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OMSLAG-thema 2013: Mensen en molens
In 2013 is het thema van de Zelfzwichter Mensen en molens. 
Het eerste nummer is een themanummer en gaat over al die 
molens die de afgelopen jaren zijn gerestaureerd en wat dat 
aan (economische) activiteiten, toerisme en bedrijvigheid 
teweeg heeft gebracht.

Foto: (voorkant) Harmannus Noot, Haren; feestelijke 
opening molen Germania Thesinge op 2 juli 2011
(achterkant) Molenaarsknecht Jan Kugel met leerlingen van 
OBS De Waterlelie in Winschoten
Achtergrond: molen Germania Thesinge
3D-presentatie: R. Verkerk Winsum

Zelfzwichter
Een wieksysteem met kleppen die automatisch 
openen en sluiten afhankelijk van de wisselende 
windkracht. Eén van de verbeteringen ten 
opzichte van de oudhollandse zeilwieken.

Poldermolen eolus in den Ham [50] 
martijn scHoltens
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Deze uitgave van de Zelfzwichter is een bijzondere:  
een themanummer over de molenrestauraties die de 
afgelopen jaren plaats konden vinden dankzij de 
Regeling Rijkssubsidiëring Wegwerken Restauratie
achterstand 2007 en 2008, ook wel de RRWR genoemd. 
Dankzij goede afspraken tussen de molenstichtingen, 
de fondsen, gemeenten en provincie was het mogelijk 
om 15 molens te restaureren. Dit zorgde niet alleen 
voor 15 prachtig opgeknapte monumenten, maar ook 
voor een aanzienlijke investering in de noordelijke 
economie waar molenmakers, aannemers en schilders 
van hebben geprofiteerd. Daarnaast leveren deze 
monumenten met hun grote groep vrijwilligers een 
belangrijk aandeel in de leefbaarheid van de Groninger 
dorpen. Nu de laatste molens zijn opgeleverd, is het 
tijd om de resultaten van deze Groningse samenwer
king te bundelen en vooral te genieten van deze 
bakens in het landschap.

Groningen als molenprovincie
Veel mensen beseffen het niet maar Groningen is een 
echte molenprovincie met ruim 80 authentieke monu-
mentale windmolens en daarnaast nog enkele Ameri-
kaanse windmotoren en rosmolens. Ook al is dit slechts 
een fractie van de 1000 molens die op het hoogtepunt, 
het einde van de 19e eeuw, hun wieken in het Gronin-
gerland rond lieten gaan, het is nog steeds een 
respectabel molenbezit. Dit bezit is een grote rijkdom 
voor het landschap, maar het vraagt een aanzienlijke 
inspanning van de eigenaren, zeker als er sprake is van 
restauraties of groot onderhoud. Door de RRWR bleek 
het mogelijk om grote achterstanden aan te pakken, 
maar van de eigenaren werd wel een aanzienlijke 
bijdrage verwacht. Vanuit de restauratieregeling kon 

70% van de subsidiabele kosten worden verkregen, 
maar alleen als de eigenaar de andere 30% als financie-
ring had geregeld.
Op initiatief van het Groninger Molenhuis is in beeld 
gebracht welke moleneigenaren aanspraak op de 
RRWR wilden maken. Samen met hen is vervolgens een 
gesprek aangegaan met de provincie, de betreffende 
gemeenten en de fondsen. Door deze gezamenlijke 
aanpak was het mogelijk om de cofinanciering voor 
alle molens die gerestaureerd moesten worden, te 
regelen. 
Vooral voor een dunbevolkte provincie als Groningen 
was dit van groot belang. Omgerekend naar het aantal 
molens per inwoner na Friesland en Zeeland de derde 
molenprovincie van Nederland met ruim 5000 mensen 
per molen. Bij een provincie als Zuid-Holland is dat 
ruim 12000 mensen. Dit betekent dat in Groningen een 
relatief kleine groep mensen dit molenbezit in stand 
moet houden en dat ook nog in een gebied met 
relatief weinig bedrijfsleven.

Totale uitgaven
Overzicht subsidiebijdragen 15 molens

Rijk (RRWR, BRRM, BRIM) 2.081.805
Europa (DLG) 113.320
Provincie  123.612
Gemeenten 210.254
Bedrijven 15.538
Fondsen 656.015
BankGiroLoterij 126.409
Eigen bijdrage/particuliere giften 116.291
Totaal 3.443.244

Door samenwerking  
meer rendement
Molenrestauraties goed  
voor noordelijke economie
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Poldermolen Windlust te Overschild  
Slochter Molenstichting
Start restauratie:  juni 2010 
Uitvoerder:  Jellema, Burdaard
Opening:  15 september 2012
Subsidiabele kosten:  € 164.400,

Poldermolen De Ruiten te Slochteren  
Slochter Molenstichting
Start restauratie:  juni 2010 
Uitvoerder:  Poland, Oterleek
Opening:  15 september 2012
Subsidiabele kosten:  € 101.622,-

Korenmolen Entreprise te Kolham  
Slochter Molenstichting
Start restauratie:  april 2010 
Uitvoerder:  Molema, Heiligerlee
Opening:  15 september 2012
Subsidiabele kosten:  € 163.001,-

Poldermolen Olinger Koloniemolen te Laskwerd 
Molenstichting Fivelingo
Start restauratie:  september 2009
Uitvoerder:  Dunning, Adorp
Opening:  2 juli 2011
Subsidiabele kosten:  € 180.943,-

Koren- en pelmolen De Leeuw te Zeerijp 
Molenstichting Fivelingo
Start restauratie:  september 2009
Uitvoerder:  Dunning, Adorp
Opening/ingebruikstelling:  27 oktober 2012
Subsidiabele kosten:  € 140.114,-

Koren- en pelmolen De Hoop te Middelstum 
Molenstichting Fivelingo
Start restauratie:  september 2009
Uitvoerder:  Doornbosch, Adorp
Opening/ingebruikstelling:  27 oktober 2012
Subsidiabele kosten:  € 176.167,-

Korenmolen De Hoop te Haren  
Stichting Molen De Hoop
Start restauratie:  augustus 2009 
Uitvoerder:  Dunning, Adorp 
Opening:  6 juli 2010
Subsidiabele kosten:  € 177.569,-

Poldermolen Westerse Molen te Nieuw-Scheemda 
Molenstichting Oldambt
Start restauratie:  november 2009
Uitvoerder:  Doornbosch, Adorp
Opening:  24 september 2011
Subsidiabele kosten:  €100.095,-

Poldermolen Eolus te Den Ham  
Molenstichting Westerkwartier
Start restauratie:  november 2008
Uitvoerder:  Dunning, Adorp
Opening:  25 september 2009
Subsidiabele kosten:  € 137.500,-

Koren- en pelmolen Joeswert te Feerwerd 
Molenstichting Winsum
Start restauratie:  maart 2010
Uitvoerder:  Vaags, Aalten
Opening:  7 april 2012
Subsidiabele kosten:  € 250.000,-

Korenmolen Germania te Thesinge  
Groninger Landschap
Start restauratie:  september 2009
Uitvoerder:  Doornbosch, Adorp
Opening:  2 juli 2011
Subsidiabele kosten:  € 150.447,-

Koren- en houtzaagmolen Fram te Woltersum 
Groninger Landschap
Start restauratie:  september 2009
Uitvoerder:  Krabbendam, Woltersum
Opening:  2 juli 2011
Subsidiabele kosten:  €138.125,-

Koren- en pelmolen De Zwaluw te Zuurdijk  
Groninger Landschap
Start restauratie:  september 2009
Uitvoerder:  Doornbosch, Adorp
Opening:  26 april 2012
Subsidiabele kosten:  € 181.475,-

Koren- en pelmolen Fortuna te Noordhorn  
Gemeente Zuidhorn
Start restauratie:  2008
Uitvoerder:  Jellema, Burdaard
Opening:  8 mei 2009
Subsidiabele kosten:  € 182.278,-

Koren- en pelmolen De Leeuw te Oldehove  
Gemeente Zuidhorn
Start restauratie:  2009
Uitvoerder:  Jellema, Burdaard
Opening:  23 november 2012
Subsidiabele kosten:  € 176.820,-

Restauraties in de afgelopen jaren (2009-2012) in kader van RRwR 2007 en 2008
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Slochter Molenstichting
Eigenaar van 3 poldermolens en 3 korenmolens. 
De Groote Poldermolen fungeert als instructiemolen 
voor de opleiding tot vrijwillig molenaar. 
De Slochter Molenstichting kenmerkt zich door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Zo doen ieder jaar de 
molenaars met plezier mee aan de open monumenten-
dagen die de gemeente Slochteren organiseert. En ook 
zijn zij altijd van de partij tijdens landelijke en provinci-
ale molendagen. Het initiatief om te komen tot een 
digitale ondersteuning ten behoeve van de opleiding tot 
gediplomeerd vrijwillig molenaar en de cursus molen-
gids komt van deze stichting en is in samenwerking met 
het Groninger Molenhuis uitgewerkt onder de project-
naam Meer leven in Groninger molens. In 2010 ontving 
de Slochter Molenstichting subsidie van de provincie 
(regionale cultuurplan) voor de organisatie van het 
culturele evenement ‘Droge voeten, dreuge vouten’. Zo 
kon men gedichten en verhalen insturen geïnspireerd op 
het thema. Hiervan is een boekje uitgekomen. 

Molenstichting Fivelingo
Eigenaar van 3 korenmolens en 3 poldermolens.
Tot 2012 had de molenstichting 8 molens in bezit. Na 
de restauratie zijn de Germania en de Fram overgedra-
gen aan de Stichting Het Groninger Landschap.
De Molenstichting Fivelingo heeft de laatste jaren een 
professionaliseringsslag gemaakt. Het bestuur heeft er 
voor gezorgd dat er professionele technische en 
administratieve ondersteuning kwam. Hiermee is een 
goede basis voor de toekomst gelegd. Het bestuur van 
de stichting vindt het belangrijk dat zij goed contact 
met de vrijwillig molenaars heeft. Veiligheid op en 
rond de molen is een essentieel aandachtspunt. 
Daarom heeft het Groninger Molenhuis in januari 2011 
een cursus Veiligheidszorg ontwikkeld en deze als pilot 

Poldermolen Windlust te oVerscHild  
Slochter MolenStichting [l]

Poldermolen de ruiten te slocHteren  
Slochter MolenStichting [rb]

Korenmolen entrePrise te KolHam  
Slochter MolenStichting [ro]

Welke moleneigenaren zijn bij deze restauraties 
betrokken?
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Poldermolen olinger Koloniemolen te lasKWerd MolenStichting Fivelingo [lb]
Koren- en Pelmolen de HooP te middelstum MolenStichting Fivelingo [rb]
Koren- en Pelmolen de leeuW te ZeerijP MolenStichting Fivelingo [o]
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uitgevoerd voor de molenaars en bestuurders van 
Fivelingo. Het is de bedoeling dat dit punt jaarlijks 
terugkomt in de vergadering van molenaars en 
bestuurders. De cursus Veiligheidszorg op en rond de 
molen wordt door het Molenhuis aangeboden aan alle 
moleneigenaren in de provincie Groningen. Vanaf 2011 
is de cursus al diverse malen gegeven.

Stichting Molen De Hoop
Eigenaar van 1 korenmolen.
Na jaren van stilstand kon de dorpsmolen in Haren 
dankzij de grote inzet van de vrijwilligers en vele 
subsidies worden gerestaureerd. Een restauratiesubsi-
die (BRRM), de achterstandsregeling (RRWR) en de 
instandhoudingsregeling (BRIM) van het Rijk legden de 
basis. Daarnaast waren het de talloze fondsen, waarbij 
de Emmaplein Foundation een onmisbare rol heeft 
gespeeld, de gemeente Haren en de particulieren, die 
geld beschikbaar stelden. Het Groninger Molenhuis heeft 
in verschillende fasen van de restauratie de moleneige-
naar bijgestaan. Kees Kuiken, tot 2011 bouwkundig 
medewerker van het Molenhuis, heeft de bouwkun-
dige begeleiding van de restauratie uitgevoerd.

Molenstichting Oldambt
Eigenaar van 1 korenmolen, 3 poldermolens en een 
paaltjasker.
Molenstichting Oldambt krijgt administratieve en 
technische ondersteuning van het waterschap Hunze 
en Aa’s en van de gemeente Oldambt. 

Korenmolen de HooP te Haren Stichting Molen De hoop

Poldermolen Westerse molen te nieuW-scHeemda 
MolenStichting olDaMbt
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Poldermolen eolus te den Ham  
MolenStichting WeSterkWartier [b]

Koren- en Pelmolen joesWert te FeerWerd 
MolenStichting WinSuM [o]
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De molens doen mee aan de Oost-Groninger molen-
dagen die van april tot oktober worden georganiseerd.
Bij de korenmolen De Noordstar is een enthousiaste 
groep vrijwilligers bezig de naastgelegen schuur op te 
knappen en te ontwikkelen tot een bezoekerscentrum. 
In het bezoekerscentrum wordt een tentoonstelling 
ingericht over het verbouwen en malen van verschil-
lende soorten graan en het verwerken tot brood. De 
bezoekers worden ontvangen door molengidsen die 
informatie geven met behulp van audiovisuele midde-
len en daarna in de molen nadere uitleg geven. 
Realisatie is mogelijk dankzij financiële bijdragen van 
LEADER (de helft van het project) en van het Kam-
mingafonds voor het maken van de tentoonstelling 
Van graan tot brood. De gemeente Menterwolde bood 
personele inzet. 
Op 20 oktober 2012 werd de Molenvriendendag/
Erfgoeddag rondom de Westerse Molen georganiseerd. 
Tijdens deze dag werd samengewerkt met de plaatse-
lijke commissie van de kerk in Nieuw-Scheemda en de 
familie Bosschaart van het fruitbedrijf in Noordbroek. 

Molenstichting Westerkwartier
Eigenaar van 7 poldermolens en 2 mulderswoningen.
Molenstichting Westerkwartier is eind jaren tachtig 
opgericht door het Waterschap Westerkwartier. De 
zeven poldermolens van het waterschap zijn toen 
overgedragen aan de nieuwe molenstichting. Het 
bestuur en de molenaars en molengidsen vormen een 
hechte groep die veel tijd en zorg besteden aan de 
molens; ze staan bekend als de familie Westerkwartier. 
Alle werkzaamheden, waaronder financiën en bouw-
kundige begeleiding, worden door vrijwilligers uitge-
voerd.

Molenstichting Winsum
Eigenaar van 5 korenmolens.
Molenstichting Winsum is ontstaan op initiatief van de 
gemeente Winsum. De gemeente wilde de gemeente-
molens onderbrengen in een stichting omdat een 
stichting meer subsidiemogelijkheden heeft. Bovendien 
wordt de plaatselijke betrokkenheid groter wanneer 
bewoners/bestuurders/molenvrijwilligers direct bij de 
molens betrokken zijn, zo was de achterliggende 
gedachte. Behalve de twee in het dorp Winsum gingen 
ook de molens van Garnwerd en Feerwerd (eigendom 
van molenstichting De Meeuw en Joeswert) en de 
molen De Jonge Hendrik in Den Andel (eigendom van 
Stichting De Groninger Molen die in verband met een 
reorganisatie haar molens elders onderbracht) over 
naar de nieuwe stichting.

Stichting Het Groninger Landschap
Eigenaar van 10 korenmolens, 1 houtzaagmolen en 
3 windmotoren.
Stichting Het Groninger Landschap heeft de laatste 
jaren steeds meer molens overgenomen zodat de 
stichting nu een “aangewezen professionele organisa-
tie voor monumentenbehoud” is (beleidsregel van 27 
september 2010). Hiermee heeft de eigenaar meer 
vrijheid in de verdeling van de subsidiegelden. Voor 
elke molen wordt er een plaatselijke beheercommissie, 
bestaande uit vrijwilligers, in het leven geroepen die de 
dagelijkse zaken regelt. Het Groninger Landschap heeft 
een professionele vrijwilligerscoördinator in dienst. Er 
worden regelmatig bijeenkomsten voor ondersteuning 
van de vrijwilligers georganiseerd, denk hierbij aan 

Poldermolen eolus te den Ham  
MolenStichting WeSterkWartier [b]

Koren- en Pelmolen joesWert te FeerWerd 
MolenStichting WinSuM [o]

Koren- en HoutZaagmolen Fram te Woltersum 
groninger lanDSchap [b]

Koren- en Pelmolen de ZWaluW te ZuurdijK  
groninger lanDSchap  [o]

lees verder op pagina 13
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Bert Beukers, voorzitter Dorpsbelangen Zuurdijk en wonend 
in het oude graanpakhuis naast de molen, schetst de 
betrokkenheid van het dorp bij de molen.

Zuurdijk en De Zwaluw

Wat maakt De Zwaluw zo uniek in Zuurdijk en is de 
molen eigenlijk wel zo uniek? Volgens mij wel, en ik zal 
u uitleggen waarom. Een eerste reden waarom de 
molen uniek is vindt men in de geschiedenis. Zuurdijk 
was, en is, een klein dorp maar bezat niet alleen een 
molen maar een hele economische eenheid: de mole-
naar was niet alleen molenaar maar ook boer, bakker 
en graancommissionair; een unieke prestatie in een zo 
klein dorp.
Maar ook tegenwoordig blijft de molen uniek; de 
molen is met de kerk het middelpunt van het dorp. Zij 
is niet alleen monument (en liefdevol onderhouden 
bovendien), maar fungeert ook als ontmoetingsplek 
voor de dorpelingen: met molendag, Zuurdieksterdag, 
ontstaan in 1979 een jaar na de restauratie. Die dag is 

BeWoners Van ZuurdijK sPanden ZicH in 2012 in om de BiotooP rond molen de ZWaluW Weer in orde te Krijgen.

de grote dag van Zuurdiek. Het beperkt zich dan ook 
niet tot het kijken naar de molen, maar men kan een 
glaasje drinken, een pannenkoek eten en lekker even 
zitten op het terras of op de omloop. Uniek! 
Maar ook met de oudejaarsborrel en open monumen-
tendag zit de molen in het hart van het dorp. En als er 
gewerkt moet worden. Het hele dorp heeft zich vorig 
jaar ingespannen om de molenbiotoop weer in orde te 
krijgen. Er werd gezaagd, afgevoerd maar ook gekookt 
en gebakken voor alle werkers. Na afloop natuurlijk 
begeleid door een stevige borrel in het café. Zuurdijk 
staat niet voor niets als Suyperdijck op een oude kaart!
Tot slot, en hopelijk is dat minder uniek, zijn er de 
molenaars: met liefde, veel vakmanschap en eigenzin-
nigheid houden zij de molen draaiend en leggen zij 
samen met de molengidsen met veel  plezier aan 
eenieder alles uit wat er te weten valt over de molen.

Op de website www.hogelandinbeeld.nl/zuurdijk/
project_molen.html vertelt eerste molenaar Jan 
Gramsbergen over zijn molen. 



Molens en educatie

Een gerestaureerde molen is niet alleen een sieraad 
voor het landschap, maar ook een belangrijke motor 
voor de leefbaarheid in een dorp. Een molen met 
enthousiaste vrijwilligers bindt mensen van jong tot 
oud. Daarom vindt de Groninger molenwereld het van 
belang om met educatietrajecten mee te doen, om 
kinderen zo vroeg mogelijk met dit fascinerende 
erfgoed in contact te brengen.

Erfgoededucatietrajecten
Steeds vaker maken molens deel uit van erfgoed-
educatie. Zo worden zij betrokken bij educatie-
trajecten, die door het Museumhuis Groningen in 
samenwerking met KunstStation C worden ontwikkeld. 
Door middel van deze trajecten maken leerlingen van 
de basisschool ieder jaar kennis met de deel nemende 
erfgoedinstellingen in hun omgeving. De molens 
worden bezocht door de leerlingen van de groepen 1 
en 2. Jonge kinderen dus. Het is daarom belangrijk dat 
molenaar en (eventueel) molengids in nauwe samen-
werking met de leerkracht dit bezoek voorbereiden. 
Vóór de leerlingen de molen bezoeken, leest de 
leerkracht op school voor uit het prentenboek De 
Molenmuis: avonturen met de molenaar, de kat, de 
hond en de meid. 

Molenleskist
Regelmatig brengen schoolklassen een bezoek aan de 
molen in hun dorp of stad. Soms is het een incidenteel 

bezoek, soms maakt het bezoek deel uit van een project. 
Via het Groninger Molenhuis kunnen scholen een 
molenaarsknecht in de klas uitnodigen. Het Groninger 
Molenhuis heeft namelijk de leskist ‘Naar de Molen!’ 
(met de molenaarsknecht de molen in) ontwikkeld met 
materiaal dat gebruikt kan worden bij een bezoek van 
leerlingen aan een molen in de eigen omgeving. De 
molenaarsknecht komt vertellen over zijn beroep en 
nodigt de kinderen uit om bij hem op de molen te 
komen helpen. Hij laat na afloop van zijn bezoek een 
kist achter met allerlei materiaal over de molen.

 Bij de Poldermolens aan de groenedijK in slocHteren 
Was in Het Kader Van Het creatieF eVenement een 
Fototentoonstelling te Zien.

erFgoededucatie: Kleuters BeZoeKen een molen.
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cursussen op het gebied van veiligheid en gastvrijheid. 
De vrijwilligers krijgen kleding voor de herkenbaarheid 
als vertegenwoordiger van de eigenaar.
Drie molens die de afgelopen jaren zijn gerestaureerd 
werden in 2012 overgedragen aan Het Groninger 
Landschap: de korenmolen Germania in Thesinge en de 
houtzaagmolen Fram in Woltersum van Molenstichting 
Fivelingo en de korenmolen De Zwaluw in Zuurdijk van 
Vereniging De Hollandsche Molen.

Gemeente Zuidhorn 
Eigenaar van 4 korenmolens. 
De betrokkenheid van de gemeente Zuidhorn bij de 
molens is groot. Wethouder en ambtenaar hebben eens 
per jaar overleg met de molenaars en eten dan ook 
gezamenlijk. In een cyclus van vier jaar krijgt iedere 
molen een grote onderhoudsbeurt. De gemeenteraad 
hecht aan het molenbezit en is tot nu toe altijd bereid 
geweest om geld te investeren in het onderhoud van 
de molens. Mede daardoor bevinden de vier gemeente-
lijke molens zich in een goede staat.
De koren- en pelmolen Fortuna in Noordhorn is in 2008 
gerestaureerd. De gemeente Zuidhorn heeft 70% van 
de subsidiabele kosten als rijkssubsidie ontvangen in 
het kader van de RRWR 2007, de overige kosten zijn 
door de gemeente zelf bijgedragen.
Het dorp Oldehove heeft 2 koren- en pelmolens. Vader 
en dochter Reitsema zijn de derde respectievelijk vierde 
generatie molenaar op deze molens. De molen Aeolus 
is een korenmolen en voorheen ook pelmolen. De 
koren- en pelmolen De Leeuw is voorzien van vier 
wieksystemen, te weten de stroomlijnsystemen Dekker 
en Van Bussel en daarnaast Ten Have-kleppen en 
zelfzwichting. Dit maakt de molen uniek in Nederland. 
In De Leeuw is tevens een koffie- en theeschenkerij 
gevestigd, die door Gerda Reitsema wordt gerund. 
De Leeuw heeft een rijkssubsidie uit de regeling RRWR 
2008 ontvangen waarmee de restauratie kon worden 
uitgevoerd. Ook hier is de verdeling 70% van het rijk 
en 30% van de gemeente Zuidhorn.

Een prachtig resultaat
Het Groninger molenbezit staat er heel goed bij. Via de 
BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monu-
menten, de onderhoudsregeling van de rijksoverheid, 
kunnen eigenaren planmatig onderhoud uitvoeren en 
zo grote, dure restauraties  voorkomen. Ook voor deze 
onderhoudsregeling moeten eigenaren 50% zelf als 
cofinanciering regelen. Het J.B. Scholtenfonds heeft 
voor zes jaren de helft van deze cofinanciering toege-

zegd. Het Groninger Molenhuis coördineert de uitvoe-
ring van deze regeling.
Ondanks alle inspanningen blijven restauraties noodza-
kelijk. Met ingang van 2012 hebben de provincies de 
taak gekregen om de rijksmiddelen voor restauratie 
van rijksmonumenten te verdelen. Groninger molen-
organisaties hebben besloten om weer samen te 
werken en met elkaar de molens te selecteren die het 
hardst restauratie nodig hebben. Deze samenwerking 
mondt uit in het gezamenlijk benaderen van fondsen. 
Vanuit het Groninger Molenhuis wordt dit gecoördi-
neerd.

Koren- en Pelmolen Fortuna te noordHorn  
geMeente ZuiDhorn [lb, rb]

Koren- en Pelmolen de leeuW te oldeHoVe  
geMeente ZuiDhorn [ro]

Korenmolen germania te tHesinge  
groninger lanDSchap [lo]
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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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In ‘Bijzondere molens’ worden molens in NoordNeder
land geportretteerd met een bijzonder ‘karakter’: ze 
zijn bijvoorbeeld enig in hun soort. In dit nummer 
wordt houtzaagmolen FRAM in Woltersum belicht. 
Herman Bink sprak met technisch adviseur Anne 
Wieringa, met molenaar Sietse Pot en met molenmaker 
Martijn Krabbendam over hoe een gerestaureerde 
molen in de samenleving functioneert.

... impact van molenonderhoud en instandhouding... 

Dorp en omgeving
Waltershem * Waltersum * Woltersum. 
Naamsverandering van een interessant dorp in een 
interessante omgeving met een interessante molen. 

Al 500 jaar voor onze jaartelling wonen hier mensen op 
de hogere oevers van de ‘maren’, de stromende 
riviertjes in het Groninger landschap. Waar nu in 
Woltersum de NH-kerk nog staat, hebben de bewoners 
van het gebied tussen het jaar 600 en 1000 na Chr. een 
wierde opgeworpen die inmiddels grotendeels is 
afgegraven. 
In 1238 is de helft van de inwoners van Woltersum 
betrokken bij de herbouw van de kloosterkerk in 
Wittewierum zo’n 2 km verderop. Onder leiding van 
bouwmeester Everhard uit Keulen werken ze er ruim 
20 jaar aan. Dat vermeldt Menco, de derde abt van het 
klooster Bloemhof, in de bewaard gebleven ‘Kroniek 
van Wittewierum’. 

In 1262 wordt het dorp ‘Waltershem’ en ‘Waltersum’ 
genoemd. Ooit heeft hier misschien een persoon 
‘Walter’ gewoond. (‘he(e)m’, ‘heim’, =woonplaats). Een 
andere duiding is ‘t woord ‘walt/wolt’ dat op ‘bos’(-
rijke streek) zou wijzen.
Die Woltersummers, dan agrariërs, hebben het niet 
gemakkelijk. De (late) middeleeuwen is een tijd van 
oorlogen en twisten, ziekten van mens en vee, stormen 
en natuurrampen en van altijd maar weer overstromin-
gen in dit gebied, dat 1½ tot 2 meter onder N.A.P. ligt.
Later staat hier de borg Ackingaheerd,  in 1415 
verwoest, weer opgebouwd en verdwenen in 1735. Van 
de borg Het Glimmerhuis uit de 17e eeuw, vlak bij de 
brug gelegen, is niets meer terug te vinden. De heren 
van de borgen bezaten het recht als ‘redger’ vonnis te 
wijzen bij geschillen, terug te vinden in de naam van de 
Kollerijweg (kollerij=gerichtplaats).
Tot in de 18e eeuw kunnen de contacten tussen de 
verspreid liggende dorpjes in het moerassige gebied 
rond dit wierdedorp vaak alleen via de maren met 
bootjes worden onderhouden. ‘s Winters met voldoen-
de ijs lopend of per schaats. Vanwege de slechte 
bereikbaarheid krijgt het dorp de bijnaam “‘t Ol 
Egypte”.
Qua aantal inwoners behoort Woltersum tot de 
kleinere dorpen in de provincie Groningen en het is 
aangemerkt als archeologisch rijksmonument. 
In 1840 wonen er 329 inwoners binnen de bebouwde 
kom. Vijftig jaar later 571. 

Bijzondere molens 
Molen FRAM

TeksT en foTo’s Herman Bink
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Dit aantal groeit en slinkt. Vandaag de dag telt het 
dorp wederom zo’n 330 inwoners (telling 2009). 

Molenactievelingen
Sietse Pot is sinds 1983 vrijwillig molenaar op molen 
FRAM. Woltersummer Martijn Krabbendam, onderne-
mer van ‘Krabbendam Restauratiewerken’ heeft het 
bedrijf van zijn vader Tom, die in 2012 is overleden, 
voortgezet. Het staat vlak naast de molen aan de 
Kollerijweg bij het Eemskanaal. Met hen praat ik over 
de molen, de restauratie en het onderhoud ervan. 
Daarbij is ook aanwezig Anne Wieringa, technisch 
adviseur molenbouw voor de FRAM namens de 
Stichting Het Groninger Landschap.

Om beurten vertellen ze me het een en ander over 
molen FRAM, vooral benadrukkend hoe uniek deze 
molen is. Rond 1900 zijn er nog 30 houtzaagmolens in 
Groningen. Behalve een kleine in Ten Boer, de Boven-
rijge, is de FRAM in Woltersum als enige overgebleven. 
Die is ook uniek in heel Nederland met zijn combinatie 
van 3 functies: houtzaag-, koren-, en pelmolen. En hij is 
nog regelmatig in bedrijf. Alleen ‘De Zwaluw’ in het 
Friese Birdaard is vergelijkbaar. 

Handel
Woltersum ontwikkelt zich van agrarische gemeen-
schap al vroeg tot een kleine handelskern in het gebied 
door het samenkomen van 2 maren, de Woltersumer 
Ae en de Lustige Maar, ook ‘t Daipke genoemd. Die 
zorgen voor goede vervoersmogelijkheden en bevorde-
ren handel in allerlei producten als voedsel, kleding en 
bouwmaterialen. 
Het is midden 19e eeuw. 
Er zijn plannen voor het graven van een nieuw breed 
kanaal: het Eemskanaal. Het wordt “schop voor schop” 
gegraven in de periode 1866 tot 1876, nota bene dwars 
door Woltersum, het dorp in tweeën splitsend. Zeven 
huizen worden ervoor afgebroken. De zuidzijde hoort 
nu bij de gemeente Slochteren. De dorpskern aan de 
noordzijde met NH-kerk1 (met als windwijzer een fuut) 
en molen FRAM (eveneens met fuut, op de vangstok) 
horen bij de gemeente Ten Boer.
Wilte Evenhuis, houthandelaar in Woltersum, ziet 
brood in een plek vlak bij het kanaal voor een nieuw te 
bouwen molen. Het wordt een houten achtkante 
bovenkruier met stelling op zaagschuur rustend op 
stenen stiepen2 en voorzien van een sleephelling naar 
een balkgat. In dit gegraven gat vol water drijven 
enige tijd de aangevoerde boomstammen tot de 
groeistoffen uit de bomen verdwenen zijn. Met 
windkracht sleept de molenaar ze daarna de helling op 
de molen in om verzaagd te worden.

V.l.n.r. sietse Pot, molenaar; martijn KraBBendam, molenrestauratie; anne Wieringa, molenadViseur
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Aan het Eemskanaal lijkt aan- en afvoer van hout 
(boomstammen/planken) goed geregeld.

Een perfecte plek dacht Evenhuis voor zijn molen 
‘FRAM’. In 1867 is het zover en staat de gloednieuwe 
molen er. Maar wat blijkt? Een steiger bouwen voor de 
aanvoer van balken pakt véél te duur uit. Het feest 
gaat niet door. En het Scandinavisch hout, in Delfzijl tot 
vlotten samengebonden, komt als voorheen via het 
Damsterdiep naar het Woltsummer Daipke. Sleepboot-
jes varen ze tot aan het dorp. Arbeiders bomen ze naar 
het balkgat bij de molen waar ze wachten op verwer-
king. Hoeveel bomen precies daar nog in liggen is niet 
bekend. Tegenwoordig komen de te verzagen bomen 
over de weg aangevoerd per vrachtwagen. 

Waar komt die naam ‘FRAM’ vandaan? 
De naamgever Cornelus Evenhuis, zoon van Wilte, 
bewondert de Noorse ontdekkingsreiziger Fridtjof  
Nansen. Diens schip, bestemd voor onderzoek in de 
poolstreek, heet ‘Fram’ = ‘Voorwaarts’. Vandaar.
Door de komst van het Eemskanaal, inmiddels dieper 
en breder (tot 24 m) gemaakt, spelen de 2 maren nu 
bijna geen rol meer. 

Restauraties
Ook aan molen FRAM is nadien voortdurend gewerkt. 
In 1900 komt er een stoommachine (8,5 pk) voor 
perioden met te weinig wind. In 1923 een elektromotor 
(34 pk) voor de zagerij. Zaagramen worden vervangen, 
er komt een snelzaagraam, rails en karretjes vervangen 
de oorspronkelijk houten slede. (behalve voor precisie-
werk) Vanaf 1931 werkt de molenaar niet meer met 
windkracht. Dan zet ook het verval van de molen in. 
Bij windstil weer op een dag in 1940 valt de gemetselde 
pijp van het ketelhuis plotsklaps om bovenop het 
voorste gedeelte van de zaagschuur. Einde stoomperi-
ode. In 1946 zijn ook de roeden verdwenen. De volle-
dige bedrijfsstop komt in 1955. Op het nippertje redt de 
gemeente Ten Boer in 1959 de zwaar verwaarloosde 
molen van de ondergang door hem voor 1 gulden aan 
te kopen, nog geen halve euro. De eerste restauratie 
voor bijna f 20.000 is een feit in 1961. De buitenkant is 
weer toonbaar gemaakt, er zijn nieuwe roeden en de 
houten bovenas is vervangen door een ijzeren. Zo 
bezorgt de molen tegelijkertijd werkgelegenheid aan 
een aantal dorpsbewoners. De molen staat er weer 
knap bij. Maar het blijft oppassen. Sinterklaasdag 1961 
woedt er een storm met windkracht 11. De molen draait 
de verkeerde kant op en dreigt op hol te slaan. Dat zou 
brand en ondergang betekenen. Een paar dappere 
mannen kruien hem in de wind en vangen hem af. Zo 
blijft hij bewaard voor onheil.
Sinds 1971 is FRAM geregistreerd als beschermd 
monument. Dan, in 1976 weer een restauratie: een 
nieuwe kap, nieuwe roeden, nieuwe buitenbekleding. 

Bovendien is de zagerij, met 3 zaagramen, weer 
hersteld en bedrijfsvaardig gemaakt.  In 2004 krijgt 
FRAM onder andere een nieuwe kapbekleding en 
staartbalk en tevens een schilderbeurt. De laatste 
restauratie in 2010/2011 is geheel gedaan door het 
bedrijf Krabbendam. Dat vervangt de kistramen, 
kozijnen, deuren en repareert goten. Ook de boven- en 
onderbonkelaar en het krukwiel zijn toen vervangen. 
“Het belangrijkste is dat er, naast het groot onderhoud 
dat plaats vond, (bijna onzichtbaar)een sprinklerinstal-
latie tegen brand is aangebracht in de molen en in de 
schuur” zegt Anne Wieringa “ waardoor de molen veel 
veiliger kan functioneren.” Malen van graan met de 
korenmolen gebeurt niet meer. Wel staat er nog 1 
koppel maalstenen (diameter 1.40 m) van blauw 
natuursteen: het zogenaamde basaltlava uit oude 
vulkanen in de Eifel dat toen veel in molens is toege-
past. Herstel van de pelmolen bleek in het verleden te 
duur. De 2 pelstenen (diameter 1.60 m) zijn verdwenen. 
Er rest alleen nog een pelspil met schijfloop en een 
doodbed met kuip. Sietse Pot betwijfelt of er ooit veel 
mee gewerkt is. Er is veel windkracht voor nodig en het 
maakt veel herrie. Wat de wind betreft is de molenbio-
toop van belang. Liefst zou Sietse alle bomen uit het 
dorp laten verdwijnen (geintje)... Even zo goed houden 
ze dit scherp in de gaten. De houtzaagmolen verwerkt 
diverse soorten hout als vuren, grenen, essen. Daarna 
maken ze er onder andere meubels (tafels, bankjes) 
van. Ook gebruikt men het hout voor onderdelen van 
de FRAM, en voor andere molens (van Ten Boer 
bijvoorbeeld), de bouw van de Loodskotter te Delfzijl 
en dergelijke. Opbrengst: voor de onderhoudspot.

Investering
Levert de molen financieel nog wat op? Nee, er moet 
eerder geld bij. Dat komt grotendeels van het Rijk en 
gedeeltelijk uit fondsen. Maar ook het geld van de 
bijna 90 donateurs voor allerlei voorkomende onder-
houdskosten is heel welkom. Een paar jaar terug 
haalden molenaars en een bestuurslid van de mo-
lenstichting met hulp van een dweilorkest die door het 
dorp ging 63 nieuwe donateurs op. Gelukkig is onder-
houdsgeld tot 2018 geregeld (onder andere via de 
BRIM: 50% Rijk en 50% eigen geld (fondsen)) en kan 
de molen in topconditie draaien. Onderhoud voor 
instandhouding van de molen blijft voortdurend nodig. 
Het belang van investering in de molen is vooral dat 
historische monumenten voor het nageslacht behou-
den blijven. Daar doen velen hun best voor. Denk aan 
de gemeente Ten Boer, de provincie Groningen en 
molenstichting Fivelingo. Laatstgenoemde had de 
molen in bezit van 1994 tot 2012. Om het voortbestaan 
van de molen veilig te stellen is hij in 2012 aan Het 
Groninger Landschap overgedragen.
Het grote belang van molens, iets wat we vooral niet 
moeten vergeten, is dat ze in het verleden een bijzon-



18

dere rol gespeeld hebben bij de ontwikkeling van 
allerlei nieuwe technieken en gereedschappen. Die 
konden op hun beurt weer een stimulans zijn voor de 
ontwikkeling van bedrijven in andere sectoren in onze 
maatschappij. 

Dorpsbelang
FRAM vervult in de dorpsgemeenschap ook een 
belangrijke rol. Naast werkverschaffing voor enkele 
Woltersummers heeft hij een toeristische functie. De 
molen is bijvoorbeeld opgenomen in enkele fietsroutes. 
Bruidsparen laten er foto’s maken en als iemand in het 
dorp overleden is, staat de molen in rouwstand.  
Oudejaarsdag slingeren veel Woltersummers er 
gezamenlijk het oudejaar uit. Erg gezellig met oliebol-
len en een glaasje glühwein erbij. Regelmatig krijgen 
schoolklassen er voorlichting, molenaarsleerlingen 
volgen er lessen en leggen er examens af. Op zaterdag-
middag, als de molen open is en in bedrijf, komen er 
veel bezoekers. 
Martijn toont mij het dikke gastenboek met bezoekers-
namen van 1980 tot nu. We tellen de nationaliteiten 
van de bezoekers: 45! Sommigen komen uit verre 
landen: Nieuw-Zeeland, Somalië, China, India, Afghani-
stan enzovoort.   

Trots
Zijn er verder nog problemen, schaduwkanten voor de 
molen? We krijgen het over de dreigende dijkdoor-
braak waarmee Woltersum in januari 2012 het landelijk 
nieuws bereikte. Nee, daar zijn ze wat de molen betreft 
niet bang voor. De dijk is inmiddels versterkt en op 
deze plaats zou het water niet zo hoog komen dat het 
de molen kan bedreigen. Ook van aardbevingen3 ten 
gevolge van de aardgaswinning zal de geheel houten 
molen niet veel last hebben, bij het zagen staat hij toch 
al op zijn grondvesten (de stenen stiepen) te schudden. 
Sietse merkt op dat er sprake is van een kniklaag, de 
ondergrond hier is een kleilaag, aan de overkant van 
het kanaal ligt laagveen.
Tot besluit kan gezegd worden dat de Woltersummers 
heel trots zijn op hun molen FRAM die samen met de 
NH-kerk voor een groot deel het dorpsgezicht van 
Woltersum in de wijde omtrek bepaalt.

noten
1 de huidige kerk (1765/1835) heeft een middeleeuwse 

voorganger gehad. De Kroniek van Wittewierum vermeldt 

een parochie Woltersum in 1238. Deden de Woltersummers 

daar eerder al ervaring op met bouwen? Een vrijstaande toren 

is gesloopt net als het koor van de kerk (1765). Oude 

kloostermoppen werden bij de herbouw van de ‘nieuwe’ kerk 

(1835) in de muren verwerkt. De preekstoel (1530) toont 

beschildering van vóór de reformatie. Een 17e eeuwse 

memoriesteen beeldt een fuut uit. (vanwege het moerassige 

Fivelgebied rond Woltersum)
2 stiep = funderingsblok van metselwerk of beton.
3 aardbeving: de Kroniek van Wittewierum maakt al melding 

van aardbevingen in Groningen: op 27 oktober 1225 en op 

28 januari 1262 (gepaard gaande met storm) waarbij 

slachtoffers vallen en aanzienlijke schade wordt aangericht 

aan huizen en gebouwen.
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

ANDER  MOLEN N I EUWS

Culturele prijs voor molenaar Bob Poppen
Bob Poppen, tot 1 januari 2013 molenaar van 
molen De Liefde in Uithuizen, won de 
culturele prijs 2012, een bedrag van € 1.000,-, 
van de gemeente Eemsmond. Op 7 januari, 
tijdens de nieuwjaarsreceptie, werd deze prijs 
overhandigd door de wethouder.

Boekje molen De Hoop Middelstum
Op 27 oktober 2012 werd tijdens de herope-
ning van molen De Hoop in Middelstum het 
boekje over de molen gepresenteerd. Het 
boekje is van de hand van Bob Poppen en 
beschrijft zowel de geschiedenis als de 
huidige staat van de molen. Het boekje bevat 
24 pagina’s op A5-formaat en is een uitgave 
van de Stichting Uitgaven Noord-Groningen 
te Warffum, die ook boekjes uitgaf over twee 
andere molens: De Goliath bij de Eemshaven 
en De Liefde te Uithuizen. Het boekje kost 
€ 3,00 per stuk (exclusief verzendkosten) en is 
te bestellen via de website: http://uitgaven-
noordgroningen.nl/uitgaven.html. Ook te 
koop bij het Groninger Molenhuis.

Jubileumboek poldermolen De Eendracht 
Selbadeburen
Binnenkort zal er een hernieuwde uitgave 
verschijnen over de historie en gebeurtenis-
sen rond de 125-jarige poldermolen De 
Eendracht te Sebaldeburen en haar mole-
naars. Dit 128 pagina’s  tellend boek zal naar 
verwachting begin april beschikbaar komen 
en worden verkocht voor de prijs van negen 
en een halve euro. Het boek van 17 x 24 cm. 
wordt volledig in kleur gedrukt, ingebonden 
en krijgt een harde omslag.

kijk op www.molenboek.nl voor meer 
informatie.

Hoever staat het met de fondswerving en 
restauratie van Molen De David?
[het bestuur van Stichting Molen De David 
schreef een bijdrage over de voortgang van 
fondswerving en restauratie]

In februari 2012 werd de Stichting Behoud 
Molen De David opgericht met als doel door 
middel van fondswerving de restauratie van 
de molen mogelijk te maken. Op 4 december 
2012 werd molen De David opgehaald van 
het terrein van Openluchtmuseum Het 
Hoogeland in Warffum door Agricola / Bouw 
75 in Warns voor de restauratie. Hoewel er 
nog een tekort is van € 25.000 durft het 
bestuur deze stap toch aan ofschoon men zich 
realiseert er nog niet te zijn. Want inmiddels 
zijn vrijwel alle grote fondsen aangeschreven 
en zijn heel veel aanvragen al gehonoreerd. 
Het bestuur is dus nog steeds bezig om geld 
binnen te halen en dat gaat nu (mondjes-
maat).Wat is er binnen? De BankGiro Loterij, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Hendrik 
Mullerfonds, de Rabobank, het Scholtenfonds 
en sinds midden februari 2013 ook een 
bijdrage van de Stichting Cultureel Erfgoed 
Noordwest Groningen leverden totaal 
€ 56.000 op. Ook Gijs van Reeuwijk van Van 
Reeuwijk bouwmeester, die de restauratie 
begeleidt, is actief om materiaal in natura 
binnen te halen. Daarnaast lopen er allerlei 
acties. Het is bijvoorbeeld nog steeds moge-
lijk om symbolisch onderdelen van de molen 
te adopteren, er zijn meer dan genoeg in de 
aanbieding van 5 euro tot een paar duizend. 
Deze actie bracht inmiddels zo’n 
€ 5.300 op. Daarnaast zijn er mapjes ansicht-
kaarten van de molen te koop: 4 kaarten 
voor € 5.
En de nieuwste actie: Ingrid Oyevaar maakte 
een documentaire over het Reitdiep. De DVD 
van de documentaire is te koop. Van iedere 
verkochte DVD gaat 1 euro naar De David. 
Hoe dat zo gekomen is?
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Ingrid liep de Tocht om de Noord, zag in 
Garnwerd een affiche van bekende Gronin-
gers hangen (te downloaden van de site) en 
dacht ‘dat is een leuk project om te steunen!’, 
niet wetend dat De David niet in Garnwerd 
stond. Toen ze op de site ging kijken vond ze 
het project en de site zo leuk, een compli-
ment voor webmaster Aad, die de site steeds 
voortreffelijk bijwerkt, dat ze besloot De 
David te steunen ook al staat die buiten het 
Reitdiepdal! Ook een woord van dank voor 
NoordPRoof is op z’n plaats, die helpt met 
leuke low budget acties. Want het actievoe-
ren mag natuurlijk ‘niets’ kosten. Daarmee 
komen we aan nog een leuke actie: Ida 
Wierenga, molenaar van de Goliath, die het 
bestuur steunde met haar balkenproject. 
In de pen zit nog een sponsorloop, aanha-
kend bij een wandeltocht, en dichtersfestival 
De David op het cultuurerf Andledon in Den 
Andel van Johanna Davids (what’s in a 
name?!).

Er is nog steeds geld nodig. Als straks de 
molen gerestaureerd is moet er nog een 
presentatie voor bezoekers in de molen 
komen. Dat is dus het volgend project!

Volg De David via de site www.molendeda-
vid.nl op twitter en op facebook. En wil je op 
de verzendlijst van nieuws en Nieuwsbrief? 
Stuur dan een mail naar 
annette.y.broekhuizen@xs4all.nl.

Groninger Molenweekend 8 en 9 juni 2013
Het centrale thema voor het Groninger 
Molenweekend in 2013 is ‘Daar bij die 
molen…’. In het gelijknamige liedje, een 
wellicht nog bekend deuntje van vroeger, 
wordt een liefde bezongen die ontstaan is bij 
een molen. Maar in het lied neemt de molen 
minstens een even grote plaats in, ook als 
centrale plek van een levende dorpsgemeen-
schap. Molens hebben al eeuwen een 
prominente plaats in het landschap en de 
dorpen. En in de loop der eeuwen hebben de 
molens ook gediend als inspiratiebron voor 
dichters, schilders, musici en andere kunste-
naars. Op deze inspiratie wil het Groninger 
Molenweekend dit jaar aansluiten. 

Vrijwilligersavond 31 mei
De avond voor vrijwilligers, waarbij het 
Groninger Molenhuis de vrijwilligers voor 
hun inzet en betrokkenheid wil bedanken, 
wordt in 2013 gehouden op vrijdagavond 31 

mei. Dit jaar zijn de molenvrijwilligers 
welkom bij molen De Eendracht in Sebalde-
buren. Henk Berends is hier eerste molenaar, 
eigenaar is Molenstichting Westerkwartier. In 
dorpshuis Het Spectrum wordt de maaltijd 
verzorgd door Anja Bandringa en Fernande 
Riemens-Hofhuis van love2cook – zij zullen 
koken met ingrediënten en producten uit het 
Westerkwartier.

Biotoopwacht gezocht
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling 
Groningen zoekt op korte termijn een 
biotoopwacht als opvolger van Thomas 
Sleyfer, die na ruim 7 jaar zijn taak als 
biotoopwachter neerlegt.
De biotoopwachter komt in actie als er 
sprake is van plannen in de omgeving van 
een molen die de vrije windvang bedreigen. 
De molenaars zelf houden bij of er zulke 
plannen zijn en informeren de biotoopwach-
ter hierover. Als er bij een plan sprake is van 
te verwachten negatieve effecten voor de 
molen kan de biotoopwachter op verschil-
lende manieren in actie komen. Hij kan 
proberen te overleggen met de bouwer en/of 
de overheid (meestal gemeente) of hij dient 
tijdens de planprocedure een bezwaar in. De 
biotoopwachter treedt in onze provincie op 
namens het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
afdeling Groningen en is lid van het gildebe-
stuur in Groningen.

Thomas Sleyfer: ‘Het interessante van dit 
‘werk’ is dat je met vele molens te maken 
krijgt, vooral waar het de omgeving betreft 
en dat je met instanties overlegt om een 
goede oplossing te bedenken. Stimulerend is 
ook dat we zien dat in de meeste gevallen 
het optreden van de biotoopwachter positief 
resultaat heeft, hoewel je niet altijd helemaal 
gelijk krijgt.
Speciale kennis is niet echt nodig, maar wel 
interesse in de materie. Enige affiniteit met 
ruimtelijke ordening c.s. maakt het wel 
gemakkelijker. Voor ondersteuning kun je 
ook terecht bij de vereniging De Hollandsche 
Molen. Ik ben bereid om enige tijd mijn 
opvolger te begeleiden.’

Belangstellenden kunnen zich per e-mail 
melden bij Thomas Sleyfer: thomas.sleyfer@
planet.nl.
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Verrassende molenfoto’s

Ook dit jaar in de kunstrubriek een molenfoto.  
De foto’s zijn van de hand van fotograaf en molenaar 
Jan Danes uit Kolham. In dit eerste nummer een portret 
van molen Fortuna in Noordhorn. 
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Openingstijden:
Donderdag en vrijdag 10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur
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AgENDA
Sommige agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek ANDER MOLENNIEUWS.
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.

 23 maart  Provinciale vergadering Gilde van vrijwilliger molenaars;  
Locatie: Dorpshuis Munsterland Oldehove 

 11 april Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2013/2
 31 mei  Vrijwilligersavond; locatie: molen De Eendracht in Sebaldeburen
 8 en 9 juni  Groninger Molenweekend 2013

Reacties op de Zelfzwichter 2012/4
Reactie van B.D. Poppen naar aanleiding van de rubriek Mijn molenuitzicht over molen De Meeuw in 
Garnwerd.
In dit artikel wordt op pagina 12 vermeld “... en daarna langs de witte (na 1934 herbouwde) sarries-
woning schuin tegenover de molen.”Het witte huis tegenover de molen is echter niet de voormalige 
sarrieshut, ook al was er jarenlang een bord aan de gevel bevestigd met de tekst “SARRIESHUT 1628”. 
Overigens is dit bord al weer sedert enige tijd verdwenen.
Op een ansichtkaart, waarop het Garnwerderveer is afgebeeld, dus voor 1932, toen de brug werd 
gebouwd, staat tevens de oorspronkelijke sarrieshut afgebeeld. Dit huis, dat iets zuidelijk van de 
molen aan de Hunzeweg stond, is echter in de jaren vijftig van de vorige eeuw afgebroken. In de 
Opkamer van café Hamming is de ingelijste ansichtkaart, hangend aan de muur, te zien.

Eveneens van B.D. Poppen een reactie naar aanleiding van Museale molenvondst over de beugeltas, 
waarvan de beugel is voorzien van molens in geperst reliëf. Deze afbeelding bracht mij in herinnering 
dat ik in mijn ‘pronkkast’ een zilveren kalenderstandaard heb staan, waarbij op het plateau naast de 
kaartjeshouder tevens een molen staat. Zie bijgaande afbeelding.

De molen is een stellingmolen, met een gemetselde onderbouw en is zo afgebeeld dat slechts één 
lange schoor met de lange spruit is te zien. De wieken zijn rechtsom draaiende weergegeven en 
voorzien van Oud-Hollands hekwerk; de voorzoom van het gevlucht is niet weergegeven. Aan de 
achterkant van de molen zijn het woord SILFOR en daaronder de cijfers 9096 geslagen, zie bijgaande 
tweede foto. De afmeting van het plateau bedraagt 100 x 25 mm, de hoogte van de molen bedraagt 
45 mm, en inclusief de kaartjes in de houder bedraagt de hoogte 50 mm. De kaartjes in de houder met 
de datum en de namen van de dagen en maanden zijn van een plasticsoort, die aan mica doet 
denken. Mica werd vroeger o.a. gebruikt als venster in een kolenkachel en in kerosinebranders. Door 
het kleine ruitje van mica kon men zien of de kolen nog brandden.
Op de achterzijde van de kaartjeshouder zijn drie personen afgebeeld.



Jong geleerd is oud gedaan: 
hoe werkt de molen?


