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OMSLAG-thema 2014: Molens leven!
In 2014 is het thema van de Zelfzwichter Molens leven! 
Het hoofdartikel gaat over enkele ‘bewoners’ van molen 
Edens in Winschoten. 

Foto: (voorkant) Elmer Spaargaren. Drie ‘bewoners’ van 
molen Edens in Winschoten op de stelling van de molen. Van 
links naar rechts René Perton, Oike Vlaanderen en Klaas Strijk. 
Foto: (achterkant) Jelte Oosterhuis
Achtergrond: Krimstermolen Zuidwolde
AudoCAD-tekening: Lammert Groenewold

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.

Molen De DaviD op het terrein van  
openluchtMuseuM het hoogelanD WarffuM 
Martijn scholtens

  voorpagina’s 2014: 
  Molens leven!

 3 De hedendaagse bewoners van Molen edens

 7 Museale molenvondst

 9 jubilea: 40 jaar Molenwerkgroep 
  oost-groningen 

 12 groninger molens in oorlogstijd

 15 ander molennieuws

 17 verrassende molenfoto

 19 Molenonderhoud

 23 agenda

  Achterpagina’s 2014
  Jubilea

Het Groninger Molenarchief is gevestigd
in het Groninger Molenhuis
Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen
(050) 313 00 52 
(geopend maandag t/m woensdag)
molenarchief@groningermolenhuis.nl



3

Op het moment dat ik bij Molen Edens in Winschoten 
arriveer, is de dichte mist van die ochtend zo goed als 
verdwenen. Gelukkig maar, want Molen Edens schijnt 
niet alleen de oudste, maar ook de hoogste molen uit 
de provincie te zijn. En onder de heldere hemel is het 
imponerende bouwwerk pas echt goed zichtbaar. 
Wanneer de grote houten deur geopend wordt, zie ik 
tot mijn verbazing niet de gebruikelijke molenwerktui-
gen maar een enorme houten tafel met netjes aange-
schoven stoelen aan weerszijden. Eenmaal doorgelo-
pen naar de eerste verdieping valt mij hetzelfde op. In 
deze ruimte staan echter ook bureaus en aan de wand 
hangt een grote kaart van de Eems-Dollard regio. Op 
de bureaus staan verschillende computers. Het valt mij 
op dat deze ruimte symbool staat voor grote verande-
ringen. De mechanische techniek van de molen heeft 
het af moeten leggen tegen de elektronische techniek 
van de computer. Toch bevinden we ons in een molen 
en hoewel de attributen zijn veranderd, is de historie 
van het gebouw voelbaar. 

Moderne bedrijvigheid
Juist de combinatie van heden en verleden is wat 
molen Edens zo uniek maakt. De molen, gebouwd in 
1763, heeft een moderne functie gekregen. Er is plaats 
gemaakt voor eigentijdse bedrijvigheid. Een van de 
gebruikers van de molen is Rene Perton. Hij is enkele 
jaren geleden bij toeval in de molen terecht gekomen 
met het Plattelandshuis Oost Groningen. De provincie 
Groningen is hoofdhuurder van de eerste twee etages 
van de molen geworden om uitvoering te geven aan 
het Europees LEADER programma. Met LEADER zet hij 
zich met een team in om de leefbaarheid en de 
economie in de regio Oost-Groningen te stimuleren. Dit 
doet hij vooral door initiatieven van inwoners, onder-

nemers en organisaties uit het gebied te ondersteunen. 
‘Het gaat dan voornamelijk om initiatieven die een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het platte-
land op de lange termijn.’ De molen dient als laag-
drempelig loket. Uiteindelijk zijn er via LEADER ook 
andere organisaties huurder geworden van dit bijzon-
dere ‘kantoor’. 
Dit tot groot genoegen van Klaas Strijk. Strijk is 
vrijwillig molenaar en met trots vertelt hij dat hij ook 
instructeur genoemd mag worden. ‘Op deze molen 
worden namelijk toekomstige molenaars opgeleid.’ Hij 
vindt het geen enkel probleem om de molen te moeten 
delen met verschillende organisaties. Inmiddels heeft 
hij er al verscheidene meegemaakt. ‘Eerst was hier een 
onderdeel van het Noorderpoort College Winschoten 
gevestigd. De hele verdieping stond vol met computers 
voor de leerlingen die leerden een eigen onderneming 
te beginnen. Pas daarna kwam LEADER er in.’ 
Dat er ruimte is gekomen voor de kantoren heeft alles 
te maken met de meest recente verbouwing in 2006. 
De molen is toen is toen drie meter verhoogd. De reden 
voor de verhoging was dat er in de nabije omgeving 
van de molen een appartementencomplex verrees dat 
de wieken voor een deel uit de wind hield. Het was de 
tweede verhoging in de lange geschiedenis van de 
molen. In 1870 waren er ook al enkele meters aan het 
oude bouwwerk toegevoegd. 
‘De twee verhogingen zijn vanaf de buitenkant duidelijk 
zichtbaar’, vertelt Strijk. ‘Kijk maar, beide zijn met een 
steen gemarkeerd.’ Ondanks de verhogingen is Strijk er 
niet geheel van overtuigd dat de molen de eer van 
hoogste molen van Groningen met recht kan dragen. ‘Als 
ik de Wilhelmina, de molen van Noorderhoogebrug, zie 
denk ik: wat een reusachtig bouwwerk. Die zou ook best 
mee kunnen dingen naar de eer van hoogste molen.’ 

Eens een plek van arbeid,  
nu een plek voor arbeid 
De hedendaagse bewoners van Molen Edens

OnnO MOlenaar  

FOtO’s elMer spaargaren
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Voor Strijk doet het er eigenlijk maar weinig toe. ‘Edens 
in ieder geval de oudste molen. Ik gun de andere graag 
de eer van hoogste molen. En als toch blijkt dat Molen 
Edens de hoogste is, dan zij dat maar zo.’ 

Waar voor het geld
Op het moment van de verhoging in 2006 was de 
molen in het bezit van de gemeente Winschoten. ‘Zij 
wilden wel wat terug zien voor het geld dat ze in de 
verbouwing hadden gestoken,’ vertelt Strijk. De eerste 
twee etages laten duidelijk zien dat aan deze wens 
tegemoet gekomen is. De begane grond biedt alle 
ruimte voor vergaderingen en de eerste verdieping is 
uitermate geschikt om als kantoor te dienen. Toegege-
ven, het oogt niet echt als de standaardinrichting van 
een monumentale molen. De typisch kleine ramen en 
de houten balk aan het plafond herinneren ons aan het 
feit dat we ons toch echt in een molen bevinden. Strijk 
vertelt dat de stijl van de molen in de etages erboven 
wel duidelijk zichtbaar is gebleven. ‘Als je nog een 
verdieping omhoog gaat en vervolgens nog een, dan 
zie je nog duidelijk de kenmerken van rond 1800 
terug.’ Daar bevindt zich het terrein van de molenaar. 
Hij geeft er rondleidingen aan belangstellenden en op 
zaterdagen laat hij de wieken draaien. 
‘De molen bleek een uitstekende plek voor de LEADER 
organisatie,’ zegt Perton, die in zijn jeugd naast een 

molen in Bellingwolde heeft gewoond. ‘Het is een 
herkenbaar gebouw en mensen die voor een afspraak 
komen, weten het altijd te vinden.’ Dit is een gunstige 
bijkomstigheid want bij het Plattelandshuis kan 
iedereen terecht voor gratis advies en begeleiding bij 
plannen en ideeën om de leefbaarheid van het platte-
land te vergroten. ‘Een directe samenhang tussen de 
molen en zijn werkzaamheden is moeilijk te geven,’ 
zegt Perton. Wel zijn er initiatieven die weleens langs 
komen die molens aangaan zoals bijvoorbeeld het 
bezoekerscentrum in de molen van Noordbroek. Na 
een aantal andere gebouwen bekeken te hebben, werd 
de molen als optie aangeboden. Deze plek sloot 
naadloos aan bij onze wensen om als loket te dienen 
voor ons LEADER programma. Vervolgens hebben we 
andere organisaties gevraagd of ze interesse hadden 
om de ruimte met ons te delen. Stichting Grauwe 
Kiekendief en eerder ook het ROI, CMO Groningen en 
Landschapsbeheer Groningen stonden hier welwillend 
tegenover en nu delen we deze ruimte.’ 

Werkgroep Grauwe Kiekendief
Oike Vlaanderen zet zich met haar werk in voor een 
hele andere bewoner van het gebied, de grauwe 
kiekendief. Wanneer de stichting in de molen is 
gekomen weet ze niet precies te vertellen. Het was 
voor haar tijd. Wel is ze zeer verheugd over de locatie. 
‘Wij zitten in een prachtige oude molen, in het centrum 
van Winschoten, wat wil je nog meer! Altijd als mensen 
komen zijn ze aangenaam verrast over wat voor 
kantoor we hebben.’ Bovendien vindt ze het ook een 
aangename bijkomstigheid dat ze verschillende 
organisaties tegenkomt. ‘Dit’, doelend op de eerste 
etage, ‘is een soort centrale plek waar je elkaar 
allemaal ontmoet. 
De stichting is blij met de ruimte in de molen, maar hun 
‘core business’ huist in de buitenlucht. De grauwe 
kiekendief is een kleine roofvogel, waarvan driekwart 
van de Nederlandse populatie zich in Oost-Groningen 
bevindt. Het begon allemaal met de ontdekking van 
een nest van deze vogel aan het begin van de jaren 
negentig. Op dat moment lagen grote percelen 
bouwland braak. ‘Dit had te maken met Europese 
regelgeving’, legt Vlaanderen uit, ‘ het was een manier 
om overproductie tegen te gaan.’ Het gebrek aan 
menselijke activiteiten op de uitgestrekte akkers van 
Oost-Groningen betekende voor de grauwe kiekendief 
een ideale nieuwe habitat. De vogel was aanvankelijk 
vooral aanwezig op de Wadden. Op een van de akkers 
is toen bij toeval een grauwe kiekendief die aan het 
broeden was, gevonden. Dit was een uniek moment. 
De vogel had in Groningen namelijk al twintig jaar niet 
gebroed. Er is toen direct van alles aan gedaan om het 
nest te beschermen. Met de boeren werd afgesproken 
dat ze om het nest heen zouden maaien en er werd 
een elektrisch hek om het nest geplaatst zodat de 

Klaas strijK
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eieren veilig waren tegen marters, vossen en katten.’ 
Het adequate optreden werd beloond. Het jaar erna 
werden er drie nesten gespot en dit bouwde zich 
gestaag uit naar meer. ‘
Wat begonnen was als een werkgroep is momenteel 
een professionele organisatie. ‘We combineren het 
beschermen van de nesten met onderzoek naar de 
leefomgeving. Op basis van dit onderzoek bedenken we 
dan verschillende maatregelen.’ En met succes, terwijl 
de grauwe kiekendief qua aantallen op Europees 
niveau daalt, blijft het in deze regio stabiel. ‘Het gaat in 
Nederland dus goed met de grauwe kiekendief.’ 
Helaas is er tot op de dag van vandaag nog nooit een 
grauwe kiekendief gesignaleerd op de molen. ‘De kans 
dat dit in de toekomst wel zal gebeuren, is praktisch 
uitgesloten’ vertelt Vlaanderen. ‘De vogels houden van 
weidse vlakten. Daar hebben ze overzicht en daar 
bevindt zich hun jachtdomein. Ze mijden liever stedelijk 
gebied.’ 

Harmonie op de werkplek
Dan vraagt Strijk plotseling aan Vlaanderen waar de 
gefiguurzaagde kiekendieven staan. Verrast door de 
vraag antwoordt ze met een glimlach: ‘Die waren 
uitgeleend aan de Universiteit van Amsterdam, en 
liggen nu nog bij een medewerker thuis.’ De opmer-
king geeft de gemoedelijkheid en de ontspannen sfeer 
die er tussen de verschillende ‘bewoners’ heerst goed 
weer. Perton bevestigt mijn vermoeden. ‘Het contact 
met de mensen die in de molen werken is harmonieus. 
Wij huren samen met Stichting Grauwe Kiekendief de 
eerste en tweede verdieping en de rest van de molen 
wordt aan de molenaar overgelaten.’
Dit betekent niet dat ze allemaal maar langs elkaar 
heen leven. Vlaanderen vertelt dat ze onlangs blij 
verrast werden toen ze een briefje vonden met de 
boodschap dat er taart in de koelkast lag. De Molen-
werkgroep bestond veertig jaar en dat moest gevierd 
worden. Het zijn deze kleine dingen die de band 
onderling versterken.‘ Het is een relatief kleine ruimte 

dus je komt elkaar vaak tegen,’ zegt Vlaanderen. ‘Soms 
zit ik te werken en dan komt er ineens een groep 
bezoekers, ik blijf dan rustig doorwerken, terwijl Strijk 
de molen laat zien. Je hoort zo ook dingen die buiten 
je eigen vakgebied liggen en dit maakt het ook 
interessant.’ 
Strijk is het roerend met Perton en Vlaanderen eens. 
‘We lopen elkaar hier niet in de weg.’ Hij vindt het 
juist fijn om de molen met anderen te delen: ‘Anders 
was het waarschijnlijk erg stil geweest als ik hier alleen 
zou zijn. Ik ben er heel eerlijk en duidelijk over, ik 
hoop niet dat ze weggaan. Van mij mogen ze blijven. 
Ik zou het ze zelfs kwalijk nemen als ze zouden 
vertrekken,’ grapt hij. Dan roert de molenaar het 
onderwerp aan dat de molen wel eens van huurder 
zou kunnen veranderen door het einde van het 
huidige Europees LEADER programma. Even valt er een 
stilte, vervolgens wordt er gespeculeerd over moge-
lijke opvolgers, maar het is duidelijk toekomstmuziek. 
Perton haalt de angel uit de discussie. Volgens hem is 
het heel waarschijnlijk dat ook vanaf 2015 als het 
nieuwe LEADER programma van start gaat, en de 
stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief in en vanuit 
de molen operatief zullen zijn.

rené perton

oiKe vlaanDeren
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Museale molenvondst
Groninger Museum

Pittoreske barkmolen aan het Reitdiep

Wie raadt nu dat midden op de Hofstede de Grootkade 
in Groningen, iets ten westen van de plaats waar nu de 
Taco Mesdagstraat op de kade uitkomt, honderden 
jaren een kloeke molen heeft gestaan? Ter plaatse wijst 
niets daarop, maar de molen is vaak in beeld gebracht. 
Te beginnen op de in 1637 ontworpen kaart van Egbert 
Haubois waar de molen is aangeduid als vulmolen. Een 
vul of volmolen produceerde zeildoek. In 1694 werd ter 
plaatse voor Adriaan Isebrandts een spinnekop met 
stelling gebouwd. Aanvankelijk was het een pelmolen, 
later een pel- en barkmolen. In een barkmolen werd 
boombast vermalen tot bark, een noodzakelijk onder-
deel van het leerlooiersproces. De molen is te zien op 
een tekening van Cornelis Pronk (1691-1759) uit 1751. 
In 1780 brandde de molen af en kwam er een achtkan-
te pel- en barkmolen met stelling. In die tijd was de 
molen van de familie Hesseling. De nieuwe molen is te 
zien op een mooie tekening uit hetzelfde jaar van 
Jacobus Versteegen (1735-1795). De tekening werd in 
1992 door het Groninger Museum verworven. Prachtig 
is te zien dat op de stadswal en een stuk langs het 
Reitdiep geheel volgens de toen gangbare mode, hoge 
geschoren bomen stonden. De molen bleef rustig 
draaien en kwam zo op een schilderij van het Reitdiep 
uit 1850 van Jan Ensing (1819-1894), die nu in de 
opstelling ‘De Collectie’ van het Groninger Museum is 
te zien. In 1867 verkocht de familie Hesseling de molen 
aan K. Hofman uit Enumatil. De molen is in de loop der 
jaren vele malen afgebrand, het laatst in 1882. De 
daarop gebouwde mooie grote molen, deels in en 
tegen de Reitdiep gebouwd, is bekend van vele 
ansichtkaarten en ook van een mooie ongedateerde 
tekening van de schilder Franciscus Bach (1865-1956). 
Het was waarlijk een pittoresk gezicht. Het achtkant 

van de molen was afkomstig van de watermolen van de 
polder De Oude Held en die naam was nog lang te 
lezen aan het Reitdiep. De molen bleef tot ongeveer 
1907 draaien als barkmolen, maar had de laatste jaren 
ook een motor. In 1910 overleed de laatste eigenaar 
D. Hofman Dzn. De erfgenamen verkochten de molen 
aan de gemeente, die hem in gedeelten sloopte. In 
1912 werd het bovendeel verkocht aan een molenma-
ker, die dit gebruikte voor een molen bij Wilhelmsha-
ven in Duitsland. In 1915 kwam het einde voor de 
stenen romp en bijgebouwen. Het Taco Mesdagplein 
was al aangelegd. De molen en de inmiddels overbo-
dige Reitdiepdijk moesten wijken voor een nieuwe 
weg, die in 1923 vernoemd werd naar de kunsthistori-
cus Dr. C. Hofstede de Groot. Deze had enige tijd te 
voren zijn omvangrijk en belangrijke kunstcollectie met 
werken van Rubens en Rembrandt aan de stad ge-
schonken. De molen in Wilhelmshaven hield de 
herinnering aan de molen levend tot deze in 1956  
ook afbrandde.

Egge Knol,  
conservator archeologie, geschiedenis en oude regio-
nale kunst(nijverheid) van het Groninger Museum

H. Hachmer, ‘Verstild verleden (12)’ De Zelfzwichter 22 
(77) (maart 1995), 30-31.
A.T. Schuitema Meijer, Groningen zó bekeken 1880-
1940, 32-33. 
B. van der Veen, De windmolens in de gemeente 
Groningen´ Groningsche volksalmanak 1931, 136-178, 
met name 165-167.

foto’s pagina 8 Marten de Leeuw/Groninger Museum
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franciscus herManus Bach 
(officieel Bachg)

BarKMolen Bij De KraneWeg, reitDiep, 
ca. 1878

potlooDteKening

cornelis pronK
groningen gezien vanuit het Westen; op De voorgronD het reitDiep (voorstuDie), 1751
penteKening

jacoBus versteegen
groningen gezien vanuit het Westen; op De voorgronD het reitDiep, 1780
geWassen penteKening
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Deze keer ben ik op de Udema’s molen in Ganzedijk 
voor een interview met drie (van de tachtig) leden van 
de jubilerende Molenwerkgroep Oost-Groningen 
(MWG). 

Bé Oomkens (1932, Noordbroek), voormalig ambtenaar 
bij de gemeente Winschoten (“Iets met een pen en wat 
anderen dan moesten doen...”zegt Bé). Je kunt hem de 
nestor noemen want hij is al vanaf het prille begin in 
1974 actief betrokken bij de Molenwerkgroep. Hij 
draait de molen van Dijkstra te Winschoten. 

Gerda Koster-Westervaarder (1942, Groningen), in het 
verleden van beroep laborante, apothekersassistente 
aan -wat ooit zo mooi heette- ‘Het Algemeen Provinci-
aal Stads- en Academisch Ziekenhuis Groningen’ 
oftewel het APSAZ, (nu het UMCG). Zij is ook sinds 1974 
actief betrokken bij de Molenwerkgroep, 25 jaar 
molenaar op de molen in Ganzedijk en vanaf 1992 
instructrice voor molenaars in opleiding.

Tenslotte spreek ik met Joep Gründemann (1956, 
Utrecht) Zijn loopbaan: manager bij zorginstellingen 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu 
inkomensconsulent bij de Sociale Dienst Emmen en 
diverse andere gemeenten. Hij leerde het molenaarsvak 
bij zowel Bé als Gerda. Verder is hij biotoopwacht van 
het Gilde van vrijwillige molenaars.

Historie 1974 tot 2014 
Meer dan 1.000 molens stonden er ooit in Groningen, 
nu nog 84. In het gebied van de werkgroep staan er 
daar 19 van en 1 rosmolen.

Bé vertelt over het ontstaan van de Molenwerkgroep. In 
1974 was de burgemeester van Bellingwolde, Jurjen Jan 
Hoeksema, op zoek naar een nuttige bestemming voor 
de door die gemeente aangekochte molens in Belling-
wolde en Vriescheloo, mede om de molens voor dit 
gebied te behouden. Hij zocht contact met de afdeling 
Bellingwolde-Noord van het IVN (Instituut voor Natuur-
educatie en Duurzaamheid). Dat had als brede doelstel-
ling: bevordering van het natuur- en milieubesef in 
Nederland. Het IVN hielp onder anderen bij het organi-
seren van cursussen ‘Instandhouding van Natuur en 
Landschap’ (waartoe ook de molens behoorden).
Na de eerste Nationale Molendagen begin jaren 
zeventig richtten molenvrienden de ‘Vereniging 
Vrienden van de Groninger Molens’ op. Eén van de 
initiatiefnemers was Bernard Dijk, een enthousiaste 
watermolenaar in Aduard. Hij begon al snel met het 
opleiden van vrijwillige molenaars voor het getuig-
schrift van De Hollandsche Molen. Een andere pionier, 
Thijs de Jong, was een van de eerste leerlingen die 
slaagde. Beide heren waren bereid het IVN te helpen 
met het opleiden van nieuwe vrijwillige molenaars in 
Oost-Groningen. Zo begon eind 1974 de opleiding als 
een (van de) werkgroep(en) van het IVN, begeleid door 
de heer Sterenborg. 
In de winter gaven de heren Dijk en De Jong eens per 
twee weken in een zaaltje uitleg over het hoe en 
waarom. Twee oud-molenaars, de heren Bos en Bunk, 
verzorgden de andere zaterdagen praktische instructie. 
Dat was niet voldoende om te slagen voor het examen 
van De Hollandsche Molen. Gevorderde leerlingen 
moesten daarom elke week naar Vierhuizen, waar 
Bernard Dijk een lesmolen had. De reis naar de andere 

tekst en FOtO’s HerMan Bink

Jubilea
In 2014 worden in de rubriek ‘Jubilea’ molens of molenorganisaties  
in het zonnetje gezet, die dit jaar een jubileum vieren. In dit nummer 
aandacht voor molenwerkgroep Oost-Groningen, die veertig jaar 
geleden werd opgericht. Een gesprek met bestuursleden  
Bé Oomkens, Gerda Koster en Joep Gründemann. 

40 jAAR MOLenWeRKGROeP OOSt-GROninGen
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hoek van de provincie was tijdrovend en ondanks 
carpoolen kostbaar. Enkelen haakten daarom af. Voor 
twee van de gediplomeerde leerlingen was dit de 
aanleiding in 1978 het lesgeven over te nemen. Zij 
hadden intussen via excursies en boeken veel bijge-
leerd. Bertus Buiskool begon eerst in Vriescheloo, later 
op De Onrust in Oude-Pekela met veel succes. “Ik”, 
gaat Bé verder, “bleef in Winschoten. Net als vroeger 
werd er ’s winters om de 14 dagen gezamenlijk 
theorieles gegeven. Het aantal leerlingen schommelde 
om de tien mensen, verschillend van leeftijd, pluimage 
en niveau. Niet iedereen hield het vol, maar jaarlijks 
leverde dat toch twee à drie nieuwe molenaars op. 
Door omstandigheden viel de heer Buiskool uit en 
werd de opleiding overgenomen door Gerda Koster, 
Sietske Bezema en Klaas Strijk. Intussen had het IVN 
zich teruggetrokken en gingen we eind jaren zeventig 
als zelfstandige vereniging verder. Buiskool is jarenlang 
voorzitter geweest.”

Doel van de Molenwerkgroep is nog steeds het 
organiseren van deze cursussen om vakbekwame 
molenaars op te leiden en zo de molens in de regio in 
stand te houden. Dit in samenwerking met andere 
organisaties als het Gilde van Vrijwillige Molenaars en 
het Groninger Molenhuis. 
Verder bemiddelen de leden van de Molenwerkgroep 
bij de bemensing van de molens. 
“Liefst”, zegt Joep, “hebben we anderhalf tot twee 
molenaars per molen, jong en oud. Twee ‘oldtimers’ 
gaat goed, voor één is het werk al gauw te zwaar. Het 
bemensen lukt redelijk, maar er is behoefte aan meer. 
In het Westen gaat ’t beter, daar zijn minder molens en 
meer mensen. Hier is ’t net andersom, meer molens en 
minder mensen. Let wel: het is wel vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend; de markt is niet ruim en je bent wel elke 
zaterdag of zondag op de molen.”
Bé: “Vroeger was dat in zekere zin makkelijker, molens 
waren gezinsbedrijven. De molenaarsvrouw en -kinde-
ren hielpen allemaal mee. Maar het was een zwaar 
beroep, erg stoffig bij ’t pellen bijvoorbeeld en ook nog 
al dat sjouwen van zakken meel. Oudere molenaars 
herkende je al uit de verte aan hun scheve schouder. 
Meestal werden ze niet zo oud.”

instructrice Gerda
Als er één is die het jubileum ten volle kan vieren, is het 
Gerda Koster. Ze verhuisde wegens de ruimte eisende 
hobby ‘oldtimers’ van haar echtgenoot van Groningen-
Stad naar Finsterwolde. Nuttig handwerken, strowerk-
jes, van brooddeeg figuurtjes kneden enzo bij de 
plattelandsvrouwen, daar was ze “een beetje zat 
van…”. Dus ging ze op aanraden van haar echtgenoot 
een molencursus volgen bij Buiskool. Ze bezat de 
eigenschappen die een molenaar nodig heeft: geen 
hoogtevrees, bovenal voorzichtig werken (veiligheid 
voor alles!), enige technische kennis (kun je ontwikke-
len tijdens de cursus, bijvoorbeeld tekeningen lezen, 
wat weten van bouwtechniek, werktuigbouw), en 
inschattingsvermogen: wat kun je doen met de molen 
en wat beslist niet. Nu is ze behalve molenaar ook 
instructrice en geeft ze al ruim 12 jaar les aan begin-
nende molenaars op Udema’s molen in Ganzedijk. 

‘Muldersnijs’
“De kracht van de MWG zit ‘m in het driemaandelijks 
orgaan ‘Muldersnijs’ en de vergaderingen een paar 
keer per jaar,” zegt Bé. ‘Muldersnijs’ bestaat sinds 
1986.* In het blad staan verhalen, verslagen, gedichtjes, 
tekeningen, foto’s en vergaderschema’s, kortom 
allemaal wetenswaardigheden omtrent het molenge-
beuren in de regio Oost-Groningen. Bé’s ogen lichten 
op als hij er aan toevoegt: “En de nieuwjaarsbijeen-
komsten met boerenjongens...in feite is het één 
vriendenclub.” Joep: “Een voorbeeld: de touwen van 
de molen in Vriescheloo waren verrot, even rondbellen, 

gerDa Koster KlaMpt een zeil (of legt het voor…?)
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met zes gediplomeerde molenaars en leerlingen 
bevestigen we er nieuwe touwen, koffie en koek toe.” 
Zo gaat dat hier dus.

Logo
De vereniging heeft ook een logo. Het is ontworpen 
door Derk Jan Tinga, graficus in Winsum en molenin-
structeur in Pieterburen. Creatief zijn ze in de Molen-
werkgroep in het bedenken van manieren om nieuwe 
vrijwillige molenaars te vinden. Met wisselend succes. 
Twee jaar geleden werd de wervingsflyer ‘Tand om 
Tand’ gemaakt waarin allemaal molentermen speels 
worden gebruikt om de mensen nieuwsgierig te 
maken: ‘Wij nodigen u graag uit ‘met blote benen’ 
(=zonder zeilen), ‘met geknipte nagels’ (=draaien 
zonder zeil en steekborden), ‘met de billen bloot’ (slaat 
op het scherpen van de molensteen met de bilhamer). 
Een tekening op de flyer symboliseert de draaiing van 
de raderen. Concentreer je je op het sterretje in het 
midden dan zie je dat alles gaat ronddraaien.  
(zie afbeelding) Probeer maar.

jubileum
Hoe gaat de vereniging het 40-jarig jubileum vieren? 
“Gepast bescheiden,” zegt Joep en draait zich daarbij 
lachend naar de twee ras Groningers, “dat is toch een 
Groningse eigenschap?” Er was al een traktatie bij de 
voorjaarsvergadering dit jaar. Verder bezochten de leden 
en andere geïnteresseerden tijdens de jubileumexcursie 
op 14 april de Zaanse Schans. Ze bekeken er onder 
andere twee molens die niet voor publiek zijn geopend. 
De lunch werd aangeboden door de Molenwerkgroep. 
Deze keer organiseerde Joep de excursie. Elk jaar is er 
voor de leden zo’n ‘werkreis’ met tweeledig doel: 
verschillende soorten molens beter leren kennen en het 
versterken van de onderlinge contacten. De officiële 
datum voor het jubileum is 17 november 2014. 
Tegen die tijd vieren ze dat met een ‘gepast beschei-
den’ feestje voor de molenaars. 

*  voor nummers van dit blad zie website:  
www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/muldersnijs

van linKs naar rechts  
Bé ooMKens, gerDa Koster en joep grünDeMann
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B. D. pOppen

Groninger molens 
in oorlogstijd

In 2014 wordt herdacht dat 100 jaar geleden de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. Deze oorlog bracht aan de 
Nederlandse molens geen schade toe, aangezien ons 
land neutraal bleef, zodat er geen oorlogshandelingen 
op ons grondgebied plaatsvonden. België, dat even-
eens neutraal was, werd wel aangevallen, waarna er 
jarenlang een gruwelijke loopgravenoorlog werd 
gevoerd. In deze periode gingen vele Belgische molens 
verloren. Deze oorlog wordt in België nog altijd de 
‘Grote Oorlog’ genoemd.

Verloren gegane molens
De Tweede Wereldoorlog werd in ons land des te 
steker gevoeld en dat gold ook voor de molens. Zo 
gingen in de provincie Groningen door oorlogshande-
lingen de volgende molens verloren.
•	 Op	10	mei	1945	werd	de	stellingkorenmolen	van	

H. Immenga te Bourtange door het laten springen 
van de brug in het dorp zwaar beschadigd. Deze 
schade werd weer hersteld.

•	 Op	1	april	1943	werd	de	kleine	poldermolen	van	de	
polder Bouwlust te Lellens, door een in Groot- 
Brittannië losgeslagen kabelballon, in zijn geheel 
omvergetrokken.

•	 Op	dezelfde	datum	werd	eveneens	door	een	
losgeslagen kabelballon het gevlucht van de  
spinnekopwatermolen van de Reddingiuspolder 
onder Dijkshorn tussen Ten Boer en Ten Post  
getrokken.

•	 Op	29	januari	1945	ging	de	Rijkswatermolen,	
staande ten noorden van Nieuweschans aan de 

Westerwoldse Aa, geheel in vlammen op nadat deze 
door bommen was getroffen.

•	 Op	13	april	1945	ging	de	Kleine	Molen	van	de	
familie Hazelhoff aan de driesprong te Blijham in  
vlammen op. 
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•	 Op	17	april	1945	werd	de	koren-	en	pelmolen	in	de	
Kroonpolder aan de Middendijk, door oprukkende  
Poolse bevrijders in brand geschoten. 

•	 Op	20	april	1945	vloog	de	al	in	1937	van	het	ge-
vlucht ontdane Bolwerksmolen te Nieuweschans na  
beschietingen in brand en ging verloren.

•	 Op	24	april	1945	werd	de	geheel	op	stiepen	staande	
houten koren- en pelmolen ‘Eva’ te Holwierde door  
beschietingen zwaar getroffen en raakte in brand. 

•	 Op	25	april	1945	kwam	de	korenmolen	‘De	Valk’,	in	
het verdwenen dorp Heveskes, in de vuurlinie te  
liggen en werd zowel door Duits als Canadees 
geschut beschoten. De molen werd geheel door-
zeefd en enige jaren later afgebroken. 

Clandestien malen
Het hier verbouwde koren was in de eerste plaats 
bestemd voor menselijke consumptie en moest aan de 
regering worden ‘geleverd’. Voor het voederen van 
eigen vee (en zichzelf?) mochten de boeren een 
bepaalde hoeveelheid achterhouden en als vanouds 
laten malen. Een deel hiervan kwam via koop of ruiling 
bij particulieren terecht. Voor het malen hadden 
sommigen een handmolentje in elkaar geknutseld of 
gebruikten ze een koffiemolen. Daarmee kreeg je geen 
bloem om er brood, cake of koekjes van te bakken. Een 
molenaar die een builkist had, kon hier wel voor 
zorgen, maar clandestien malen was ten strengste 
verboden en werd als economisch delict zwaar gestraft. 
Het gebeurde dus in het geniep en in kleine hoeveelhe-
den. De molenaar vervoerde de contrabande niet zelf 
maar liet het bij nacht en ontij door de belangheb-
bende zelf, bijvoorbeeld in een varkenshok, brengen 
en halen. In de molen werd er op ongeregelde tijden 
gecontroleerd. Voor het laten pellen van gerst tot gort 
gold hetzelfde. Sommige ‘klanten van de molenaar’ 
konden niet begrijpen, dat er van 20 kg tarwe, zo van 
het land met kaf, aren en stukjes stro, geen 40 pond 
bloem kwam.
De schaarste sloeg om in de hongerwinter van 1944-
1945. 

Mengveevoer
Door de oorlog werd er in Nederland geen graan meer 
uit Canada, Amerika, enzovoorts ingevoerd. De 
fabricage van mengveevoer lag daardoor nagenoeg 
stil, met als gevolg dat handel hierin voor de molenaar 
ook afgelopen was. 

Oliemalen
Kennissen van een molenaar hadden met veel moeite 
en na veel mislukkingen een oliewringertje gemaakt, 
die door de molen aangedreven werd. Het was echter 
een tere juffer. Als er te veel koolzaad werd toege-
voerd, liep hij vast en moest dan geheel gedemonteerd 
en schoongemaakt worden. Ook na elke keer dat hij 

werd gebruikt moest hij gedeeltelijk weer gedemon-
teerd worden, teneinde in stukken onder oude zakken 
verstopt te kunnen worden. Toch is er veel olie mee 
gemalen en daarom is het des te jammer dat deze 
machine na de oorlog als oud ijzer is verkocht. 

Anekdotes
Uit mondelinge overlevering zijn mij enkele anekdotes 
bekend. 

Ook met textielbonnen kon je in een winkel, bijvoor-
beeld in de stad Groningen, geen kleren kopen. Dan 
was het handig om meel, gort of olie als ruilmiddel tot 
je beschikking te hebben.

Een politieman kwam eens in burger bij de vrouw van 
een molenaar met de vraag of hij een paar pond meel 
kon krijgen. Zij antwoordde dat hij een paar dagen 
later nog maar eens moest vragen. Toen hij dan 
uiteindelijk wat meel kreeg vroeg hij of zij wel wist dat 
ze strafbaar was. 
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Kleine ongelukjes konden heftige emoties oproepen. 
Zo liet een kind, dat in de barre winter van 1944/45 
achterop de fiets bij zijn moeder had gezeten, een in 
kranten verpakte fles bevroren koolzaadolie uit zijn 
steenkoude handjes vallen. Kapot. Alle omstanders 
waren woedend. 

Een particulier mocht tijdens WO II 10 legkippen 
houden. Een CCCD-controleur (Controleurs van de 
Centrale Crisis Controle Dienst) telde bij een molenaar 
echter 11 kippen en deelde prompt een boete uit. Dit 
ondanks het feit dat bij de kippen ook een krielhaantje 
liep, iets dat de man niet door had.

In de molen ‘De Liefde’ te Uithuizen werd tijdens WO II 
een motorfiets verborgen gehouden. De motor was 
onder meelzakken op een tussenzolder verborgen en 
bleef de gehele oorlog onopgemerkt. 

Kindermeel, dat toen werd gemaakt van rijst, was 
tijdens WO II niet te verkrijgen. Het werd geheel of 
gedeeltelijk vervangen door tarwe, rogge en misschien 
ook wel door aardappelmeel. Dat mengsel konden 
sommige kinderen echter niet verdragen, en zo ook het 
dochtertje van de huisarts van een molenaar. Deze 
molenaar maalde vervolgens bloem van gort en dat 
kon het kind wel verdragen, waarop de dokter dit voor 
meer baby’s adviseerde.

Door de bezetter waren crisismaatregelen getroffen, 
die de molenaars raakten. Zo waren voor het transport 
van koren, meel en mengvoeder van en naar de molen 
en/of boerderij vervoersbewijzen nodig. Een molenaar 
had al vele jaren een knecht in dienst, die niet kon 
lezen of schrijven; geld tellen kon hij echter wel. In de 
herfst van 1940 werd hij met paard en wagen onder-
weg door de CCCD aangehouden. De knecht kon geen 
vervoersbewijzen overleggen en kreeg een proces-
verbaal. Aangezien de molenaar vreesde vaker proble-
men met de knecht te zullen krijgen, vanwege zijn niet 
kunnen lezen en schrijven, werd de knecht ontslagen, 
waardoor deze zonder inkomen kwam te zitten. De 
molenaar moest op zoek naar een andere knecht, maar 
iemand met jarenlange ervaring en veel klantenkennis 
was uiteraard niet te vinden.

Bronnen: 
B. van der Veen Czn. Groninger molenboek, pagina 45 
en 46. 
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, 
toegangsnummer 2489.
De zoon van een molenaar.
Mondelinge mededeling van de heer J.Y. Kremer, 
destijds molenaarsknecht op de molen ‘De Liefde’ te 
Uithuizen.

De illustraties zijn foto’s van handmolens uit de 
collectie van de auteur.
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

ANDER  MOLEN N I EUWS

Groninger Molenweekend 14 en 15 juni 2014: 
naar de molen!
Het Groninger Molenweekend biedt weer 
voor elk wat wils. De meeste van de meer dan 
tachtig molens in onze provincie zijn op één 
of beide dagen geopend. Molenaars en 
molengidsen staan de bezoekers graag te 
woord. Er is een keur aan activiteiten. Zo 
krijg je op De Groote Polder in Slochteren 
uitleg over de geschiedenis van de waterbe-
heersing (vanaf 1783) en de werking van de 
molen. Dat gebeurt ondermeer aan de hand 
van een PowerPointpresentatie en (oude) 
foto’s. In molen De Vriendschap in Winsum 
worden rondleidingen gegeven. Voor 
bezoekende molenaars is het Groninger 
Molenweekend een uitgelezen kans om de 
bijzondere bouwconstructie te bekijken.  
In veel molens wordt een rondleiding 
aangeboden zoals in De Zwaluw in Zuurdijk, 
De Leeuw in Zeerijp en de Nieberter Molen. 
In Stel’s Meuln in Harkstede worden ook 
rondleidingen gegeven maar is er daarnaast 
een videopresentatie en treedt op zaterdag-
middag shantykoor De Raaitvinken uit 
Harkstede op. De Ebenhaëzer in Enumatil 
heeft een uitgebreid programma: voor de 
kinderen knutselen, fotopuzzeltocht en 
verkleden; voor de ouderen naar de molen 
met kano en step; en voor allen koffie- en 
theeverkoop, wafels bakken en meelverkoop. 
Ook worden er demonstraties verzorgd. In  
De Eendracht in Sebaldeburen kan men de 
hydraulische aandrijving in werking zien.  
In De Onderneming in Vierhuizen kan de 
bezoeker het malen van tarwe zien en is er 
verkoop van meel. Bij de FRAM in Woltersum 
zal bij voldoende wind het ambachtelijk 
houtzagen worden gedemonstreerd. In het 
schema, dat in deze Zelfzwichter is bijge-
voegd, kunt u het volledige programma 
raadplegen.  

Wandeling Van Fraeylema naar Fraeylema
De Slochter Molenstichting en de Fraeylema-
borg in Slochteren hebben in 2012, in het 
kader van het jaar van de historische buiten-
plaatsen, de wandeling ‘Van Fraeylema naar 
Fraeylema’ samengesteld. Vanaf de Fraeyle-
maborg loopt de wandelaar via het zoge-
naamde ‘overbos’ naar de Fraeylemamolen. 
Daar wachten de molenaars het gezelschap 
op en is er koffie met iets lekkers. Na een 
rondleiding bij en in de molen keren de 
wandelaars via een andere route door het 
bos weer naar de Fraeylemaborg terug. Ook 
in 2014 kan onder leiding van de educatief 
medewerkster van de borg gewandeld 
worden. Eén wandeling is bij het verschijnen 
van deze Zelfzwichter al geweest maar er zijn 
nog drie momenten dit jaar waarop er 
gewandeld kan worden: 
vrijdag 25 juli: om 19:00 uur vertrek bij de 
Oranjerie van de borg; kosten € 3,00 p.p.
zaterdag 13 september: om 13:30 uur vertrek 
bij de Oranjerie van de borg; ter gelegenheid 
van Open Monumentendag; gratis. Deze 
molenwandeling kan worden gecombineerd 
met een bezoek aan de monumentale kerk 
van Slochteren
zondag 26 oktober: om 13:30 uur start bij de 
borg; met inleiding en korte bezichtiging van 
de borg; daarna wandeling naar de molen; 
kosten € 5,00 p.p.
In alle gevallen geldt dat reserveren gewenst 
is: (0598) 42 15 68. 
Ter gelegenheid van deze activiteiten werden 
ook twee boekjes gemaakt: één voor volwas-
senen ‘Van Fraeylema naar Fraeylema’ en één 
voor de jeugd: een (educatieve) puzzeltocht 
van de borg naar de molen. De beide boekjes 
zijn à € 2,00 te verkrijgen in de winkel bij de 
borg en bij de Fraeylemamolen.
 
tocht om de noord
De voorbereidingen voor de Tocht om de 
Noord 2014 zijn in volle gang. Het wandeleve-



16

nement dat plaats zal vinden op zaterdag 27 
en zondag 28 september september staat in 
het teken van de Groninger molens. Het 
Groninger Molenhuis is nauw betrokken bij 
de organisatie van deze tocht, die voor het 
Groninger Molenhuis dit jaar in de plaats 
komt van de Molenvriendendag. Molenvrien-
den die liever niet de wandelschoenen 
aantrekken zijn van harte welkom in het 
Molencafé dat wij langs de route inrichten.

Ontdek de ziel van de Groninger molen
Het thema van de Tocht om de Noord dit jaar, 
‘Ontdek de ziel van de Groninger molen’, is 
gekozen omdat de molen symbool staat voor 
indrukwekkende verhalen, spannende 
anekdotes en bijzondere molenaars. Dit 
noemen wij de ziel van de Groninger molen. 
Voorafgaand aan de tocht worden alle 
dorpen die langs de route liggen bezocht. 
Hier wordt gesproken met dorpsverenigin-
gen, historische verenigingen, molenaars en 
andere enthousiaste betrokkenen. Tijdens 
deze bijeenkomsten wordt al gezocht naar de 
ziel van de molens in en om de dorpen. Ook 
verdwenen molens worden hierbij niet 
vergeten. Gekeken wordt hoe de ziel van de 
molen vorm kan krijgen tijdens de tocht, 
bijvoorbeeld door middel van uitvergrote 
oude foto’s, een toneelstuk, een verhalenver-
teller of het weer opbouwen van een 
verdwenen molen.
Tijdens Tocht om de Noord komen al deze 
uitingen van de ziel van de Groninger molen 
naar voren. De wandelaars worden dit 
weekend ondergedompeld in de rijkdom aan 
molens en hun verhalen in de provincie 
Groningen.

Verhalen gezocht!
Het Groninger Molenhuis is voor de Tocht om 
de Noord 2014 nog op zoek naar verhalen 
over Groninger molens en hun molenaars. Dit 
mogen verhalen zijn van lang geleden, maar 
ook spannende anekdotes van recent(er) 
datum. Zoals het gegeven dat de verdwenen 
molen Bakker in Zuidhorn een glijbaan had 
voor zakken meel, of het verhaal achter de 
molenaar die in de kerk van Doezum begra-
ven ligt. Kent u of bent u iemand die ons 
verder kan helpen? Neem dan contact op via 
info@groningermolenhuis.nl of 050 3130052. 
U mag een verhaal insturen maar het is ook 
mogelijk om uw verhaal te laten optekenen. 
Wij kijken uit naar uw bijdrage(n)!

Kaarten voor Tocht om de Noord
Ofschoon de kaarten voor Tocht om de Noord 
zijn uitverkocht, heeft het Groninger Molen-
huis nog 200 kaarten beschikbaar voor 
donateurs, voor meer informatie:  
info@groningermolenhuis.nl

Piet Groot ontvangt jaarprijs Molengiften-
fonds voor Vernuft en Volharding
Als blijk van waardering voor zijn levenslange 
betrokkenheid bij de molens, in het bijzonder 
de kleinere exemplaren, en zijn grote inzet 
voor het behoud van het unieke zaagmolen-
tje De David in Openluchtmuseum Het 
Hoogeland in Warffum heeft Piet Groot van 
Het Molengiftenfonds een jaarprijs voor 
Vernuft en Volharding ontvangen. Piet Groot 
heeft wegens gezondheidsredenen afscheid 
moeten nemen van het bestuur van de 
Stichting van de Stichting Behoud Molen  
De David.

Molenaarsknechten voor De David 
Eind februari is een groepje enthousiastelin-
gen begonnen aan de cursus om verant-
woord aan de slag te gaan met De David. De 
cursisten, vier knechten, één molenmeid en 
een ‘zaagmeester’, hebben een aantal 
theorielessen gehad en draaiden in de 
praktijk al een aantal keren met de molen. 
Excursies naar de zaagmolens van Ten Boer 
en Woltersum en naar twee poldermolens 
maakten deel uit van het programma. De 
cursus werd afgesloten met het draaien op 
een echte koren- en pelmolen, namelijk 
Hollands Welvaart in Mensingeweer. Op 
donderdag 24 april hebben de cursisten met 
goed gevolg examen gedaan. De vrijwilligers, 
de zogenaamde Davidianen, kunnen  
De David nu zelfstandig laten draaien.
De officiële ingebruikname van de molen is 
op 29 augustus.
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Verrassende molenfoto

De verrassende molenfoto’s staan dit jaar in het teken van de seizoenen.  
Voor het tweede nummer een foto van Jan Danes van molen Stormvogel in Loppersum in zomertooi.
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Openingstijden:
Donderdag en vrijdag 10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Steun natuur en erfgoed in Groningen

Kijk daarvoor op www.groningerlandschap.nl

of bel voor informatie: 050 - 313 59 01

molen 82x120 zw.pdf   1   07-03-14   09:16
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

Op verzoek van de redactie heeft Jacob H. 
Weessies, monumentenwachter bij Monu-
mentenwacht Groningen, een bijdrage 
geschreven over nut en noodzaak van 
‘druplatjes’.
 
Druplatjes: waarom en hoe 
Het nut en het aanbrengen van druplatjes op 
de verschillende onderdelen van een molen, 
zoals bij schoren en schrankschoren van de 
stelling en staartbalk met lange en korte 
schoren en wipstok.
 
Door het aanbrengen van kleine latjes, ook 
wel druplatjes genoemd, wordt het regenwa-
ter dat langs deze onderdelen loopt, op één 
verzamelpunt afgevoerd. Ook is het aanbren-
gen van deze latjes bedoeld om de verbindin-
gen minder waterbelasting te laten krijgen. 
De kans op houtrot is hierdoor minder groot.
De latjes op een stellingschoor moeten zo 
hoog mogelijk, direct onder de schrank-
schoorverbinding, worden aangebracht. Door 
dit te doen wordt het water sneller afge-
voerd. Het voordeel hiervan is dat het water 
niet meer over het metsel- en voegwerk 
heenloopt en er hierdoor minder snel schade 
aan het voegwerk optreedt. Hierdoor wordt 
algen-aangroei beperkt.

Het aanbrengen van de leklatten bij de 
staartconstructie moet zo laag mogelijk 
gebeuren, bij de korte en lange schoren, 
direct boven de verbindingen met de staart-
balk. Bij de staartbalk moeten de latjes zo 
dicht mogelijk boven de kruilier en lange-
schoor-verbindingen worden geplaatst. Aan 
de boven- en achterzijde van de staartbalk 
moeten de latjes onder een schuinte worden 
aangebracht. Dat kan onder vals verstek. 
(Vals verstek is een schuinte die geen 45 
graden is.) Rond de staartbalk moeten de 
latjes trapsgewijs worden aangebracht, iets 
laten doorsteken, (ongeveer 1 cm en de 
laagste 3 cm.) dus NIET haaks op het hout!

De manier van plaatsen is van belang. Men 
moet de latjes altijd afwaterend en vloeiend 
aanbrengen. Er mag geen water achterblij-
ven. Als er water op blijft staan, gaat het 
hout rotten. Ook moeten de zijlatjes altijd 
aan de onderzijde iets doorlopen. Men maakt 
dan een soort druppunt. 
 
Handboek Groninger molens 
In 2011 verscheen het handboek ‘Aanbevelin-
gen Onderhoud Groninger Molens’. Het boek 
bevat per onderdeel van de (buitenkant van 
de) molen een opsomming van knelpunten 
en aanbevelingen voor doelmatig onder-
houd. Aan de hand hiervan kan de beheerder 
de molen periodiek inspecteren en eventuele 
gebreken vroegtijdig signaleren en verhel-
pen. Door op deze manier te werken wordt 
vermeden dat er dure en langdurige restaura-
ties noodzakelijk zijn, wanneer jarenlang niet 
gedetailleerd naar de bouwkundige toestand 
van een molen is gekeken en er onopgemerkt 
verval is opgetreden. Het boek is losbladig 

Druplatjes verMinDeren 
De Kans op houtrot
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zodat aanvullingen en verbeteringen eenvou-
dig aangebracht kunnen worden. Molenaars, 
moleneigenaren en molenbouwers worden 
opgeroepen met aanvullingen te komen, 
graag zo spoedig mogelijk (vóór de zomer). 
Deze informatie kan worden gemaild naar 
het Groninger Molenhuis (info@groninger-
molenhuis.nl). Er wordt ook gewerkt aan een 
Duitstalige versie. 

Poldermolen De noordermolen (82)  
te Noordbroeksterhamrik 
Bij de molen zal grond op het talud worden 
aangebracht. 

Poldermolen De Dellen (95)  
te Nieuw-Scheemda 
De molen wordt dit seizoen voorzien van een 
nieuwe windpeluw en nieuwe voorkeuvelens. 
Het gevlucht krijgt nieuwe heklatten en 
kluften. 

Koren- en pelmolen Stormvogel (70)  
te Loppersum
Door de molenbouwer is de gehele buiten-
sluiting vervangen met alle acht stellingscho-
ren. Ook is een tweetal hoekliggers vervan-
gen. Er wordt een aanpassing aan de huidige 
vogelwering gemaakt zodat er geen vogels 
meer kunnen nestelen op de binnensluiting. 

Koren- en pelmolen De Leeuw (137)  
te Zeerijp
Klein onderhoud aan kistramen en toegangs-
deur, schilderwerk aan de stelling. Ook zal het 
riet van het achtkant onderhouden worden.

Koren- en pelmolen De Hoop (74)  
te Middelstum
Schilderwerk achtkant, en staartconstructie 
en stelling bovenachtkant en stelling en 
staartcontructie. 

Poldermolen Meervogel (69)  
nabij Garrelsweer
Schilderwerk aan het gevlucht en staartcon-
structie. Aan het eind van dit jaar zullen de 
busselneuzen van de roeden worden geno-
men om herstelwerkzaamheden uit te voeren 
en het ijzerwerk te conserveren.

Poldermolen Olinger Koloniemolen (6)  
te Laskwerd (bij Appingedam)
Bestrating in de molen zal herlegd gaan 
worden. Ook zal hier klein onderhoudswerk 
aan het gevlucht worden uitgevoerd.

Poldermolen Kloostermolen (68)  
te Garrelsweer. 
Op 18 februari zijn Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Loppersum op bezoek 
geweest om te zien hoe de restauratie van dit 
gemeentelijk monument vordert; ook zij 
waren enthousiast. Op 28 maart arriveerden 
de kap en de vijzel bij de molen. De kap is 
naast de molen in elkaar gezet en nu wordt 
de laatste hand gelegd aan het riet dat op de 
kap komt. De stalen vijzel is in de kom 
getakeld en inmiddels afgemonteerd. 
Ook is rondom de molen een nieuwe 
kruiring van gewapend beton gestort. Hier 
komt de kruiketting op te liggen waarmee 

De Kap van De Klooster-
Molen WorDt Weer op 
zijn plaats geBracht. 
(Boven)

het steKen van De 
roeDen van De Kloos-
terMolen. (onDer)
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de molenkap, met behulp van de kruilier, 
rondgedraaid (gekruid) kan worden om de 
wieken op de wind te zetten. Inmiddels zijn 
de roeden gestoken en de verschillende 
onderdelen van de zelfzwichting gemon-
teerd.

Korenmolen Wilhelmina (87)  
te Noorderhoogebrug
Aan de molen zal klein onderhoud worden 
uitgevoerd, gevlucht en kap. Tevens is de 
subsidieaanvraag bij de provincie Groningen 
ingediend. 

Korenmolen Germania (25)  
te Thesinge
Schilderwerk aan de hele molen.
 
Poldermolen Krimstermolen (9)  
te Zuidwolde
De molen is momenteel in restauratie: 
vervangen vijzels, herstel staartconstructie en 
aanbrengen hekken om het molenterrein en 
bij de waterloopdekken.

Korenmolen Widde meuln (143)  
te Ten Boer
Herstel vang en aanpassen pensteen, vrijwil-
ligers van de molen gaan een deel van de 
molen schilderen.

Poldermolen ‘t Witte Lam (12)  
te Groningen
Onderhoud aan de vijzel, vijzelwiel en 
herstelwerkzaamheden aan de kruiring. 
Naast overig klein onderhoud zal de molen 
een schilderbeurt krijgen.
 

van Koren- en pelMolen 
storMvogel zijn 
Buitensluiting (l)  
en stellingschoren (r) 
vervangen.

De grote vijzel van 
polDerMolen KriMster-
Molen.
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Poldermolen Koningslaagte (13)  
te Zuidwolde
Afgelopen winter zijn de busselneuzen 
afgenomen en tegen roestaantasting 
behandeld. Inmiddels zijn deze weer gemon-
teerd. Naast divers klein onderhoud aan het 
gaande werk, krijgt de molen een schilder-
beurt.
Poldermolen Langelandster (21)  
te Garmerwolde
De molenbouwer zal klein onderhoud 
uitvoeren. Daarnaast zal er geschilderd 
worden aan de molen, vijzeldekken en 
onderdelen van de kap.

Poldermolen noordermolen (85)  
te Noorddijk
De molenbouwer zal klein onderhoud 
uitvoeren aan onder andere het gevlucht. 
Ook wordt er schilderwerk uitgevoerd.

Poldermolen De Palen (77)  
te Westerwijtwerd
De molenbouwer zal een aanpassing aan-
brengen bij de donsbalk van de koning. Er 
wordt klein onderhoud uitgevoerd en er zal 
worden geschilderd. 

Poldermolen Zilvermeeuw (10)  
te Onderdendam
De molen is momenteel in restauratie: herstel 
vijzel, herstel metselwerk, herstel kozijnen, 
ramen en deuren. Ook zal er onderhoud aan 
de rest van het gaande werk worden uitge-
voerd. 

Koren- en houtzaagmolen Fram (27)  
te Woltersum
Vervangen hekstokken gevlucht, schilderwerk 
aan de hele molen.

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge (20)  
te Ten Boer
Langespruit is vervangen, herstelwerk 
uitgevoerd aan de lange schoren. Afstelling 
zelfzwichting. 

Koren- en pelmolen De Zwaluw (66)  
te Zuurdijk
Herstel achtkantbekleding en schilderwerk.

Korenmolen De Lelie (32) te Eenrum
Restauratie is afgerond, herstel kap en 
boventafelement.

Korenmolen De Onderneming (123)  
te Vierhuizen
Schilderwerk aan de achtkantbekleding.

Korenmolen nieberter Molen (71)  
te Niebert
Doorhalen roeden en herstel houtwerk 
gevlucht. Herstelwerk aan de stelling.

Koren- en pelmolen Hollands Welvaart (64) 
te Mensingeweer
Schilder heeft de stelling schoongespoten en 
de toegangsdeuren geschilderd.

revisie van een Bussel-
neus van polDerMolen 
Koningslaagte.
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AgENDA
Sommige agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek ANDER MOLEN-
NIEUWS.
Raadpleeg voor de meest recente gegevens de agenda op de startpagina van de 
website van Het Groninger Molenhuis: www.groningermolenhuis.nl
Openingstijden van de molens staan, voor zover ze bekend zijn, vermeld op de 
website in de rubriek GRONINGER MOLENS; klik bij de gezochte molen op de link 
Meer informatie.

 donderdag 5 juni  Vrijwilligersavond voorafgaande aan het Groninger 
Molenweekend 2014

  Gastmolen: Fraeylemamolen in Slochteren
 zaterdag 14 en zondag 15 juni Groninger Molenweekend 2013
  Thema: Naar de molen
 16 juni Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2014.3
 

In de Zelfzwichter 2014/1 zijn enkele foutjes geslopen.

[RECHTGEZET I]
Helaas is de fotoaanduiding in het colofon niet helemaal correct. De afgebeelde personen op 
het omslag vóór zijn van links naar rechts: Fokko Padje, Henk Huizinga, Willem Huizinga, Dirk 
van der Heide, Schelte Doornbos en Tiemen Bos.

[RECHTGEZET II]
Pagina 15 rechter kolom 1e alinea: het juiste e-mailadres van het Molenhuis is:  
info@groningermolenhuis.nl



De molenwerkgroep Oost-
Groningen werd veertig jaar 
geleden opgericht. De 
vestingmolen in Bourtange is 
verwerkt in het logo van de 
molenwerkgroep. Deze molen 
is dan ook een passende 
achtergrond voor de leden  
Bé Oomkens, Gerda Koster en 
Joep Gründemann.
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