
2013 / 3

De muldersfamilie Nienhuis
Verrassende molenfoto:  
 De Hoop in Garsthuizen
Bijzondere molens: De Biks in Onnen

uitgave van het groninger molenhuis

de Zelfzwichter



2

de Zelfzwichter
Jaargang 17, nummer 3
oktober 2013
ISSN 1877-7732
Losse nummers: 4 euro plus porto

De Zelfzwichter is het kwartaalblad van
HET GRONINGER MOLENHUIS.
Het blad verschijnt in de maanden maart,
juni, oktober en december.
Donateurs van de Stichting Het Groninger
Molenhuis ontvangen het blad automatisch.

DONATIES
Minimaal 16 euro per jaar

Het Groninger Molenhuis
Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen
(050) 313 00 52 
info@groningermolenhuis.nl
www.groningermolenhuis.nl
Rekeningnummer: 1219317

REDACTIE
Tineke de Danschutter, Johan van Dijk,
Janneke Harmsma, Jan Kugel, Thea Pol
redactie@groningermolenhuis.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Herman Bink, Geert L. Nienhuis,  
Anne Wieringa, Frank Houwaard

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten en/of
aan te passen. Overname van artikelen is
eerst na overleg met de uitgever toegestaan.

Vormgevingsconcept Dineke Buist
Opmaak Bert Holtkamp
Drukwerk Drukkerij Tienkamp 
Oplage 700 exemplaren
Sluitingsdatum
kopij 2013/4 29 oktober 2013

OMSLAG-thema 2013: Mensen en molens
In 2013 is het thema van de Zelfzwichter Mensen en molens. 
Het hoofdartikel belicht een bekend Gronings mulders-
geslacht: de familie Nienhuis. Op de omslagfoto molen De 
Grote Geert in Kantens. Geert Nienhuis, de auteur van het 
hoofdartikel, werd in deze plaats geboren. De molen is 
vernoemd naar zijn opa.
 
Foto: (voorkant) Tocht om de Noord
Foto: (achterkant) Jelte Oosterhuis, Usquert
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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De molens in en rond Stedum
In het zuiden van de voormalige gemeente Stedum 
stonden halverwege de 19de eeuw ooit een zestal 
polderwindmolens. al werden ze vóór het einde van de 
20ste eeuw gesloopt. De molen van de voormalige 
Barnheemsterpolder werd als enige herbouwd omdat 
hij door het polderbestuur werd verkocht en vrijwel 
direct in opdracht van een particuliere molenaarsfami-
lie tot korenmolen werd herbouwd in Vragender, bij 
Lichtenvoorde. Daar is de molen tot op de huidige dag 
ambachtelijk in bedrijf. Hij kreeg er een negen meter 
hoge, vierkante bakstenen onderbouw en een acht-
kante stelling. 

In het vervolg van dit artikel beperk ik mij tot windmo-
lens met de functies van het pellen van gerst, het 
malen van koren, en het slaan van olie. In het kerkelijk 
archief van Stedum worden de molenaars al in 1669 en 
in 1677 aangeduid als gortemaker wat erop lijkt te 
duiden dat de eerste in het dorp gebouwde molen een 
pelmolen was. Circa 1760 is er sprake van de verkoop 
van een rogmolen, hetgeen inhield dat er rogge 
gemalen kon worden. Het is onduidelijk hoe lang deze 
molen in de beginjaren als een standerdmolen heeft 
gedraaid. Het is echter ook mogelijk dat al tamelijk 
vroeg een bovenkruier als pelmolen in Stedum heeft 
gewerkt. Blijkens een acte uit 1813 liet de heer Gerla-
cius de destijds tot de borg Nittersum behorende 
roggemolen met bijgebouwen, waaronder ook de 
sarrieshut, publiek verkopen. 

Alvorens over te gaan op het molenaarsgeslacht 
Nienhuis en molen ‘De Hoop’ in Garsthuizen, eerst in 
vogelvlucht een korte beschrijving van enkele andere 
molens in en rond Stedum. 

In de Gemeenteatlas van Groningen uit 1867 van 
J. Kuyper wordt op de kaart van de gemeente Stedum, 
aan het Stedumermaar, ten zuiden van de wierde, een 
molen aangegeven. Het is niet bekend of de molen, die 
in 1813 ter verkoop werd aangeboden, dezelfde is als 
op die kaart. Ook is onbekend waardoor de molen 
verdween. Wel is zeker dat in 1891 een in Enumatil aan 
de Westerdijk afgebroken molen op een nieuwe hoge 
achtkante bakstenen onderbouw als koren- en pelmo-
len ‘De Zilvermeeuw’ in Stedum werd herbouwd. De 
molen, die op zondag 5 juli 1936 verbrandde, is vooral 
bekend geworden door zijn gevlucht, dat in 1932 werd 
voorzien van Dekkerwieken.

In Westeremden stond aan de zuidkant van de weg 
naar Zeerijp, vlakbij het Westeremdermaar, vanaf 1818 
een zeskante pelmolen. Deze stellingmolen was circa 
1830 eigendom van Jacob Klaasens Venhuizen. Op de 
hierboven genoemde kaart in de Gemeenteatlas van 
Kuyper staat hij weliswaar niet aangegeven, wel is 
bekend dat de molen in 1856 werd verkocht en in Ten 
Post nog zo’n negentig jaar als zaagmolen dienst deed.

Op de plek waar eerder de zeskant stond bouwde in 
1856 molenmaker Heinrich Bremer uit Middelstum, in 
opdracht van de ernaast wonende bakker annex 

De muldersfamilie 
Nienhuis 

een bekend molenaarsgeslacht in de provincie Groningen is de familie nienhuis. deze 
familie liet in 1839 molen ‘de Hoop’ in Garsthuizen bouwen en talloze telgen waren 
molenaar op de molens van loppersum, Kantens, eenrum, noorderhoogebrug en Zout-
kamp. Geert l. nienhuis, afkomstig uit dit geslacht en geboren in Kantens, schreef op 
verzoek van de redactie een artikel over de molens in en rond de (voormalige) gemeente 
stedum in het algemeen en de familie nienhuis in het bijzonder.

Geert L. NieNhuis 

Foto’s archieF NieNhuis
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molenaar, een ruimere, geheel houten, achtkante 
koren- en pelmolen. Deze molen kreeg later de naam 
‘De Vlijt’ en werd net als diverse andere Groninger 
molens in het begin van de 20ste eeuw op een der 
roeden, namelijk de binnenroe, van zelfzwichting 
voorzien. Deze molen was tot aan de daadwerkelijke 
sloop van de bovenbouw in oktober 1951 in gebruik bij 
de familie Duursema. Deze familie woonde aan de 
Molenweg in een nog steeds bestaande boerderij, 
waarin zich ook een bakkerij bevond.

De familie Nienhuis en ‘De Hoop’ 
Molen ‘De Hoop’ in Garsthuizen, oftewel op z’n 
Gronings ‘Gaarsthoezen’, kent een bewogen geschie-
denis. Wie vandaag de dag langs de molen aan de 
Smydingheweg rijdt, ziet een complex waarvan de 
molen in 1839 werd gebouwd door het molenmakers-
bedrijf Wed. H. Hoving en Zoon J.H. Hoving uit 
Middelstum in opdracht van Geert Jans Nienhuis 
(geboren in 1796 in Garrelsweer). Tot 2 januari van dat 
jaar stond op die plek een spinnekop-pelmolen, 
waarschijnlijk gebouwd in 1715 in opdracht van Jan 
Olgers. Een hevige storm werd deze molen echter 
fataal. Eigenaar Geert Jans had de molen met boeren-
behuizing, schuur en circa 7,5 bunder (hectare) land 
onder Garsthuizen in 1824 bij openbare veiling voor  
de schappelijke prijs van f 5.800,- verworven. De 
‘pelmolen, met boerenbehuizing getekend no 40 en 
schuur en het land’ (en later zijn opvolger uit 1839) 
bleef drie generaties, tot 1970, in eigendom van de 
familie Nienhuis. 

Ten tijde dat Geert Jans naar Garsthuizen verhuisde 
was zijn broer Jan Jans Nienhuis olieslager in Garrels-
weer op de molen die tot aan de sloop in 1901 aan de 
noordkant van het Damsterdiep stond. Op deze in 1808 
gebouwde windmolen die achter het de nu nog aan de 
Rijksweg staande grote molenhuis met schuur stond 
werd Jan Jans opgevolgd door zijn zoon Fokko. Circa 
1830 werd deze molen alsnog van pelstenen voorzien.

Geert Jans toonde zich in Garsthuizen al eerder een 
ondernemend man. Zo verwerft hij in de jaren dertig 
van de negentiende eeuw ruim drie bunder land onder 
Startenhuizen (gemeente Kantens) en de boerderij 
Dijkum met ruim 12 bunder land. Meer en meer wordt 
Geert Jans grootgrondbezitter. Omdat hij zijn molen na 
de storm van 1839 wenst te herbouwen, krijgt hij op 
zijn verzoek en na te hebben gecorrespondeerd met de 
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, 
Gedeputeerde Staten en de Gouverneur van Koning 
Willem I, de vergunning d.d. 7 mei 1839. Voorwaarde is 
daarbij wel dat de molen niet met riet wordt gedekt 
maar uit steen of hout wordt opgetrokken en ook 
wordt geëist dat hij binnen een jaar na afgiftedatum 

molen de HooP te GarstHuiZen met Boerderij,  
woninG en scHuur circa 1955 - 1960

In een Groningse oliemolen werd begin 19e eeuw 
uit koolzaad niet alleen olie voor verlichting 
geslagen maar zeer vermoedelijk vooral voor de 
toegenomen vraag naar veevoeder, in de vorm van 
koeken. In Groningen kwam net als in Friesland in 
de Franse tijd de bouw van oliemolens op. Zeer 
waarschijnlijk was dat in Groningen vooral een 
gevolg van een toename in het areaal aan akker-
bouw en een navenante afname van het oppervlak 
aan grasland.
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gebouwd is. Het molenmakersbedijf Hoving gaat aan 
de slag en bouwt een bovenkuier-pelmolen met stelling 
waarvan het grenen bovenachtkant wordt bekleed met 
houten beschot. Van het gevlucht van 75 voet waren de 
langste te leveren delen 60 voet. Uit het door Hoving, 
ter gelegenheid van het richten op 19 juni 1839, 
gemaakte gedicht blijkt overigens dat de spinnekop-
molen vóór 2 januari 1839 al twee keer eerder storm-
schade had geleden.

Van de al vlot in het eerste decennium van de 20ste 
eeuw van zelfzwichting voorziene molen is binnen de 
familie nog een kwitantie van W.J. Wieringa bewaard 
gebleven betreffende de levering van een nieuwe 
stalen roe. De in mei 1911 geleverde roe kostte 
ƒ 270,-- en er werd zes jaar garantie op gegeven. In 
1940 werd de andere roe vernieuwd en kreeg deze een 
Bremer-stroomlijnneus. In 1974 werd de molen geres-
taureerd en daarna Oudhollands ‘opgehekt’.

Familietraditie
Het molenaarschap geeft Geert Nienhuis door aan zijn 
kinderen, die uit twee huwelijken worden geboren. 
Maar liefst zes kinderen, vier zoons en twee dochters, 
treden in de muldervoetsporen van hun vader en heel 
wat molens in Groningen hebben een molenaar 
Nienhuis gehad. 
Jan, uit het eerste huwelijk van vader Geert, vertrekt in 
november 1857 met zijn vrouw naar Noorder-
hoogebrug waar zij de koren- en pelmolen ‘De 
Hoogebrug’, de voorganger van de huidige korenmo-
len ‘Wilhelmina’, hadden aangekocht.. Zijn broer 
Jakob, de oudste zoon van Geert Jans uit zijn tweede 
huwelijk, wordt in 1859 eigenaar van de Ter Hornster-
molen, die stond op een wierde tussen ’t Zandt en 
Leermens. Deze molen, ook wel Leermenstermolen 
genoemd, was een geheel houten stellingmolen die in 
1853 werd gebouwd ter vervanging van een standerd-

molen. Op de wierde oftewel het molenheem staat 
sinds de sloop in 1957 waarvoor de provincie de laatste 
eigenaar, de heer E.T. Moedt, vergunning verleende, 
nog de tamelijk hoge voormalige sarrieshut. 
Dochter Trijntje trouwt in 1856 met Jan E. Tjaards 
Manninga, broodbakker en molenaar op de rogmolen, 
de tweede molen van Garsthuizen. Hoewel het zeker is 
dat zijn vader eigenaar van deze grondzeiler was, valt 
te betwijfelen of Jan ooit, voorafgaand aan de verkoop 
in 1879 (mede-) eigenaar was. 
De echtgenoot van Geertruid Nienhuis, Jan Tammes 
Huizinga, is pelmolenaar en eigenaar van de ‘Veurste 
Meuln’ in Eenrum, sinds 1956 ‘De Lelie’ genaamd. Hun 
oudste zoon Tamme koopt met zijn uit Loppersum 
afkomstige vrouw in 1906 de Lopster molen de Storm-
vogel. 
De jongste zoon Onne vertrekt in 1879 uit Garsthuizen 
nadat hij en zijn vrouw met een deel van een erfenis in 
dat jaar ‘De Hoop’ in Hornhuizen hebben kunnen 
kopen. Deze in Spijk gekochte molen werd in 1860 als 
koren- en pelmolen herbouwd in Hornhuizen, waar hij 
door sloop verdween in 1934. Nadat zijn zoon Geert 
zijn molen in Ulrum in 1911 had verkocht werd het 
muldersbedrijf van diens nazaten nog tot 1968 in Assen 
voortgezet. De molen in Ulrum werd circa 1919 
afgebroken. 
Onne’s zoon Hendrik was tot zijn dood in 1932 eige-
naar van de molen te Zoutkamp. Een jaar later, op 
6 september 1933, brandde de molen af nadat er met 
het starten van een ruwoliemotor iets niet goed ging. 
De derde zoon van Onne, Ies Nienhuis, koopt in 1955 
als hij bakker in Den Andel is, de Stormvogel in 
Loppersum en wordt daar molenaar. In 1966 verkoopt 
hij de molen aan de gemeente Loppersum. 

Het GeZin Van Pieter en Grietje nienHuis circa 1910

In een Groningse pelmolen werd lange tijd met 
name wintergerst tot gort gepeld de gerstkorrels 
worden hierbij rond de omtrek van de beide 
zandstenen pelstenen al wervelend van hun dop 
ontdaan, waarbij de dop feitelijk van de korrel 
wordt afgeraspt. De noordelijke kleistreek is altijd al 
erg geschikt geweest voor de teelt van gerst Gort 
was eeuwenlang een belangrijk ingrediënt in diverse 
voedingsmiddelen. Men at bijvoorbeeld vaak de 
dagelijkse pap in de vorm van karnemelksegortpap. 
Daarnaast kende men natuurlijk krentjebrij, maar at 
men ook gort in stamppotten toen de aardappel 
nog niet bekend was. En later toen het telen van 
aardappels nog wel eens mislukte omdat aardappels 
nog wel es mislukte of omdat aardappels nog niet 
zo lang voor consumptie bewaard konden worden.
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Sarrieshut
Het woord sarrieshut is feitelijk een Gronings 
woord waarin ‘chercher’ is verbasterd tot sarries. 
De sarrieshut was een door de provincie in de buurt 
van een korenmolen en dus ook bij een rogmolen 
gehuurd, gekocht of nieuw gebouwd huisje. Daarin 
had vanaf 1628 de belastingcontroleur,of chercher, 
vrij wonen. De chercher had de taak om toe te zien 
dat de belasting op de bij de molenaar ter maling 
aangeboden, voor menselijke consumptie bedoel-
de, granen werd geheven. Geen van de andere 
gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden ging zover als Stad en Ommelanden 
bij dit toezicht op het ‘gemaal’. Ofschoon de 
belasting op het gemaal een paar keer, waaronder 
in 1816, kort afgeschaft leek te zijn, werd ze pas 
definitief afgeschaft in 1855. Er moeten in de 
provincie meer dan honderd van deze sarrieshutten 
hebben gestaan. 

De Hoop
Keren we terug naar ‘De Hoop’ in Garsthuizen. Pieter 
(1846), de zesde zoon en het tiende kind van Geert Jans, 
was begin twintig toen zijn vader overleed. Zijn 58-jarige 
moeder leefde daarna nog 19 jaar. Na haar overlijden 
worden pelmolen, behuizing en schuur op 13 december 
1878 geveild ten gunste van de erfgenamen. Pieter 
koopt het complex voor € 25.205. In datzelfde jaar koopt 
Pieter ook nog de rogmolen. Het is niet duidelijk van 
wie: of van de schoonvader van z’n zuster Trijntje of 
mogelijk van de heer P.N. Dijkhuizen op afbraak. 
Vermoedelijk heeft Pieter ‘De Hoop’ omstreeks die tijd 
op de zolder boven stellingniveau ook met maalstenen 
uitgerust. Pieter is al met al de tweede Nienhuis-mulder 
in Garsthuizen en hij is altijd op zijn geboortegrond 
blijven wonen. Ook Pieter geeft het molenaarsschap 
door. Als hij 34 is trouwt hij met Grietje Jakobs Doornbos 
en uit dat huwelijk worden acht kinderen geboren waar-
onder de zoons Geert, Jakob en Fokko en als oudste 
dochter Gerharda (Grada genoemd). 

Pelmolenaars
Pieter’s zoons Geert, Jakob en Fokko werden eveneens 
molenaar, voornamelijk op pelmolens. Geert kocht in 
1913 in Kantens van de familie Smedema een mooie 
aan het Boterdiep staande pel- en korenmolen. Na zijn 
overlijden had zijn zoon Pieter de korenmolen tot 
medio jaren zestig van de 20ste eeuw in bedrijf voordat 
de molen aan de gemeente Kantens werd verkocht. 
Mijn vader, Pieter, vertelde mij dat de vraag naar gort 
in de jaren 1951-1953 deels door concurrentie van een 
regionale industriële pellerij, maar met name door het 
aanmerkelijk gewijzigd consumptiepatroon na de 
Tweede Wereldoorlog, enorm terug liep toen gort als 
een van de allerlaatste producten uit het bonstelsel van 
die oorlog was gehaald. 

Jakob is evenals zijn oudste 
zuster Gerharda ongetrouwd 
gebleven. Samen hebben zij als 
derde generatie het landbouw- 
en muldersbedrijf in Garsthui-
zen gedreven en dat vooral 
nadat hun ouders in de jaren 
1936 en 1937 waren overleden 
en zij samen eigenaar van het 
complex waren geworden. Een 
interessant detail is dat de 
kleppen van de zelfzwichting 
van de molen van oom Jakob en 
tante Grada niet wit waren, 
zoals alom in Groningen 
gebruikelijk, maar tot het einde 
van hun leven de kleur geel 
hadden.

Fokko stond gedurende de Eerste Wereldoorlog zijn 
schoonzuster Jantina Nienhuis-Bos in Kantens bij als 
pelmolenaar en bedrijfsleider omdat haar man Geert 
als dienstplichtig militair gemobiliseerd was. Nadien 
woonde hij weer zo’n acht jaar in Garsthuizen tot hij 
in 1926 de houten pel- en korenmolen ‘De Leeuw’ 
kocht en met z’n gezin naar Zeerijp verhuisde. In 1964 
verkoopt Fokko Nienhuis molen ‘De Leeuw’ in Zeerijp 
aan de toenmalige gemeente ’t Zandt. Zijn zoon 
Wildrik maakte nadien nog wel enige jaren gebruik 
van de molen voor zijn molenaarsbedrijf. 

Uit bovenstaande blijkt hoe telgen uit de familie 
Nienhuis vooral als pelmulder vanaf molen ‘De Hoop’ 
te Garsthuizen over Noord-Groningen uitwaaierden. De 
plaatsnaam van het op het Groningse kleigebied 
gelegen dorp duidt niet voor niets al op de graansoort 
die bij uitstek geschikt bleek om te kunnen worden 
gepeld. Het merendeel van die Nienhuis-telgen hield er 
in hun nieuwe woonplaats, net als in Garsthuizen het 
geval was, een gecombineerd bedrijf op na. Ze hadden 
naast de pelmolen veelal een landbouwbedrijf en 
hielden er vee zoals varkens, melkkoeien en, vanzelf-
sprekend ook, paarden op na. Het molencomplex van 
‘De Hoop’ in Garsthuizen werd na het overlijden, in 
1970, van Grada Nienhuis die net als Jakob haar hele 
leven bij de molen aan de Smydingheweg heeft 
gewoond, door haar erven verkocht aan de heer 
Woldring uit Westeremden. Nadat het molencomplex 
nadien nog in eigendom was van andere particuliere 
eigenaren is het sinds 1994 eigendom van de heer O. 
Baldus uit Keulen (D).en is Dick Wijchgel uit Mid-
delstum al meer dan 25 jaar als molenaar aan ‘De 
Hoop’ verbonden. 
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johaN vaN dijk

boekennieuws

Jubileumboek poldermolen De Eendracht 
Sebaldeburen, door Henk Berends,  
128 pagina’s.  
Prijs € 9,50; het boekje kan worden afgehaald 
bij de molen of bij het Groninger Molenhuis. 
Verzendkosten bedragen € 3,50.  
ISBN 978-90-9027357-0

Aan het scala van ‘monografieën’ over 
specifieke Groninger molens kan sinds dit jaar 
een mooi exemplaar toegevoegd worden. Of 
beter gezegd, er kan een tweede en geheel 
herziene druk bij worden gevoegd. Vrijwillig 
molenaar Henk Berends van de poldermolen 
De Eendracht in Sebaldeburen schreef ter ere 
van het 125-jarig bestaan van deze molen 
een rijk geïllustreerd boek dat als tweede 
druk wordt gepresenteerd van het boekje uit 
1987. Naast allerlei nieuwe gegevens die in 
het boek zijn opgenomen zijn uiteraard de 
laatste 25 jaar van de molen ook niet onder-
belicht gebleven. Leuk om te zien is hoe 
molenaar Berends ook zelf in de loop der tijd 
veranderd is. Het boekje is, naast voorwoor-
den van onder andere burgemeester Kor 
Dijkstra, voorzien van maar liefst twee korte 
inleidingen, die uit 1987 en die van het 
huidige boek. Beiden voorzien van een 
pasfoto van Henk Berends die dan misschien 
wat ouder geworden mag zijn, maar nog 
minstens zo vitaal uit z’n ogen kijkt.
Naast de algemene gegevens over de molen 
schetst Berends een mooi beeld van de 
geschiedenis van de molen. Deze geschiede-
nis reikt trouwens verder dan de bouw van 
de molen in 1887 aangezien de oprichting 
van de Sebaldebuurster Molenpolder en de 
bouw van de molen al in 1801 plaatsvonden. 
Naast specifieke (historische) informatie over 
de molen zelf neemt Berends ook de ruimte 
in het boek om te vertellen over onder 
andere het dorp Sebaldeburen, ds. Nicolaus 

Westendorp die als grondlegger van de 
molenpolder kan worden beschouwd, de 
diverse molenaars en molenmakers en boven-
dien een geschiedenis van het molenaarshuis. 
Met 128 pagina’s heeft Henk Berends een 
mooi en compleet boekwerk gemaakt dat voor 
de geïnteresseerde lezer zeer de moeite waard 
is om te lezen. En als leuke en originele kers 
op de taart kan de lezer na het lezen van het 
boek op de achterkant een aardige selectie 
vinden van opmerkingen uit het gastenboek 
van de molen. Poldermolen De Eendracht 
Sebaldeburen is wat mij betreft zeer geslaagd 
als boek over de laatste overgebleven polder-
molen in het Zuidelijke Westerkwartier.
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aVondtafereel Van de duitse scHilder rolf dieter meyer-wieGand (1929-2006)
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Museale molenvondst

Huis voor de Kunst Veendam

LANDSCHAP, SCHILDERS EN MOLENS
Vandaag de dag is het vastleggen van een landschap 
kinderlijk eenvoudig geworden. Dankzij (digitale) 
fotografie, met camera of smartphone, leggen we met 
één druk op de knop onze reisindrukken vast en 
beschikken zo over een arsenaal aan in- en uitheemse 
vergezichten. Heel geschikt als persoonlijke herinnering 
maar zelden goed genoeg om meer te communiceren 
dan de beperkte werkelijkheid van het plaatje. Een 
goede schilder of tekenaar zal meer met dat landschap 
kunnen uitbeelden dan de fotograferende ‘amateur’. 
Want dan mag het echt gaan over compositie en de 
verhalende elementen die het landschap werkelijk tot 
leven brengen.
De basisvoorwaarden voor het schilderen of tekenen 
van een landschap zijn eigenlijk heel simpel. Er is een 
horizontale streep (de einder), een gedeelte boven de 
streep (lucht) en een gedeelte er onder (land). Het is 
aan de kunstenaar om, met een bijna oneindig scala 
aan mogelijkheden, land en lucht te stofferen. De lucht 
met wolken en vogels, het land met landschappen, 
bergen, heuvels en rivieren. In het dichtbevolkte 
Nederland zijn de kunstenaars altijd geconfronteerd 
met de wisselwerking tussen natuur en cultuur. Er is 
geen stukje te vinden waar de hand van de menselijke 
activiteit niet zichtbaar is.
Zo ontstaat er het verhaal in de lucht en het verhaal op 
het land en dat laatste wordt met name verteld door 
het toevoegen van details, zowel in het landschap als 
aan de horizon. Dorpen en rivieren, menselijke figuren 
en vee, paden met wandelaars, kastelen en kerken en 

... molens. En met name die kerken en molens zijn 
bijzondere elementen voor de kunstenaar. Ze verbin-
den hemel en aarde, niet alleen fysiek maar ook 
compositorisch. Ze vertellen iets over de menselijke 
aanwezigheid en zeggen mogelijk ook iets over de 
topografische locatie. En wanneer ze aan de horizon 
worden geplaatst maken ze een ritme, bijna een soort 
notenbalk. Een typisch Nederlandse notenbalk want wij 
zijn het molenland bij uitstek en iedere schilder van dat 
landschap zal zich met deze bakens uiteen moeten 
zetten. De ezel van de schilder is natuurlijk een andere 
dan het trouwe rijdier van Sancho Panza maar net zo 
onontbeerlijk voor elke Don Quichotte van het witte 
(schilders)doek.
Zoals zoveel van zijn Düsseldorfse generatiegenoten 
komt ook Rolf Dieter Meyer-Wiegand (1929-2006) naar 
Nederland om er het landschap en de zo karakteris-
tieke luchten te schilderen. En ook hij komt onder de 
bekoring van Nederlandse molens. Soms zijn het kleine 
bouwwerken in een landelijke of stedelijke setting 
maar soms wordt de molen tot hoofdmotief in de 
compositie. Zo ook in het kleine tafereeltje in de 
collectie van het ‘Huis voor de Kunst’. De avondlijke 
sfeer aan het water, een ondergaande zon, dobberen-
de boten en boven alles uit de molen die met een 
markant silhouet het schouwspel domineert. Zo 
Nederlands als maar kan, daar kunnen geen klompen 
of tulpen iets aan toevoegen. 
In het ‘Huis voor de Kunst’ is dit schilderij, mits het niet 
is verkocht, te zien samen met vele anderen. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.huisvoordekunst.com

Mechteld Timmer en Jan Starke werken bij  

het Huis voor de Kunst in Veendam.



10

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 Noord-Neder-
land geportretteerd met een bijzonder ‘karakter’: ze 
zijn bijvoorbeeld enig in hun soort. In dit nummer 
aandacht voor de poldermolen ‘De Biks’ in Onnen 
(gemeente Haren). Een gesprek met molenaar Kees 
Kuiken. 

Onnerpolder
Vanuit het dorpje Onnen volg ik de weg naar polder-
molen ‘De Biks’. Die ligt nog een eind buiten het dorp. 
Het is al een tijd droog geweest. De onverharde weg, 
de Noorderhooidijk, meandert door het landschap. 
Links en rechts liggen in de groene wei meest rood-
bonte koeien te herkauwen. In de achteruitkijkspiegel 
zie ik een enorme stofwolk de auto volgen. Dan is daar 
in een zee van groen de molen. Hij steekt hoog en 
donker af tegen de blauwe lucht. Geen mens te zien. Ik 
loop een rondje over het witte schelpenpad rondom de 
molen. 

Er ligt een verzameling van allerlei bijzondere schelpen 
vlak langs de onderkant van de molen. Zwaluwen 
zwieren door de lucht. Het ziet er allemaal paradijselijk 
uit bij het Drentsdiep dat hier langs stroomt, een 
voortzetting van de rivier de Hunze. Het hele terrein 
om de molen maakt een verzorgde indruk.
Aan de overkant zie ik een watervlakte, de Wester-
broekstermadepolder, een van de veertien bergingspol-
ders (overloopgebieden) om wateroverlast tegen te 
gaan, 400 ha groot. Dat hoor ik van de intussen 
opgedoken molenaar. 

Beroepsmolenaar
Molenaar Kees Kuiken (1946) woont hier sinds 1974. 
Als hij er voor het eerst komt is de molen een wrak, het 
huis een bouwval en het erf een vuilnisbelt. Na zijn 
opleiding tot scheepswerktuigkundige op Terschelling 
volgt hij na vier jaar varen een studie aan de hogere 
zeevaartschool te Groningen. Hij woont dan in Ten 
Boer. In Onnen zoekt men ‘een bediende voor het 
elektrische gemaal; elektrische vakkennis gewenst, 
doch niet vereist.’ “Dat ben ik gaan doen,” vertelt hij. 
“In 1978 is de molen gerestaureerd evenals het huis. 
Het erf is heringericht, en daar ben ik tot op heden 
mee bezig.” Er volgt een tweede restauratie van de 
molen in 2001. Van 1978 tot het jaar 2000 is hij docent 
aan de Zeevaartschool te Delfzijl en de Hanzehoge-
school te Groningen.

Behalve beroepsmolenaar is Kees druk met zijn eigen 
bedrijf ‘Target-Global Energy Training’. (www.target-
trainingcentre.nl). Hij geeft daarbij over de hele wereld 
cursussen en technische adviezen omtrent het gebruik 
van diesel- en gasmotoren, stoomturbines, stoomketels 
en elektriciteitscentrales gecombineerd met warmte-
krachtkoppeling. Hij schrijft boeken en artikelen over 
dieselmotoren. In het buitenland maken scholieren van 
24 hogescholen gebruik van dit werk bij hun studie. 
Van 2006 tot 2012 was Kees Kuiken technisch adviseur 
voor het Groninger Molenhuis.

Waterbeheer
Waarschijnlijk heeft op deze plek al eerder een molen 
gestaan, maar daar is niets over terug te vinden. 

Bijzondere molens
Molen ‘De Biks’ Onnen

tekst eN Foto’s hermaN BiNk
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De huidige molen, een achtkante bovenkruier (type 
grondzeiler) is in 1857 gebouwd door Helenius ten 
Have uit Mensingeweer. In de omgeving stroomt een 
riviertje, de Biks. Boeren in de omgeving zeiden tegen 
elkaar: “We gaan naar molen De Biks.” Daarom heeft 
Kees Kuiken hem in 1978 die naam gegeven. Om 
verdroging tegen te gaan, liet hij ‘s zomers in de 
Onnerpolder (1372 ha groot) water binnenstromen.  
“’s Winters loosde hij overtollig water weer af op de 
Hunze. Op een natuurlijke rivier. Mooi dat dit nog 
steeds zo is,” zegt de molenaar.
Maar windkracht alleen is te afhankelijk van de 
wisselende weersomstandigheden. En de polder moet 
bemalen worden. Successievelijk draait de molen later 
dan ook op stoom (1910-1929), op diesel (1929-1958) 
en op elektriciteit (1958). De elektromotor functioneert 
nog steeds. Tijdens de wateroverlast van 1998 maalt de 
molen per dag 86.000 kub water weg. Een serie 

aggregaten draait dan continu 24 uur per dag ruim 
drie weken lang. Er wordt 130.000 liter dieselolie 
verstookt. 

Bijzonder
Wat is het bijzondere aan deze molen?* Het bijzondere 
zit hem in de aandrijving. Normaal bij de aandrijving 
tussen het wiekenkruis en de waterpomp is sprake van 
houten tanden, een houten koningsspil en een houten 
(of stalen) vijzel. De Biks heeft een houten bovenwiel 
met een gietijzeren tandkrans, een bonkelaar met 
celeron-tanden (soort kunststof), een stalen koningsspil 
en twee verticale schroefpompen met riemaandrijving. 
Slechts drie molens in Nederland hebben dit. De andere 
staan op Texel en in het Land van Maas en Waal. 
Meestal geen succes volgens Kees. Er is namelijk een 
vrij hoog toerental voor nodig willen ze werken. Het 
wiekenkruis dient minstens 60 enden te lopen wil een 
pomp de waterdeur openen. Pas bij 80 enden bereikt 
de pomp zijn normale capaciteit. Ook het aanloopkop-
pel is veel hoger dan bij vijzels.

De Biks is waarschijnlijk ook de eerste molen in Neder-
land voorzien van het Dekkersysteem met zelfzwich-
ting (1927). Hij vervult sinds 1978 een belangrijke rol als 
reservegemaal om het waterpeil te beheren voor de 
Onnerpolder.

Waterschap
Na Waterschap Gorecht is het Waterschap Hunze en 
Aa’s sinds 15 november 2004 eigenaar van de molen. 
Dit fusiewaterschap met het hoofdkantoor in Veendam 
beheert het 213.000 ha. grote stroomgebied van de vijf 
belangrijkste rivieren in Noord-Nederland, te weten de 
Hunze, de Drentsche Aa, de Mussel Aa, de Ruiten Aa en 
de Westerwoldse Aa. Er wonen zo’n 420.000 mensen. 
Het heeft 27 km aan zeedijk, 500 km aan kanaaldijken 
en 3525 km kanalen en sloten. Nog onlangs (juni 2013) 
stuurde dit Waterschap zes medewerkers en twee zand-
zakvulmachines naar het noorden van Duitsland om te 
helpen dijkdoorbraak langs de Elbe te voorkomen.

Radertje
In het grote geheel van het waterbeheer in dit stroom-
gebied is poldermolen De Biks met molenaar Kees 
Kuiken één radertje. Samen met de andere gemalen 
levert het een nuttige bijdrage aan het in goede banen 
leiden van het vele water dat door dit gebied stroomt, 
en daarmee aan de veiligheid van de bewoners.

* als bijzonderheid mag niet onvermeld blijven dat Kees 

Kuiken aan het eind van de wieken op de rood-wit geblokte 

remkleppen de namen met geboortedata van zijn kleinkin-

deren heeft gezet. Die komen namelijk uit Brabant. 
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Tijdens een zoektocht in oude jaargangen van het blad 
De Molenaar, stuitte ik op een advertentie van een 
machinefabriek te Uithuizen, waarin men zich speciaal 
richtte tot ‘H.H. Molenaars en Molenmakers’. 
Dat stimuleerde mij op zoek te gaan naar meer 
informatie over deze machinefabriek en in de Gronin-
ger Archieven was inderdaad iets te vinden. Het leverde 
het onderstaand verhaal op.

In oktober 1901 startte Alje van Dam aan de Stations-
straat te Uithuizen een machinefabriek. Al snel werd 
Alje Gorter compagnon en werd de naam ‘Uithuizer 
Machinefabriek Van Dam & Gorter’. In deze fabriek 
werden stoommachines en stoomketels ten behoeve 
van de scheepvaart gemaakt, alsook stoomlocomobie-
len, dorsmachines, stropersen en vele andere artikelen. 
Schepen waarin een stoomketel van Van Dam & Gorter 
werd geplaatst waren onder andere de in 1904 ge-
bouwde sleepboot Anna Sophia (I) van 51 brt., de in 
1907 gebouwde sleepboot Anna Sophia (II), de in 1907 
gebouwde stoomsleepboot Luctor en het stoomschip 
Anna Meika. 

Uit een advertentie in het blad De Molenaar van 
23 december 1904 blijkt dat men ook onderdelen 
vervaardigde ten behoeve van de molenbouw, zoals 
molenroeden, in de volksmond wieken genaamd. 
Daarnaast maakte men, zo is in de advertentie te lezen 
‘zelfzwichters en zelfkruierij’. ‘Zelfzwichters’ is het 
wieksysteem zoals men dat op ruim 40 molens in de 
provincie Groningen aantreft, een jaloeziesysteem met 
kleppen. ‘Zelfkruierij’ is een systeem waarbij achter op 
de kap van de molen een windroos is geplaatst, 
waarmee de molen zichzelf op de wind kruit. 

De Uithuizer Machinefabriek 
Van Dam & Gorter 
fabrikant van onder andere molenroeden, 
zelfzwichters en zelfkruiers

B. d. PoPPeN

een foto Van de Koren- en Pelmolen eVa te usquert, 
GemaaKt rond 1900, waaroP Het ZelfKruisysteem is te 
Zien, dat in 1891 werd aanGeBracHt. deZe acHter oP 
de KaP GePlaatste constructie, is een duBBele wind-
roos, die GeleVerd werd door een duitse firma. oP de 
foto is ecHter te Zien dat de linKer windroos ont-
BreeKt. 



14

oP een oude ansicHtKaart Van usquert staat ooK de molen eVa afGeBeeld. acHter oP de KaP is de constructie 
Van Het ZelfKruisysteem te Zien.

de oVerlijdensaKte Van alje Van dam die oP Zijn sterfdatum, 16 sePtemBer 1907 werd oPGemaaKt.  
Bron: oVerlijdensreGister GroninGen. aKtenummer 937.



15

Dit systeem is heden ten dage op vele windmolens in 
Noord-Duitsland te zien. In Nederland komt het alleen 
voor op de molen De Sterrenberg te Nijeveen bij 
Meppel en op het spinnenkop-zaagmolentje te 
Wedderveer. Overigens is de molen te Nijeveen een in 
1976 verplaatste molen uit het Duitse Weener. 

Een opmerkelijk gegeven bij de molen Eva te Usquert 
was dat de staartconstructie, die bij het zelfkruisysteem 
overbodig is geworden, nog wel aanwezig was. De 
windroos werd overigens enige jaren later weer 
verwijderd. 

Volgens gegevens van B. van der Veen Czn. werd het 
zelfkruisysteem rond 1900 nog op zes andere Gronin-
ger molens aangebracht. Dit waren de watermolen ‘De 
Zeemeeuw’ op de Lauwerpolder, gebouwd in 1892; de 
watermolen op de Lichtenvoortsterpolder, ten westen 
van Sint Annen, gebouwd in 1892; de korenmolen van 
Ommelanderwijk, gemeente Veendam, gebouwd 1903; 
de watermolen op de polder ‘De Vereniging’ te 
Pieterzijl, gebouwd in 1904; de watermolen op de 
polder Wedderveer, gebouwd in 1901 en het houtzaag-
molentje te Wedderveer, gebouwd in 1938. In de loop 
der tijd zijn de eerste vijf echter alle weer verwijderd. 

De Uithuizer Machinefabriek Van Dam & Gorter, waar 
onder andere het zelfkruisysteem werd gemaakt, heeft 
geen lang bestaan gekend. Alje van Dam overleed op 
16 september 1907, waarna werd overgegaan tot 
liquidatie van het bedrijf. 

Er volgde dan ook een publieke verkoop in hotel Tivoli 
te Uithuizen, die op dinsdag 14, donderdag 16 ‘en zoo 
nodig’ op vrijdag 17 januari 1908 werd gehouden. Ten 
behoeve van de verkoop werd een catalogus opge-
maakt die in een boekje met het formaat 14 x 21 cm 
werd afgedrukt door Stoomdrukkerij ‘De Ommelan-
der’. In dit boekje wordt op 33 pagina’s de complete 
inboedel gespecificeerd en beschreven, zoals die zich 
bevond in de verschillende afdelingen van de machine-
fabriek, namelijk de draaierij, smederij, bankwerkerij, 
ketelmakerij (west- en oostzijde), machinekamer, 
montagewerkplaats in de voormalige school, fabrieks-
magazijn, koperslagerij, modelmakerij, op zolder boven 
het woonhuis en op het terrein. Aan de opsomming 
gaat een beschrijving van de ‘Voorwaarden der 
Verkooping’ vooraf. Onder de inboedel bevinden zich 
grote objecten, zoals stoommachines, stoomhamer, 
locomobielen, boormachines, dorsmachines, alsmede 
vele landbouwwerktuigen, een lijnkoekenbreker en 
allerlei rijwielonderdelen en gereedschappen.

Ook worden er enige goederen vermeld die op een 
andere locatie staan, zoals ‘een gebruikte Böhmer 
stoomstroopers, in werking bij den Heer Reinders, 

landbouwer te Groot-Zeewijk’ en ‘1 compleet stel 
stoomdorschwerktuigen, te bezichtigen bij den Heer  
H. Dojes, landbouwer in den Moeshorn, gem. Uithui-
zen’ en evenzo ‘1 compleet stel stoomdorschwerktui-
gen, in gebruik bij den Heer W. Woldering te Veendam’ 
en een ‘½ aandeel van een Milwaekee zelfbinder te 
bezien bij J. G. Holtkamp te Bellingwolde’. De notaris-
sen die de verkoop begeleidden waren D. F. van Zetten 
te ’t Zandt en L. Boomgaart te Uithuizen. Tevens was bij 
de verkoop betrokken de heer M. L. Rosenboom, 
makelaar in machinerieën te Groningen. De goederen 
waren een week eerder te bezichtigen. 

Ook ‘Het Nieuws van den Dag’ meldde het gebeuren, 
zo blijkt uit het op donderdag 23 januari 1908 in blad 
twee, op pagina vijf verschenen bericht: ‘De machinefa-
briek der ontbonden firma Van Dam en Gorter, te 
Uithuizen (Gr.), zal verplaatst worden naar Martens-
hoek, alwaar de heeren gebr. Bodewes en Gorter de 
zaak zullen voortzetten’.

Helemaal voorbij in Uithuizen was het echter niet, 
want in een afgeslankte vorm en aanvankelijk niet 
meer dan nog slechts een grote smederij, werd het 
bedrijf door anderen voortgezet. 
Nadat het nog een keer in andere handen was overge-
gaan, werd het in 1962 overgenomen door de N.V. 
Pekelder Machine Fabriek. 

Vandaag de dag is het zelfs weer een bloeiend bedrijf 
met meerdere vestigingen, onder de naam PMF 
Mechanical. Maar molenroeden worden er niet meer 
gemaakt. 

Noten:
 Scheepvaart forum - http://www.kustvaartforum.com

 B. van der Veen Czn. schreef in 1974 voor de 2e uitgave van 

het blad “De Zelfzwichter” van de net opgerichte vereniging 

‘Groninger Molens’ een verhaal over het zelfzwichting- en 

zelfkruisysteem. 

 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. 

Toegangsnummer 610, inventarisnummer 4, couvertnum-

mer 36.

Bronnen:
 Alje Bolt, Geschiedenis van Uithuizen - van de middeleeu-

wen tot en met 31 december 1978. Uithuizen, Bakker’s 

drukkerij 1982.

 De Molenaar, weekblad voor koren- en pelmolenaars, 

olieslagerijen, handelaren in lijn- en raapkoeken, graanhan-

delaren, enz. Vanaf 1898 uitgegeven door Gos. Eshuis te 

Dalfsen.



16

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. Deze keer een foto van koren- en pelmolen De Hoop in Garsthuizen.



Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

AnDeR  MOLEN N I EUWS
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Facelift voor jubilerende molen Edens
Molen Edens moest ter gelegenheid van zijn 
250-jarig jubileum een tijdje worden omslo-
ten door stalen buizen zodat de molen er 
tijdens de festiviteiten op 30 en 31 augustus 
weer netjes bijstond. Daarom werden de 
oude veldmuren opnieuw ingevoegd. 
Wanneer u dit leest heeft de Edens zijn 
verjaardag achter de rug. Dank zij vele 
vrijwilligers kon de molen worden getooid 
met vrolijke zeilen, die door kinderen waren 
beschilderd. Met opnieuw ingevoegde muren 
kijkt Edens uit naar zijn 300e jaar. 

Nieuwe biotoopwachter
Het Gilde van vrijwilliger molenaars afdeling 
Groningen heeft Joep Gründemann benoemd 
als biotoopwachter. Hij volgt Thomas Sleyfer 
op, die ruim zeven jaar deze functie vervulde. 
Joep is naast Hilvert Bossen molenaar van de 
Vestingmolen te Bourtange. Tevens is hij 
voorzitter van de Molenwerkgroep Oost-
Groningen.
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, is lid van het gilde-
bestuur in Groningen en werkt hierin samen 
met het Groninger Molenhuis.

Joep Gründemann volgde de eerste biotoop-
cursus van de molenacademie van de Vereni-
ging De Hollandsche Molen. Joep zet hieron-
der zijn bevindingen uiteen. 
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‘Een molenbiotoop in stand houden begint 
bij opletten.’ zegt Joep, die deel uitmaakte 
van een kleine groep deelnemers aan de 
cursus. ‘Wij werden op een duidelijke en 
heldere wijze ingewijd in de materie. Alle lof 
voor de Hollandsche Molen. Wat ik heb 
geleerd is dat een biotoop meer is dan alleen 
windvang. Een biotoop is ook vrije water 
aan- en afvoer. Daar stond ik als windmole-
naar niet bij stil. Maar ook de directe omge-
ving van een molen, zoals bijgebouwen die 
met de molenwerkzaamheden te maken 
hebben, wordt als onderdeel van de biotoop 
gezien. Met name bij industriemolens 
hoorden schuren vaak bij het molencomplex, 
ook al is dat tegenwoordig in veel gevallen 
niet meer zo.’

Hoe houd je de biotoop in de gaten?
‘Dat is een taak voor alle molenaars. Als 
molenaar houd je zelf de ontwikkelingen 
rond de omgeving van de molen in de gaten. 
Bouwvergunningen en bestemmingsplanwij-
zigingen geven je inzicht in wat er in de 
omgeving kan gaan veranderen. Om van 
deze plannen op de hoogte te zijn hoef je 
niet alle lokale kranten door te spitten. 
Tegenwoordig kan dat ook digitaal. Via 
http://zoekdienst.overheid.nl/Abonneren/
abonneren.aspx kom je bij een emailservice 
van de overheid. Daarin kun je in vijf eenvou-
dige stappen aangeven dat je geïnformeerd 
wilt worden als er planwijzigingen of 
bouwaanvragen zijn gedaan in een straal 
rond een postcode (van de molen). En 
daarmee begint de zaak. Want als je niet in 
het begin van het traject een zienswijze of 
bezwaar hebt ingediend vervallen je rechten. 
De periode van indienen van zienswijzen of 
bezwaar is doorgaans zes weken. Daarna is 
het echt lastig nog iets te wijzigen. Dus is het 
zaak om snel bij planwijzigingen te kijken of 
deze plannen gevolgen (kunnen) hebben 
voor de biotoop van een molen.’ 

Molen Hollands Welvaart naar Groninger 
Landschap
Met het tekenen van de koopakte op 20 juni 
werd molen Hollands Welvaart in Mensinge-
weer overgedragen aan Stichting Het 
Groninger Landschap. Daarmee neemt de 
Stichting de laatste molen van de gemeente 
De Marne over. Namens de gemeente 
tekende wethouder Herwil van Gelder, 
namens het Groninger Landschap directeur 

Marco Glastra. De derde partij, Molenstich-
ting Hollands Welvaart, werd vertegenwoor-
digd door Mieke Linders. Binnenkort zal de 
akte passeren bij de notaris. Met de Mo-
lenstichting zal het Groninger Landschap een 
nieuw huurcontract sluiten. Bijzonder aan 
deze overdracht is dat de begane grond door 
de nieuwe eigenaar wordt verhuurd aan de 
Molenstichting. De molenaars zullen worden 
ondergebracht in een zogenaamde mole-
naarsteam. Wel zullen beide partijen zoveel 
mogelijk gezamenlijk optrekken.

Website Alle Groninger Molens
Sinds kort is de website Alle Groninger Molens 
‘in de lucht’: www.groningermolens.nl. 
Deze site geeft nu nog geen beeld van alle 
Groninger molens, maar begint bescheiden 
met informatie over een paar molens en 
begrippen. Het is de bedoeling dat deze site 
komende maanden verder wordt gevuld met 
verhalen en documenten uit het Groninger 
Molenarchief. Te denken valt hierbij aan 
bestekken, notulen van bouwvergaderingen, 
aantekeningen van de befaamde W.O. 
Bakker en dergelijke. Maar ook worden er 
thema’s uitgewerkt. Zo wordt de bezoeker 
geïnformeerd over de opleiding tot vrijwillig 
molenaar, de Molengidscursus en molens en 
educatie. Mocht u interessant (foto)materiaal 
hebben (verhalen bijvoorbeeld) dan kunt u 
daarover contact opnemen met het Molen-
huis: (050) 313 00 52 of info@groningermo-
lenhuis.nl.

Restauratie molen De David vordert gestaag
Toen het bestuur van molen De David 
afgelopen juni een bezoek bracht aan de 
molenmaker in Warns werd het op twee 
manieren verrast. Niet alleen door de 
vordering van de werkzaamheden maar ook 
door de grootte van de molen: geen tuinmo-
lentje stond voor hen maar een echte molen! 
Wel blijft er nog een financieel gat dat 
gedicht moet worden. Het bestuur hoopt nog 
op particuliere steun in de vorm van adopties. 
Er zijn nog voldoende onderdelen te adopte-
ren! Op dinsdag 16 juli is een begin gemaakt 
met de terugkeer van de molen in het 
Openluchtmuseum Het Hoogeland in 
Warffum. Om 7.15 uur werd het gat gegra-
ven voor het fundament en om 11:00 uur 
kwam de betonwagen voorrijden voor het 
storten van het beton. 
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Plaatsing in het museum 
Het gaat voorspoedig met de restauratie van 
molen De David. Het bestuur van de stichting 
bracht op 18 juli een bezoek aan de werk-
plaats in Warns. Een draaiende molen De 
David is te zien op YouTube.
De molen is op 9 oktober in het Openlucht-
museum Het Hoogeland in Warffum ge-
plaatst. Daar wordt de molen afgebouwd. De 
officiële ingebruikname zal volgend jaar in 
de lente zijn. 

Een tip voor de herfstvakantie: een bezoek 
aan molenwerkplaats Wiertsema
Een leuke attractie voor tijdens de herfstva-
kantie, maar ook daarbuiten natuurlijk, is de 
historische werkplaats van molenmaker 
Wiertsema. De werkplaats geeft een goed 
beeld van de gereedschappen, materialen en 
hulpmiddelen van de molenmaker van toen. 
De werkplaats van molenmaker Wiertsema in 
Scheemda was na het overlijden van Harm 
Wiertsema in 1979, dankzij de inspanning van 
de familie, in 2000 nog praktisch in dezelfde 
staat als toen het bedrijf in 1960 om gezond-
heidsredenen moest worden beëindigd. 
Dankzij vrijwilligers van Oud-Scheemda en de 
Vereniging Vrienden van de Groninger 
Molens, buren en vrienden konden de spullen 
worden overgebracht naar het meelpakhuisje 
bij molen Dijkstra in Winschoten. Daar zijn ze 
zo goed mogelijk weer opgesteld. Er zijn nu 
allerlei boeken, PowerPoints, internetbeel-
den, enzovoorts met informatie over mo-
lens. Maar er gaat niets boven het met eigen 
ogen de spullen te bewonderen waarmee de 
molenmaker vroeger werkte. De Historische 
Werkplaats is op afspraak met beheerder 
B. Oomkens, Nassaustraat 65, 9675 EN 
Winschoten, (0597) 41 42 69, geopend.

De Ruiten draait weer  
Poldermolen De Ruiten aan de Groenedijk in 
Slochteren had begin deze zomer inwoning. 
Boven in de molen bevond zich een nest met 
torenvalken. Om verstoring van het nest te 
voorkomen werd een draaipauze ingelast. Er 
werd een camera in het nest geplaatst 
waardoor de bewegingen van het gezin goed 
konden worden gevolgd. Het laatste jong 
bleek zondag 7 juli ‘gevlogen’ te zijn. 
Daarom kon enige dagen daarna begonnen 
worden aan een onderhoudsklus, waarbij het 
noodzakelijk was dat de molen draaide. Voor 
een uitgebreid (foto)verslag van het wel en 

wee van de torenvalken zie de website van 
de Slochter Molenstichting: www.slochtermo-
lenstichting.nl.

Avondmalen op korenmolen Wilhelmina
Op 26 oktober vindt tussen 18:00 en 22:00 
uur een speciale editie van avondmalen op 
korenmolen Wilhelmina in Noorder-
hoogebrug plaats. Hendrik-Jan Berghuis en 
Harry van Hoorn zijn beide namelijk 25 jaar 
geleden geslaagd als molenaar. Tegelijkertijd 
viert Hendrik-Jan dat hij ook 25 jaar mole-
naar is op de Wilhelmina.
Bluegrassgroep Emmy & the Bluegrass Pals 
(stroming in de country) en een verhalenver-
teller verlenen op 26 oktober hun medewer-
king. Iedereen is van harte welkom. De molen 
is overdag gesloten.
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(uit het verenigingsblaadje ‘Muldersnijs’ van 
de Molenwerkgroep Oost-Groningen)
Korenmolen De Onrust (92) te Oude Pekela
Op 2 maart werd met behulp van een kraan 
de vangstok teruggehangen in de molen. Een 
hele klus: de vangstok is namelijk zes meter 
lang en weegt honderd kilo. Het bedrijf 
Mammoet in Zuidbroek, eigenaar van de 
kraan en een ‘kennis’ van de molenaars, 
verleende aan deze operatie kosteloos zijn 
medewerking. 
Vrijwilligers haalden vlak voor kerst 2012 de 
vangstok los voor een onderhoudsbeurt. De 
balk werd toen aan touwen door drie 
mannen naar beneden gelaten. Vrijwilligers 
voorzagen de balk vervolgens van vernieuw-
de stalen beugels. Ook werd de duif na 
jarenlange afwezigheid weer teruggeplaatst. 

Koren- en pelmolen Berg (130) te Winschoten
In week 24/25 is de binnenroe teruggeplaatst 
en heklatten, looplatten, windborden en 
kleppen gemonteerd. De buitenroe is met 
dezelfde telescoopkraan even doorgehaald 
en op de plaats van de askop ontroest en 
geverfd. Zaterdag 22 juni heeft de molen 
weer gedraaid bij windkracht 3 tot 4 tot volle 
tevredenheid van de molen en molenaar. 

Poldermolen Westerse molen (93)  
te Nieuw Scheemda
De vang is opnieuw afgesteld waarbij het 
scharnier aan de ezel is hersteld. De wacht-
deur van de grote vijzel wordt vervangen 
door een exemplaar van azobe. Tevens zal 
door molenmaker Doornbosch uit Adorp aan 
de pal klein herstelwerk worden uitgevoerd.

Molenstichting Hunsingo
Poldermolen ‘t Witte Lam (120 ) te Groningen
De begane grond van de molen is voorzien 
van bestrating.

Poldermolen Koningslaagte (13)  
te Zuidwolde
De molen wordt voorzien van nieuwe 
hangers, die hangen op de korte spruit aan 
de lange schoren. De trappen zijn hersteld en 
deels vervangen. Tevens zijn alle trappen en 
trapgaten voorzien van leuningen en hekjes.
Rondom de molen is een nieuwe omheining 
aangebracht. Foto’s van Hendrik-Jan en 
Mieke Berghuis.

Poldermolen Langelandster (21)  
te Garmerwolde
Tijdens het vernieuwen van het geweide 
gemaal is de molen voorzien van een pad 
naar de molen en is er rondom de molen 
binnen de kruiring grind aangebracht. De 
molenbouwer gaat het herstelwerk aan het 
gevlucht afronden. De looplatten, treklatten 
worden vervangen en een deel van de 
kleppen wordt vervangen. De bliksemaflei-
ding is hersteld en voldoet weer aan de eisen.

Poldermolen Noordermolen (85) te Noorddijk
De molenbouwer heeft de staarbalk en de 
korte spruit vervangen. De roeden zijn 
doorgehaald. Tijdens het doorhalen zijn de 
roeden ultrasoon doorgemeten. 

Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens
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Poldermolen De Palen (77) te Westerwijtwerd
De molenbouwer heeft een hek bij de 
vijzelbak geplaatst. Ook is de zwaaibalkcon-
structie van de koning aangepast. Hierdoor is 
de molen makkelijker in en uit het werk te 
zetten.

Poldermolen Krimstermolen (9) te Zuidwolde
De subsidie van de provincie Groningen is 
binnen. Na de zomervakantie is de molen-
bouwer gestart met de restauratie.

Stichting Het Groninger Landschap
Koren- en houtzaagmolen Fram (27) te 
Woltersum
De stelling wordt hersteld waarvoor door de 
molen gezaagde planken worden gebruikt. 
De roeden zullen worden doorgehaald. 
Hiervoor worden de roeden voor een deel uit 
de askop omhoog gebracht. Na ontroesten 
en schilderen zullen de roeden weer in de 
askop worden gemonteerd.

Koren- en pelmolen Ceres (18) te Spijk
Na de zomervakantie is de molenbouwer 
gestart met de restauratie van de molen. 
Daarbij wordt veel moeite gedaan om de 
mooie oude voeghouten zoveel mogelijk te 
bewaren. De restauratie is mogelijk dankzij 
een bijdrage van de provincie. 

Korenmolen De Widde Meuln (143)  
te Ten Boer
De molenbouwer heeft de bovenas weer naar 
voren gebracht en de koning met de boven-
bonkelaar waterpas gesteld. Molensteenma-
kerij Titulaer heeft het westelijke maalkoppel 
onderhanden genomen; na een dag repare-
ren en stellen konden de molenaars luisteren 
en werken met de zingende stenen. 

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge (20) 
te Ten Boer
De molenbouwer zal weer kozijnen en ramen 
aanbrengen in het ondervierkant van de 
molen. 

Koren- en pelmolen Zeldenrust (75)  
te Westerwijtwerd
Er zal regulier onderhoud aan het gevlucht 
worden uitgevoerd en aan de stelling worden 
gewerkt.

Koren- en pelmolen De Vier Winden (34)  
te Pieterburen
De ramen in de stenen onderbouw van de 
molen zullen door de molenbouwer deels 
hersteld en deels vervangen worden. De 
ramen zullen weer zogenaamde stolpramen 
worden, zoals het ooit was.

Koren- en pelmolen De Zwaluw (66)  
te Zuurdijk
Er worden voorbereidingen getroffen voor 
het maken van een toilet en een kleine 
keuken op de begane grondvloer van de 
molen.Het bovenachtkant van de molen is 
opnieuw geschilderd.

Korenmolen De Lelie (32) te Eenrum
In september zijn enkele delen van het 
boventafelement, dat deels door houtrot was 
aangetast, vervangen. Daarvoor werden de 
staartconstructie en de wieken tijdelijk 
gedemonteerd. Ook de kap werd tijdelijk 
naast de molen geplaatst. Tevens zijn 
gevlucht, wieken en staartconstructie 
geschilderd.

Korenmolen De Onderneming (123)  
te Vierhuizen
De ramen in de stenen onderbouw zullen 
door de molenbouwer deels hersteld en deels 
vervangen worden.
Molensteenmakerij Titulaer heeft het 
maalkoppel onderhanden genomen en na 
een dag repareren en stellen konden de 
molenaars luisteren en werken met de 
zingende stenen. 

Korenmolen Nieberter Molen (71) te Niebert 
In de molen is een molenaarsverblijf gereali-
seerd met een voorraadkast voor de mole-
naars. De molenbouwer zal aan de stelling 
werkzaamheden uitvoeren in het kader van 
de veiligheid. Ook zal de molenbouwer werk 
uitvoeren aan het gaande werk, bovenbonke-
laar, vang en bovenwiel van de molen.

Korte berichten
Slochter Molenstichting
Poldermolen Fraeylemamolen (109)  
te Slochteren
Opdracht voor herstel roeden en schoren 
(Poland).

Lees verder op bladzijde 23 >
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MOLENON DERHOU D

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.

 oktober  Maand van de Geschiedenis met als thema ‘Vorst en Volk’
 oktober  Oktobermaand Kindermaand
 12 oktober  Erfgoeddag/Molenvriendendag in Stedum  
 21 oktober   Ledenvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling 

Groningen
   Sociëteit De Witte Zwaan, Damsterdiep 315. Centraal thema: 

veiligheid, brand en ongevallenpreventie (onder voorbehoud)
 29 oktober Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2013/4

Poldermolen De Groote Polder (111)  
te Slochteren
Herstel rietdek.

Poldermolen De Ruiten (113) te Slochteren
Herstel rietdek.

Koren- en pelmolen Stel’s Meulen (97) 
te Harkstede
Wacht op provinciale subsidie voor een grote 
restauratie.

Molenstichting Oldambt
Koren- en pelmolen De Noordstar (83)  
te Noordbroek
Offertes aangevraagd voor herstel stelling en 
muurwerk.

Poldermolen Noordermolen (82)  
te Noordbroeksterhamrik
Reparatie voegwerk (Dunning).

Waterschap Hunze en Aa’s
Poldermolen Weddermarke (127)  
te Wedderbergen
Herstel rietdek.

Poldermolen De Biks (48) te Onnen
Schilderwerk en betonreparaties.

Poldermolen Zilvermeeuw (10)  
te Onderdendam
De subsidie van de provincie Groningen is 
binnen. Na de zomervakantie is de molen-
bouwer gestart met de restauratie.

> Vervolg van bladzijde 21



Kees Kuiken in de kap van de 
molen bij het stalen kroonwiel 
met insteekkammen.
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