	BIj	GronInGen	–	reproDIensT	GronInGer	ArCHIeVen
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provincie Groningen werd al wel door middel van 
kleine molentjes kleinere gebieden bemalen, maar de 
grote achtkante bovenkruiers kwamen pas aan het 
einde van de 18e eeuw op in onze provincie.
Het oudste nog bestaande voorbeeld in provincie 
Groningen is de molen van De Grote Polder in Slochte-
ren (1783) die tegenwoordig zijn diensten vooral als 
instructiemolen voor nieuwe vrijwillige molenaars 
bewijst. Er was overigens in het Groningerland wel 
eerder geëxperimenteerd met grote poldermolens, 
namelijk de Adam en de Eva ten noorden van Bedum, 
die al in 1662 gebouwd werden. Deze molens waren 
toen echter nog een uitzondering en nadat ze in 1818 
overbodig waren geworden verhuisden ze later naar 
Delfzijl en Usquert alwaar ze nog steeds als koren- en 
pelmolen te bewonderen zijn.

Industriemolens ‑ Cornelis Corneliszoon van Uitgeest
Dit verhaal vertelt slechts in grote lijnen een en ander 
over de geschiedenis van de molens in Nederland; het 
verhaal over de industriemolens zou alleen al een zeer 
prominente plek kunnen opeisen.
Bij de industriemolens zal ik me beperken tot hout-
zaagmolens, aangezien dit type naast de ‘boeren’- 
molens voor malen en pellen het enige type echte 
industriemolen is dat we tegenwoordig nog in de 
provincie Groningen kunnen aantreffen. In Woltersum 
staat de Fram, een gecombineerde koren-, pel- en 
houtzaagmolen die nog steeds vrijwel elke zaterdag op 
windkracht bomen verzaagt. Ook zijn kleine broertje 
Bovenrijge in Ten Boer wordt elke zaterdagochtend 
door enthousiaste vrijwilligers in bedrijf gesteld. Een 
derde zeer bijzonder houtzaagmolentje vinden we in 
Wedderveer. Het molentje staat tegenwoordig enigs-
zins in de bossen, maar is sinds een restauratie in de 
jaren negentig van de afgelopen eeuw weer in prima 
conditie.

Hoe is de houtzaagmolen ontstaan en wat voor 
betekenis heeft hij voor de Nederlanden gehad? 
Aanvankelijk werden bomen op handkracht verzaagd 
tot planken: een schragenstellage met bovenop de 
boom een zager en ook onder de stam een zager die 
samen op handkracht de zaag op en neer moesten 
bewegen. U kunt zich voorstellen dat dit erg arbeids-
intensief en weinig productief moet zijn geweest. Een 
boer uit het Noord-Hollandse Uitgeest zorgde aan het 
einde van de 16e eeuw voor een uitvinding die de loop 
van de geschiedenis van ons land een zeer belangrijke 
wending zou geven. In 1593 vroeg Cornelis Cornelis-
zoon octrooi aan op de zaagmolen en enkele jaren 
later toen zijn toepassing van de krukas ook door 
anderen werd gebruikt, op het zogenaamde ‘besonder 
creckwerk’. Cornelis ontwikkelde een molentje waarin 
een krukas met daaraan zaagramen tot beweging werd 
gebracht. Na het nodige geëxperimenteer kwam 

hieruit in de Zaanstreek de paltrokmolen tot stand. De 
paltrok lijkt op een standerdmolen, maar heeft aan 
weerszijden uitbouwsels voor het onderbrengen van de 
zagerij. Later werden ook bovenkruiers als houtzager 
ingericht. De bovenkruiers verrichten het zwaardere 
zaagwerk, de paltrokken het lichtere zaagwerk. Men 
kan zich voorstellen dat dit een enorme opbloei van de 
scheepsbouw en industrie aan de Zaan teweeg bracht 
en mede dankzij de houtzaagmolen konden schepen 
veel sneller gebouwd worden dan voorheen. In de 
AVRO-serie Werken met Wind en Water betogen 
verschillende wetenschappers waaronder historici dan 
ook dat de houtzaagmolen een van de belangrijkste 
pijlers onder onze Gouden Eeuw geweest is.

Een zaagmolen verscheen ook al in 1628 in de stad 
Groningen en wel aan het Reitdiep, net buiten de 
stadswallen, bij de Kranepoort – dat was prettig dicht 
bij de werf van de Groningse Kamer van de West- 
Indische Compagnie. In de 19e eeuw zouden er nog  
de nodige houtzagers in onze provincie bij gebouwd 
worden. De afbraak van de windmolenhoutzagerij was 
een gevolg van de omschakeling naar de bouw van 
stalen schepen. Door de film Stoere Werkers blijft de 
zaagmolen De Hoop in Holwierde nog in herinnering. 
De molen zelf is helaas in oktober 1945 afgebrand  
(na de bevrijding te hebben overleefd!).
Al met al reden genoeg om de nog bestaande hout-
zagers in onze provincie te koesteren.

Bronnen:
Diverse auteurs in opdracht van De Hollandsche Molen, 
Molens. De nieuwe Stokhuyzen (Zwolle 2007)
B. van der Veen Czn., Groninger Molenboek  
(Groningen 1981)
Gerbrand de Vries, Een Besonder Creckwerk  
(Uitgeest 1986)

De	Hoop	Te	HoLwIerDe		
(wAArsCHIjnLIjk	VrIj	korT	Voor	De	BrAnD)
CoLLeCTIe:	GronInGer	MoLenArCHIef
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B.D. PoPPen

De stoom(koren)molens 
in de stad Groningen

tiende eeuw. Het tweede artikel, voorzien van 17 
foto’s, geeft ons een overzicht van de molens in de stad 
Groningen vanaf de eerste vermelding ervan op de 
getekende plattegronden waarvan de bekendste en 
meest betrouwbare die van Egbert Haubois is.

In de negentiende eeuw maakten enige molens (met 
name olie- en houtzaagmolens) de overstap tot het 
gebruik van een stoomwerktuig. Een overzicht vanaf 
wanneer en welke molens in de stad Groningen dit 
betrof heb ik niet aangetroffen, maar in verschillende 
bronnen is hierover interessante informatie te vinden.

Stoommachines
Leveranciers van stoommachines en ketels in de 
negentiende eeuw waren onder andere de firma 
Backer en Rueb te Breda, de IJzergieterij ‘De Prins van 
Oranje’ te ’s-Gravenhage, de Gebr. Stork uit Hengelo 
(sinds 1868), de Gebr. van den Kerckhove te Gent en 
het Engelse bedrijf Marshall & Sons te Gainsborough.

De eerste vermelding
Een eerste vermelding van een stoommachine is 
gedateerd op 11 september 1837 en is te vinden in de 
Resoluties van Burgemeester en Wethouderen der stad 
Groningen. Het betreft de ‘oprichting’ van een stoom-
machine in een oliemolen. Het bericht meldt, dat ‘aan 
de Heeren Modderman en Comp. te Groningen de 
vereischte acte van vergunning is uitgereikt voor het 
gebruik van een in den loop der maand Augustus ll. in 
hunne alhier gevestigde olie en koornmolen geplaatst 
stoomwerktuig van lage drukking.’ 1

een	vaak	gehoorde	opmerking	is	dat	er	in	het	midden	van	de	
negentiende	eeuw	circa	1000	molens	in	de	provincie	Groningen	
hebben	gestaan.	Bijna	ondenkbaar	nu	en	een	schril	contrast	met	
de	84	molens	die	er	nu	nog	over	zijn.	Het	is	dan	ook	altijd	boei-
end	een	blik	te	kunnen	werpen	in	het	rijke	molenbestand	zoals	
dat	in	de	vorige	eeuwen	heeft	bestaan.

Eén mogelijkheid daartoe wordt ons geboden door 
Joosting, die in de Groningsche Volksalmanak voor het 
jaar 1922 een overzicht van de molens in de provincie 
Groningen vermeldde, dat in 1808 was opgemaakt. Dit 
summiere overzicht vormde slechts een klein onderdeel 
van een zeer lijvig rapport dat was samengesteld op 
verzoek van koning Lodewijk Napoleon ter gelegen-
heid van diens bezoek aan het departement Groningen 
in 1808. In het tweede deel van dit rapport Staat van 
de commercie en industrie worden in paragraaf 8 
onder het kopje Molens van alle soort de dan aanwe-
zige molens in stad en ommelanden vermeld te weten 
97 roggemolens waarvan 11 in de stad Groningen, 35 
pelmolens waarvan 4 in de stad Groningen, 23 zaag-
molens waarvan 13 in de stad, 17 oliemolens waarvan 
8 in de stad en 1 papiermolen, 1 schorsmolen en 
1 trasmolen, alle drie in de stad Groningen.

Een tweede mogelijkheid het molenbestand in vorige 
eeuwen te beschouwen wordt ons  geboden door B. 
van der Veen Czn., bestuurslid van de vereeniging ‘De 
Hollandsche Molen’, zoals de ondertekening voluit 
luidt. Hij schreef, na het verdwijnen van de laatste 
molen binnen de grenzen van de gemeente Groningen 
in 1922 - eveneens in de Groningsche Volksalmanak, 
doch nu voor het jaar 1931 - een uitgebreid artikel over 
de windmolens, die in de loop der eeuwen in deze 
gemeente hebben gestaan.

Alhoewel het eerstgenoemde overzicht alleen de 
functie en het aantal vermeldt, is dit toch een waarde-
volle bijdrage aan onze kennis over de molens in zowel 
de provincie als in de stad in het begin van de negen-

sTAAnDe	sTooMMACHIne	VAn	MArsHALL	&	sons
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Nadrukkelijk wordt er aan toe gevoegd ‘dat zij gehou-
den zijn om zowel die acte van vergunning waarin het 
doel ende beschryving van het werktuig is vermeld, als 
het daarbij overgelegde exemplaar van ’s Konings 
besluit van den 26 September 1833, op eene voor ieder 
zigtbare plaats in hunnen molen te doen aanplakken 
of ophangen en aangeplakt of opgehangen te doen 
blijven.’ Tevens wordt de commissaris van Politie gelast 
op de nakoming van het vorenstaande toe te zien. 2

En op 12 november 1838 is te lezen dat volgens een 
koninklijk besluit van 21 oktober ll. ‘aan de Oliefabri-
kanten Modderman en Co. te Groningen vergunning 
wordt verleend, om hunne Stoomoliemolen mede als 
stoom pelmolen in werking te doen brengen onder bij 
dat koninklijk besluit vermelde bepalingen.’ 3 Het 
betreft hier de in 1736 gebouwde oliemolen, die reeds 
een voorganger had uit 1679. In de nacht van 21/22 juli 
1854 brandde de molen met de woning van de eige-
naars af. 4

De eerste stoomhoutzaagmolen
In 1846 wordt de eerste houtzaagmolen met een 
stoommachine uitgerust. Burgemeester en Wethoude-
ren der Stad Groningen nemen op 30 april 1846 voor 
notificatie aan, dat de Gedeputeerde Staten de 
houtzaagmolenaar Arend van Calcar toe staan: ’In 
plaats van den in den laatst verloopen zomer afgebran-
den wind-houtzaagmolen, gestaan hebbende buiten 
de Kraanpoort aan den Reitdyk, op het erf, by het 
Kadaster bekend onder Sectie C nr. 17, 18 en 19, op te 
rigten een Stoom-houtzaagmolen.’ 5

De door blikseminslag op 18 juni 1845 afgebrande 
molen was een in 1759 gebouwde achtkante boven-
kruier met stelling. 6

Op 24 maart 1851 vraagt Machiel Hendriks van den 
Veen, van beroep olieslager, wonende nabij Groningen 
(aan het Winschoterdiep buiten het Kleine Poortje) ‘om 

vergunning te bekomen en tot het gebruik maken van 
de in zijnen Stoommolen voorhanden Koornsteenen.’
De bewoners der naastgelegen gebouwen worden 
gehoord en deze blijken geen bezwaren te hebben. 
Toch wordt de vergunning niet verleend, want: ‘Gelet 
op het berigt en consideratien te dezen zake door den 
Inspecteur der stedelijke belastingen gegeven bij 
missive van den 11 dezer no. 29 en bijlagen, houdende 
eene ontwikkeling der redenen waarom het in het 
belang der rigtige invordering van de Stedelijke en 
Rijks belasting op het gemaal, en het Stelsel der 
Surveillance op de Stedelijke middelen niet raadzaam is 
dat het verzoek van de adressant worde toegestaan.’ 7

Ook een verzoek aan de koning wordt afgewezen, zo 
blijkt op 19 mei 1851: ‘waarbij namens den Koning aan 
M. H. van der Veen, Olieslager, wonende nabij Gronin-
gen, op zijn daartoe gedaan verzoek om zijnen door 
Stoomwerken den Oliemolen ook te mogen inrigten 
tot het malen van granen, wordt te kennen gegeven, 
dat in zijn verzoek niet kan worden getreden.’ 8 Ook 
deze molen brandde af en wel omstreeks 1860.

Molens met een stoommachine in 1851
In het Uitvoerig en Beredeneerd Verslag van den 
Toestand der gemeente Groningen, over het jaar 1851 
door Burgemeesteren en Wethouders wordt ook 
melding gemaakt van de molens met een stoomma-
chine.
Vijf wind-oliemolens en één stoom-oliemolen, stoom-
machine van 14 paardenkracht.
Zes wind-houtzaagmolens en één stoom-houtzaagmo-
len, stoommachine van 16 paardenkracht. 9

De eerste stoommachine in een korenmolen in de stad 
Groningen deed zijn intrede in 1852. In dat jaar 
behandelt B en W van Groningen op 5 april de aan-
vraag van Pieter Mulder ‘strekkende om vergunning te 
bekomen tot het oprigten van een Stoom-Korenmolen 
in een daartoe aangekocht gebouw, staande Zuidzijde 
aan het Zuiderdiep 10 alhier, get. Lett. S. Nr. 47. Kadas-
traal Sectie J. No. 877.’

een	sTooMMACHIne	VAn	De	GeBr.	sTork	&	Co	zoALs	DIe	
ook	In	MoLens	werD	ToeGepAsT
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Zeer waarschijnlijk gaat het hier echter niet om een 
windkorenmolen, maar om een ‘fabrijk’.
De aanvraag wordt mede voorgelegd aan de afdeling 
accijnzen en op 27 mei 1852 wordt de Koninklijke 
goedkeuring behandeld en ontvangt Mulder zijn 
vergunning. Echter onder enige navolgende voorwaar-
den: ‘dat de requestrant alle deuren, vensters en 
verdere openingen in den molen behalve die welke aan 
de publieke straat uitkomen, van overkruis gewerkte 
traliën voorzien zoodanig ingerigt, dat daarlangs, in 
eenen redelijken zin, geen graan of meel in- of uit 
gebragt kan worden, en overigens ten genoegen van 
den Controleur van ’s Rijks belastingen te Groningen.’
De Stads Bouwmeester wordt verzocht het vereiste 
toezicht te houden, opdat aan het bepaalde tot voorko-
ming van brand wordt voldaan. Mulder bericht dat hij 
‘denkt zijnen stoomkorenmolen, vermeld in resolutie 
van den 27 Mei ll., no. 2, met den 1st january aanstaan-
de in werking te kunnen brengen’, waarop de Inspec-
teur der Stedelijke belastingen zich met de korenmolen 
gaat bemoeien. Diens ‘missive’ wordt op 18 november 
1852 door B en W behandeld, waarin de Inspecteur 
verzoekt ‘om de noodige order te willen stellen, dat 
tegen dien tijd een wachthuis voor den aldaar te 
plaatsen commies evenals zulks voor andere koren-
molens alhier plaats heeft in gereedheid gebragt zij.’ 11

Het zal nog twee jaar duren eer de belasting op het 
gemaal definitief wordt afgeschaft. 12

Over deze korenmolen wordt reeds in het Verslag van 
den toestand der Gemeente Groningen over het jaar 
1852 het volgende gemeld:
‘In het vorige jaar is gebouwd een stoomkorenmolen 
met een stoommachine van 14 paardenkracht, waarbij 
drie werklieden in dienst zijn. De op sommige tijden 
heerschende windstilte, die meermalen in deze Stad 
eenige belemmeringen in het malen van meel voor de 
bakkers heeft doen ondervinden, schijnt aanleiding te 
hebben gegeven tot het oprigten van dezen Stoom-
korenmolen, en het is te denken, dat daardoor in die 
behoefte zal worden voorzien, even zeer als men het 
wenschelijk mag rekenen, dat de ondernemer de 

peLMoLen	De	eenDrACHT.
foTo:	CoLLeCTIe	GronInGer	MoLenArCHIef
(BoVen	reCHTs)

HouTzAAGMoLen	De	Twee	reIzIGers	(GeBroeDers)
foTo:	CoLLeCTIe	GronInGer	MoLenArCHIef
(BoVen	LInks)

HouTzAAGMoLen	De Haan	AAn	HeT	Hoornse	DIep
foTo:	CoLLeCTIe	GronInGer	MoLenArCHIef
(onDer)
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groote kosten zijner inrigting door genoegzame 
werkzaamheden, zoo van hier als van elders, zal 
vergoed mogen zien.’ 13

In het verslag over het jaar 1853 wordt de volgende 
opsomming gemeld:
Een stoom- en vijf Wind-Oliemolens.
Getal werklieden: Volwass.: Mann. 22. Weekloon:  
max f 8.00. Min. f 4.00.
Pelmolens. Deze hebben in een’ beteren toestand dan 
gewoonlijk verkeerd.
Getal werklieden: Volwass.: Mann. 9. Weekloon:  
Max. f 6.00. Min. f 4.00.
Een stoom- en 6 Wind Houtzaagmolens.
Deze hebben door de groote vraag naar gezaagd hout 
aanhoudend kunnen doorwerken en verkeeren in een’ 
bloeijenden toestand. Getal werklieden: Volwass: 
Mann. 30. Kind.: 3. Weekloon: Max f 7.00. Min. f 1.50.
Een stoom- en 7 wind-korenmolens. Deze werken bij 
voortduring alleen voor de bakkers en de stijfsel-
fabrijken in deze gemeente.
De nieuwe opgerigte stoomkorenmolen is in vollen 
gang en is vooral gedurende de windstilte in den herfst 
van groot nut geweest.
Getal werklieden: volwassen mannen 19. Kind.: mann. 8. 
Weekloon max. f 8.00. Min. f 0,50. 14

Een jaar later staat de heer W. Braak als eigenaar van 
de stoomkorenmolen aan het Zuiderdiep geregistreerd.

Keerzijde
Het grote nut van de stoomkorenmolen had ook zijn 
keerzijde, zo blijkt uit de klachten die B en W van 
Groningen op 9 juli 1856 behandelen. ‘Overwegende 
dat door onderscheidene ingezetenen klagten zijn 
ingediend over den hinder die zij in hunne huishoudin-
gen bepaaldelijk wat het gebruik hunner bleeken 
betreft, en ter zake van de vrees voor brand ondervin-
den door de wijze waarop wordt gestookt in den 
stoomkorenmolen van den heer Braak aan het Zuider-
diep alhier, als wordende daar gestookt met een 
mengsel van zaagsel en koolteer, dat door den schoor-
steen wordt uitgeworpen en alzoo over de belendende 
en omliggende percelen verspreid.’
B en W besluiten tot het instellen van een onderzoek 
en behandelen op 27 november van dat jaar de missive 
van de Gedeputeerde Staten betreffende de door hun 
genomen besluiten. Zo zullen zij erop letten dat bij het 
verlenen van concessies ‘dat eene genoegzame hoogte 
voor den schoorsteen worde voorgeschreven, ten einde 
de nabijwonenden van hinder te vrijwaren.’ Tevens 
wordt bericht dat W. Braak, nog voor de eerste 
december de schoorsteen van zijn stoomkorenmolen 
aan het Zuiderdiep met 5 el zal verhogen. 15 Deze 
molen werd in 1860 vergroot tot een meelfabriek en 
voorzien van een ‘Amerikaanse’ pellerij.

Houtzaagmolens
De in 1753 gebouwde zaagmolen De Zon aan het 
Winschoterdiep werd in 1882 door de eigenaren Jacob 
en Gerrit van Bruggen afgebroken. Hun bedrijf werd 
voortgezet met een stoommachine.
Ze werden ook eigenaar van de zaagmolen De Zaaijer, 
eveneens aan het Winschoterdiep gelegen. Deze molen 
werd in 1903 afgebroken.

De oorspronkelijk in 1791 als pelmolen aan het Win-
schoterdiep gebouwde De Eendracht werd na 1860 ook 
ingericht als tras- of cementmolen. De eigenaar was 
toen M. Mees, die later ook een stoomaandrijving liet 
installeren. De molen werd omstreeks 1892 gesloopt.

De houtzaagmolen De twee Gebroeders (in GV 1931 
pag. 151 als De twee Reizigers vermeld) staande aan de 
zuidzijde van het Damsterdiep, kreeg in 1867 stoom als 
bedrijfskracht. Eigenaren waren toen H. en J. van 
Houten. In 1895 werd de molen door middel van zelf 
opgewekte elektrische kracht aangedreven en was 
daarmee de eerste elektrisch aangedreven houtzaag-
molen in Nederland. 16 In 1903 werd de molen afgebro-
ken.

Aan de westzijde van het Hoornse diep stond de in 
opdracht van de fa. Kamerling omstreeks 1858 ge-
bouwde houtzaagmolen De Haan, die een paltrok als 
voorganger heeft gehad. In 1906 werd deze molen van 
stoomkracht voorzien, waarna omstreeks 1916 het 
gevlucht werd verwijderd en in 1925 ook het achtkant 
werd afgebroken. 17

De laatste molen in de stad
Drie jaar eerder, in 1922, was reeds de laatste nog 
complete molen afgebroken, een koren- en pelmolen 
staande aan het Hoendiep. De in 1856 voor L. Nauta 
gebouwde molen werd in 1874 tevens ingericht als 
cementmolen. Deze molen werd niet van stoomkracht 
voorzien, maar wel van ‘een gaskrachtmachine met een 
generator van 20 PK’ en wel in 1908. Ook deze molen 
delfde ten slotte het onderspit, evenals alle windmo-
lens die met stoomkracht werden uitgerust. Uiteindelijk 
rest er in de stad Groningen niets meer uit het stoom-
molentijdperk.

Restanten van het stoomtijdperk in de provincie
In de provincie vindt men te Nieuwe Pekela de in 1875 
gestichte stoomhoutzagerij Nooit-Gedacht, welke tot 
WO II op stoomkracht bleef zagen. Dankzij de inspan-
ningen van de Stichting Industrieel Erfgoed Noord-
Nederland is het complex in augustus 2001 op de lijst 
van rijksmonumenten geplaatst. 18

In Tjamsweer werd in 1802 de windoliemolen De 
Eendragt gebouwd, welke in 1884 plaats moest maken 
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voor een olieslagerij op stoomkracht. In 1950 werd het 
oliebedrijf beëindigd en werd de stoommachine 
verwijderd. Nu rest nog een complex met molenonder-
bouw, woonhuis, ketelhuis en de ronde schoorsteen op 
een vierkante hoge voet.

En, niet in de provincie Groningen, maar wel heel 
dichtbij (Zuidlaren) vinden we de molen De Wachter, 
waar in 1898 een stoommachine werd geplaatst. De nu 
aanwezige stoommachine van 175 PK en een stoomke-
tel van 60 m2 (verwarmingsoppervlak) zijn na de laatste 
restauratie geïnstalleerd. 19

Bronnen, literatuur en noten:
RHC Groninger Archieven en het Groninger Molenarchief te 
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C. kuiken

Windmolens hebben in hun geschiedenis net als de 
zeilvaart altijd één groot nadeel gehad; ze zijn volledig 
afhankelijk van het weer. Bij te weinig wind wordt er 
niet genoeg vermogen opgewekt om de werktuigen 
(pompen, maalstenen of industriële machines) aan te 
drijven en bij te veel wind bestaat er grote kans op 
schade aan de molen.
Grofweg ligt de geschikte windsterkte tussen 3 en 7 
Beaufort. De benodigde windssterkte is sterk afhankelijk 
van het soort molen, de grootte van het gevlucht en de 
aan te drijven werktuigen. Reeds in de oudheid probeer-
de men daarom werktuigen niet te laten aandrijven 
door wind maar bijvoorbeeld door waterkracht (water-
radmolens) of door dieren (bijvoorbeeld rosmolens).

De eerste industriële revolutie ±1750 ‑ ±1850
Voor het eerst in de geschiedenis had de mens continue 
de beschikking over energie om werktuigen aan te 
drijven zonder afhankelijk te zijn van wind, water of 
dieren. Overigens diende men dan wel te beschikken 
over voldoende fossiele brandstoffen! (Die hadden we 
lange tijd niet in Nederland, zodat windmolens hier 
veel langer op grote schaal actief bleven.) Omstreeks 
1765 verbeterde de Engelsman James Watt de stoom-
machine van Newcomen waarmee het stoomtijdperk 
zich aandiende. Het eindigde, wat de zuigerstoomma-
chine betreft, pas ongeveer in 1950!
Het totaal rendement, dat wil zeggen het opgewekte 
asvermogen ten opzichte van het toegevoerde brand-
stofvermogen was laag: tussen de 5 en 10%. Ook het 
vermogen is vooral in de eerste decennia gering, vaak 
slechts enkele paardenkrachten. Desondanks worden 
stoommachines al snel erg veel gebruikt, maar in 
Nederland vindt de eerste industriële revolutie zeker 
een halve eeuw later plaats dan in Engeland.

Verwetenschappelijking van de techniek ±1850 ‑ ±1950
In 1859 ontwikkelt de Belg Jean Joseph Lenoir een 
compressieloze inwendige verbrandingsmotor en toont 
deze in 1860 te Parijs. De motoren waren toen al 

redelijk betrouwbaar en in 1876 had Lenoir een 
driehonderdtal motoren verkocht. Het rendement van 
deze gasmotor bleef zeer laag; vaak onder de 10%. Het 
rendement is namelijk voor het grootste deel afhanke-
lijk van het compressievoud. Het compressievoud is 
niets anders dan de verhouding van het volume aan 
het begin van de compressie ten opzichte van het 
volume aan het einde van de compressie. De latere 
zuiggasmotor comprimeerde het gas/luchtmengsel en 
had daardoor een hoger rendement.

In 1876 komt de Duitser Nicolaus August Otto met de 
eerste viertaktmotor: vier zuigerslagen (twee omwen-
telingen van de krukas) per arbeidscyclus. Dit gehele 
proces geschiedt in een fractie van een seconde. De 
toenmalige logge en zware motoren met een relatief 
laag toerental, bijvoorbeeld 240 omwentelingen per 
minuut (4 omw/sec) hebben dus twee complete 
processen per seconde. Uw automotor (benzine, diesel 
of gas) heeft als Otto-motor bij 3.000 omwentelingen 
per minuut een toerental van 50 omw/seconde en dus 
25 processen per seconde!

De brandstof voor gasmotoren
De vaak lichte (makkelijk verdampende) vloeibare 
brandstoffen waren nog maar in kleine hoeveelheden 
beschikbaar (in Nederland uit Indonesië; Bataafsche 
Petroleum Mij. – later de Shell). Ze werden in een 
carburateur verstoven en gemengd met de aangezogen 
lucht (zuurstof). In vele landen waren deze lichte 
vloeibare brandstoffen (nog) niet voorhanden en 
gebruikte men gasvormige brandstoffen. Zo stonden 
de eerste grotere gasmotoren vooral bij mijnen, waar 
mijngas (methaan en koolmonoxide) vrijkwam en op 
plaatsen waar gas werd geproduceerd uit kolen zoals 
later in (stads)gasfabrieken die stadsgas (plus cokes) 
produceerden. Pas in de tweede helft van de twintigste 
eeuw werd aardgas op grote schaal gebruikt voor 
motoren. Nu komt bovendien een schonere versie van 
kolenvergassing tot ontwikkeling.

Hulpvermogen voor 
windmolens –	de	
zuiggasmotor
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Zuiggasinstallaties
Om een Otto-motor te kunnen laten draaien op gas, 
werden kolen, die overal beschikbaar waren voor de 
stoomketels, verhit in een gasgenerator. Een deel van 
de steenkool verbrandt en uit de rest komt het aanwe-
zige gas vrij. Dit kan worden gebruikt in een zuiggas-
motor volgens het Otto-principe. De gasmotor zuigt 
zelf het gas uit de gashouder van de generator en het 
gecomprimeerde gas/lucht-mengsel ontsteekt vlak voor 
de topstand van de compressieslag en kan zo tijdens 
daaropvolgende arbeidslag positieve arbeid genereren. 
Het rendement was flink hoger dan van stoommachi-
nes: in het begin ongeveer 15%, dat is gemiddeld 1,5 
tot 2 keer beter dan bij (kleine) stoommachines.

De afbeelding links op pagina 13 toont een opstelling 
van een complete zuiggasinstallatie met van links naar 
rechts: de gasgenerator,de scrubber (gaswasser) voor 
het zuiveren en afkoelen van het kolengas met 
daarnaast het koolstoffilter en geheel rechts de 
zuiggasmotor, een liggende eencilinder zuiggasmotor 
met een groot vliegwiel. De installatie stond vaak ver 
van de werktuigen in een ‘bunker’ opgesteld in 
verband met explosiegevaar. Ook werd het gebouwtje 
wel voorzien van een losliggend houten dak zodat bij 
een explosie alleen het dak vernield werd en het 
gebouw verder heel bleef.

Gebruik van de zuiggasmotor
Omstreeks 1895 werden op grote schaal zuiggasmoto-
ren aangeschaft voor zeer verschillende industrieën. 

Aangezien elektriciteit sporadisch voorkwam, was voor 
iedere aandrijving een stoommachine of een gasmotor 
noodzakelijk. Voor allerhande industriële processen 
zoals melkfabrieken, leerlooierijen, machinefabrieken, 
de mijnbouw, drukkerijen en dus ook de bekende 
industrie-, koren- en poldermolens werden de zuiggas-
motoren gebruikt. Vaak vervingen ze al eerder ge-
plaatste stoommachines. Er waren in die tijd tientallen 
producenten van zuiggasmotoren in Europa.

Problemen met zuiggasmotoren
Naast de bekende problemen met zowat alle zuigerma-
chines uit die tijd - overmatige slijtage, breuk van 
onderdelen en problematische smering - was vooral de 
wisselende samenstelling en de calorische waarde van 
het gegenereerde kolengas een probleem. De gasgene-
rator werd vaak opgewarmd met hout en daarna 
doorgestookt met dezelfde kolen als die werden verhit 
in de generator zelf. Het vrijgekomen gas bevatte nog 
zeer veel kool- en asdeeltjes die zorgden voor sterke 
slijtage van de zuiger, de zuigerveren, de cilindervoe-
ring en de in- en uitlaatklep. Verder ontstond er veel 
koolaanslag op de elektroden van de bougie waardoor 
de motor steeds slechter ging werken en tenslotte vaak 
al na enige uren afsloeg.
Ook het steeds opstarten en afzetten, zoals bij het 
molenbedrijf gebruikelijk was, zorgde voor een slechte 
kwaliteit van het gas. Verder was explosiegevaar een 
voortdurende bron van zorg. De steeds wisselende 
calorische waarde (stookwaarde) van het kolengas gaf 
voortdurend vermogenswisselingen.

&
Kijk op 

voor mooie boeken 
uit het Noorden 

voor jezelf & om te geven

proza & poëzie

Nederlands & streektaal

lees- & kijkboeken



13

Ten tijde van het schrijven van dit artikel hebben we er 
in Groningen nog geen kunnen vinden. In de database 
van (verdwenen) molens levert de zoekterm zuiggas-
motor maar één vindplaats! Op de pagina van de 
molen Kropswolder Buitenpolder (databasenummer 18) 
staat dat daar later een onderbemaling is ingesteld met 
een zuiggasmotor (en een Amerikaanse windmotor).
Wellicht levert onderzoek in de archieven van oude 
waterschappen nog gegevens op over de geschiedenis 
van zuiggasmotoren in en bij Groninger molens.

De zuiggasmotor kwam nog even terug tijdens de 
Tweede Wereldoorlog toen men door schaarste aan 
vloeibare brandstoffen houtgasgeneratoren ging 
gebruiken voor onder andere automotoren. In het 
Ford-museum te Hillegom wordt de houtgasgenerator 
nog regelmatig gestookt.
Om te ontsnappen aan de hoge brandstofprijzen zijn 
tegenwoordig allerlei lieden bezig moderne varianten 
te construeren van houtgasgeneratoren. In de wetten 
en regels van de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
bestaan deze apparaten niet: voor zo lang als het duurt 
wordt er (dus) geen brandstofbelasting geheven…

Op Vlieland is nog heel lang een zelfstandige elektrici-
teitscentrale in bedrijf gebleven met een kolengestook-
te zuiggasmotor. Na een relatief korte periode met een 
dieselmotor krijgt men daar pas sinds voorjaar 2008 
stroom van de vaste wal!

Zuiggasmotoren voor molens
Al voor 1900 werden er op vrij grote schaal bouw-
vergunningen (hinderwet) afgegeven voor zuiggas-
motoren voor molens. Het waren vaak liggende 
ééncilindermotoren; het grote vliegwiel zorgde voor 
een regelmatige gang en leverde de energie voor de 
benodigde compressiearbeid. Het vermogen bleef vaak 
beperkt tot enige tientallen pk. Deze explosiemotoren 
werkten vaak op zuiggas, lichtgas maar ook wel op 
lichte brandstoffen, zoals petroleum of benzine. Via 
allerhande overbrengingen met assen, wielen, leren 
riemen en tandwielen werden de werktuigen, vooral 
maalstenen, tijdens windstilte aangedreven.

Het einde van de zuiggasmotoren
De bloeiperiode van de specifieke zuiggasmotoren 
gekoppeld aan een gasgenerator heeft maar ongeveer 
30 jaar geduurd. Dit in tegenstelling tot de zuiger-
stoommachine (zo’n 200 jaar) en de Diesel- en Otto-
motor, die al 140 jaar zeer grootschalig in gebruik zijn 
en nog steeds van grote betekenis blijven.
In 1897 komt de Duitser Rudolf Diesel met de dieselmo-
tor; het principe is de luchtcompressie. Op het einde 
van de compressieslag wordt brandstof in de door het 
samenpersen heet geworden lucht gespoten zodat de 
brandstofnevel spontaan ontsteekt. Het rendement 
blijkt superieur te zijn aan andere krachtwerktuigen 
zoals de stoommachine en de gasmotor.
Ook elektriciteit opgewekt met stoommachines, 
gasmotoren, dieselmotoren en later stoomturbines 
zorgde ervoor dat de zuiggasmotor in enkele jaren tijd 
uit de gratie raakte. Overigens betekende de komst en 
de beschikbaarheid van elektriciteit meestal ook de 
doodsteek voor de Nederlandse windmolens.

Nagenoeg alle zuiggasmotoren zijn na het buiten 
gebruik raken verkocht, gesloopt en weer in de 
Hoogovens verdwenen. Slechts een klein aantal is nog 
aanwezig en een heel enkele kan nog in werking 
worden gesteld.

VIssIA	zuIGGAsMoTor,	één	VAn	De	VeLe	
fABrICATen	DIe	oMsTreeks	1900	In	
neDerLAnD	op	De	MArkT	kwAMen

HouTGAsGenerATor	op	een	VrACHTwAGen	(1940-1945)
onTLeenD	AAn	De	weBsTek	VAn	
Den	HArToGH	forD-MuseuM,	HILLeGoM
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

ANDER  MOLEN N I EUWS

Pelinstructiedag
De goede reputatie van de door de Gronin-
ger afdeling van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars georganiseerde peldag op de 
molen Ceres in Spijk, heeft ertoe geleid dat 
men deze cursus ook makkelijker toeganke-
lijk heeft gemaakt voor belangstellenden 
verder in het land. Met een overnachting 
vooraf ter plekke (3/4 oktober 2008) bij de 
molen Goliath wordt het mogelijk zaterdag 
op tijd te beginnen zonder dat deelnemers 
van ver weg ijselijk vroeg op reis moeten.
Neem voor meer informatie over het pro-
gramma en de aanmeldingsprocedure 
contact op met het bureau van Het Groninger 
Molenhuis of kijk op de webstek.

Molen Tuinema te Slochteren
B en W van Slochteren hebben het appel van 
de historische verenigingen Slochteren/
Schildwolde e.o. en Scharmer-Harkstede 
tegen de sloop van de stomp van Molen 
Tuinema verworpen. Het reddingsplan 
(ontmoetings-, expositie- en vergaderruimte; 
30.000 bezoekers) werd als niet reëel beoor-
deeld.
Zie voor krantenknipsels de rubriek UIT DE 
MEDIA op onze webstek.

Subsidie voor wegwerken restauratie‑
achterstand
Eind juni heeft de minister bekend gemaakt 
welke molens in aanmerking komen voor 
subsidie voor het uitvoeren van achterstallige 
restauraties. In Groningen zijn dit vier 
molens: Eolus in Den Ham (Molenstichting 
Westerkwartier), De Ruiten in Slochteren 
(Slochter Molenstichting), Westerse molen in 
Nieuw Scheemda (Molenstichting Oldambt) 
en De Fortuin (Gemeente Zuidhorn). Een 
verheugend feit dat deze molens dus binnen-
kort een grote restauratie zullen ondergaan.
Vijf andere molens die ook hard aan restaura-
tie toe zijn (De Hoop in Haren, Joeswert in 
Feerwerd, De Leeuw in Zeerijp, Germania in 

Thesinge en Fram in Woltersum) hebben 
echter een negatieve beschiking gekregen. 
Voor deze molens zal de restauratie dus 
helaas nog even op zich laten wachten. Het 
Groninger Molenhuis is het niet eens met de 
in deze beschikkingen aangevoerde reden 
om de subsidie niet toe te kennen. Het 
Molenhuis is daarom samen met de betrok-
ken molenstichtingen en een juridisch 
adviseur bezig met een bezwaarschriftenpro-
cedure en heeft goede hoop op een gunstige 
afloop.
Verder is het Molenhuis hard aan het werk 
om de aanvraag van restauratiesubsidies voor 
dit jaar voor te bereiden. Er is namelijk 
opnieuw 5 miljoen beschikbaar voor achter-
standsrestauraties en 11 Groninger molens 
hopen hiervan te profiteren. Met de betrok-
ken moleneigenaren zullen de aanvraagfor-
mulieren ingevuld en de vele vereiste 
bijlagen (bestekken, tekeningen, foto’s, 
begrotingen) opgesteld worden. Het worden 
drukke en spannende tijden voor de Gronin-
ger molenwereld!

Inventarisatie Molenarchief
Het Groninger Molenarchief heeft zijn 
collectie boeken en brochures, voornamelijk 
op molengebied, geïnventariseerd. Een 
overzicht van deze in de leeszaal van het 
Groninger Molenarchief te raadplegen 
boeken en brochures is nu ook op de website 
van het Groninger Molenhuis geplaatst en in 
te zien op de pagina MOLENARCHIEF. Al 
eerder was daar de inventarisatie van de 
documenten te raadplegen betreffende de 
(verdwenen) molens in Groningen die in het 
Groninger Molenarchief aanwezig zijn.

Weddermarke
Marijn Sijbom uit Stadskanaal heeft een 
webstek gemaakt over de molen Wedder-
marke (127) te Wedderbergen [74]. Na een 
computercrash waarbij het oorspronkelijke 
concept verloren ging, heeft hij manmoedig 



15

een tweede poging gedaan. Het resultaat 
mag er wezen: http://weddermarke.nl.nu/

Belgische foto’s van Groninger molens
Donald Vandenbulcke uit Staden (West-Vlaan-
deren, België) heeft alle molens in onze 
provincie gefotografeerd (506 foto’s). De DVD 
is te bestellen (€ 13, incl. porto) op rekening 
BIC SPAABE22 (IBAN 8600 0392 0091).

Stichting Poldermolen Borgercompagnie
Afgelopen mei is de stichting Poldermolen 
Borgercompagnie Oostkant opgericht. De 
initiatiefnemers willen inspraak in de toe-
komstige bestemming van het restant van de 
laatste ronde stenen poldermolen in de 
provincie Groningen. De stichting is geen 
eigenaar en heeft geen zeggenschap over de 
molen. 
Het bestuur bestaat uit P. Molter (voorzitter), 
D. Meter (penningmeester, 0598-785765), 
C. Smid (secretaris) allen te Borgercompagnie 
en H. Noot (alg. bestuurslid, 06-13233191) te 
Haren

Molenaar Dirk Meter: ‘De molen is in de 
afgelopen jaren diverse malen van eigenaar 
gewisseld. Hij was van het waterschap, via een 
landeigenaar voor veel winst verkocht aan de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer. Die weigert 
de molen op de eigen monumentenlijst te 
zetten in verband met geldgebrek. Ons gingen 
de haren recht overeind staan. Wij waren zeer 
bang dat de molen ergens in het geniep 
gesloopt zou worden. Vandaar onze stichting.’
De stichting kreeg een startsubsidie van € 2000 
uit het Mulder Premiefonds, maar dat is bij 
lange na niet genoeg. Dirk Meter vervolgt: ‘De 
molen is een unicum voor het noorden. Alleen 
al vanwege de cultuurhistorische waarde. Hij 
zou in dat kader een prima plek kunnen 
krijgen in eventuele recreatieve toekomstplan-
nen, bijvoorbeeld als infocentrum.’ De stomp 
moet eerst gerestaureerd worden. Toch is dit 
geen speerpunt van de stichting. Meter: ‘We 
gaan niet buiten onze schoenen lopen, 
opknappen is eerst niet haalbaar. Conserveren 
heeft op dit moment de voorkeur.’

Tot verbazing en verrassing van de stichting 
blijkt de romp inmiddels in (tijdelijk) eigen-
dom te zijn overgegaan naar de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG). Deze dienst vertaalt 
abstract beleid naar uitvoering in concrete 
projecten bij het inrichten van groene 
gebieden voor recreatie, natuur, water of 
landbouw.

De	MoLenLoCATIe	op	een	TopoGrAfIsCHe	
kAArT	(1e	kwArT	VAn	De	20e	eeuw)
(BoVen)

HeT	BesTuur	VAn	De	sTICHTInG	poLDerMoLen	
BorGerCoMpAGnIe	oosTkAnT	Voor	HeT	
onDerwerp	VAn	zorG		
(onDer)
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J.M. Hillenga

Verstild Verleden (56)

Belastingperikelen in Uithuizermeeden

Toen molenaar Nanne Alberts Dijkhuis in 1825 
overleed, nam zijn zoon Albert de molen aan de 
Hoofdstraat in Uithuizermeeden over. Van oudsher 
was het molenaarsbedrijf aan strenge regelgeving 
onderworpen geweest, opgelegd door landelijke en 
plaatselijke overheden en na zijn vader kreeg nu ook 
Albert hiermee te maken. Er waren voorschriften voor 
de tijden waarop de molen mocht draaien, de tijden 
waarop de molen afgesloten moest zijn en voorschrif-
ten voor de wijze waarop het graan opgeslagen of 
vervoerd moest worden. Ook de hoogte van het 
maalloon dat door de molenaar aan zijn klanten in 
rekening mocht worden gebracht, werd door de 
overheid vastgesteld, in dit geval de gemeentelijke 
overheid. Zo was door de gemeenteraad van Uithui-
zermeeden op 15 december 1825 vastgesteld dat de 
molenaars in de gemeente voor een mud grof 
gemalen rogge niet meer dan 12½ cent in rekening 
mochten brengen en voor een mud klein gemalen 
rogge 35 cent, evenals voor het malen van een mud 
tarwe.

Op 9 mei 1827 trekt Albert Dijkhuis bij de gemeente 
aan de bel. In een verzoekschrift laat hij weten dat hij 
sinds de invoering van het voorgeschreven tarief van 
het maalloon ‘in zijn bestaan als korenmolenaar 
aanmerkelijk is benadeeld geworden.’ Hij verzoekt de 

gemeenteraad hetzelfde voorrecht te moge genieten 
als de korenmolenaars in de gemeenten Uithuizen, 
Usquert en Warffum, namelijk het genot van maalloon 
zoals voor de ‘geabonneerde’ korenmolenaars is 
bepaald.

Voor korenmolenaars bestond een aparte belasting: de 
belasting op het gemaal bij wet van 1822. Voor iedere 
mud tarwe of rogge die in de molen gemalen werd, 
moest een bij wet vastgesteld bedrag aan de rijks -
overheid worden betaald. De wet bood de mogelijk-
heid voor molenaars om die belasting af te kopen. Zij 
konden daarvoor met de gemeente een overeenkomst 
sluiten voor de betaling van een forfait, een soort 
abonnement. Hoewel er in de gemeentearchieven 
(nog) geen bewijzen gevonden zijn, golden voor deze 
geabonneerde molenaars kennelijk ook andere 
tarieven voor het maalloon. Het verzoekschrift van 
Albert Dijkhuis zou anders niet goed verklaard kunnen 
worden.

Hoe het ook zij, op 19 mei buigt de Meister gemeente-
raad zich over het verzoekschrift en besluit ‘aan den 
verzoeker te kennen te geven, dat aan deze vergade-
ring geene termen zijn voorgekomen om in des 
rekwestrants verzoek te treden.’ Dijkhuis laat het er 
niet bij zitten. Op 4 december 1827 schrijft hij een 
nieuw verzoek. Hij legt uit dat hij destijds geen 
abonnement met de gemeente is aangegaan omdat 

Na 55 afleveringen van deze rubriek heeft Hendrik Hachmer besloten te 
stoppen met zijn bijdragen. Het werd niet alleen steeds moeilijker onbe‑
kende oude molenfoto’s te vinden en het verhaal ervan te achterhalen, 
maar ook het dagelijkse werk liet (te) weinig ruimte. In het vervolg zullen 
verschillende auteurs hier historisch molenvaria bespreken.
Namens de lezers danken we Hendrik voor de vele onverwachte kijkjes op 
het Groninger molenleven die hij vele jaren heeft geboden. 
Hendrik blijft deel uitmaken van de Zelfzwichter‑redactie.
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‘zulks niet konde geschieden dan met opoffering van 
grootte schade’ en dat hij nu als straf daarvoor minder 
maalloon mag genieten. Hij wijst nog eens op de 
situatie bij naburige korenmolenaars te Uithuizen, 
Garsthuizen of Middelstum die een maalloon genieten 
dat gelijk is aan dat van geabonneerde molenaars, ook 
al zijn zij zelf geen abonnement aangegaan. Om aan te 
tonen dat de molen op deze manier geen bestaan kan 
opleveren, heeft Dijkhuis een overzicht van zijn 
ontvangsten en uitgaven bijgevoegd. Hieruit blijkt dat 
de ontvangsten uit het maalloon in 1826 f 550,55½ 
bedroegen. Als alle kosten, zoals de rente voor de 
molen en het huis, het onderhoud van de molen, 
grondbelasting, personele belasting, patentrecht en 
gemeentelasten, betaald zijn, blijft voor de molenaar 
een bedrag van f 90,51 zodat er ‘geen burgerlijk 
bestaan voor hem overschiet.’

Dijkhuis weet ook waar het geld vandaan moet 
komen om de verhoging van zijn maalloon te betalen: 
‘de opzigter over het gemaal kan worden afgeschaft, 
waardoor eene bezuiniging voor de gemeente zoude 
plaatshebben.’ Deze ‘opzigter’ (bekender onder de 
titel chercher of sarries) was Jan Lammerts Bakker die 
per 1 februari 1826 door de gemeente was ‘belast met 
de surveillance op het gemaal, ten einde de kwade 
praktijken om de verschuldigde belasting te ontdui-
ken zoveel mogelijk tegen te gaan.’ Hij deed dat 
tegen een wekelijkse beloning van f 1,80. Dat Dijkhuis 

deze ambtenaar liever ziet gaan dan komen, is niet 
verwonderlijk.

Hoe de gemeente op het verzoekschrift van Dijkhuis 
heeft gereageerd, weten we niet; in de raadsnotulen 
wordt er met geen woord meer over gerept. Wellicht 
hebben de raadsleden zich niet geroepen gevoeld het 
maalloon van Dijkhuis voor een tweede keer in 
behandeling te nemen. Wel is in het archief een 
overeenkomst te vinden van 14 januari 1828 waarin 
Albert Dijkhuis de belasting op het gemaal voor 1828 
afkoopt voor een bedrag van f 1250. Kennelijk heeft hij 
berekend dat hij als geabonneerd molenaar toch 
voordeliger uit is.

Het financiële reilen en zeilen van Albert is enigszins 
na te gaan in de gemeentelijke kohieren voor 
hoofdelijke omslag (de inkomstenbelasting). In 1832, 
het oudst bewaard gebleven kohier, treffen we hem 
aan als molenaar in Oosternieland. De molen in 
Uithuizermeeden wordt nu bestierd door zijn broer 
Poppe. Uit de belastingaanslag is af te leiden dat 
Albert het niet slecht doet. Met een veertigste plek 
op de ranglijst bevindt hij zich in de subtop van de 
financiële elite van de gemeente Uithuizermeeden. 
De molen heeft hem kennelijk toch een ‘burgerlijk 
bestaan’ opgeleverd.

sArrIesHuT	Te	uITHuIzerMeeDen
foTo:	B.D.	poppen,	uITHuIzen
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Provincialeweg 28

9774 PB Adorp

tel: 050-3061221

06-51856323

fax: 0598-450013

email: info@dunning-molenbouw.nl

internet: dunning-molenbouw.nl



De geschiedenis van de streek en zijn bewoners zal ter 
sprake komen in een op twee momenten (11:00 en 
13:00 uur) te houden lezing van Piet Huizenga, lid van 
de Historische Kring De Marne en groot kenner van het 
gebied. Hij zal ingaan op het dorp, het landschap en de 
mensen die er gewoond en gewerkt hebben.

Kortom, het belooft een interessante dag te worden, 
om elkaar te ontmoeten en om (opnieuw) kennis te 
maken molens en hun verwevenheid met andere 
historische elementen op het land en in het dorp. En 
een goede gelegenheid om donateurs van andere 
organisaties kennis te laten maken met ‘onze’ molens!

U hoeft zich voor deze dag niet van te voren op te 
geven en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

19

F. HouwaarD

Molenvriendendag 
 in Vierhuizen

Het Groninger Molenhuis heeft voor zaterdag  
1 no   vem  ber een dag voor alle Groninger molenvrien-
den op het programma staan. De activiteiten op deze 
dag zullen plaats vinden in Vierhuizen (Gemeente De 
Marne) in het uiterste westen van de provincie, met 
korenmolen De Onderneming en de pas gerestaureer-
de kerk als belangrijkste aandachtspunten.
Iedereen is hier welkom tussen 10:00 en 15:30 uur.

De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Stichting Oude Groninger Kerken en met het Groninger 
Landschap. Donateurs van het Groninger Molenhuis en 
van de beide andere erfgoedorganisaties worden voor 
de bijeenkomst uitgenodigd, en de drie deelnemende 
stichtingen en het Groninger Molenarchief zullen zich 
met stands op de diverse locaties presenteren.

Na ontvangst met koffie en koek in het dorpshuis kunt 
u de hele dag de molen (die eigendom is van het 
Groninger Landschap) bezichtigen. Arie Groen en zijn 
collega-molenaar Drewe Schouten zullen u hier 
ontvangen en rondleiden. Verder kunt u een bezoek 
brengen aan de kerk, eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken en onlangs geheel gerestaureerd 
met het in de tv-actie van de BankGiroLoterij gewon-
nen miljoen. Jacobien Louwes zal de geschiedenis van 
de kerk en de recente restauratie belichten en er is 
gelegenheid de kerk van alle kanten te bekijken  
(12:00 en 14:00 uur).

HerInnerInG	AAn	De	resTAurATIeGIfT		
VAn	De	BAnkGIroLoTerIj

foTo:	H.	nooT,	HAren

HerVorMDe	kerk	Te	VIerHuIzen	

foTo:	H.	nooT,	HAren



Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MOLENON DERHOU D
Koren- en pelmolen De Vier Winden (34), 
Pieterburen [23]
Na een grondige restauratie door Molen-
bouw Dunning te Adorp van vooral de kap 
en de pelinrichting is de molen tegen oktober 
weer geheel draaiklaar. De oude, vaak 
opgelapte voeghouten waren dermate slecht 
dat de kap ver was doorgezakt. De kapcon-
structie is nagenoeg geheel vernieuwd, 
inclusief de lagering van de molenas. De 
bedekking van de kap is uitgevoerd met 
modern kunststofmateriaal (EPDM) en met 
beter waterwerende verbindingen en 
afdichtingen (meer daarover in de rubriek 
EXTRA op de webstek).
Het wiekenkruis is geheel opnieuw opgehekt 
en voorzien van nieuwe zeilen. De pelinrich-
ting is geheel hersteld en verder zijn veel 
kleinere reparaties en verbeteringen uitge-
voerd.
De raampjes in het achtkant zijn ventilerend 
gemaakt. Hierdoor verrot de onderzijde van 
het raampje niet meer en ventileert de molen 
beter zonder dat water in de molen kan 
komen.
De elektrische installatie is geheel vernieuwd; 
deze voldeed niet meer aan de voorschriften. 
De installatie is nu voorzien van een aardlek-
schakelaar (verplicht in alle molens) automa-
tische zekeringen en een hoofdschakelaar om 
de gehele installatie bij en af te zetten, 
noodverlichting bij de uitgang en bij alle 
trappen en brandplaatjes achter de dubbele 
wandcontactdozen (ook verplicht). De 
nieuwe installatie is nu veel veiliger wat 
betreft brandgevaar en door de aardschake-
laar ook veel veiliger voor personen.
De omgeving van de molen is fors aangepakt, 
nieuwe klinkerbestrating om de molen en 
een fraai gazon zorgen voor een fraai geheel.
De kosten werden o.a. gedragen via het 
‘Masterplan’ voor Pieterburen.

De	epDM-BeDekkInG	VAn	De	kAp	LoopT	Door	op	De	LAnGe	spruIT;	LekkAGe	
In	De	kAp	Is	nu	ABsoLuuT	uITGesLoTen.	(BoVen)

De	GeHeeL	VernIeuwDe	wAAIerkAsT;	DerGeLIjke	werkzAAMHeDen	worDen	
zeLDen	uITGeVoerD.	een	MooI	sTuk	werk!	(onDer)



Koren- en pelmolen Grote Geert (60),  
Kantens [40]
Op de maandag na het Groninger Molen-
weekend ging de klus van start. Een grote 
afvalcontainer was reeds geplaatst om het 
oude riet af te voeren naar de vuilverwer-
king. Toen het achtkant was ontdaan van het 
oude riet leek het wel of er iets ernstigs met 
de molen was gebeurd.
Molenmaker Dunning had een kleed om het 
achtkant gespijkerd, zodat men geen last had 
van regen en wind om de nieuwe kistramen 
te plaatsen. Later in de week kwam ook 
rietdekkersbedrijf Kleinjan uit Den Ham naar 
Kantens om met hun werkzaamheden te 
beginnen. Gelukkig blies de wind steeds uit 
westelijke richtingen, zodat restjes riet niet 
naar het dorp werden geblazen, wat in begin 
wel het geval was. Sommige buren konden 
daardoor hun wasgoed niet buiten hangen.

Grote Geert is weer de trotse molen van het 
dorp, met een ‘nieuwe jas en pet’. Op 
zaterdag 4 en zondag 5 oktober wordt de 
190e verjaardag gevierd van de molen voor 
de inwoners van het dorp en voor iedereen 
die maar naar Kantens wil komen. Het 
programma wordt bekend gemaakt op de 
webstek www.degrotegeert.nl

Korenmolen Stel’s Meuln (97), Harkstede [62]
Vrijdagmorgen 29 augustus is in opdracht van 
de Slochter Molenstichting de lange spruit 
van de korenmolen van Harkstede vervangen. 
Dit zware onderdeel (1200 kg) werd in de kap 
van de molen geplaatst met behulp van een 

forse bouwkraan. Normaal is een kraan van 
deze omvang niet nodig, maar hier kon niet 
vlak bij de molen worden gewerkt zonder 
schade aan te richten aan tuin en erf.

Met de grote kraan van BKF werd dit pro-
bleem omzeild. Tijdens de werkzaamheden 
was de Hamweg in Harkstede voor een groot 
deel afgesloten voor het verkeer. De direct 
omwonenden waren door de molenstichting 
vooraf ingelicht over deze operatie. Onder 
deskundige begeleiding van molenbouwer 
Doornbosch uit Adorp was de klus rond 11.00 
uur geklaard en kon de Hamweg weer voor 
het verkeer worden vrijgegeven.

Poldermolen Zwakkenburger (141),  
Niezijl [84]
Het werk stond voor een groot deel in het 
teken van schoonmaak- en schilderwerk in 
verband met de vuiligheid die duiven en 
aalscholvers achtergelaten hebben. Om de 
vervuiling in de toekomst te voorkomen zijn 
op strategische plaatsen flexibele roostermat-
ten en prikkers aangebracht. De vangketting 
is nu met een borgkettinkje aan de vangstok 
bevestigd

Momenteel wordt druk gewerkt aan alle 
molens van Winschoten.
Al in 2007 zijn op de zwichtstelling van alle 
drie molens vier grote lichtbakken geplaatst. 
Elke avond worden de molens verlicht. Rond 
de regenkraag op de zwichtstelling van alle 
molens is een zinken goot met afvoeren 
aangebracht.

VeILIGHeIDskeTTInG		
op	De	VAnGsTok.	(LInks)	

prIkkers	op	HeT		
BoVenenD	(MIDDen)

AnTI-DuIVenroosTers		
op	De	kroonLIjsT	(reCHTs)

één	VAn	De	BoosDoeners	
op	De	zwAkkenBurGer
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Koren- en pelmolen Molen Berg (130) [76]
Onder verschillende balken in het onderacht-
kant zijn sleutelstukken gemaakt. Eén grote 
vloerbalk is vernieuwd. De muren worden 
opnieuw ingevoegd en het gedeelte onder 
de zwichtstelling wordt geschilderd.

Koren- en pelmolen Molen Dijkstra (131) [77]
Onder diverse balken in het onderachtkant 
zijn sleutelstukken aangebracht. De vloeren 
van de 2e en de 3e zolder zijn gedeeltelijk 
vernieuwd. De muren worden opnieuw 
ingevoegd. Tot en met de zwichtstelling 
worden houtwerk en ijzerwerk geschilderd. 
De roeden worden doorgehaald.

Korenmolen Molen Edens (132) [78]
Gelijk na de afronding van de verhoging in 
2007 werd het boventafelement vervangen 
en de regenkraag verbreed. Om ook het 
water aan de voet van de molen goed af te 
voeren werd later een ondergrondse beton-
kraag rond de molen aangebracht. Dit jaar 
werden (en worden nog) een groot aantal 
werkzaamheden afgerond. Een nieuwe korte 
spruit werd aangebracht, sleutelstukken van 
diverse balken werden vervangen, veldkrui-
sen werden hersteld, waar nodig werden 
nieuwe heklatten en achterzomen aange-
bracht en de roeden werden doorgehaald. 
Een algehele schilderbeurt wordt binnenkort 
afgerond. Ook komen er vier nieuwe zeilen. 
Wanneer ook nog de aangetaste windpeluw 
is vervangen, kan Molen Edens weer een 
aantal jaartjes vooruit.

Afstudeerproject Hanzehogeschool, afdeling 
Bouwkunde
Op donderdag 4 september 2008 zijn de 
studenten bouwkunde Kasper de Weerd en 
Mark Bressers van de Hanzehogeschool 
gestart met een afstudeeropdracht van het 
Groninger Molenhuis. Ze gaan een rapport 
maken over het onderhoud, de reparatie en 
de restauratie van oudhollandse windmolens 
in de provincie Groningen en de daarbij toe 
te passen methoden, materialen en plan-
ningswijzen. In februari 2009 hopen beide 

Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 
13.30 - 17.30 uur

Naar windmolen

Te Feerwerd voor:
� tarwemeel
� tarwebloem
� rijst
� gort
� pannenkoekmeel
� gemengd graan
� en andere molenproducten
� (ook voor zelfbakkers/sters)

Molenaar Rolf Wassens
� (0594) 62 15 45 / 62 19 45

studenten af te studeren op dit onderwerp. 
Tot die tijd zullen ze zeer regelmatig aan het 
werk zijn in het Groninger Molenhuis.
Het project is opgezet door de Commissie 
Instandhouding en Beheer van het Molen-
huis. Het resultaat wordt na afloop beschik-
baar gesteld aan alle moleneigenaren. Het 
uiteindelijke doel van de opdracht is de 
onderhoudstoestand van de molens te 
verbeteren en reparaties en vooral restaura-
tie zoveel mogelijk te voorkomen.
De commissie probeert zoveel mogelijk 
kennis op dit gebied bijeen te krijgen. Een 
ieder die hierover ideeën heeft of over 
informatie beschikt, verzoeken we zich te 
melden via info@groningermolenhuis t.a.v. 
Kees Kuiken.



AgENDA
   Veel agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek 

Ander Molennieuws.
   Raadpleeg voor de meest recente gegevens de webstek van Het 

Groninger Molenhuis www.groningermolenhuis.nl
   Voor zover ze bekend zijn, staan de openingstijden van de molens 

op de webstek vermeld in de rubriek GRONINGER MOLENS; klik bij 
de gezochte molen op de link Meer Informatie.

 1 oktober T eleac 16:05 – 16:30 uur Ned. 2 – De molens van Kinderdijk
  Info: www.teleac.nl/pagina.jsp?n=1959636
 4 oktober Peldag op de Ceres in Spijk (zie Ander Molennieuws)
 4 en 5 oktober Theater in de molen (Hollandsch Welvaart te Mensingeweer)
  Vertellus presenteert De Meester van de Zwarte Molen  
  (www.vertellus.nl) Voorstellingen 16:00 en 19:00 
  Reserveren: molenmensingeweer@hotmail.com
  (Zie ook de rubriek Actueel en Agenda op de Molenhuis-webstek)
 4 en 5 oktober Koren- en pelmolen De Grote Geert bestaat 190 jaar in 2008!
  Programma-info: www.degrotegeert.nl (tevens Dag van de Regio)
 11 en 12 oktober Molenweekend Noord-Holland-zuid
  Deelnemers: www.penterbak.nl/smzkmolenw.html
 11 oktober Dag van de Groninger Geschiedenis (in de Groninger Archieven)
  met een stand van Het Groninger Molenarchief
  Info: www.dagvandegroningergeschiedenis.nl
 11 t/m 19 oktober Week van de Geschiedenis
  Info: www.weekvandegeschiedenis.nl
 25 oktober De molen Wilhelmina is open van 18 uur tot 22 uur
  Heerlijke pannenkoeken en sfeervolle verlichting bij live muziek

 1 november Vriendendag van het Groninger Molenhuis (zie elders in dit blad)
 10 november Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2008/4
  Thema: versieringen/reclame op/aan molens

 31 december (M)oliebollen in molen Wilhelmina

 Correctie
 2008/2 (p. 19)  Niet de Hoge Raad maar de Raad van State heeft een uitspraak 

gedaan over de biotooprechten van de houtzaagmolen Held Jozua.

IN MEMORIAM

Op 31 juli jongstleden is Harm C. Bultema overleden. Hij is 45 jaar geworden.

Harm heeft vijftien jaar als monumentenwachter in de provincie Groningen 

gewerkt en in die tijd heeft hij vele molens geïnspecteerd. Harm was daarom ook 

gediplomeerd vrijwillig molenaar. Hij heeft een nuttige bijdrage geleverd aan het 

werk van de Commissie Instandhouding en Beheer van Het Groninger Molenhuis.

Harm was een opvallende persoonlijkheid, duidelijk aanwezig. Zijn wilde haren is 

hij nooit kwijtgeraakt. Hij was te allen tijde bereid iets voor je te doen en kon 

altijd iets ‘regelen’. Zijn betrokkenheid en aanstekelijke enthousiasme zullen wij 

heel erg missen.



Donateurs van drie Groninger 
erfgoedorganisaties zullen elkaar 
in erg goed overleg op 
1 november ontmoeten in 
Vierhuizen. De Stichting Oude 
Groninger Kerken, het Groninger 
Landschap en het Groninger 
Molenhuis kunnen voor hun 
publieksfunctie niet zonder 
(vrijwillige) medewerkers. Hier 
zijn (vlnr) Arie Groen (molenaar), 
Gea Coehoorn (GL), Jacobien 
Louwes (SOGK) en Piet Huizenga 
(Historische Kring De Marne) 
eens in het zonnetje gezet voor 
molen De Onderneming. Zij 
zullen inhoudelijke medewerking 
verlenen aan de Vriendendag. Fo
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