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De geschiedenis van de molens in de gemeente Pekela 
is in belangrijke mate door twee molenaarsgeslachten 
geschreven en wel de familie Klatter en de familie 
Koster. Aan de eerstgenoemde familie werd in de 
Zelfzwichter 2009/2 aandacht besteed en in dit nummer 
schrijven we over het geslacht Koster. Deze familie, die 
door huwelijk was verweven met de familie Klatter, 
was vanaf 1784 actief in Nieuwe Pekela. Vanaf 1868 
werd ze ook eigenaar van een molen te Oude Pekela 
en haar werkzaamheden duurden voort tot 1968.

Voor een blik in dit rijke molen- en molenaarsverleden 
beginnen we op 28 september 1714, toen Jacob Takens 
een schriftelijk verzoek indiende voor het bouwen van 
een windkorenmolen te Nieuwe Pekela. Die vergun-
ning werd hem op 5 november 1714 verleend.1
De molen werd gebouwd op het grondgebied van 
Westerwolde en viel daardoor ook onder de jurisdictie 
van dit gewest.

De eerste molen van Koster te Nieuwe Pekela
In 1784 werden ‘Jan Hindrik Klatter en Geesje Harms 
Koster Ehelieden’ eigenaar van een molen te Boven 
Pekela.2
De molen, waarschijnlijk de opvolger van de molen van 
Jacob Takens, was gelegen op no. 11, noordkant en 
stond ten westen van de kerk. Het was een korenmo-
len, met een vlucht van 73 voet (ca. 22 m) en uitgerust 
met twee paar rogge- en één paar tarwestenen.3

Jan Hindrik Klatter was op 21 december 1783 gehuwd 
met Geesje Harms Koster. Geesje trad op 19 december 

1790 in het huwelijk met Jan Hindriks Koster. Uit dit 
huwelijk werd op 19 maart 1795 Harm Jans Koster 
geboren. In 1816 trouwde Geesje met haar derde 
echtgenoot Jan Boelens; hij staat in 1831 vermeld als de 
eigenaar4 en haar zoon Harm Jans Koster was de 
huurder van de molen. Aan Harm Jans werd op 12 
december 1825 door Gedeputeerde Staten van Gronin-
gen, handelend volgens de Wet op het Gemaal van 
1822, het alleenrecht op het malen van graan in het 
molenressort Nieuwe Pekela (met uitzondering van 
Stadskanaal) toegekend.5

Het molenaarsgeslacht  
 Koster te Pekela  
 en haar molens

B. D. PoPPen

afB. 1. in 1736 Verscheen De atlas Der frontieren, 
waarin De molen Van JacoB taKens werD oPGenomen. 
(GroninGer archieVen)
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Na de dood van Geesje Harms Koster, in 1838, werd op 
9 januari 1839 door Mr. S. Piccardt, notaris te Pekela 
bekend gemaakt: ‘op verzoek van de kinderen en erven 
van wijlen J. H. Koster en vrouw, bij publieke veiling, op 
18 januari te verkopen: een welbeklante korenmolen, 
getekend no. 114, met de aanhorige behuizing en 
schuur, no. 113, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, 
noordkant, stadsgrond, thans in gebruik bij J. Boelens’.6
De oudste zoon Harm Jans Koster werd de nieuwe 
eigenaar. Na zijn dood in 1854 ging de molen, bij een 
verkoop door de erven in 1859, over op zijn zoon 
Freerk Harms Koster.7
Deze verkoopt de wind, weit en roggemolen op 28 mei 
1866 aan zijn beide broers Tonnis Harms en Hendrik 
Harms, die eveneens molenaar zijn.8
In 1869 neemt Tonnis zijn geldelijk aandeel, bedragen-
de fl. 4730,00, en emigreert naar Amerika (Grand 
Rapids), waardoor Hendrik Harms nu de enige eigenaar 
van de molen is.
Op 6 april 1874 werd de molen door de bliksem 
getroffen en brandde geheel af. Een bericht in de 
Winschoter Courant van die datum meldt er het 
volgende over: Vanmiddag omstreeks 6 uur ontstaat er 
door het hemelvuur brand in de molen van de heer 
Koster te Nieuwe Pekela. In korte tijd was deze koren- 
en pelmolen met al het aanwezige graan een prooi van 
de vlammen. De molen is dan ook geheel afgebrand. 
Gedurende de gehele namiddag heeft het bij tussenpo-
zen sterk geregend en gehageld uit een hevige 
onweersbui. De bliksem was fel en de donder gewel-
dig.

Nog in het zelfde jaar werd de afgebrande molen 
herbouwd met een achtkant van de ‘Dikke Molen’, 
afkomstig uit Amsterdam. De molen werd gebouwd 
even te zuiden van de kerk, op 1,3 km ten N.O. van de 
driesprong Ommelanderwijk; aan de westzijde van de 
Pekel A en werd later op één roede voorzien van 
zelfzwichting.9

Na het overlijden van Hindrik Harms in 1896 werd de 
molen ‘een zeer goed beklante wind-, koren- en 
pelmolen met ruime behuizing, erven, tuin en twee 
kampen land, groot samen 1.99.70 ha, staande en 
gelegen te Nieuwe Pekela’ op verzoek van de erven 
verkocht. Koper werd Jan Koster, korenmolenaar te 
Nieuwe Pekela, voor fl. 10.295,00.10

Een krantenbericht van 4 mei 1904, met als kop: 
‘Nieuwe Pekela. Onweer’, meldt over de molen het 
volgende: Een hevig onweer trok hedenmiddag over O. 
en N. Pekela. De bliksem sloeg in den korenmolen van 
J. Koster. Gelukkig ontstond geen brand. De knecht viel 
echter bewusteloos neer, doch kwam spoedig bij. Zijne 
kleeren waren verschroeid, het eene been verwond. 
Ook een der wieken werd verbrijzeld.
De molen werd omstreeks 1920 afgebroken.

De tweede molen van Koster te Nieuwe Pekela
Freerk Harms Koster, zoon van Harm Jans, was gehuwd 
met Sietske Naatje. Het echtpaar vroeg in 1855 vergun-
ning aan voor de bouw van een nieuwe molen te 
Nieuwe Pekela. Daarvoor werd hen op 30 januari 1856 
door Gedeputeerde Staten van Groningen toestem-
ming verleend. De korenmolen werd gebouwd op het 
‘perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela 
sectie G no. 143, 500 m ten zuidwesten van de drie-
sprong Ommelanderwijk, aan de westzijde van Peke-
la’.11
De molen was een grote achtkante, met dakleer 
gedekte stellingmolen, op een stenen tussen- en 
onderstuk en een met dakleer gedekte kap. De roeden 
waren Oudhollands opgehekt. Het achtkant was 
waarschijnlijk afkomstig uit Onstwedde.

Voor de bouw van deze molen sloot Freerk een lening 
van fl. 7.000,- af bij de heer L. E. Tiktak. Na het overlij-
den van Tiktak, in 1869, werd de lening opgeëist en 
bood Freerk de molen te koop aan. Koper werd Jan 

afB. 2. De in 1874 GeBouwDe molen Van Koster met het 
molenaarshuis te nieuwe PeKela; oPname ca. 1900. 
(foto GroninGer molenarchief)

afB. 3. De in 1856 GeBouwDe molen Van Koster, mulDer 
en eerKens. (foto GroninGer molenarchief)
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Luiken Besseling, die vier jaar later de molen weer 
verkocht. Eigenaar werd nu Klaas Everwijns Mulder, 
molenaar en afkomstig van Onstwedde. Na diens dood 
werd de molen op 25 februari 1901 in hotel Pijbes te 
Nieuwe Pekela, krachtens gerechtelijk bevel in het 
openbaar verkocht. De omschrijving luidde: ‘een van 
ouds beklante koren- en pelmolen met huis, erf en 
tuin, benevens twee percelen land, gelegen te Nieuwe 
Pekela, noordkant, op een beste stand, samen groot 
1.27.40 ha, toebehorende aan de weduwe en erven 
Klaas Everwijns Mulder’. De nieuwe eigenaar werd 
Willem Hendriks Eerkens.12 Het geslacht Eerkens was 
door huwelijk verbonden met de familie Koster en ook 
het molenaarschap was hen niet vreemd.
In 1941, verkoopt Eerkens de molen aan J. A. Nipperus 
uit Stadskanaal. Deze liet de molen in maart 1941 
afbreken, ondanks het toen geldende sloopverbod.13

De molen Zeldenrust te Oude Pekela
Op 12 maart 1868 koopt Harm Hindriks Koster, rustend 
koopvaardij kapitein te Nieuwe Pekela, de molen 
Zeldenrust te Oude Pekela van de toenmalige eigenaar 
Johannes Brongers.14
De in 1817 door Wibrandus Kranenborg en Grietje H. 
Hut gebouwde pelmolen aan de Scholtenswijk werd in 
1855 voorzien van maalstenen.
Over deze molen meldt een bericht in de Winschoter 
Courant van 31 januari 1877 het volgende: De vreselijke 
storm, die in de afgelopen avond en nacht heeft 
gewoed, heeft in Oude Pekela aan gebouwen belang-
rijke schade veroorzaakt, waardoor de anders zo 
soliede molen van de heer H. Koster van de zwikstelling 
is afgeslagen en in brokken aan de grond geslagen.

Zwaantje Reinders Schuring, de vrouw van Harm 
Hindriks Koster overlijdt in 1883. Vijf jaar later, op 6 
december 1889, worden de onroerende goederen, 
waaronder de wind-koren en pelmolen met schuren, 
erf en tuingrond, middels een openbare verkoop 
verkocht. Kopers worden Geert Harm Horlings en Klaas 
de Raad, in 1891 is de Raad alleen eigenaar. Na zijn 
overlijden koopt Jans Hendriks van Dijk in 1900 de 
molen voor fl. 3.830,-.15

In de molen mocht krachtens een vergunning van 1904 
een stoommachine worden geplaatst, deze werd in 
1924 vervangen door een ruwoliemotor. In 1926 was de 
molen voorzien van een elektrische malerij.
Zeer waarschijnlijk is Lammert Koster, zoon van Freerk 
Harms Koster, de molenaar op deze molen. Zowel zijn 
vader, grootvader, als zijn overgrootvader oefenden 

het beroep van molenaar uit. Op 17 februari 1917 
koopt Lammert de ‘windkorenmolen, een huis waarin 
twee woningen met schuur, benevens erven en grond’, 
van Jans Hendriks van Dijk.
Daarmee is de familie Koster opnieuw eigenaar van de 
molen geworden en dat zal zo blijven. In 1926 wordt 
zoon Freerk eigenaar; de Winschoter Courant van 1 
september 1926 maakt er melding van: Bij onderhandse 
aankoop wordt de heer F. Koster eigenaar van de 
korenmolen met behuizing, toebehorende aan zijn 
vader, de heer L. Koster, molenaar te Oude Pekela.

In de middag van 4 november 1938 brak er brand uit, 
waarbij een wiek op het molenaarshuis viel. Het 
verbrande achtkant werd niet herbouwd, doch de hoge 
stenen onderachtkant werd met een plat dak afgedicht 
en vanaf 1939 ging men verder als machinale maalderij. 
In 1952 nam zoon Karel Koster het roer over; hij werd 
de laatste molenaar op deze molen, tot 1965. In dat 
jaar werden het onderstuk en de molenaarswoning 
afgebroken. Daarna maalde hij nog drie jaar op de 
molen Stavoren, ook wel Vissinga’s molen genoemd.16
Deze molen, gelegen in het westen van Oude Pekela, 
was in 1929 afgebrand, waarna het bedrijf in het 
onderachtkant werd voortgezet.

afB. 4. De molen Zeldenrust te ouDe PeKela,  
GefotoGrafeerD Vanaf het schoolPlein; oPname 1933. 

(foto GroninGer archieVen)
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De Scholtenswijk, waaraan de molen Zeldenrust stond, 
werd eind jaren vijftig gedempt. Na afbraak van de 
molen werd het gehele gebied, inclusief de aanpalende 
oude Veendijk, waaraan van 1799 tot 1849 een molen 
van de familie Klatter heeft gestaan, opnieuw inge-
richt. Een herinnering aan deze molens is dan ook niet 
meer te vinden.

Noten:

1.  RHC Groninger Archieven, 314r: Resolutieboek.

2.  RHC GrA, RA.IIIx.184.

3.  RHC GrA, Nieuwe Pekela fiche nr. 2106.01 [821].

4.  Opgenomen in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van 

Nieuwe Pekela.

5.  B.D. Poppen, De belasting op het gemaal in Stad en 

Ommelanden 1594-1856 (Uithuizen 2004), pag. 265.

6.  RHC GrA, tg. 121, inv.nr. 39.

7.  RHC GrA, tg. 113, inv.nr. 164.

8.  RHC GrA, tg. 116, inv.nr. 170.

9.  RHC GrA, Nieuwe Pekela fiche nr. 2106.02 [822].

10.  RHC GrA, tg. 118, inv.nr. 90.

11.  RHC GrA, tg. 1099, inv.nr. 165.

12.  RHC GrA, tg. 118, inv.nr. 98.

13. RHC GrA, Nieuwe Pekela fiche nr. 2108.01 [824].

14.  RHC GrA, tg. 113, inv.nr. 209.

15.  RHC GrA, tg. 119, inv.nr. 96.

16.  Vriendelijke mededeling van de heer S. Koster, die tevens 

diverse koopcontracten ter inzage verstrekte.
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In een aantal opzichten is de poldermolen De Eolus aan 
het Aduarderdiep (ten oosten van Den Ham en niet ver 
van het kleine wierdedorpje Fransum) een bijzondere 
molen. Als laatste poldermolen hield deze molen 
samen met De Jonge Held te Leegkerk nog tot ver in de 
twintigste eeuw een polder op windkracht droog. 
Daarnaast is onlosmakelijk de geschiedenis van de 
molen verweven met het bekende molenaarsechtpaar 
Bernard en Riek Dijk-Rienks. Een ander bijzonder 
aspect van de geschiedenis van deze molen is het feit 
dat deze molen als een van de weinige molens in onze 
provincie bewoond is geweest. Rolf Wassens, ambach-
telijk korenmolenaar en vrijwillig molenaar van De 
Eolus en bewoner van het molenaarshuisje, tevens 
historicus, heeft hiervan een aantal wetenswaardighe-
den op papier gezet. Een en ander is aangevuld en 
uitgebreid door historicus en vrijwillig molenaar Johan 
van Dijk.

De Eolus en Aiolos
Het is interessant om een paar dingen over de molen te 
vertellen, die niet iedereen weet. Bij restauraties, hoe 
nuttig ook voor het bestaan van de molen, wil nog wel 
eens iets verdwijnen wat historisch interessant is, iets 
dat een stukje geschiedenis vertelt aan een oplettende 
bezoeker. Eigenlijk is het vreemd dat veelal vóór een 
restauratie niet allerlei details worden vastgelegd. Bij 
restauratie van andere monumenten wordt wel vaak 
een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, bij molens 
gebeurt dit slechts mondjesmaat.

De aanvraag voor de bouw van een molen voor de 
Fransumerpolder is gedaan door een van de boeren, de 
heer Huizinga, een nazaat daarvan is bij ons op bezoek 
geweest. Opmerkelijk is dat de rest van het gebied 
tussen Aduard en Feerwerd tot aan het Reitdiep niet 
anders dan op natuurlijke wijze kunnen afstromen op 
het boezemwater. Vroeger hebben er twee poldermo-
lens (mogelijk spinnekoppen) gestaan tussen Feerwerd 
en Ezinge, die het water uitsloegen op het Oldehoof-
sterdiep. Overigens kun je tijdens zeer natte perioden 
nog heel goed zien dat het gebied tussen het Aduar-
derdiep en de weg tussen Aduard en Saaksum het 
afstroomgebied is van het Peizerdiep. De oude mean-
ders zijn dan goed zichtbaar.

De naam ‘Eolus’ komt meer voor, bijvoorbeeld de 
zuidelijke molen van Oldehove en de molens van 
Adorp en Farmsum heten zo. De naam is wel eens wat 
anders gespeld, maar dat is ook geen wonder als je 
bedenkt dat het een van oorsprong Griekse goden-
naam is. Uit de prachtige gedichten van Homerus over 
de held Odysseus - degene die het paard van Troje 
bedacht heeft - is ook een verhaal bekend over 
Odysseus, die de (zee)weg naar huis niet kon vinden 
omdat de god van de zee, Poseidon, hem dwars zat. 
Aiolos, de god van de wind, kreeg medelijden met 
Odysseus en bood hem de westenwind (Aquilo, een van 
Aiolos zes zonen) aan, die hem rechtstreeks naar huis 
(het eiland Ithaca) zou brengen. De andere winden 
werden door Aiolos verzameld en in een leren zak 
gedaan. Odysseus kreeg de zak mee met de uitdrukke-
lijke waarschuwing de zak pas te openen nadat hij 

Een greep uit de  
geschiedenis van  
poldermolen De Eolus  
te Den Ham

R.H. Wassens/J.T. van DiJk
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Ithaca had bereikt. Maar helaas, de makkers van 
Odysseus vertrouwden het zaakje niet en op een 
onbewaakt ogenblik ontfutselden zij de zak met 
winden aan Odysseus en maakten de zak open. Ineens 
ontstond een vreselijke storm, het schip verging terwijl 
ze vlakbij Ithaca waren, en Odysseus moest nog jaren 
overzee zwerven en de vreselijkste ongelukken 
meemaken, voordat hij eindelijk na 20 jaar zijn geliefde 
vrouw in de armen kon sluiten.

Een bewoonde Groninger molen
De Eolus van de Fransumerpolder is gebouwd in 1821 
en is aanvankelijk als een van de weinige molens in 
Groningen, bewoond geweest. Dat is bekend uit 
verhalen van kleinkinderen van molenaar Van der 
Werff, die de molen bezocht hebben en vertelden dat 
opa en oma Van der Werff er gewoond hebben met 
negen kinderen. Men kan zich dat tegenwoordig 
moeilijk voorstellen in een tijd waarin elk kind toch wel 
een aparte kamer moet hebben. En de wc en de 
douche? De wc was een apart houten schiethokje 
buiten, en als je gewassen moest worden als kind werd 
je gewoon in de sloot gedompeld. Hopelijk was het 
slootwater toen schoner dan nu! Overigens apart bij 
deze molen is de achterwaterloop (door de familie Dijk 
molensloot genoemd), die staat namelijk droog als de 
molen geen water uitslaat. Tegenwoordig zie je dat bij 
poldermolens met circuitbemaling wel vaker, maar 
oorspronkelijk is dit een vrij bijzondere situatie. 
Normaliter zou namelijk het hogere boezemwater 
tegen de wachtdeur komen te staan, immers een 
poldermolen is gebouwd voor het opmalen van water 
naar een hoger gelegen boezem.

Voordat de vloer onderin de molen is vernieuwd, was 
zichtbaar waar de (pot)kachel gestaan heeft, dat was 
net aan de oostelijke kant van de onderbonkelaar. 
Deze was met de vijzel volledig omtimmerd, omdat een 
draaiende molen anders teveel toch ( en gevaar) zou 
brengen. In Hollandse en Utrechtse molens, waar 
bewoning in de poldermolens veel meer algemeen is 
omdat die molens meestal aanmerkelijk groter zijn, zie 
je ook vaak dat alles is afgeschermd. Mooi is dat 
misschien niet, praktisch wel. Nog steeds zichtbaar is 
dat aan de oostkant van de molen de balken geverfd 
zijn geweest om de woning een beetje op te vrolijken. 
Bovenin de molen zie je nog het berookte achtkant, 
omdat – ook dat zie je in de grotere molens in het 
westen - de rook uit de kachel zijn weg zocht naar 
boven. Zoiets zie je ook in oliemolens, daar is het de 
rook uit de vuisters die de donkere kleur veroorzaakt 
heeft. Ook wijst de raamindeling van de molen erop, 
dat er meer licht nodig was aan de oostzijde dan je zou 
verwachten. Je moet dat soort dingen alleen even 
willen zien.

Van BoVen naar BeneDen:

foto: J.t. Van DiJK, GroninGen

luiK naar De VoormaliGe aarDaPPelKelDer
foto: J.t. Van DiJK, GroninGen

De DroGe molensloot. achter: het aDuarDerDieP.
foto: J.t. Van DiJK, GroninGen
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De molenaarswoning die aan de oostzijde van molen 
staat (tussen molen en Aduarderdiep) is gebouwd in 
1895 door het waterschap van de Fransumer polder, 
een primitieve gedenksteen in de gevel herinnert 
daaraan. Veel ruimte was ook daar niet in - , die negen 
kinderen lagen op een rijtje op de zolder, met alleen 
een rond venster dat voor licht zorgde. Pa en moe 
sliepen beneden in de bedstee, en de wc was nog 
steeds buiten in een hokje bij de molensloot. Pas in 
1987 is de woning uitgebreid tot een ook in deze tijd 
aanvaardbare grootte, met een wc en een douche! 
Voor het huis was vroeger veel meer ruimte dan nu, 
omdat er aanvankelijk langs het Aduarderdiep alleen 
een jaagpad was. Pas later is de weg langs het diep 
aangelegd, waardoor de woning, niet al te best 
gefundeerd zoals veel oude huizen, erg dicht op de 
weg zit met als gevolg dat de zaak nog wel een staat te 
bewegen als er een zware vrachtwagen langsdendert. 
In de molen is nog steeds een aardappelkelder aanwe-
zig evenals in het molenaarshuis op de plaats waar 
vroeger de bedstee stond.

Bernard en Riek Dijk
Het molenaarsechtpaar Bernard en Riek Dijk heeft 
meer dan 50 jaar in het muldershuis gewoond. Eigenlijk 
was Riek de molenaar, zij was als dochter van een mole-
naar Rienks opgegroeid op de poldermolens van 
Koningslaagte en Onderdendam. Vrouw Dijk kon 
behoorlijk scherp worden als het ging over de behan-
deling van haar vader door sommige boeren. Ze heeft 
nog enige tijd na het overlijden van Bernard alleen in 
het molenaarshuis gewoond, maar dat ging niet meer 
op een gegeven moment. Ze is verhuisd naar Mid-
delstum, waar Riek weliswaar een prachtig vrij uitzicht 
over weilanden had, maar thuis heeft ze zich er niet 
gevoeld. Ze had al weer plannen om naar Aduard terug 
te gaan, maar voor die tijd is ze overleden.
Bernard heeft gewerkt als smidsknecht in Warfhuizen, 
vlakbij de pelmolen van Büchli. Zo kwam hij in aanra-
king met molens, en die interesse is altijd gebleven. 
Büchli stond bekend als een bijzonder bekwaam 
pelmolenaar, zoals ook molenaars Bakker en Nienhuis 
wisten te vermelden, evenals oud-molenmaker Diek 
Medendorp, die de molen heeft afgebroken. De zoon 
van Büchli was totaal niet in de molen geïnteresseerd, 
en wou die oude rommel gewoon weg hebben. Dijk 
wist te vertellen, dat de oude Büchli bij het pellen van 
sleepgort (ook wel sloopgort genoemd, want de 
molens hadden er erg van te lijden) op de knieën bij 
het kaar zat, om er net even iets meer of minder in te 
laten vallen. Dat moet dan in de tijd van het motorpel-
len zijn geweest, want de windmolen stond al langer 
stil. Bij het slepen van de gort moet de molen relatief 
langzaam lopen maar wordt wel zeer zwaar belast.
Later is Dijk als molenmakersknecht bij de firma Bremer 
gaan werken. Waarschijnlijk hebben Bernard en Riek 

elkaar op die manier leren kennen. Bij de bouw van 
een silo voor meelfabriek Moorlach in Uithuizermee-
den is Dijk naar beneden gevallen en daarbij is zijn rug 
beschadigd. Sindsdien moesten Dijk en zijn vrouw leven 
van de molen en campagnewerk in de suikerfabriek. 
Een vetpot was dat allemaal zeker niet vermoed ik, 
maar ze waren welgemoed, zeker voor molenvrienden.

Opleiding
Vanuit Drenthe ben ik Dijk gaan opzoeken in 1973 voor 
de opleiding tot vrijwillig molenaar, die hij toen ging 
starten in zijn eigen molen en die van Vierhuizen. Dat 
laatste was noodzakelijk omdat voor de cursus je 
ervaring met zeilen moest hebben. Harm van Huis, die 
helaas allang niet meer in leven is, was de eerste 
vrijwillige molenaar in Groningen; hij heeft met hulp 
van Bernard de cursus gevolgd op één van de eerste 
opleidingsmolens van Nederland, de molen van 
Hattem. Thijs de Jong, Pieter en Waling Hofkamp, 
Johan Wijdzes waren andere deelnemers aan de cursus 
die Dijk eind 1973 begon. De Hofkampen zijn in 
Friesland zeer actieve vrijwilligers geworden, Johan 
Wijdzes (eigenlijk de tweede geslaagde Groninger 
vrijwilliger) is naar Hasselt gegaan, Thijs de Jong heeft 
zoals bekend zeer veel betekend voor de Groninger 
molens, en ikzelf werd de eerste gediplomeerde 
vrijwilliger 
in Drenthe. Ik werkte toen als vrijwilliger o.a. bij 
vakmolenaar B. Schokker in Peize. Gekscherend zei hij 
als er bezoekers kwamen: vraag het maar aan hem, hij 
heeft de diploma’s, ik niet. In werkelijkheid wist hij 
natuurlijk veel meer van werken met molens af dan ik. 
Samen met Jan Pol heb ik in Dalen de eerste cursus in 
Drenthe gegeven, één van de vrijwilligers die daar de 
cursus hebben doorlopen is Jannes Tigelaar, heel 
bekend in Drenthe. Zo heeft Dijk aan de wieg gestaan 
van heel veel vrijwilligers. Bij examinatoren van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars in den lande had Dijk 
een heel goede naam, hij kon zeer kritisch zijn en stak 
zijn mening tijdens vergaderingen niet onder stoelen 
of banken, maar hij was kundig en hij haalde een zeer 
hoog slagingspercentage met zijn leerlingen.

In de huiskamer aan de koffie, maar natuurlijk vooral 
op de molen kon je veel van hem leren. Poldermole-
naars hebben vaak een goede kijk op het weer, omdat 
ze juist onder beroerde weersomstandigheden moeten 
malen. Kritiek had hij ook, maar wel gefundeerd. Zo 
waarschuwde hij, om even een klein maar belangrijk 
voorbeeld te noemen, tegen de gewoonte om een 
vangketting strak te zetten als de molen stilstaat. Hij 
haalde dan het voorbeeld aan van poldermolen De 
Kriegsman die bij de Friesestraatweg aan het Aduarder-
diep gestaan heeft, die is verbrand omdat toen de 
molenaar naar de Zuidlaardermarkt was, er storm 
opstak en de vangbalk niet verder kon zakken (‘napra-
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men’ werd wel gezegd). Weliswaar zou natuurlijk een 
roeketting ook veel hebben voorkomen, maar hij kon 
behoorlijk kwaad worden als ondanks dit soort 
gebeurtenissen mensen diezelfde fout maakten. Je 
moet leren van je eigen fouten en van die van anderen, 
en niet eigenwijs steeds dingen zelf proberen uit te 
vinden die allang bekend zouden moeten zijn. Zo 
kwam hij automatisch in conflict met instanties, waar 
de praktijkkennis vaak ontbrak.

Iets van die praktijk bleek ook uit eenvoudige experi-
menten die Dijk uitvoerde, bijvoorbeeld de behande-
ling van hout. Er lagen lange tijd enkele plankjes bij de 
molen. Het ene stukje bleef onbehandeld, het tweede 
werd geverfd, het derde geteerd. Om de zoveel tijd 
werd je bij die plankjes gehaald om te zien wat er 
gebeurde. Datzelfde deed hij met zachte zeep, consi-
stentvet en schapenvet om aan te tonen dat dierlijk vet 
beter is voor de kruiring dan de andere twee. Met 
name het gebruik van consistentvet voor kruiring of as 
kon bij hem op felle kritiek stuiten. Ook hier weer: men 
gebruikte vroeger paarden-, schapen- en varkensvet, 
uit de praktijk bleek dat hout zacht wordt van consi-
stentvet, en toch zijn er steeds weer mensen die dat 
laatste vet gebruiken. En zo worden steeds dezelfde 
fouten gemaakt. Bij tijd en wijle gold zijn kritiek ook 

zaken waar hij misschien er toch wat naast zat, maar 
dat neemt niet weg dat ik ieder aanraadt de adviezen 
die hij of zij van Dijk of van zijn vrouw heeft gekregen 
serieus te nemen.

De Eolus nu
De wiekvorm (zelfzwichting met Van Busselneuzen en 
remkleppen volgens het systeem Bremer) is wel zo’n 
beetje ideaal, zeker voor deze molen. In Zuid-Holland 
zijn wel veel grotere molens, maar ik weet nog dat een 
molenaar van een van de grote poldermolens van 
Aarlanderveen, toen De Eolus voorzien was van 
fokwieken en zeil, Dijk complimenteerde met dit spul. 
Het werkt ideaal en zo kan ook een betrekkelijk kleine 
molen veel water verzetten.
Met een volledig gerestaureerde molen - compleet 
gevlucht, staartwerk en vijzel zijn vernieuwd, en in een 
eerder herstel de complete kap en de rieten vacht - 
kunnen we er weer vele jaren tegenaan. Weliswaar 
draait het door Dijk en zijn vrouw zo verafschuwde 
motorgemaal meer dan de molen, maar De Eolus, thans 
eigendom van de Molenstichting Westerkwartier, is 
opnieuw volledig inzetbaar in de waterhuishouding. Er 
is wel een duiker aangebracht zodat de molen ook 
water kan verplaatsen als dat gezien de waterstand 
niet nodig is. Het voordeel daarvan is, dat de molen 
altijd belast loopt - daar is het gevlucht ook op bere-
kend - , en dat de oorspronkelijke functie van lozen op 
het Aduarderdiep geheel intact blijft.

Tot slot een gedichtje van Virgilius dat Ru Clevering in 
1982 opnam in een artikeltje over de naam Aeolus in 
De Zelfzwichter:

’t Is Aeolus, die felle wind
Met zware ketens stevig bindt,
Zodat hij nergens uitweg vindt.
De echo geeft dan keer op keer
Het beuken van de rotsen weer,

Zodra dit eist hun opperheer.

Redactie:
Toevalligerwijs staan in nummer 2009/3 van Muldersnijs 
op pagina 16 twee foto’s van poldermolens die ook 
ramen in de veldmuren hebben die wijzen op bewo-
ning. Eén ervan is nog niet thuisgebracht en de ander is 
de molen van de Nijverhijdspolder te Wedderveer, 
waarvan de stomp nog aanwezig is (www.molendata-
base.org - nummr 48).

BernarD BiJK ontVanGt een KoninKliJKe  
onDerscheiDinG

foto: collectie GroninGer molenarchief
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HenDRik HacHmeR

boekennieuws

Fietsroutes zijn er in soorten en maten. Niet 
elke uitgave is even praktisch, althans als je 
ze op de fiets mee wilt nemen. Vaak passen 
de kaarten niet in de houder op het fietsstuur 
en zo is er meer ongemak. Soms krijg je het 
idee dat een fietsroute gewoon achter een 
computer in elkaar is gezet. De routes lopen 
dan langs paden die al lang niet meer 
bestaan. De ANWB-routes zijn over het 
algemeen goed, maar het boekje met twintig 
molenroutes neem je ook niet zo mee op het 
stuur. Thuis eerst maar goed lezen en dan 
uitzetten op je eigen kaart, of intikken op je 
fietscomputertje. Tegenwoordig kun je bij 
steeds meer routes via de zogeheten knoop-
punten fietsen en dat is echt heel relaxt. 
Helaas dekt dit systeem nog niet heel 
Nederland. Bij de molenroutes zijn ook 
enkele routes uitgezet op knooppunten.

De ANWB Fietsgids is erg mooi opgemaakt 
en… we zien heel veel foto’s van draaiende 
molens, molens in het zeil, iets dat een paar 
jaar geleden bij dit soort gidsjes nog niet zo 
vanzelfsprekend was.
Het gidsje begint met de gebruikelijke uitleg 
over molentypes en gebruiken, niets mis mee, 
maar misschien is het leuk om het nieuwe 
molenpubliek - voor velen is zo’n route een 
eerste kennismaking - ook te wijzen op het 
belang van goede molenbiotopen. De 
fietsgids heeft zoals we dat van de ANWB 
mogen verwachten een goed ogende 
vormgeving, alhoewel het lettertype bij de 
routes voor ouderen misschien wat te klein is. 
Over de kwaliteit van de foto’s niets dan lof; 
in het colofon zien we veel bekende namen 
van molenfotografen.

Ook bij de gekozen routes heeft men zijn 
best gedaan om tot een goede landelijke 
spreiding te komen; zelfs in het relatief 

molenarme Drenthe heeft men nog een 
aardige route uitgezet.
Groningen mag rekenen op twee routes: 
Fivelboezem en Fivelingo. De laatstgenoemde 
staat overigens al jaren op de webstek van De 
Hollandsche Molen. Helaas is er bij deze 
route wat misgegaan met de bijschriften van 
de twee foto’s:
de zaagmolen Fram in Woltersum is aange-
duid als “De Bovenrijgster Molen in Ten 
Boer”,
de korenmolen Germania in Thesinge is 
aangeduid als “De Fram in Woltersum”.
Deze missertjes hebben we toevallig ontdekt 
als Groningers…

Al met al toch een heel aardig gidsje; ook 
molenliefhebbers die nooit op de fiets 
komen, zul je met zo’n boekje verblijden.

ANWB Fietsgids; Molens, Routes, historie en 
achtergronden
Foto’s, ill., Den Haag, ANWB Media, 2009, 
128 pag.; ISBN 978-90-18-02923-4
Prijs: ANWB-leden € 12,95 (niet-leden € 13,95) 
in ANWB-kantoren.
Voor leden van De Hollandsche Molen € 10,95 
(niet-leden € 15,70) – inclusief verzendkosten
(bestellen via www.molens.nl - artikelnum-
mer 01.037).

Op de webstek van het Groninger Molenhuis 
staan twee voor voorgaande Groninger 
Molenweekenden door Gerard Koster 
uitgezette fietsroutes: Hoogeland (2006) en 
Zuidlaardermeergebied (2007). Zie de 
startpagina van www.groningermolenhuis.nl 
=> molenweekend
In nummer 2008/2 van de Zelfzwichter staan 
nog andere fietsroutes in Groningen.
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info@dunning-molenbouw.nl
fax:  0598-450013

06-51856323

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
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Inleiding
Op verzoek van de redactie verscheen van de hand van 
ondergetekende eerder in De Zelfzwichter 2 een korte 
historische schets over het lens houden van (zeil)
schepen en de rol die de windmolen daarin kan spelen. 
Na publicatie van dat artikel kwam van diverse zijden 
nog aanvullend beeldmateriaal en informatie beschik-
baar. Gelet op het unieke karakter daarvan is in overleg 
met de auteur besloten nog een tweede artikel aan het 
onderhavige onderwerp te wijden. Daarbij wordt de 
inhoud van het eerste artikel bij de lezer als bekend 
verondersteld.

De doorvoering van de lenspompschacht door het 
hoofddek
Sommige lezers van het eerste artikel bleken zich 
onvoldoende voor te kunnen stellen hoe de schacht 
van de pomp boven dek eindigt. Welnu, zij steekt 
ongeveer een meter boven het doorgaande dek uit. 
Uiteraard is deze doorvoering vanuit een veiligheids- 
en sterkte-oogpunt in principe ongewenst, doch 
overigens absoluut noodzakelijk. De état major van elk 
zeilschip (de gezamenlijke officieren op een (oorlogs)
schip, met uitzondering van de commandant) besteedt 
daarom extra aandacht aan de pompen. Zij vergewist 
zich van de goede werking daarvan, en terzelfder tijd 
ziet zij er op toe dat tijdens stormweer met overko-
mend water geen zeewater via luikhoofden en pom-
pen het ruim kan binnendringen. Deze maatregelen 
worden bij het begin van de zeereis in het journaal 
genoteerd in het zogenaamde zeemansgebed .3 De 
pompschachten en de kettingkokers op de bak zijn 

tijdens de zeereis bekleed met dubbele (zeildoekse) 
kragen. Op foto 1 4, genomen tijdens de winter van 
1904, zien we een peek 5, die een oogje in het zeil 
houdt op een in Scheveningen opgelegde logger voor 
de vleetvisserij.

fiG. 1. PeeK tussen twee PomPschachten

Hij zit op een rol. Ter weerszijden van hem staan de 
pompschachten waaruit de pompstok steekt. De 
hefbomen of evenaars zijn tijdelijk verwijderd. Duide-
lijk is te zien hoe fors deze pompschachten zijn beme-
ten, en men kan zich wel indenken hoe zwaar het 
pompen voor de bemanning in die jaren moet zijn 
geweest 6.

Pompmolens  
aan boord van schepen – 
deel 2

Rinze k. masT

Den heemel geeft,
wie vangd die heeft 1
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Onkers en de constructie van de windmolen nader 
beschouwd
In de maanden na de verschijning van het eerste artikel 
doken met name vanuit particuliere collecties maar 
liefst zeven verschillende foto’s van windmolentjes op 
zeeschepen op. Daarnaast bleek de molen te worden 
behandeld in het boek Deep-water Sail van de in 
scheepvaartkringen bekende schrijver Harold A. 
Underhill 7. Hij zegt daarover
“…In fig. 52 heb ik de windmolens laten zien die op 
vele van de oude houten schepen stonden om de 
pompen aan te drijven, want in de laatste jaren van 
hun bestaan was het vaak pompen of verzuipen. Deze 
molens hadden zeildoeken zeiltjes die naar behoefte 
langs de wieken werden uitgerold, of naar het midden 
werden opgedoekt wanneer ze niet in gebruik waren. 
Om deze molens de noodzakelijke vrijheidsgraad te 
geven om in elke gewenste richting te kunnen draaien 
was het noodzakelijk om de stand van het kruisstag te 
wijzigen. Die werd of onmiddellijk achter de pompen 
op het dek bevestigd, dan wel naar een punt van de 
grote mast geleid dat hoog genoeg lag om vrij te 
blijven van de zeilen van de molen. Wanneer het 
kruisstag op het dek werd bevestigd was de hoek met 
de verticaal vrij gering; dan werd vaak een drievoudige 
stag tussen de ra’s van de kruismast en de top van de 
grote mast aangebracht om de kruismast te steunen.
Van deze windmolens zijn waarschijnlijk de uitdrukkin-
gen Onker barque of Onker trade voortgekomen. 
Hiermee werden de houten zeilschepen aangeduid die 
op de houtvaart tussen de Baltic en Engeland waren 
ingelegd. Het is algemeen bekend dat geluid op zee 
onder bepaalde condities ver kan dragen, zoals het 
slaan van een scheepsschroef, of het pop-pop-pop-pop 
van een motor van een vissersbootje. Dat ging ook op 
voor deze houtschepen. Op de oude houten schepen in 
deze vaart waren windmolens standaard uitrusting. 

Tijdens een mooie avond – wanneer er juist genoeg 
wind stond om het schip op koers, en de molen aan de 
gang te kunnen houden – klonk het gestage gerammel 
van haar pompen als onker-onker-onker-onker-onker 
over het water. Aldus werden deze schepen bij passe-
rende schepen bekend als Onkers. Die naam bleef 
hangen en werd uiteindelijk onderdeel van het 
nautische jargon waarvan de zeeman zich bediende en 
waarmee hij deze specifieke trade en de daarin 
varende schepen aanduidde. Het is een leuk verhaal, en 
het klinkt ook heel aannemelijk. Er zijn wel vreemder 
verhalen waarmee termen uit het nautische vocabu-
laire worden verklaard, en het is zeker zo goed als 
andere soorten uitleg die ik daarvoor tot dusverre heb 
gehoord….”
De tekening die in het boek voorkomt, toont een 
drietal in de laag liggende grote zeilschepen. Op twee 
ervan staat een helaas matig zichtbaar molentje. Hier 
biedt voor de geïnteresseerde lezer echter een foto 
uitkomst van de 716 ton metende Nederlandse bark 
HOLLAND (ex TEMPO) [fig. 2], die in 1864 in Quebec 
van stapel loopt.

Het schip vaart vanaf 1890 voor Rederij E.J. Bok & Zn te 
Amsterdam. In 1896 wordt het in Nieuwediep gesloopt. 
Tussen 1891 en 1896 voert kapitein J.L. Wiersma van 
Schiermonnikoog het commando 8. Hij is de persoon in 
de lichte lange jas en zwarte bolhoed. Bijgaande foto 
kan zodoende vrij nauwkeurig worden gedateerd. De 
molen heeft op deze bark de gebruikelijke plaats 
tussen grote mast en kruismast. De molenarmen zijn 
voorzien van latten om de zeilen op te kunnen aan-
slaan en uit te rollen.9

De volgende foto [fig. 3] toont ons nog een beeld waar 
de door een molen aangedreven lenspomp aanvanke-
lijk wel heel erg goed van pas komt. Hierop is de 
Noorse bark FORNLJOT afgebeeld, die in 1870 is 

fiG. 2. winDmolen oP De BarK hollanD (ex temPo) fiG. 3. noorse BarK fornlJot oP De breakwater  
BiJ lowestoft (seP 1907)
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gebouwd op de werf van Ole Eriksen te Skeldsøy, Risør, 
in Noorwegen. Zij heeft als hoofdafmetingen L x B x H 
= 41.48 x 9.40 x 5.10 m., meet 495 BRT, 463 NRT en 
wordt van 1902 - 1907 door kapitein O. Andersen 
gevoerd10. Het schip vaart dan in een vaste dienst 
tussen Lowestoft en Christiania11. Op het molentje zijn 
alle zeiltjes bijgezet. De hier getoonde foto is op of 
kort na 5 september 1907 genomen, wanneer de bark, 
in ballast varend, nabij Lowestoft op de breakwater is 
verdaagd. Deze stranding loopt helaas niet goed af, 
het schip stampt zichzelf op de stenen van de haven-
pier totaal wrak en gaat verloren12.

IJsvaart
Het is in deze tijd met ijsfabrieken, koelcellen en 
vriezers niet meer voor te stellen, maar tot het begin 
van de 20e eeuw was men voor koeling van bederfe-
lijke waren geheel aangewezen op natuurlijk ijs. Wie 
wel eens een oud kasteel of buitenplaats heeft bezocht 
zal zich de grote ijskelder weten te herinneren die het 
personeel ’s winters met ijs uit de slotgracht vulde en 
waarmee men tot diep in het jaar vooruit kon. Dit 
systeem werd ook door de middenstand en handel 
toegepast. In Koog aan de Zaan bevond zich rond 1900 
in de Hoogstraat bijvoorbeeld de Int. Vishandel van de 
Gebrs. Dil, waar het personeel bij de winterdag ook 
druk in de weer was om het ijs uit de sloten en vaarten 
te zagen13.

In Oostende is al in de 18e eeuw sprake van een eigen 
visserijvloot. Op 1 november 1876 wordt het Noordzee-
kanaal officieel geopend. Al op 6 oktober 1879 maakt 
het Algemeen Handelsblad gewag van…een zeer 
talrijke visschersvloot, bestaande uit Urker en Volen-
dammer schokkers en botters…die zich ter hoogte van 
IJmuiden voor de kust beweegt14. Het duurt niet lang 
of IJmuiden fungeert voor deze schepen als aanlan-
dingshaven. In beide havens is voor de visserijindustrie 
behoefte aan ijs.
We belanden nu voor de aanvoer van ijs te Oostende 
bij de volgende afbeelding [fig. 4] waarop de Noorse 
bark VALENTINE (ex WILHELMINE) is afgebeeld, 
geassisteerd door een stoomsleepboot15. De armen van 
het molentje voor de lenspomp, waarmee ditmaal het 
smeltwater van de lading moet worden weggepompt, 
zijn duidelijk te zien. Het schip is in 1864 gebouwd te 
St. John’s, Newfoundland. Zij heeft als hoofdafmetin-
gen LxBxH = 38.52 x 8.51 x 3.90 m., en meet 293 BRT, 
280 NRT. Zij ontvangt haar naam VALENTINE al in 1865, 
wanneer zij, liggend in Rotterdam, wordt gekocht door 
de Belgische reder De Decker-Cassiers. De bark vaart 
aanvankelijk tussen Antwerpen en havens aan de 
Amerikaanse Oostkust.

In 1877 gaat het schip over in Noorse handen. Haar 
laatste Noorse eigenaar wordt de Stabbestad Ice Co. te 
Stabbestad, Kragerø. Voor deze reder maakt zij tussen 
1886 en 1913 onder gezagvoerder M.A. Simonsen maar 
liefst 150 (!) reizen met ijs van Kragerø naar Oostende. 
Aanvankelijk voert zij het ijs aan voor het huis Desfor-
ges, daarna voor Casteels-De Coene. De 100e reis wordt 
in 1904 genoteerd, in juli 1912 wordt de 150e reis 
voltooid. Beide jubilea zijn volgens krantenberichten 
groots gevierd. Enig rekenwerk leert dat per jaar ca. 5 à 
6 reizen worden gemaakt, en per reis zo’n 750 ton ijs 
wordt vervoerd. Bij deze ijsvaart bedient men zich in de 
regel van zeer goed onderhouden, redelijk snelle 
zeilschepen met een schone romp. Naar havens op de 
Engelse kust vervoert men bijvoorbeeld in het jaar 1900 
vanuit Noorwegen zo’n 300.000 ton ijs16. Er is dus 
gedurig een grote vloot houten zeeschepen onderweg. 
Er kan rustig worden gesteld dat vele Noorse gletschers 
uiteindelijk in België, Engeland en Nederland smelten!
Ook in Nederland is deze overzeese ijsaanvoer heel 
gebruikelijk, getuige de advertentie uit de NRC van 28 
juli 1866 [fig. 5]17.

Blijkbaar ontvangt men in Rotterdam zijn waar zonder 
tussentijdse opslag rechtstreeks uit het schip. Hoe het 
er bij een dergelijke lossing in IJmuiden aan toe gaat 
laat ons de laatste afbeelding [fig. 6] zien: een ijs 
lossende, onbekende houten bark18. Zo te zien worden 

fiG. 4. noorse BarK Valentine te oostenDe
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de blokken ijs met scheepsgerei opgetakeld en op een 
houten glijbaan gelegd. Van daar belanden zij, door 
bootwerkers met haken voortgetrokken, via een 
stellage uiteindelijk in een wagen die door een paard 
wordt voortgetrokken. Het plaatje geeft een schitte-
rend beeld van een lang vervlogen tijd. En… dit is de 
meest gedetailleerde foto van een afgetuigde molen, 
waarvan de zeiltjes langs staaldraadjes kunnen worden 
uitgerold. Het is de lezer ten slotte duidelijk dat niet 
elke Onker een houtsleper is!

fiG. 6. iJmuiDen, het lossen Van iJs uit een onBeKenDe 
BarK

Tot slot
De industriële revolutie gaf de stoot tot het ontstaan 
van vele verschillende ijsfabrieken voor staafijs en 
scherfijs. In IJmuiden werd de ijsfabriek Shamrock 
gebouwd. De houten zeilvaart verdween geleidelijk 
van de wereldzeeën, daarbij een handje geholpen door 
de onbeperkte duikbootoorlog in WO I. De in dit 
artikel getoonde beelden zijn na 1920 volledig van de 
wereldzeeën verdwenen. Met het bovenstaande hoop 
ik nog wat meer duidelijkheid rond de windmolens op 

zeeschepen te hebben gegeven. Bij het samenstellen 
van dit artikel ondervond ik met name hulp van het 
Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen, de heren 
A. Delporte te Luik, J. Klootwijk te Den Helder en mijn 
echtgenote Rietje, die de redactie verzorgde. Hen allen 
dank ik zeer.
Delfzijl, 12 augustus 2009

Over de auteur
Rinze K. Mast werd geboren te Gorredijk. Hij ving zijn 
zeemansloopbaan aan in 1959 en voer tot 1968 bij 
verschillende Nederlandse rederijen. In 1966 behaalde 
hij het diploma S 1. Na te hebben gewerkt bij de 
Rijksluchtvaartdienst en de Rotterdamsche Droogdok 
Mij. trad hij in 1973 in dienst van het Havenschap 
Delfzijl, het huidige Groningen Seaports. Van 1980 tot 
1995 bekleedde hij daar de functie van Havenmeester 
voor de haven te Delfzijl en de Eemshaven. Na zijn 
vertrek in het kader van een VUT-regeling legde hij zich 
toe op het schrijven over nautische onderwerpen. Van 
zijn hand verschenen o.a. de boeken ‘Onder zeil en 
stoom’ en ‘P.A. Koerts, de familie, de bark en de 
stichting’ en verschillende maritieme publicaties.

Noten:

1 Bijschrift van Vader Cats bij de gravure De Moolenaar van Jan 

Luyken (1649-1712).

2  De Zelfzwichter – Jaargang 11, no. 4, pagina 11 e.v.

3  Verklaring dat het schip …hecht, dicht en sterk is en in alle 

opzichten in staat om de voorgenomen reis te aanvaarden en 

te volbrengen…. 

4  T.J. van Leeuwen, Scheveningen in oude prenten.

5  Wacht aan boord.

6  Archief Noordelijk Scheepvaartmuseum (NSM), Groningen.

7  Harold A. Underhill, Deep-water Sail, 2nd edition (1963), 

Brown, Son & Ferguson Ltd, Glasgow; pagina 110 en figuur 

52.

8  G.N. Bouma, Lijst van Nederlandse Koopvaardijschepen, 

alsmede hun gezagvoerders en thuishavens 1820-1900, 

Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders, Hoorn, december 

2000, pagina 328.

9  Foto: collectie NSM, Groningen.

10  Zie: www.norsk-sjofartsmuseum.no en het daarop beschik-

bare Schepenregister.

11  Oslo.

12  Foto: collectie J. Klootwijk, Den Helder.

13  Zie: www.zaanstad.pictura-dp.nl de foto’s genummerd 

22.08933 t/m 22.08936.

14  Joris Moes, Noordzeekanaal 1876-2001, Amsterdam Port 

Association (2001), pagina 47 e.v.

15  Foto: collectie A. Delporte, Luik.

16  E-mail J. Klootwijk van 20 maart 2008 te 21:47

17  Foto: collectie R.K. Mast, Delfzijl.

18  Foto: collectie J. Klootwijk, Den Helder.

fiG. 5. nrc, 28 Juli 1866
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Net als de eerder in de Zelfzwichter gepubliceerde 
prenten is de houtsnede Molen Zuurdijk gemaakt naar 
aanleiding van het jaarthema “Windkracht” van HOLT, 
de Vereniging van Noordelijke Hoogdrukkers.

Molen Zuurdijk (De Zwaluw)
Titia Beukema

De Zwaluw staat in het centrum van Zuurdijk, tegen-
over de kerk. Het is een stellingmolen uit 1858, in 1976 
gerestaureerd en daarbij zelfs een meter opgehoogd 
met dezelfde reden als waarom mijn oog erop viel: de 
omringende bebouwing.

Rijdend door Zuurdijk zag ik de molen ineens staan, 
heel verrassend tussen de huizen. Het is een graan- en 
pelmolen die, afgezien van binnenkort (2009) te 
starten noodzakelijke uitgebreide restauratiewerk-

zaamheden, nog als zodanig kan functioneren (bron: 
Molendatabase).

De afgebeelde prent is een houtsnede die met twee 
platen hout gedrukt is in een combinatie van afdekken 
en wegsnijden van de kleurpartijen. In totaal waren 11 
drukgangen nodig; het formaat is 51 bij 38 cm.

Meer van mijn prenten en informatie over mijn werk is 
te vinden op www.holthoogdruk.nl

Redactie
Een afdruk van de prent van Marjolein Terwindt in 
nummer 2009/2 (Poldermolen Borgercompagnie 
Oostkant) is aangekocht door Het Groninger Molen-
huis. U kunt hem op het Lopende Diep 8 bezichtigen.
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

AnDeR  MOLEN N I EUWS

Nieuwsbrief Stichting Poldermolen Borger-
compagnie
De stichting treedt nu naar buiten met een 
eerste nieuwsbrief en een eigen webstek (die 
nog niet toegankelijk is). Voor gegevens over 
de molen bent u nu nog afhankelijk van de 
Verdwenen molendatabase (www.molenda-
tabase.org - nummer 363). Al voor € 5,- per 
jaar kunt u laten weten dat u de huidige 
toestand wilt behouden en zo mogelijk de 
bijzondere poldermolen wilt herbouwen.

Krimstermolen mooi gezet
Op 9 september is Hans Wolthuis, molenaar 
op de Krimstermolen, in het huwelijksbootje 
gestapt met Sandra Schurink. Enkele collega’s 
van Hans hebben daags tevoren de molen 
mooi voor hem gezet, ze wisten dat er 
trouwfoto’s bij deze molen gemaakt zouden 
worden.

De initialen spreken voor zich, evenals de 
vervlochten ringen. Daarnaast waren er de 
Groninger vlag (Hans) en de Overijsselse vlag 
(Sandra), een snoer met witte vlaggen met 
rode hartjes en twee kortere lijnen met rode 
hartjes bevestigd. Het was een heel karwei 

om alles precies op maat te krijgen en een 
beetje netjes tussen de wieken te hangen, 
maar na 3 uur hard werken is het de vrienden 
van Hans en Sandra toch gelukt.
Hans was jarenlang bestuurslid van de Vereni-
ging en ondanks zijn verhuizing naar Wijhe is 
hij nog steeds molenaar op de Krimstermolen.

Nieuwsbrief over De Liefde
Onlangs verscheen nieuwsbrief 22 van de 
molen De Liefde te Uithuizen. Het thema is 
deze maal De Liefde in de kunst; schilder- en 
fotowerk van volwassenen en kinderen. Als 
bladvulling is er een gedicht van Wilhelm 
Busch (1832-1908) over het lot van (koren)
molenaars:

Ärgerlich
Aus der Mühle schaut der Müller,
Der so gerne mahlen will,
Stiller wird der Wind und stiller,
Und die Mühle stehet still.

“So geht’s immer, wie ich finde”
Rief der Müller voller Zorn.
“Hat man Korn, so fehlt’s am Winde,
Hat man Wind, so fehlt’s am Korn.”

Zowel deze, als de 21 voorgaande nieuws-
brieven, zijn in te zien op de webstek van de 
molen ( http://web.inter.nl.net/hcc/B.Poppen ).
U kunt de nieuwsbrief ook aanvragen via het 
woonadres van de molenaar: Bob Poppen, 
Ripperdadrift 16, 9981 LH Uithuizen.

Bedrijfslogo’s met een molen
Hoewel de landelijke VVV een jaar of zo 
geleden een actie wilde starten de “oubollige 
beeldmerken” als klompen, molens en 
klederdrachten uit de natiionale publiciteit te 
weren, is het ze niet gelukt de ijzersterke 
bedrijfskenmerken te (laten) vervangen. 
Vrijwillige molenaars zeggen wel eens: “Als 
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we nu eens € xx,xx voor onderhoud zouden 
beuren bij iedere keer dat het bedrijfsleven 
meelift op onze inspanningen om de molens 
levend (in beweging/bedrijf) te houden...”
Naar aanleiding van een discussie op het 
molenprikbord over de onwillege halssteen 
van molen De Weert te Meppel belandde uw 
redacteur na enig surfwerk over langdradig 
vet op de webstek van dutCHem, een 
adviesbureau voor bedrijven buiten de 
chemie over de omgang met chemische 
stoffen. Er ontspon zich een aardige discussie 
over molentechnische “fouten” aan het logo.
Het logo toont maar weer eens aan hoe 
onmisbaar de molenwereld is als ondersteu-
ning van het bedrijfsleven!

Slochter Molenstichting
Succesvol Groninger Molenweekend
In totaal konden de molenaars van de Slochter 
Molenstichting rond de 250 molenliefhebbers 
verwelkomen, voornamelijk op de zaterdag. 
Ze kwamen veelal uit de buurt, maar ook 
werden in de verschillende gastenboeken 
namen genoteerd van gasten uit Australië, 
Tsjechië en voormalig Oost-Duitsland.
Op deze dag namen, zoals de laatste jaren 
gebruikelijk is, weer meerdere leden van de 
Stichting Gilde Slochteren (oude ambachten 
en hobby’s) deel, maar ook verschillende 
andere personen, die uiting gaven aan hun 
hobby’s., zoals schilderen, mandenvlechten 
en geitenmelken.
Het weer werkte aan alle kanten mee, 
waardoor het mogelijk was, om bij de 
verschillende molens groepjes gezellig 
keuvelende en koffiedrinkende bezoekers 
aan te treffen.
De Slochter Molenstichting kijkt terug op een 
geslaagd weekend; ook vanwege een tiental 
nieuwe donateurs.
In de prijzen bij Rabobank
Een delegatie van de Slochter Molenstichting 
heeft in het Cultuurcentrum Van Beresteijn in 
Veendam een cheque van € 1500 in ontvangst 
mogen nemen tijdens een ledenafdelingsver-
gadering van Rabobank Stad en Midden 

Groningen. Het zogeheten Coöperatief 
Dividend is een jaarlijks deel van het bedrijfs-
resultaat dat terugvloeit naar verenigingen en 
stichtingen in het werkgebied van de bank.

Groninger molenweekend op de Westerse 
molen
Zondag maakte een gevarieerd gezelschap 
met veel interesse het (relatief) geringe 
aantal bezoekers – vergeleken met andere 
molens - helemaal goed. Molenaar Wim van 
Rheen kon naast vier collega-molenaars de 
volgende herkomst van de bezoekers 
noteren: Duitsland (1). Australië (2), de 
provincie Groningen (3) en de provincie 
Friesland (3).
Een blies een zwak tot matige zuidwesten-
wind die eerst ruimde naar noordwest en 
tegen kwart over drie kromp naar west. Af en 
toe kon de molen met vier volle zeilen de 
kleine vijzel aan het werk krijgen.
Voor wie dit keer niet meedeed volgend jaar 
een nieuwe kans om bij te dragen aan het 
succes van ons molenweekend.

Vrijwilliger op een molen?
Hoewel de open les op de acht instructiemo-
lens in Groningen (19 september) al voorbij is 
als u dit leest, blijft de behoefte aan aller-
hande vrijwilligers op de Groninger molens 
groot.
Bekijk voor informatie over en aanmelding 
voor de opleiding vrijwillige molenaar en de 
cursus molengids een instructiefolder die 
verkrijgbaar is bij Het Groninger Molenhuis, 
telefoon 050 3130052, of
info@groningermolenhuis.nl.

Mensingeweer

Op de waaierij-zolder van de 

molen Hollands Welvaart 

wordt van zondag 19 juli t/m 

zo 25 oktober een expositie 

gehouden van werken van 

Joop Oostinga (beelden van 

hout), Pjotr Rijpstra (schilde-

rijen), Baps Snijdewind 

(keramiek), de Schilderclub 

Leek, Rinske Reyn-Teijema 

(waddenkeramiek) en Cathy 

Vollenhoven (viltobjecten). De 

tentoonstelling is op zondag 

geopend van 10:00-17:00 (op 

zaterdag nog op 3 oktober).

Sfeervolle muziek tijdens de 

opening; Joep Hiep(zang en 

gitaar) en Geert Bruintjes 

(accordeon).
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MoLenON DERHOU D

Poldermolen Koningslaagte (13),
Zuidwolde [9]
In de augustus heeft schildersbedrijf Laanstra 
uit Noorderhoogebrug de molen een volle-
dige schilderbeurt gegeven. Allereerst is de 
gehele molen schoongespoten, de staart is 
bijgewerkt en de lier weer mooi geschilderd. 
Ook het complete gevlucht is geschilderd, 
niet alleen de hekstokken en dergelijke. maar 
ook de roeden en al het ijzerwerk van de 
zelfzwichting. De kleppen hoefden niet 
aangezien die van wit gemoffeld aluminium 
zijn.
De kap is ook onderhanden genomen van 
boven (de mol) tot onder (de roosterhouten). 
Bij het achterkeuvelens is bovendien het 
hemeltje weer teruggelegd en gelijk goed 
bevestigd zodat het niet bij de eerste storm 
gelijk weer opwaait.
Kortom de molen staat er schitterend bij - als 
de zon schijnt, heb je haast een zonnebril 
nodig!

Korenmolen De Hoop (47),
Haren [32]
Halverwege juli 2009 was de kap gereed. De 
windpeluw vond daaronder bescherming 
tegen de regen.

Poldermolen Noordermolen (85),
Noorddijk [54]

Lang nadat het werk was aanbesteed stond 
als een donderslag bij heldere hemel op de 
eerste dag van de vakantie de schilder op het 
molenerf. Het was toch wel een verrassing 
dat er nog iemand kwam. Toen de beste man 
zei dat hij de molen kwam schilderen was ik 
daarom ook even in de veronderstelling dat 
hij een ezel achter het hek had liggen en met 
penselen werkte.
Nee dus, er volgde een degelijke schilder-
beurt die flink wat werk met zich bracht. De 
vorige schilderbeurt was eigenlijk al te lang 

geleden en er moest nogal wat rottigheid 
weggewerkt worden.
Met het schoonmaken en schuren kwamen er 
wat problemen naar voren. Zo heeft hij een 
van de voorzomers ‘laten zitten’ want die is 
zo slecht dat hij geheel vervangen moet 
worden. Dat lukt dit jaar niet meer - met de 
eerdere reparaties aan de neusremkleppen 
en de schilderbeurt is de pot voorlopig leeg..
Mijn beide collega-molenaars hebben een 
windbord vervangen en de afgelopen dagen 
is er gewerkt aan de afdekking van de 
vijzelbak. Twee (van de vier) balken zijn 
vervangen en wel zo dat de horizontale 
planken nu lager liggen. We kunnen er nu 
voorlopig weer overheen kruien.

Molens van Het Groninger Landschap
Korenmolen De Lelie (32), Eenrum[22]
Koren- en pelmolen Zeldenrust (75), Wester-
wijtwerd) [49]
Korenmolen Onderneming (123), Vierhuizen 
[70],
Deze drie molens hebben een schoonmaak- 
en schilderbeurt gekregen; bij De Lelie en de 
Onderneming zijn bovendien enkele deuren 
vervangen.

In voorbereiding zijn grote herstelwerkzaam-
heden aan:
Korenmolen Onderneming (75),
Westerwijtwerd) [49]: twee nieuwe roeden
Koren- en pelmolen Ceres (18),
Spijk [13]: vernieuwing zelfzwichting en 
windpeluw.

Slochter Molenstichting
Het recentste nieuws staat op www.slochter-
molenstichting.nl
(Home => Over ons => Onze molens)
Korenmolen De Windlust (22),
Overschild [16]
Over de aanvraag op grond van de Rijksrege-
ling Wegwerken Restauratieachterstanden 
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2008 (RrWR) is positief beslist (€115.080). Een 
grondige restauratie kan nu op gang komen.
Korenmolen Stel’s Meulen (97),
Harkstede [62]
Op basis van een verftechnisch bestek heeft 
schilder Haan uit Schildwolde de gehele 
molen onder handen genomen. De mole-
naars hebben diverse kleinere onderhouds-
klussen verricht.

Korenmolen De Entreprise (98),
Kolham [63]
Molenmaker Molema heeft (als de planning 
klopt) begin september de stelling aange-
bracht en het achtkant nadert zijn voltooiing. 
Het gaat een enorme klus worden te zijner 
tijd het achtkant (op de een of andere manier 
over de A7 heen!) van Heiligerlee naar 
Kolham te verhuizen. Volgens plan zal dat in 
oktober gebeuren. 

Poldermolen Freylemamolen (109),
Slochteren [64]
In de muren is enig voegwerk verricht. De 
molenaar is bezig met straatwerk rond de 
molen.

Poldermolen De Groote Polder (111),
Slochteren [65]
De reparaties aan de vijzel en de bediening 
ervan staan nog op het programa.

Poldermolen De Ruiten (113),
Slochteren [66]
Het schilderwerk aan de molen is nu voltooid. 
De voorbereidingen van de watertechnische 
werkzaamheden (nieuwe vijzel, watertoevoer 
en dergelijke) zijn in volle gang.

Molenstichting Hunsingo
Poldermolen Krimstermolen (9).
Zuidwolde [8]
Om weer aan het werk te kunnen zullen van 
deze molen de twee vijzels worden vervan-
gen.

Korenmolen Wilhelmina (87),
Noorderhoogebrug [55]
Naast divers onderhoud staat een vervanging 
van de staart op het programma.

Poldermolen Westerse Molen (93),
Nieuw-Scheemda [59]
Op grond van de toekenning van gelden via 
de Rijksregeling Wegwerken Restauratieach-
terstanden (RrWR) heeft molenmaker 

Doornbosch uit Adorp opdracht gekregen 
voor omvangrijke werkzaamheden aan: een 
muur en het dek van de voorwaterloop, de 
grote vijzel, twee achtkantstijlen, het 
krooshek en de kroosbrug, roeden doorha-
len, voegwerk. Geheel nieuw worden: de 
staartbalk, kruipalen, drie velden, kleedhout, 
windborden en tien heklaten.

BiJschrift
foto: h. noot, haren

BiJschrift
foto: 
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uit het Noorden 

voor jezelf & om te geven
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Nederlands & streektaal
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AgenDA
   Veel agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek Ander Molennieuws.
  Raadpleeg voor de meest recente gegevens de agenda op de startpagina van de 

webstek van Het Groninger Molenhuis: ( www.groningermolenhuis.nl )
   Openingstijden van de molens staan, voor zover ze bekend zijn, vermeld op de 

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

 1 jan - 31 dec 2009 50 jaar gas! Zie: de Agenda in de Zelfzwichter 2009/2.

 vrij 2 oktober  Start (15:00) van de oliemarathon in Roderwolde door 
Jos Bazelmans van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 en 3 oktober  (aanmelding gewenst: 050 5032198 of woldzigt@xs4all.nl ) 
Einde: zaterdag 15:00.

 10 oktober  Bij o.a. de korenmolen Niebert: Dag van ’t Laand  
(10:00 – 17:00).

 tot 12 oktober  Widde Meuln: expositie van de Cultuur Historische Werkgroep
 woe 14 oktober  Ledenvergadering Molenwerkgroep Oost-Groningen 

20:00 in molen Edens te Winschoten.
 17 oktober  Pelinstructie op molen Ceres te Spijk. Aanmelden z.s.m. bij: info@

groningermolenhuis.nl --- 050-3130052 
l.h.duijm@planet.nl

 24 oktober Avondmalen op de Wilhelmina, Noorderhoogebrug
 30 oktober  Molen Edens (17:00 – 18:30): nazit van de Molenwerkgroep 

Oost-Groningen 
bij het einde van het seizoen 2009.

 ma 9 november Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2009/4
 14 november  Najaarsvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars, afd. Gronin-

gen 
14:00 molen De Goliath in de Eemshaven.

  Correcties / Aanvullingen / Commentaar
 2009/1  p.19  (auteur) F. Timmermans => P. Timmermans
 2009/2  p.7, kol.1, alinea 2, regel 7 v.b. molenaars => molenmakers
  p.7, aanvulling op Molenassen doorboren
   Half juni heeft molenmaker Kooistra de pen afgedraaid van de bovenas van hout-

zaagmolen De Jager te Woudsend (Frl). Opvallend was, dat het afgedraaide gietijzer 
korrelig is, als fijn zand (<0,5mm). Gelukkig is het afval niet spaanvormig en krullig - 
zoals bij staalachtige materialen. Het zou dan niet vanzelf (draaiendeweg, helling af) 
het boorgat uitlopen! De kraag op de drukstang (p.8, midden) moet dus voldoende 
speling in het boorgat hebben om de korreltjes langs te laten ‘stromen’.

   Opmerkenswaardig is bovendien dat molenmaker Wiertsema een veel simpeler boor 
gebruikte – vergelijkbaar met de kop van een moderne steenboor - dan de in het 
artikel genoemde zeer dure spiraalboor. Kennelijk wist hij uit ervaring dat bij 
gietijzer een spiraal in een boor (voor een molenas!) overbodig is…

   p.21, onderste foto MOLEN WINDRUST => MOLEN WINDLUST
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Nieuwe molenaars zoeken we bij voor-
keur in de gelederen van jongeren. 
Martijn Scholtens (1992) uit Winsum is al 
vroeg begonnen met de opleiding bij 
Derk Jan Tinga op molen De Vier Winden 
te Pieterburen om zo vlug mogelijk na 
zijn 18e verjaardag op te kunnen gaan 
voor het examen Vrijwillig Molenaar. Als 
korenmulder bevindt hij zich nogal eens 
tussen de raderen om de aandrijving van 
een maalsteen in of uit het werk te 
zetten.
Aan de foto is niet te zien of Martijn be-
zig is de pelspil-lagerpen naar het spoor-
wiel toe te verzetten of er vanaf. Rechts-
onder zijn de staven van de schijfloop van 
de pelspil zichtbaar en links de kammen 
van het spoorwiel.


