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Dit is het derde deel in de serie die aandacht besteedt 
aan het thema ‘Diversiteit’. Ditmaal gaat het om de 
aspecten van molenbeheer. Wat komt daar allemaal bij 
kijken. Hoe staan molenaar en bestuurder daar 
tegenover en hoe zijn denderlinge verhoudingen? 
Deze en andere zaken komen aan de orde in het 
onderstaande interview met Harry Rozema, secretaris 
van de Molenstichting Fivelingo en Jaap Schuurman, 
gediplomeerd molenaar van De Meervogel te Garrels-
weer, die eigendom is van de zojuist genoemde 
stichting. Beide heren zijn al decennia lang actief in de 
molenwereld.

Betrokken bestuurder 
Wat heeft Rozema met molens; heeft hij zelf op een 
molen gedraaid of zou hij dat willen? ‘Gelukkig ben ik 
daar niet geschikt voor, want ik kreeg zo langzamer-
hand hoogtevrees. Mijn betrokkenheid komt vanwege 
de waterschapswereld. De waterschappen hadden 
vroeger zelf de poldermolens in onderhoud. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw kwam daar verandering in 
vanwege onder meer financiële redenen. Zo konden 
waterschappen geen beroep doen op derden. Ook de 
waterstanden werden in die periode aangepast. Dat 
had deels te maken met de ruilverkavelingen, die 
gevolgen hadden voor de ontwatering. In de meeste 
gevallen werd het peil naar beneden bijgesteld. Dat 
betekende dat de vijzels te kort werden. Nu kon je die 
wel vervangen, maar dat was een heel gedoe…” 
Schuurman valt in: “Ja, en ook de opvoerhoogte werd 
groter en dat gaf capaciteitsproblemen. Specifiek naar 
poldermolens toe geredeneerd werd de problematiek 

steeds omvangrijker”.  Rozema vervolgt: ‘Door samen-
voeging van “onderbemalingen” werd het bemalings-
gebied steeds groter”.  Schuurman verduidelijkt die 
problematiek aan de hand van zijn molen: ‘De Meervo-
gel is maalvaardig, maar draagt qua capaciteit maar 
weinig bij aan de bemaling. Het huidige gemaal is wel 
tien of twintig maal groter”. 

Molenstichtingen
Gemeenten kampten ook met het probleem van 
stilstaande molens, waarop men zocht naar samenwer-
kingsverbanden. Het onderbrengen in stichtingen bood 
uitkomst. Zo ontstonden molenstichtingen als die van 
Fivelingo, Oldambt en Hunsingo. Waterschappen en 
gemeenten die molens inbrachten, moesten bestuursle-
den voor de stichting leveren. Vanwege zijn technische 
functie bij het waterschap werd Rozema één van de 
beide bestuursleden die gedelegeerden waren namens 
het waterschap in de twee eerstgenoemde molenstich-
tingen. De andere vertegenwoordiger was een lid van 
het dagelijks bestuur. Er werden overeenkomsten opge-
steld, waarbij de – voormalige – eigenaren zich ver-
plichtten om jaarlijks een bepaalde financiële bijdrage 
te verstrekken. De molens werden in eigendom 
overgedragen aan de stichting via een notariële akte, 
waarin ook verplichtingen van de stichting stonden 
omschreven. Schuurman: ‘De Stichting kreeg de molens 
in bezit en de “oude eigenaren” leverden een jaarlijkse 
bijdrage. Een belangrijk argument was dat de water-
schappen en gemeenten geen aanspraak konden 
maken op subsidies; een stichting kon gemakkelijker 
geldbronnen bijeenkrijgen. De poldermolens werden 

Molens en de eigenaar
Albert buursmA
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door de waterschappen overgedragen aan de stichting 
omdat ze hun functie hadden verloren; ze werden 
vervangen door elektrische gemalen; je had dan geen 
problemen als er te weinig wind was. Tijdens de 
oprichting van de stichting vielen de molens nog onder 
de ‘BWO’, de ‘wet Bescherming Waterstaatswerken in 
Oorlogstijd’, die viel onder het Rijk en zo kwam er ook 
van die zijde een bijdrage, maar dat was al snel 
afgelopen; het werd wel afgekocht met een aardig 
bedrag”. 

Gediplomeerd vrijwillig molenaar
Hoe is Schuurmanrj in de molenwereld terechtgeko-
men? “We zijn tegelijkertijd in ‘het vak’ gerold. ‘De 
Meervogel’ in Hoeksmeer had geen ‘echte’ molenaar 
meer, wel iemand van het waterschap die de molen 
bediende. Als inwoner van Garrelsweer en geregelde 
bezoeker van Hoeksmeer trok Schuurman zich het lot 
aan van de molen die stil stond en verpieterde: “Ik ging 
in opleiding, want ik wilde die molen bedienen. 
Tegelijkertijd ontstond ook de Molenstichting Five-
lingo. Daar ben ik nog een tijd penningmeester van 
geweest, maar ik was geen ‘boekhouder’. Nu ben ik 
nog actief als molenaar.”
Schuurman heeft ook belangstelling voor de molen 
vanwege zijn affiniteit met techniek. Hij was in het 
dagelijks leven elektrotechnisch engineer bij AKZO te 
Delfzijl en heeft ook vanuit die invalshoek belangstel-
ling voor molens: “Als je op die wijze naar molens kijkt, 

zijn ze een vernuftig stuk techniek. Daarnaast gaat het 
ook om een stukje historisch besef. Het gaat om een 
molen van 1802, die dus al bijna 210 jaar oud is. En dan 
is er de biotoop: Hoeksmeer, een water dat is ingepol-
derd voor landbouwgrond. Die polder werd bemalen 
door de molen. Daarna was het gebied een tijd ‘woest 
en ledig’. Nu is het een natuurgebied van Natuurmonu-
menten. Er is weer een draaiende molen en dat willen 
we graag zo houden. En als je molens wilt behouden 
moet je die maalvaardig houden. Mensen kunnen er 
dan ook kennis van nemen en van genieten. Dus ik 
ontvang graag bezoekers, maar ook als er niemand is 
vind ik het prachtig. Als het een korenmolen was die 
daar stond, dan was ik korenmolenaar geworden. Ik 
ben blij met een molen op die plek”.

Molenstichting Fivelingo
De Molenstichting Fivelingo, opgericht omstreeks 1990, 
heeft acht molens in eigendom en is verantwoordelijk 
voor het beheer daarvan. Van die molens zijn er drie 
afkomstig van het waterschap, ten tijde van de over-
dracht nog ‘Eemszijlvest’ geheten (inmiddels opgegaan 
in het waterschap Noorderzijlvest, A.B.). Daarnaast 
bracht de gemeente Loppersum gelijktijdig drie molens 
in, namelijk die van Loppersum zelf en van de dorpen 
Zeerijp en Middelstum. Enkele jaren later gingen ook 
de molens van de gemeente Ten Boer over naar de 
Molenstichting Fivelingo. Dat betrof de molen van 
Thesinge en de ‘Fram’ te Woltersum. Er bestaat wel 

Bijschrift 
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verschil tussen de bijdragen die betaald worden voor 
de verschillende molens. Rozema: “De jaarlijkse 
bijdrage is afgestemd op het type molen. Zo betaalt de 
gemeente Ten Boer veel meer voor de ‘Fram’, dan het 
waterschap voor een poldermolen. Zeer belangrijk zijn 
de meerjarenplanningen. Voor het gewone beheer zijn 
de donateurs belangrijk, maar voor de grote restaura-
ties kun je niet zonder sponsoren. Je moet als stichting 
zelf zo’n 40 procent ophoesten en dat geld heb je niet 
staan”.
Wat vindt Schuurman van het bestuur? “Het stichtings-
bestuur bestaat uit een vaste kern, met daarnaast een 
aantal ‘wisselspelers’, dat zijn de vertegenwoordigers 
van de gemeenten en de waterschappen en daarbij is 
men afhankelijk van de verkiezingen. In het bestuur 
zitten ook leden die afkomstig zijn uit het college en 
de raad van de gemeenten en uit het dagelijks en het 
gewone bestuur van de waterschappen. Die vertegen-
woordiging wisselt praktisch na elke verkiezing. Dat 
zijn de gedelegeerde vertegenwoordigers. De sterke 
punten van deze stichting zijn dat we een goede 
technisch adviseur en een goede penningmeester 
hebben. De rol van de penningmeester, die goed in het 
financieringscircuit moet zitten, is erg belangrijk. Hij 
moet signaleren wanneer fondsen benaderd moeten 
worden, weten voor welke termijn ze benaderd 
moeten worden en ze vervolgens tijdig aanschrijven, 
want anders vis je achter het net”.

Veiligheidsaspecten van beheer
Wat betreft het beheer en wie daarbij over het aspect 
van de veiligheid gaat, is Rozema duidelijk: “Dat is 
altijd het bestuur. We hebben arboplannen. Daar moet 
de molenaar zich aan houden”. Ook Schuurman is het 
daarmee eens: “we hebben strikte veiligheidsregels. De 
bediening mag alleen geschieden door gediplomeerde 
molenaars. Zelf ben ik ook heel terughoudend met 
hulpjes. Ik had een tweede molenaar, die was er eerder 
dan ik en had een gedeelte van de opleiding gedaan 
en was uiterst voorzichtig; hem vertrouwde ik wel. 
Maar ik kreeg later een nieuwe hulp, die was alleen 
voor hand- en spandiensten, maar niet voor functionele 
taken”. Ook daarbij hanteert de Molenstichting 
Fivelingo een ondergrens. Rozema: “De tweede 
molenaar moet minimaal in opleiding zijn”. Wat dat 
aangaat komt Schuurman met een voorbeeld: “Ik kreeg 
iemand van dertien à veertien jaar die zelf de molen 
wilde bedienen. Ik zei toen tegen hem: “Ga eerst maar 
eens de zaak aanvegen”. Daarna kwam hij niet zo vaak 
meer. Een molenaar draait niet waar hij zelf niet bij is. 
Het komt soms wel voor dat hij even iemand van elders 
haalt. Als de molen plat gaat – in het ergste geval – ben 
je wel een miljoen kwijt”!
Wat vindt het bestuur belangrijk op beheersgebied? 
Rozema: “Bestuurlijk gezien naar het beheer is het 
allerbelangrijkste dat iedere molen een goede gediplo-
meerde molenaar heeft. Maar voordat je zo iemand 

Bijschrift 
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hebt, ben je wel drie jaar verder! Toch hebben we 
gelukkig niet te klagen over een gebrek aan mensen”. 
Ook Schuurman kan zich daarin vinden: “Momenteel is 
dat gelukkig zo in deze regio. Zo sprak ik afgelopen 
zaterdag nog een instructeur te Garsthuizen die me 
vertelde dat hij een wachtlijst had”. Rozema: “Ik denk 
dat dat overtrokken is. Wij hebben er nu twee. We heb-
ben nu acht molenaars en een deel in opleiding. Dat is 
een redelijke bezetting en wat dat betreft mogen we 
niet klagen”.

De contacten tussen molenaar en stichting
Hoe verlopen de contacten tussen beide partijen? 
Rozema: “De kunst is dat je als bestuur goed contact 
houdt met de molenaar, want zonder vrijwillige 
molenaars kun je de stichting wel opheffen. We 
proberen zo’n twee à driemaal per jaar een gemeen-
schappelijke bijeenkomst te organiseren. Tijdens die 
vergaderingen geven we inhoudelijke informatie vanuit 
de stichting. De molenaars kunnen dan aangeven wat 
zij urgent vinden en wat niet. Dan kun je ook gerichte 
besluiten nemen. Op basis van het meerjarenplan geeft 
de technisch adviseur aan wat er voor de instandhou-
ding van de molen nodig is”. Schuurman: “Er is jaarlijks 
een rondgang die wordt gehouden in en om de molens, 
waarbij gelet wordt op alles waar aandacht aan besteed 
moet worden. Dat kan variëren van schilderwerk tot het 
vervangen van grote onderdelen. De kleine uitgaven 
worden uit de jaarlijkse exploitatiepot bekostigd, maar 
voor de grote moet je andere bronnen aanboren. 
Daarnaast zijn er nog de taxaties van de Monumenten-
wacht die iedere twee jaar plaatsvinden”.
Hoe verlopen de bijeenkomsten? Rozema: “De opkom-
sten bij onze vergaderingen zijn over het algemeen 
redelijk, waar het de molenaars betreft”. Schuurman 
kan daar mee instemmen: ‘Ja, en het is belangrijk dat 
molenaars en bestuursleden elkaars doen en laten 
kennen waar het de molens betreft. Het bestuur moet 
weten wat er bij de molenaars speelt en omgekeerd is 
ook de molenaar gebaat bij een goede relatie met het 
bestuur. Als we niet weten wat er omgaat bij het 
bestuur, dan voelen we ons alsof we op een eilandje 
zitten. Nu kunnen we onze mening goed kwijt tijdens 
de vergaderingen. Ja, ik denk echt dat het op een 
goede manier functioneert”. Daarbij sluit Rozema aan 
met de opmerking: “Ik denk dat het wel eens slechter is 
geweest. Dat was deels het gevolg van frustratie. De 
molenaar wilde dan wel iets, maar het bestuur kon die 
wensen niet fiatteren, want er was niet voldoende 
geld”.

Hoe zien de heren de toekomst tegemoet?
Rozema: “Het instandhouden van molens kost heel veel 
geld. Onze stichting had vijf molens in restauratie. 
Daarvan zijn er nu drie opgeleverd en er komen er nog 
twee aan in november. Daar moet je je onderhoud 

goed op afstemmen, want anders moet je over tien jaar 
alweer restaureren”. Wat de financiële situatie betreft 
merkt Schuurman op: “En we hebben geen buffer; we 
leven bij de dag… Bijna altijd loop je achter de feiten 
aan”. Rozema reageert: “Zeg maar gerust jaarlijkse 
tekorten, want restauraties vallen nooit mee! Daar 
komt bij dat al onze molens voor honderd procent 
verzekerd zijn tegen brand en storm. Dat betekent wel 
dat zo ongeveer de helft van de onderhoudsbegroting 
daar naartoe gaat”. 
Met de huidige economische teruggang en de druk op 
subsidies vraagt Rozema zich af, of al die molenstichtin-
gen nog overeind kunnen blijven: “Dat is haast niet 
meer te doen en ik denk dat je dan ook moet gaan 
clusteren”.  Schuurman: “We hebben nu al een samen-
werkingsverband van een waterschap en twee gemeen-
ten, maar er zijn in Groningen zeker nog vier andere 
stichtingen en dan zijn er heel veel particulieren, maar 
die gaan ook steeds meer zuchten”. Rozema verzucht 
nogmaals: “Ik vraag me wel af hoe het bestuurlijk en 
financieel verder moet. Ik betwijfel of je een relatief 
kleine stichting als de onze overeind kan houden. 
Schuurman onderkent het probleem, maar vindt het 
prima wanneer de situatie qua organisatie blijft zoals 
die nu is: ‘Je hebt nu korte lijnen en die worden dan 
veel langer”.

Keuzes maken of niet?
Op de vraag of er in deze zware tijden keuzes gemaakt 
moeten worden tussen de financiering van verschil-
lende culturele organisaties en doeleinden en of er 
misschien keuzes gemaakt moeten worden waarbij – 
een deel van de – molens afgestoten zouden moeten 
worden, reageren beiden fel. Schuurman: “De eigenaar 
heeft onderhoudsplicht. De gemeenten waren overi-
gens blij dat ze er van af waren wat betreft die 
verplichting met alles wat daarbij kwam kijken. Het 
doel van de stichting is het maalvaardig houden van de 
molens, niet het verkopen. Een honderd jaar geleden 
waren er nog een duizend molens in de provincie. Nu 
zijn dat er 82. Moet je dan teruggaan naar acht? De 
hele wereld draait om geld. Iets wat geld kost en 
waarvan men het nut niet dadelijk van inziet wordt 
snel negatief beoordeeld. Hoe kun je beleving uitdruk-
ken in geld? Je moet alle schepen niet achter je 
verbranden. Mensen die in een molen komen zijn altijd 
onder de indruk van de techniek en van het monumen-
tale. Ook mensen uit het eigen dorp verbazen zich 
daarover, als ze eens langskomen. De bewustwording is 
van belang. Hoe maak je mensen bewust dat er iets 
moet worden opgebracht voor datgene  wat in stand 
gehouden moet worden?” Rozema: ‘Wat is belangrijk? 
De bibliotheek, het dorpshuis, de molen? Dorpen zijn 
gehecht aan hun molen. Dat moet je niet wegvlakken. 
Als je opstand wil hebben… Het zijn monumenten en 
die moeten in stand gehouden worden.’
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Pinksteren was oorspronkelijk een oogstfeest, waarin 
men de goden dankte voor de eerste gerst die van het 
land kwam. In vroeger eeuwen was Pinksteren ook het 
grote voorjaarsfeest in Groningen en evenzo in 
Ostfriesland. In verschillende plaatsen waren kermissen 
en de stad-Groningers gingen dauwtrappen en feest-
vieren in het Sterrebos. Ook deed men aan ‘papegaai 
schieten’. Dit schuttersfeest vindt in Ostfiesland nog 
steeds in verschillende dorpen plaats.
Het plaatsen van een meiboom was eveneens een vaste 
traditie, veelal deden dit de vrijgezellen op de zaterdag 
voor Pinksteren, door een mast (de haneboom) op te 
richten met op driekwart van de hoogte een hage-
doornstruik en een mand met een haan erin. Iets 
daaronder was een dwarslat bevestigd waaraan aan de 
ene kant een paar Goudse pijpen en aan de andere een 
fles hingen. De meiboom bleef acht tot veertien dagen 
staan en de haan kreeg eten en drinken mee. Deze 
traditie bleef in onze provincie het langst in Zoutkamp 
bestaan.
Vandaag de dag vindt dit gebruik nog steeds op 
Schiermonnikoog plaats, door het oprichten van de 
‘kallemoai’, een ruim achttien meter lange mast met 
steng, die van oudsher wordt opgezet tussen de 
herberg en de kerk.

Een bijgeloof uit de middeleeuwen was dat als het met 
Pinksteren regende, het veertig dagen zou blijven 
regenen. De vruchten zouden afvallen voordat ze rijp 
waren en een muizenplaag zou het land teisteren. 
Maar een bosje vers groen in huis verdreef onweer, 
ziekte, tovenarij en ongedierte. 
Het met Pinksteren bevestigen van groene takken aan 
gebouwen en voorwerpen was in vroeger jaren 

gebruikelijk in Groningen. Zo schrijft A. Bicker Caarten 
in zijn in 1958 verschenen boek ‘De molen in ons 
volksleven’ op pagina 76: “Met Pinksteren versierde 
men vroeger in het Groningerland allerlei voorwerpen 
met bloeiende takken; dan sloeg de bliksem niet in en 
werd het een goed jaar. Hier en daar stond ook de 
dorpsmolen in Pinkstertooi, waarbij groene takken aan 
de wieken werden bevestigd.” Het is opmerkelijk dat 
Bicker Caarten melding maakt van een Duitse molen in 
Pinkstertooi (Logabirum), een gegeven dat B. van der 
Veen Czn. hem heeft aangereikt, maar dat er geen 
enkele Groninger molen wordt genoemd. Ook in de 
beide Groninger molenboeken van respectievelijk 1958 
en 1981 wordt over het gebruik van de Pinkstertooi op 
de molens niets vermeld.

Wanneer de molen in de Pinkstertooi werd gezet, 
werden de wieken in de X-stand geplaatst, ook wel de 
lange ruststand genoemd. Het gebruik van deze 
Pinkstertooi is echter geheel verdwenen, al wordt de 
laatste jaren op enkele molens het oude gebruik weer 
geïmiteerd. Daarentegen is de Pinkstertooi op vele 
molens in Noord-Duitsland een usance gebleven. In het 
Duitse Varel is het zelfs een traditie dat aan de voor-
avond van Pinksteren, de burgemeester een berkentak 
aan het gevlucht van de molen bevestigt. 

Het Pinksterfeest vertoont veel overeenkomsten met 
het luilakfeest, dat op de zaterdag voor Pinksteren in 
diverse streken van het land werd gevierd. De luilak is 
degene die ’s zaterdags het langste slaapt. De langsla-
per moet trakteren en loopt kans bespot te worden.
K. ter Laan maakt, in zijn in 1961 verschenen boek 
‘Groninger Volksleven’, melding van een gebruik in 

b. D. PoPPen

De redactie heeft molenaar Bob Poppen bereid 
gevonden dit jaar vier bijdragen te schrijven over de 
verschillende wiekstanden. Het eerste artikel ging in 
op de rouwstand, het zomernummer besteedde 
aandacht aan de vreugdestand en deze keer zal het 
gaan over molens in Pinkstertooi.

Molens  
in Pinkstertooi



8

Westerwolde, waar de kinderen, het meisje dat de dag 
voor Pinksteren het laatst opstond, als Pinksterbruid 
kozen. Zij werd met bloemen versierd en als volgt 
toegezongen: 
Pinksterbroed, 
Dei loie snoet, 
Hou zitste zo daip in de veren! 
Wastoe maar eerder opgestoan, 
Din haar die mien roupen 
Gain nood gedoan. 
De veren oet! De veren oet! 
Din bistoe gain Pinksterbroed! 

En op ‘luilakdag’, de zaterdag voor Pinksteren sloeg de 
schooljeugd de langslapers met een brandnetel, 
pinksterbloem genoemd. Ook in andere delen van het 
Groningerland kwam dit gebruik voor, evenals dat de 
jongens elkaar met bossen brandnetels sloegen en dat 
zulke bossen brandnetels aan door het dorp rijdende 
koetsen en sjezen werden gehecht.

De Pinkstertooi vertoont veel overeenkomsten met de 
luilakstand. In het boek van P. Boorsma ‘Over molens 
der familie Honig’, uit 1939, wordt het volgende over 
de luilakstand der molens vermeld: “Op Zaterdag voor 
Pinksteren stonden de meeste Zaansche molens 
gedurende de vroege morgenuren en den schafttijd ‘op 
Looielak’. Bij de houtzaagmolens was dit gebruik 
vrijwel algemeen en is het ook het langst in eere 
gehouden. De jongere leden van het personeel der 
zaagmolens trokken op dien dag al heel vroeg ‘te veld’ 
om de molens ‘op Looielak te zette’, dat wil zeggen de 
zeilen der buitenroede ‘bij te leggen’, twee flinke, 
bebladerde boomtakken aan twee der wiekeinden te 
binden en aan dezelfde wieken de kruistouwen ‘in te 
pikken’. Aan elk der einden dezer touwen werd een 
zaagselmand gebonden en daarna werd de molen 
netjes in ‘t kruis gesteld.”

In een uitgave uit het jaar 1922 van het ‘Weekblad 
Buiten’ werd onderstaande illustratie geplaatst, met als 
bijschrift: “Balkenzager de Gekroonde Poelenburg in 
de luilakstand met takken in roedtoppen en hangende 
zaagselmanden.”

Ook in het eerste Jaarboekje van de Hollandsche molen 
1923-1926, wordt over de in de Zaanstreek toegepaste 
Pinkstertooi geschreven: “De twee bovenste van de 
overhek geplaatste wieken werden elk met een spar 
versierd, de zeilen werden vaardig door de hekken 
gevlochten en vormden, met de aan touwen van de 
wieken afhangende zaagselmanden, wel een bij uitstek 
karakteristieke versiering.”

Tegenwoordig wordt deze traditie weer opgepakt, 
zoals op de foto van de paltrok ‘De Eenhoorn’ te 
Haarlem is te zien. De molen staat in Pinkstertooi, met 
het gevlucht in de overhekstand, de buitenroede met 
zeil belegd, in de bovenste enden is een groene tak 
gebonden en eronder hangen de zaagselmanden. Deze 
versiering geldt dus alleen voor de zaagmolens. De 
overige deelnemende molens in Noord-Holland worden 
alleen in het kruis gezet met de buitenroede bezeild. 

In 2007 verscheen ter gelegenheid van het ‘Jaar van de 
molens’ het boek ‘Molens, de nieuwe Stokhuyzen’. 
Hierin wordt op pagina 195-196 eveneens aandacht 
besteed aan het luilakvieren en de Pinkstertooi, 
alsmede dat men in de Achterhoek, Noord-Brabant en 
Limburg ter completering van de feesttooi gebruik 
maakte van dennentakken of ander groen in de 
wieken. De laatste zin hierover luidt: “Uit cultuurhisto-
risch oogpunt is het prachtig dat deze molentradities in 
stand worden gehouden. Het waren echter sterk 
regionaal gebonden gebruiken, zodat het imiteren 
ervan in andere streken historisch gezien onjuist is.” 

de paltrok ‘de eenhoorn’ te haarlem in pinkstertooi. 
foto jos Van schooten, 11-6-2011.
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Veiligheid in en rond molens is een voortdurende punt 
van aandacht. Daarom deed een aantal vertegenwoor-
digers van molens mee aan het project Veiligheidszorg 
van het Museumhuis. Steven Akker, werkzaam voor de 
gemeente Leek, nam deel aan het project omdat de 
gemeente eigenaar is van molen 
Ebenhaëzer in Enumatil. 

“In de functie ‘Opzichter Accommodaties’ bij de 
Gemeente Leek ben ik mede verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van de gebouwen van de 

Gemeente Leek. Dat betreft dan gebouwen op het 
gebied van sport en welzijn maar ook het Gemeente-
huis en de monumentale gebouwen zoals de borg 
Nienoord in Leek en de molen Ebenhaëzer in Enumatil. 
Omdat de gemeente eigenaar is van de molen heb ik 
meegedaan aan het project Veiligheidszorg van het 
Museumhuis. Voordien hadden wij ook al wel nage-
dacht over de veiligheid in de molen en al diverse 
aanpassingen gedaan. Zo zijn in het verleden bijvoor-
beeld diverse afschermingen en traphekjes geplaatst, is 
er brandwerend materiaal aangebracht tussen de 1e en 

Veiligheid op molens 
Altijd alert zijn

theA Pol
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2e verdieping, zijn er meerdere brandblusmiddelen 
geplaatst en is de elektrische installatie grotendeels 
vernieuwd en aangepast. 
De begane grond van de molen wordt namelijk 
gebruikt door de molenvereniging als een soort 
dorpshuis, deze organiseren activiteiten waardoor er 
geregeld mensen binnen zijn. Zij hebben trouwens ook 
weer vanwege de veiligheid alleen toegang tot en met 
de eerste verdieping. Verdere verdiepingen zijn 
afgesloten met een hangslot op het trapluik waar 
alleen de vrijwillige molenaars toegang tot hebben. 

Met de vrijwillige molenaars en de molenvereniging is 
afgesproken hoeveel bezoekers maximaal naar binnen 
kunnen en mogen. Momenteel vinden wij de afscher-
ming op de stelling bij een draaiende molen onvol-
doende,  wij zullen op korte termijn hier iets anders 
aanbrengen om het beter en dus veiliger af te scher-
men. 
De vrijwillige molenaars geven hun ideeën over 
veiligheidsaanpassingen vaak door en wij proberen 
daar zoveel mogelijk gehoor aan te geven. Tevens bij 
bezoeken aan andere molens geef ik ter inspiratie mijn 
ogen altijd goed de kost en soms zijn de eenvoudigste 
oplossingen vaak de beste. 

De werkbijeenkomsten die ik tijdens het project 
Veiligheidszorg bezocht, heb ik als waardevol ervaren. 
Ze waren interessant en boden veel informatie die wij 
voor de molen kunnen gebruiken. Veel informatie ligt 
voor de hand maar kennis delen betekent ook dat je 
niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en dat spaart 
tijd. Ook de twee locatiebezoeken van medewerkers 
van het Museumhuis waren zinvol want elk gebouw is 
weer anders. Voor een molen gelden naar mijn idee 
toch andere veiligheidseisen dan bijvoorbeeld voor 
museale gebouwen. Een molen is een werktuig met 
gevaarlijke draaiende delen en daardoor brengt een 
bezoek aan een molen grotere risico’s met zich mee. De 
vrijwillige molenaars van de Eben-Haezer ontvangen 
regelmatig bezoekers waaronder schoolklassen en dan 
letten zij erop dat er niet teveel kinderen tegelijk op de 
stelling zijn of in de molen om goed en veilig overzicht 
te houden. Het aanbrengen van een sprinklerinstallatie 
om brand te bestrijden is ook aan de orde geweest. 
Deze zit nu niet in de molen, informatie over dergelijke 
systemen verzamelen wij wel op dit moment en we 
doen ideeën op bij molens waar het is aangebracht. 
 
Het is de bedoeling om twee maal per jaar met de 
vrijwillige molenaars om de tafel te zitten en te praten 
over de gang van zaken betreffende de molen. Het 
inspectierapport van de monumentenwacht wordt hun 
dan overhandigd zodat zij op de hoogte blijven over de 
staat van de molen. Voor het calamiteitenplan blijft het 
belangrijk om alert te blijven en daarom willen we het 

calamiteitenplan dat tot stand kwam regelmatig 
bespreken en eventueel aanpassen, niet alleen met de 
vrijwillige molenaars, maar ook met de gebruikers van 
de onderbouw. 

Een ander belangrijk aspect van veiligheid met betrek-
king tot de molen is hoe de molenaars, maar ook 
bijvoorbeeld de medewerkers van Monumentenwacht 
zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Zo zijn we 
nu bezig met de aanschaf van valbeveiliging. Dat doen 
we trouwens in overleg met de vrijwillige molenaars 
omdat zij er natuurlijk mee moeten en kunnen werken. 

Met de plaatselijke brandweer is ook gesproken over 
wat te doen bij brand. Handige tips zijn verwerkt in het 
calamiteitenplan. Daarnaast zal de mogelijkheid 
onderzocht worden om bij een eventuele brandmel-
ding bij de molen er ook direct een hoogwerker 
ingezet kan worden.
Het is de bedoeling om het calamiteitenpan nog aan 
het college van B en W voor te leggen en het van 
toepassing te laten verklaren voor alle gebruikers van 
de molen. Hiermee zet het kracht bij zodat iedereen de 
molen veilig kan bezoeken en behouden wij hopelijk 
de onlangs her in gebruik genomen molen.
Veiligheid voor de mens dan vooropgesteld! “                      
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Hij doet zijn naam eer aan, molenaar Piet Groot is wel 
een kop groter dan ik, meer dan 1.90 m.

Als ik aan de rand van Winsum het bedrijventerrein 
gevonden heb waar zich zijn werkplaats bevindt, zie ik 
er een auto geparkeerd staan. Verder is er niemand te 
bekennen. In de werkruimte ook niemand. Ik loop om 
het gebouwtje heen, klop op het raam van een 
werkkamer met een Lodewijk de XIV bankstel in 
hoogrode velours en een bureau met een computer 
erop. Witte kasten met boekwerken staan tegen de 
wand, salontafeltje in het midden. Ik hoor gestommel. 
Dan zie ik een markante man de werkkamer binnenko-
men. Hij draagt een spijkerbroek, overhemd met 
streepjes waarover een rode trui. Zijn haar is grijs en hij 
draagt een bril waardoor hij mij vriendelijk aankijkt. 
“Welkom... koffie?” Ik hang mijn jas aan het stuur van 
de hometrainer in de hoek en kijk wat rond in de 
kamer. Duidelijk het domein van een molenaar; aan de 
wand hangen lijsten met foto’s en prenten van allerlei 
molens. In een andere hoek staat een grappig klein 
speelgoedmolentje. “Het is eigenlijk begonnen met dat 
molentje,” vertelt Piet, “die heeft mijn grootvader al 
voor mij gemaakt voordat ik geboren werd, uit hout 
van zijn eigen molen.” Hij laat mij zien hoe het werkt, 
windt het touwtje rond het asje op en trekt er vervol-
gens aan. De wieken gaan draaien. Leuk. “Altijd heel 
zuinig op geweest,” zegt hij. Ik maak er een foto van. 
Zo raken we aan de praat over hoe de molen een rol is 
gaan spelen in het leven van Piet Groot.

“Daar!”
Dat is geen toeval geweest. Van jongs af aan ziet de 
kleine Piet molens. Hoewel geboren in de Wieringer-
meer (1948) verhuist hij al na een half jaar naar de 
Zaanstreek. Daar komen zijn grootvader en overgroot-

vaders van moeders kant vandaan, de kant van de 
familie Buijs. Zij waren er alle drie molenaar. In de jaren 
twintig koopt zijn grootvader in Westfriesland zelf een 
korenmolen. Voor Piet zijn molens er vanaf zijn 
vroegste herinneringen altijd geweest. Overal in de 
Zaanstreek staan ze daar, van de echt grote molens tot 
aan de tuinmolentjes bij de huizen waar hij als kind 
speelt. “Daar!” met dat woordje bedoelt de 2-jarige 
Pietje ‘molen’. De molen vormt zelfs de begrenzing van 
zijn speelruimte. “Niet verder dan ‘De Koperslager’ 
hoor, ” zegt zijn moeder, dat betekent Wormerveer 
niet uit. Op zijn 3e verjaardag krijgt hij een 2e speel-
goedmolentje van opa (staat nog op zolder). 

Molencultuur
Met plezier vertelt Piet mij over de molencultuur in de 
Zaanstreek. Hij groeit er op in de van oorsprong 
doopsgezinde omgeving daar. Die stoelt op eigen 
verantwoording en gelijkheid van de mens en is sociaal 
ingesteld. De eigen verantwoordelijkheid komt tot 
uiting in de manier waarop in de industriemolens werd 
gewerkt. De eigenaar zorgde voor de handel, het 
personeel kon er zelfstandig opereren, maar werkte bij 
voldoende wind vaak in twee ploegen het klokje rond. 
Overgrootvader Buijs die daar 50 jaar molenaar was, 
blokmaalder op een oliemolen, zeg maar bedrijfsleider, 
genoot in zijn beroepsuitoefening in de Zaanstreek van 
de grote vrijheid die hij kreeg. Dat was in andere 
streken van ons land, ook in Groningen, toen wel 
anders.   
Verder ging men heel pragmatisch met molens om. Kon 
het financieel niet uit dan was het einde verhaal, vaak 
ook einde molen. Veel molens veranderde men in 
fabrieken, het gesloopte bovenachtkant werd vaak 
ergens anders weer opgebouwd.

 Molenmensen:  
 Piet Groot

hermAn bink tekst en foto’s

in de rubriek molenmensen dit keer aandacht voor piet Groot. 
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“O, ik vergeet de koffie bijna.” Hij zet twee stenen 
bekers op tafel vol sterke koffie. Er staat met rode 
letters OET GRUNN op. Koekjes erbij.

De opgroeiende Piet is nieuwsgierig, wil veel over 
molens te weten komen. Bij opa, waar hij gedeeltelijk 
opgroeit, kan hij zijn hart ophalen. Opa vertelt hon-
derduit verhalen over alle molens, van eind 19e eeuw, 
die hij kent. Die is ook, hoewel gepensioneerd, abon-
nee van het vakblad ‘De Molenaar’ en bewaart kran-
tenknipsels over molens. In de Zaanse Schans hangt 
nog een panoramaschildering waarop opa, op één na, 
alle molens foutloos bij naam weet te benoemen, 
herinnert Piet zich. Die ene was in de 18e eeuw al 
verdwenen.

Vrijwillig molenaar
Achttien geworden sluit Piet zich aan bij de vrijwillige 
maalploeg op ‘Het Pink’. Hij rijdt er heen op zijn 
brommer, een Sparta. “Je kon daar met molens leren 
omgaan. Diploma’s had je toen nog niet.” Het vak leert 
hij pas goed van molenaar Arie Berkhout in Oudorp 
waar hij meehelpt op de korenmolen ‘’t Roode Hert’. 
“Arie wist meer van malen af dan ik nu,” zegt Piet 
Groot bescheiden. 
In 1972 richt een groepje gelijkgezinden, waaronder 
Pieter, het ‘Gilde van Vrijwillige Molenaars’ op. Ze 
zoeken een manier om een molenaarsopleiding te 
starten en aan te geven dat iemand in staat is om goed 

met een molen om te gaan. Ze stellen een examencom-
missie in, bestaande uit mensen die veel met molens 
bezig zijn. Nu kunnen er diploma’s worden behaald.

Werk en hobby
Op de MTS opgeleid tot elektrotechnicus specialiseert 
hij zich verder in distributie en opwekking van elektrici-
teit. Hij loopt drie stages: bij Elektriciteitsbedrijf  PEN, 
bij een aggregatenfabriek en in Petten bij de RCN 
(Reactorcentrum Nederland). Hij woont inmiddels in 
Groet (NH). Zijn eerste baan is bij een technisch 
adviesbureau. Vanaf 1972 werkt hij vervolgens bij 
verschillende elektriciteitsbedrijven. Bij de TEM op 
Texel, later overgenomen door de PEN, daarna in 
Groningen bij het GEB (zijn echtgenote Mia komt uit 
Groningen), en uiteindelijk bij Essent. Ze gaan in 
Winsum wonen.

Piet Groot kan met veel dingen tegelijk bezig zijn, 
daarbij hoort ook zijn molenhobby, maar zijn vrouw en 
hun beide kinderen staan voor hem op de eerste plaats. 
De hobby is bijzaak, er mag gedrevenheid in het spel 
zijn, maar die staat wel naast alle dagelijkse bezighe-
den. Hij ziet de molen als een prachtig stukje oude 
techniek en als krachtbron, energieopwekker. In 1897 is 
er bijvoorbeeld in Denemarken al een achtkant 
gebouwd die elektriciteit opwekte; hij toont mij een 
foto van die molen aan de wand. In Schoorl probeert 
hij als 16 jarige de korenmolen ‘Kijkduin’ op te knap-
pen, waar de laatste molenaar in 1945 de molen met 
een openliggende steen had achtergelaten. Zo’n vijf 
kilometer van Groet maalt hij later een watermolentje. 
Het gaat hem erom dat de molens blijven draaien en in 
goede staat gehouden worden. Voorkeur voor een 
bepaald type molen heeft hij niet. Wel gaat zijn 
voorliefde uit naar kleine molens, omdat deze kleine 
molens (beneden de 8 meter vlucht) altijd over het 
hoofd gezien zijn en daardoor bijna allemaal in rap 
tempo zijn verdwenen. 

Zaagmolentje ‘De David’
Op dit moment is hij bezig met het redden van een 
zaagmolentje. Dat staat bij hem in de werkplaats. We 
gaan er naar kijken. Daar staat het achtkant van een 
molentje met een vlucht van 4½ meter. Het is geen 
modelmolen legt hij uit. Het is hoogstwaarschijnlijk 
gebouwd voor een belangrijk doel: namelijk het testen 
van het zelfzwichtingsysteem. In de 18e eeuw in 
Duitsland ingevoerd, twijfelde men hier aan dit 
systeem. Het is de Groninger molenmaker Christiaan 
Bremer (1853-1929) uit Middelstum die zich sterk 
maakt voor de invoering van dit voor Nederland zo 
belangrijke wieksysteem. In Thesinge bouwt Chr. 
Bremer samen met molenmaker Klaas Kremer uit dat 
dorp in 1890 molentje ‘De David’. Precies als een grote 
molen gebouwd - hij moet immers dezelfde natuur-



13

krachten kunnen weerstaan - voorzien ze hem van 
zelfzwichting. 
Het nieuwe systeem werkt uitstekend. Al in 1891 
voorziet Chr. Bremer een nieuwgebouwde molen ´De 
Eva´ te Usquert als eerste grote molen in Nederland van 
het zelfzwichtingsysteem. Het molentje in Thesinge 
plaatsen ze in 1893 op een ondervierkant met daarin 
een lintzaag en een slijpsteen. In 1934 redt Thomas 
Bremer (1886-1961), zoon van Christiaan Bremer, het 
van de ondergang. Hij slaat het achtkant en de kap op. 
Er zijn dan al niet veel van dit soort molentjes, die in 
Nederland veel werden gebruikt, meer over. De meeste 
in verval geraakte exemplaren verdwenen in de kachel. 
Of men gebruikte het hout als timmerhout. De opge-
knapte David staat rond 1985 enige tijd in Leens bij het 
agrarisch museum, maar waait in 1986 omver. Sindsdien 
staat wat ervan over is in Winsum bij Piet Groot, nu de 
eigenaar, in de opslagruimte.

Uniek
“Het is dus cultuurhistorisch gezien een uniek molen-
tje”, vertelt Piet, en hij doet er veel moeite voor hem 
voor het nageslacht te behouden. Sinds vorig jaar is hij 
bezig met zijn plan om `De David´ in Openluchtmuseum 
Het Hoogeland in Warffum geplaatst te krijgen. Het 
museum ziet dat als een welkome aanvulling en er is al 
een plek voor gereserveerd. Het is de bedoeling hem te 
restaureren, compleet met zelfzwichting, een onder-
vierkant en voorzien van een 19e eeuwse lintzaag en 
slijpsteen om hem permanent in dit museum aan het 
publiek te tonen. 
Het plan is onder andere aangemeld voor de jaarlijkse 
publieksprijs van de Vereniging De Hollandsche Molen, 
de BankGiroLoterij Molenprijs, voor de Molenprijs 
2011. 1) De uitslag was bij het ter perse gaan van dit 
blad nog niet bekend.
  
Wat ziet hij op dit moment verder als belangrijk in de 
molenwereld? Streekeigenschappen en -gebruiken 
rond de molens zuiver behouden is geboden, het mag 
niet ontaarden in te veel eenheidsworst, of zaken die 
eigenlijk niet bij molens horen. Als voorbeeld noemt hij 
de pinkstertooi in Groningen, die stoelt op de Zaanse 
luilaktooi. Gebruiken moet je niet zomaar dingen 
overnemen uit andere streken. Houd het zo origineel 
mogelijk.
De laatste 30 jaar gaan hem wegens een chronische 
long- en spierziekte fysiek minder goed af. Wel is hij 
nog 15 jaar vrijwillig molenaar geweest dichtbij huis, 
op koren- en pelmolen `De Ster` (1851) in Winsum. 
Tijdens de Nationale Molendag en het Groninger 
molenweekend in 2011 heeft hij met ‘De David’ 
meegedaan. Die kon men bezichtigen op het Aanleg in 
Winsum. En natuurlijk blijft hij voorlopig actief bezig 
met het project tot behoud van zijn ‘David’.  
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info@dunning-molenbouw.nl
fax:  0598-450013

06-51856323

Openingstijden:
vrijdag en zaterdag 13:30 - 17:30

Naar windmolen

te Feerwerd voor:
tarwemeel
tarwebloem
rijst
gort
pannenkoekmeel
gemengd graan

en andere molenproducten
(ook voor zelfbakkers/-sters)

speltmeel, speltpannenkoekmeel,
speltbroodmix
oergraan: Oberkulmer Rotkorn

Molenaar Rolf Wassens
0594 62 15 45

rolfwassens@online.nl
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Als ik enigszins later dan verwacht aankom in het Veen-
koloniaal Museum staat Hendrik mij al grijnzend op te 
wachten voor de deur van de bibliotheek, onderwijl 
nog druk bezig een vraag van een belangstellende uit 
te zoeken. Het Veenkoloniaal Museum is een passende 
plek voor het interview: Hendrik is al geruime tijd met 
hart en ziel aan dit museum verbonden en verdiept 
zich nog altijd vol enthousiasme in de geschiedenis van 
de Veenkoloniën. 

Hendrik’s entree in de redactie van De Zelfzwichter was 
min of meer toevallig. “Ik deed tijdens mijn studie 
archiefonderzoek naar de molenaarsfamilie Stuivinga 
uit Eenrum. Cees van der Horst, destijds bezielend 
redactielid van het blad, had wel belangstelling voor 
dit onderzoek en vroeg mij meteen voor de redactie”. 
De werkers van het eerste uur waren de heren W.O. 
Bakker, C.E. van der Horst, P. van Dijken en H. Berends. 
“We werden op de achtergrond ondersteund door Gea 
Geertsema, die veel werk uit handen nam. De vormge-
ving was in handen van Martin van Doornik”. Ook toen 
al kwam De Zelfzwichter vier keer per jaar uit. “De 
angst dat er te weinig kopij was, was een immer 
terugkerend gegeven, het liep als een rode draad door 
onze vergaderingen. We moesten altijd achter molen-
nieuws aan. Zowel W.O. Bakker als C.E. van der Horst 
beschikten over veel molenkennis, zij waren wande-
lende almanakken. Ik heb gemerkt dat parate kennis 
afneemt. Mensen zitten meer achter een bureau en zijn 
minder in het veld te vinden. Het wordt daardoor wat 
vluchtiger allemaal”. Hendrik heeft tijdens zijn redac-

tietijd veel verschillende taken vervuld. “Veel zelf schrij-
ven, maar ook stukken redigeren, het was een schrij-
vende redactie. Anders dan tegenwoordig was het 
aanleveren van kopij heel wat lastiger. Veel stukken 
werden handgeschreven ingediend die dan vervolgens 
moesten worden uitgetikt. De foto’s moesten worden 
gerasterd. Martin van Doornik heeft heel wat knip-en-
plak-werk verricht”. Als De Zelfzwichter klaar was ging 
alles naar molenaar Bernard Dijk en daar werden door 
hem en zijn vrouw met de hand etiketten geschreven 
en wikkels geplakt’. 
De respons op het blad is altijd goed geweest. “We zijn 
begonnen met stencilen, later zijn we overgestapt op 
drukwerk. Dat bleek goed voor de uitstraling, De 
Zelfzwichter kreeg meer smoel. Wij waren landelijk 
gezien trouwens in het noorden één van de eerste 
molenbladen die werden gedrukt”. 

De Zelfzwichter richt zich anno 2011 niet meer uitslui-
tend op molenaars en moleneigenaren maar zoekt 
nadrukkelijk ook de belangstelling van de molenlief-
hebber. Hendrik kan zich vinden in die formule. 
“Mensen actief benaderen is goed. Vrijwillige mole-
naars interviewen vind ik positief. En ook een goede 
provinciale spreiding is belangrijk zodat niet steeds 
dezelfde molens en molenaars in de belangstelling 
komen. Zo heb ik in mijn tijd eens een jonge molenaar 
van de molen in Aduard geïnterviewd die het vak van 
zijn vader had geleerd. Deze bescheiden jongen zou 
anders nooit in de belangstelling zijn gekomen. Ik had 
graag een interviewreeks willen doen met bevlogen 

Hengelen naar kopij
redacteur hendrik hachmer neemt afscheid na 25 jaar trouwe dienst

theA Pol
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molenaars maar door tijdgebrek is het er niet van 
gekomen. Een bredere belangstelling genereren is 
moeilijk. Ik zie daarin ook een rol weggelegd voor de 
vrijwillige molenaars om het blad te promoten”. 

Aanbevelingen
Gevraagd naar aanbevelingen voor de huidige redactie 
komt Hendrik meteen met een onderwerp dat hem na 
aan het hart ligt. “Wat mist is een goede boekenru-
briek. Van der Horst nam dat voor zijn rekening, kocht 
de boeken altijd zelf. De belangstelling voor molenboe-
ken is volgens mij nog steeds groot. Verder vind ik dat 
De Zelfzwichter meer met sociale media, zoals Face-
book, zou moeten doen. De jonge generatie leest bijna 

geen kranten en tijdschriften meer. Het Veenkoloniaal 
Museum zit sinds enige tijd ook op Facebook en 
hoewel we nog wel ons blad ‘Omzien’ uitgeven hebben 
we door Facebook meer donateurs gekregen. Ik ben er 
van overtuigd dat sociale media de toekomst hebben, 
maar dat er daarnaast ook altijd nog plaats is voor een 
blad als De Zelfzwichter”.

Tot slot
“De 25 jaar bij de redactie was me een waar genoegen 
en ik wil dan ook iedereen, zonder iemand te vergeten, 
bedanken die zich ingespannen heeft voor het blad. Ik 
hoop dat de redactie ook de komende 25 jaar op brede 
belangstelling mag rekenen”.
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Oude molen

De oude molen maaide zoveel jaren
zijn rusteloze armen door de lucht.
Zijn vriend de wind dreef met hem al die jaren
het water van de polder op de vlucht.

Twee vogels kwamen telken jare paren
op zijn houten hoofd hoog in de lucht.
Daar bleef hij stil hun groot geheim bewaren
en liet niets merken van een boos gerucht.

Maar op een dag kwamen er vreemde mannen
zij braken alle vier zijn armen stuk.
De vogels werden uit hun nest verbannen.

Het ouderpaar kwam nimmermeer terug.
Toen bleef de oude molen zwijgend staan
Vergane reus van al zijn kracht ontdaan.

Berend A. Koning

Dit gedicht komt uit de bundel 
‘Mien Grunneger Oldambt’ van 
de Oldambtster dichter Berend L. 
Koning. Het eerste exemplaar van 
de bundel werd op 11 juni 
aangeboden aan de zus van de 
dichter, mevrouw Timmer – Ko-
ning. Het boek is te bestellen is 
bij het Cultuurhistorisch Centrum 
Oldambt voor € 10,00.

DICHTER BIJ DE MOLEN
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MOLENON DERHOU D
Koren- en pelmolen Vestingmolen (126) te 
Bourtange 
Begin april heeft de vestingmolen een grote 
onderhoudsbeurt gehad. De kruisplaat noord 
- zuid is vernieuwd. De kast moest worden 
opgevijzeld om de balk te kunnen vernieu-
wen. Toen de kast toch was opgevijzeld werd 
bij het spoorblok een voering aangebracht 
om de kast weer recht te laten staan en 
werden 2 centimeter dikkere brasemstukken 
aangebracht zodat de molen weer superlicht 
kruit. Van de trap werden de loszittende 
treden vastgezet en op het dak werden 
lekkages gedicht. Op de maalzolder werden 
planken vervangen die door de lekkages 
waren aangetast. Al met al een flinke klus.

Molenstichting Oldambt
Poldermolen de Westerse molen (93) te 
Nieuw-Scheemda
In april is een nieuwe voorwaterloop gemet-
seld door aannemersbedrijf Teeninga uit 
Sauwerd.
Bij het herstel van de kroosbrug zal de molen 
de uitgenomen buitenroede van De Ruiten te 
Slochteren als ligger krijgen. In juli werd het 
talud om de molen verhoogd met grond. De 
gehele molen zal worden geschilderd door de 
gebroeders Arends uit Oude Pekela.

Poldermolen De Noordermolen (82) te 
Noordbroek
De oude kubbestijlmuur is verwijderd. Deze 
was aan vervanging toe omdat de fundering 
verrot was.
De aannemer is met het opbouwen van de 
nieuwe begonnen. De molen heeft een 
gehele schilderbeurt gehad.

Slochter Molenstichting
Poldermolen De Ruiten (113) te Slochteren 
Op woensdag 15 juni werd de nieuwe 
buitenroede gestoken. De roede vervangt de 
oude buitenroede, die zodanig doorgeroest 
bleek te zijn, dat het niet meer verantwoord 

was de molen te laten draaien. De molen 
kreeg in mei al een nieuwe vijzel, waarmee 
straks weer water opgemalen kan worden. 
Dat water komt dan vanaf de voorkant van 
de molen en wordt naar een nieuw dok 
achter de molen gevoerd door middel van 
twee grote duikers waarmee het water in een 
circuit rond wordt gemalen. De Ruiten heeft 
al veertig jaar lang geen water meer opge-
malen. 

Molenstichting Fivelingo
Koren- en pelmolen De Leeuw (137) te 
Zeerijp   
De restauratie in het kader van de RRWR 
2008 is nog niet afgerond. De zolderbalken 
zullen in de molen op stelling- (omloop) 
hoogte worden aangebracht waarna de 
planken weer terug gelegd kunnen worden. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
het gevlucht. Deze wordt in de werkplaats 
van de molenbouwer voorzien van het 
benodigde houtwerk, waarna ze naar Zeerijp 
worden getransporteerd. Daarna kunnen de 
roeden in de bovenas worden gestoken en 
worden voorzien van houtwerk (onder 
andere hekstokken) zodat er weer echte 
wieken op de molen zitten. 
Verder worden er nog werkzaamheden aan 
het gaande werk van de pellerij uitgevoerd.

Koren- en pelmolen De Hoop (74) te Mid-
delstum     
De roeden (de basis van de wieken) zijn 
gestraald en gespoten en aan de binnenkant 
behandeld om roesten te voorkomen. De 
roeden worden bij de molen voor de helft 
voorzien van houtwerk. Wanneer ze in de 
bovenas zijn gestoken kan ook de andere 
helft van de roede worden voorzien van 
houtwerk. Dan heeft de molen zijn wieken 
weer terug. Ook aan het maalkoppel zullen 
nog werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden.
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molen thesinGe
foto: h. noot

Korenmolen Germania (25) in Thesinge, 
zaagmolen Fram (27) in Woltersum en polder-
molen Olinger Koloniemolen (6) in Laskwerd/
Appingedam
Zaterdag 2 juli zijn de drie gerestaureerde 
molens in Appingedam, Thesinge en Wolter-
sum feestelijk voor publiek geopend. Mo-
lenstichting Fivelingo heeft in totaal acht 
molens in beheer, waarvan vijf hard aan 
restauratie toe waren. In 2009 kreeg de 
Molenstichting in het kader van de RRWR 
2008 subsidie toegekend voor alle vijf de 
molens. De bijeenkomst in Thesinge kreeg 
een extra feestelijk tintje door het nieuws dat 
Molenstichting Fivelingo een subsidie krijgt 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
van ruim € 400.000,- voor de restauratie van 
de Kloosterpoldermolen te Garrelsweer.
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Na de verwoestende brand van molen de Entreprise in 
Kolham op 19 juni 2000 duurde het 10 jaar voordat de 
molen uit haar as kon herrijzen. Een gigantische klus 
voor de Slochter Molenstichting en alle vrijwilligers. 
Jan Danes, inwoner van Kolham, fotograaf en inmid-
dels vrijwillig molenaar in opleiding, raakte gefasci-
neerd door de Entreprise. Het hele restauratieproces is 
door hem chronologisch vastgelegd. Het resultaat van 
zijn liefdevolle werk is nu bijeengebracht in een fraai 
consequent vormgegeven fotoboek.
 
Jan Danes schotelt de kijker in sterke gecomponeerde 
en heldere beelden stap-voor-stap het hele restauratie-
proces voor. In sfeervol zwart-wit en in goed uitgelichte 
opnames in kleur, met oog voor het overzicht en het 
detail, met aandacht voor mens en techniek. Een 
zorgvuldig en geconcentreerd werkproces, waar de 
trots en betrokkenheid vanaf straalt. Zowel bij de 
restauratiemensen als bij de fotograaf.

Het voorwoord van Lammert Groenewold, secretaris 
van de Slochter Molenstichting, eindigt met de woor-
den: ´De molen lijkt nu weer als twee druppels water 
op de Entreprise zoals hij rond 1955 in het dorp stond: 
geen riet, maar een forse, met zwart dakleer beklede 
molen met de kenmerkende witte ramen en een 
prachtige rood-wit-blauwe kroonlijst. Als nieuw 
slotstuk de roodgebiesde baard onder de kap gebouwd 
in 1906, herbouwd in 2010, de Entreprise. Terug op zijn 
plek en straks weer volop draaiend´.

Tom Heyne

Restauratie molen de Entreprise/Jan Danes

2011, 70 pag.; ISBN 978-90-75402-00-1

U kunt het boek bestellen via fotoboek@ molenentreprise.nl.

De prijs van het boek is € 22,50 exclusief verzendkosten.

<<< Boekennieuws >>>

Titel??

>>>afbeelding omslag boek Restauratie molen 

de Entreprise <<< is er een betere foto beschik-

baar?
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In de collecties van de Rijksuniversiteit Groningen 
bevindt zich, naast ongetwijfeld uitgebreide literatuur 
in de diverse vakbibliotheken, ook een aantal bijzon-
dere objecten. Daaruit blijkt dat wetenschap en molens 
zich goed laten combineren.
Een van de oudste en meest beroemde wetenschappers 
is Archimedes (ca 287-212 voor Christus). Hij hield zich 
bezig met diverse natuurkundige fenomenen zoals 
het verklaren van  de hefboom, maar ook met de 
werking van vloeistoffen. Archimedes ontwierp 
daarnaast een paar interessante machines 
waarvan een in de wereld van de molen een 
belangrijke rol speelt. Zeker in Nederland.

De poldermolen bestaat bij de gratie dat water 
van de ene hoogte naar de andere wordt 
getransporteerd. De wijze van transport geschiedt 
met een uitvinding die is gedaan door Archimedes. De 
Griek ontwierp een speciale schroef waarbij het 
ronddraaien van een kurkentrekkerachtige schroef in 
een omsloten buis (tonmolen) het transporteren van 
water horizontaal of schuin opwaarts mogelijk maakt. 
Deze schroef van Archimedes is het wateropvoerwerk-
tuig dat in beweging wordt gezet. Oorspronkelijk als 
handmolen gebouwd werd er al snel een wiekenkruis 
op de plaats van de handslinger geplaatst en kon wind 
de spierkracht vervangen (de tjasker). Deze vroege 
molens, ook wel tonmolens genoemd, waren klein en 
konden als ze veel water droegen doorbuigen. De 
beperking van de tonmolen zorgde ervoor dat er vele 
molengangen nodig waren om het water op de 
gewenste hoogte te brengen.
Het probleem van de korte transportlengte door het 
doorbuigen van de tonmolen, bracht een innovatie 
voort die heden ten dage overal wordt toegepast. De 
buis waarin de schroef zich bevond werd half geopend, 
de vijzelkom. Het enige wat nu nog draaide was de 
schroef(vijzel) en deze droeg nu ook een gedeelte van 
het gewicht van het water, waar voorheen de hele 
tonmolen het gewicht van zichzelf en het water torste 
en dus snel doorboog.  Immers de hele constructie 
(schroef en buis) draaide en kon daardoor alleen aan 
beide uiteinden ondersteund worden. Daarmee liep 
het rendement van de molens terug. Met de komst van 
staal werd de opvoerlengte nog groter en de kans op 
doorzakken verwaarloosbaar. Het water werd groten-

deels gedragen door de bak en voor een deel door de 
schroef.
In het Universiteitsmuseum bevindt zich een oud model 
van de schroef van Archimedes. Althans, zo staat dit 
object beschreven onder inventarisnummer 1983/31,8. 
Gezien bovenstaande lijkt dat dus niet helemaal te 
kloppen en kunnen we beter spreken van een vijzel. 
Het geheel is een houten bakje, waarvan de deksel 
ontbreekt. Twee halve hoepels maken het mogelijk om 
de hellingshoek in te stellen. Het object is duidelijk een 
demonstratiemodel. Dat lijkt terecht want het gaat hier 
om een eeuwenoud principe dat wordt uitgelegd. Het 
model is waarschijnlijk afkomstig uit het Natuurkundig 
Lab van de universiteit omdat het de oude inventaris-
nummers nog draagt. Dat het object in 1983 werd 
ingeschreven, getuige het huidige inventarisnummer, 
wil niet zeggen dat het niet al eerder in bezit was van 
het Universiteitsmuseum. Op foto’s uit 1949 is het 
model al te zien.

Rolf ter Sluis is directeur van het Universiteitsmuseum 
in Groningen. 
www.rug.nl/museum

Museale molenvondst
Vallen molens te koppelen aan wetenschap?
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Sipke Koning
Noteboomstraat 2
8922 AJ Leeuwarden
(058) 2135830 / (06) 44003400
siko@hetnet.nl
www.koning-molenzeilen.nl

• Nieuw werk en reparatie (evt. op locatie)
• Opmeten en ophangen samen met de molenaar
• Vangtouwen
• Zeil-kettingwerk
• Bijenwas, verse reuzel en romi blanke reuzel

Openingstijden:
woe. t/m vrij. 10:00-17:00
zat.  10:00-16:00
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Op 1 maart 1986 kwam Gea Geertsema-ten Broek in 
dienst van de voorganger van het Groninger Molen-
huis, de Stichting Groninger Molenvrienden. Om deze 
25 jaar te markeren, leek het de redactie passend om 
Gea in deze rubriek als molenverzamelaar in het 
zonnetje te zetten. 

Naam
Gea Geertsema-ten Broek
Leeftijd 
54 jaar
Woonplaats
Groningen

Wat omvat je verzameling
Mijn verzameling bestaat uit molenwandbordjes.  

Wanneer ben je met verzamelen begonnen
Een aantal jaren geleden bezocht ik op Koninginnedag 
een rommelmarkt in de Hoornse Meer. Daar vond ik in 
één van de kramen twee molenwandborden, één van 
Makkums aardewerk en één van Delfts Blauw. En 
omdat ik door mijn werk al heel wat jaren aan de 
Groningse molenwereld verbonden ben, vond ik het 
leuk om deze molenwandbordjes aan te schaffen. Dat 
was het begin van mijn verzameling. Sindsdien nemen 
mensen die weten dat ik die borden verzamel bij 
gelegenheid er één voor me mee. Zo heb ik een aantal 

gekregen van mijn vriendin Hiltje, zij was mijn voor-
gangster bij de molenstichting, die ze voor me mee-
neemt uit Engeland. Op advies van mijn zus hangen ze 
allemaal bij elkaar in de woonkamer.

Ik ben wel kritisch op wàt ik verzamel: de bordjes 
moeten authentiek zijn en een niet al te hoog toeris-
tisch gehalte van het kaliber molens-tulpen-klompen 
hebben. Dus bij voorkeur Makkums aardewerk of 
Delfts Blauw. 

Wat fascineert je aan molens
Molens zijn prachtige monumenten en opvallende 
bakens in het landschap.

Is er nog iets wat in je verzameling ontbreekt
Nee, maar voor een mooi bordje is nog plek.

Heb je een favoriet stuk
De bordjes zijn mij alle even dierbaar. Dat komt omdat 
ik ze heb gekregen van mensen die hun best hebben 
gedaan er één voor mij uit te zoeken. Mijn dochter, 
bijvoorbeeld, heeft mij een molenbord gegeven op 
moederdag. 

Wat is het kostbaarste stuk in je verzameling
Ik vermoed dat het kostbaarste stuk, in de zin van geld, 
het Makkumse bord, het eerste uit mijn verzameling is. 

over de foto op het achterblad

een portret van de molenverzamelaar Gea Geertsema 
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

ANDER  MOLEN N I EUWS
Molenvriendendag
29 oktober 2011 in Thesinge
10:30 – 16:00 uur
De jaarlijkse Molenvriendendag vindt deze 
keer plaats op zaterdag 29 oktober in 
Thesinge. Het thema is restauratie. Er is voor 
Thesinge gekozen omdat korenmolen 
Germania onlangs feestelijk in gebruik werd 
genomen na restauratie. Vanaf 10:30 uur is er 
koffie in Het Trefpunt. Daarna houdt bouw-
kundig medewerker Anne Wieringa van 
molenstichting Fivelingo, eigenaar van de 
Germania, een inleiding over de restauratie 
van de molen. In de kerk, een restant van de 
veel grotere kloosterkerk die er eens stond, 
zal Egge Knol, conservator archeologie, 
geschiedenis en oude kunst(nijverheid) van 
het Groninger Museum, een inleiding houden 
over Thesinge en omgeving door de eeuwen 
heen. Ook is deze dag Smederijmuseum 
Smidshouk geopend waar vrijwilligers rond 

het smidsvuur een demonstratie geven en 
waar deelnemers een spijker kunnen maken.

Groninger Molenweekend weer een succes 
Afgelopen Pinksterweekend is het Groninger 
Molenweekend weer een groot succes 
geweest. Zo’n 65 molens hadden hun deuren 
geopend voor publiek. Met als thema 
‘Dichter bij de Molen’ werd bij een aantal 
molens verhalen verteld en gedichten 
voorgedragen. Het weekend bood bovendien 
de bezoeker de gelegenheid om een molen 
tot op grote hoogte eens van dichterbij te 
bewonderen.
Beide dagen was er aanvankelijk weinig 
wind, veel molens hadden dan halve of hele 
zeilen op de wieken. Het aantal bezoekers 
varieerde per molen, van een enkele maar 
zeer geïnteresseerde bezoeker bij een 
poldermolen zoals de Eolus te Fransum/Den 
Ham tot tientallen bezoekers die op de 

Bijschrift
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georganiseerde activiteiten afkwamen. In 
theeschenkerij De Malle Molen van molen 
Hollands Welvaart in Mensingeweer kwamen 
beide Pinksterdagen tientallen bezoekers 
luisteren naar gedichten die werden voorge-
dragen door dichters van het Poëziefestival in 
de Prinsentuin zoals Nina Werkman die ook 
gedichten in het Gronings voordroeg. Bij 
molen Edens in Winschoten was er ook veel 
belangstelling voor de presentatie het boek 
‘Mien Grunneger Oldambt’ van de dichter 
Berend L. Koning in samenwerking met 
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Mole-
naar Jan Kugel vertelde voor een publiek van 
ruim 40 man en vrouw verhalen, gedichten 
en rijmpjes over de molenaar onder andere 
uit ‘De molen in ons volksleven’ van Bicker 
Caarten.Er was ook veel publiek bij molen 
Goliath in Eemshaven van molenaar Ida 
Wierenga, waar dijkgraaf Alfred van Hall 
gedichten voorlas en Ida zelf een verhaal in 
het Gronings vertelde.Menige bezoeker wilde 
een aantal molens bekijken en maakte zo een 
tocht door het landschap, waar de molens al 
eeuwenlang als bakens zichtbaar zijn. Bij 
molen Eva in Usquert kwamen bij molenaar 
Willem Huizenga zondag zelfs 120 bezoekers 
langs, waaronder veel collega-molenaars uit 
andere provincies. Ook zaterdag waren hier 
veel bezoekers – zo’n 50 – en Pinkstermaan-
dag zo’n 65. Kortom: een geslaagd Groninger 
Molenweekend!De BankGiroLoterij onder-
steunt de Molendagen in de jaren 2011 tot 
en met 2014.

Heropening molen Ebenhaëzer te Enumatil
Op 21 mei werd korenmolen Ebenhaëzer te 
Enumatil feestelijk heropend door molenaar 
Piet Bethlehem en burgemeester Hoekstra 
van de gemeente Leek. Zij lichtten de vang 
en stelden zo de molen in werking. Het dorp 
deelde mee in de feestvreugde. Zo kon men 
de door Kirsten Siegers samengestelde 
fototentoonstelling, met foto’s van de 
restauratie en historische foto’s van de molen 
en het dorp, bezichtigen. Op het plein voor 
de molen konden kinderen meedoen aan 
Oudhollandse kinderspelletjes zoals hoepe-
len, steltlopen, sjoelen en blikjes gooien. Ook 
konden ze koekjes bakken in de molen. 
Verder was er van alles te eten en te drinken 
zoals poffert van Tante Til en hapjes van 
Anita Koerts van huiskamerrestaurant 
Molenzicht Bij de ingang van de molen stond 

een kraampje waar meel werd verkocht. In 
heel het dorp hing aan de gevels de Enuma-
tilster vlag uit. Het was de hele middag nog 
gezellig druk in en rond de molen.

De Westerse molen te Nieuw-Scheemda 
heropende op zaterdag 24 september
Op zaterdag 24 september werd om 14:00 
uur de Westerse molen in Nieuw-Scheemda 
heropend door gedeputeerde Piet de Vey 
Mestdagh. Na een jaar van restauratie is de 
molen weer een prachtig sieraad in het 
landschap. Ook op zondag 25 september was 
de molen van 13.00-16.00 uur geopend.

Handboek ‘Aanbevelingen onderhoud 
Groninger molens’ Maandag 4 juli is het 
handboek ‘Aanbevelingen onderhoud 
Groninger molens’ gepresenteerd in de 
houtzaagmolen Fram te Woltersum. Het 

Bijschrift
foto: h. Van est
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handboek is samengesteld door de leden van 
de Commissie Instandhouding en Beheer van 
het Groninger Molenhuis. Het bevat per 
onderdeel van de buitenkant van de molen 
een opsomming van knelpunten en aanbeve-
lingen voor doelmatig onderhoud. Aan de 
hand hiervan kan de beheerder de molen 
periodiek inspecteren en eventuele gebreken 
vroegtijdig signaleren en verhelpen.
Het boek is nog in ontwikkeling: aanvullin-
gen of eventuele onjuistheden kunnen via 
het Molenhuis worden doorgegeven. Per 
Groninger molen is één exemplaar gratis 
beschikbaar.

Afscheid Kees Kuiken
Op 4 juli werd in Woltersum afscheid geno-
men van Kees Kuiken, die jarenlang technisch 
adviseur van het Groninger Molenhuis is 
geweest en die in april jl. de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Kees zal 
zijn lidmaatschap van de Commissie Instand-
houding en Beheer op vrijwillige basis 
continueren.

Groninger Landschap neemt molen Niebert 
over  
Stichting Het Groninger Landschap heeft de 
molen van Niebert overgenomen van de 
gemeente Marum. De Nieberter molen is een 
rijksmonument en is inmiddels de negende 
monumentale molen die Het Groninger 
Landschap in bezit heeft. Daarnaast is de 
stichting ook eigenaar van drie Amerikaanse 
windmolens die in de polders rond het 
Zuidlaardermeer staan. 

De molen in Niebert heeft nooit een naam 
gekregen vandaar dat dit monument door 
het leven gaat als ‘de Nieberter molen’. De 
molen is in 1899 gebouwd voor J.H. Nanninga 
die zowel molenaar als bakker was. De 
bouwwijze van de molen wijkt af van wat in 
de provincie Groningen gebruikelijk is. In 
plaats van een ‘achtkant’ heeft deze molen 
een ‘zeskant’ als plattegrond. De molen is 
iedere 1ste en 3de zaterdag van de maand 
van 14.00 tot 17:00 uur geopend. Bezoekers 
kunnen de molen onder begeleiding van 
molenaar E.C. Broekema bezichtigen. 

Restauratieregeling monumenten 2010-2011  
Op 30 juni 2011 heeft de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed subsidie verleend aan 
Molenstichting Fivelingo voor de restauratie 
van de Kloostermolen te Garrelsweer. De 
hoogte van de subsidie bedraagt ruim 4 ton. 

Molens-Mills
Bij uitgevers Bekking & Blitz verscheen het 
fotoboek Molens-Mills van Annelies Roozen. 
Het boek, dat tweetalig is: alle teksten zijn 
ook in het Engels, begint met een korte 
geschiedenis van de molen. Verder besteedt 
het boek onder andere aandacht aan de 
verschillende categorieën, de functie en het 
uiterlijk van molens. Tot slot gaat het in op 
onderhoud en biotoop. 
Molens-Mills kost € 19,90. Donateurs van het 
Molenhuis kunnen het boek bestellen voor 
€ 18,-. 

Molenbouwer Cor Molema overleden
Op 2 augustus jl. overleed op 75-jarige 
leeftijd Cor Molema. Molema was molenbou-
wer van 1957 tot 2000 en vanaf 1972 eige-
naar van Molenmakersbedrijf Molema in 
Heiligerlee. Het bedrijf werd in 2000 overge-
nomen door zijn schoonzoon Guus Zantinga 
en Erik Ufkes.
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AgENDA
Sommige agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek Ander molen-
nieuws.
Raadpleeg voor de meest recente gegevens de agenda op de startpagina van de 
website van Het Groninger Molenhuis: www.groningermolenhuis.nl
Openingstijden van de molens staan, voor zover ze bekend zijn, vermeld op de 
website in de rubriek GRONINGER MOLENS; klik bij de gezochte molen op de link 
Meer Informatie.

 9 oktober  Week van de Smaak
 24 oktober  Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2011/4
 24 oktober   Ledenvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling 

Groningen Sociëteit De Witte Zwaan, Damsterdiep 315, Gronin-
gen. Op deze avond zal er een delegatie van het hoofdbestuur 
van het Gilde aanwezig zijn om de lesbrieven en al het andere 
rondom de nieuwe opleiding toe te lichten. De Witte Zwaan is te 
bereiken via de Praxis aan het Damsterdiep, alwaar men ook kan 
parkeren.

 29 oktober  Molenvriendendag in Thesinge

 alle zondagen en  Oktobermaand Kindermaand onder andere in de molens 
 1e zaterdag in oktober   De Stormvogel in Loppersum, molen Hollands Welvaart in 

Mensingeweer en molen Edens in Winschoten; www.kinder-
maand.nl
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Molenverzamelaar  
Gea Geertsema-ten Broek


