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OMSLAG-thema 2014: Molens leven!
In 2014 is het thema van de Zelfzwichter Molens leven! 
Molen De Goliath in de Eemshaven en molenaar Ida 
Wierenga staan centraal in het hoofdartikel. 

Foto: (voorkant) Jelte Oosterhuis. Een trotse molenaar  
Ida Wierenga voor De Goliath.
Foto: (achterkant) Elmer Spaargaren. De fusiepartners die 
namens de Molenstichting Oldambt en de Slochter  
Molenstichting het woord voeren voor molen De Noordstar 
in Noordbroek.
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.
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Een molenaar, een molen 
en een droom

Carin van de Wal 

Foto’s Jelte oosterhuis

Duizenden flyers deelde ze de afgelopen maanden uit, 
ze plaatste berichten op de sociale media, advertenties 
in de kranten en zorgde voor banners op weekmark-
ten. Samen met collega’s was ze op beide dagen 
wervend aanwezig tijdens het evenement Tocht om de 
Noord in knalgele T-shirts. Het leverde haar 120 nieuwe 
stemmen op! Geen kans liet ze onbenut om het publiek 
op te roepen te stemmen op de molen De Goliath in de 
jacht naar de hoofdprijs van de BankGiroLoterij 
Molenprijs.
De concurrentie onder de deelnemende molens was 
hevig, maar de vele inspanningen werden beloond met 
een derde prijs en een geldbedrag van € 4.845. Boven-
dien werd ze winnaar van de Vakjuryprijs en ontving 
daarmee de beloning voor het beste molenproject 
2014. Deze prijs vindt Ida misschien nog wel belangrij-
ker dan het winnen van de hoofdprijs, want met dit 
certificaat kan zij alsnog het herstel van de waterloop 
onder de aandacht van de fondsen brengen.
Ida Wierenga, een bijzonder mens op een bijzondere 
plek. Wat beweegt haar in deze schijnbaar tomeloze 
inzet voor ‘haar’ molen De Goliath? 

Een bijzonder mens
Ida woont als kind op de Heuvelderij, een klein 
streekje bij de Oostpolderdijk achter Uithuizermee-
den, en heeft zodoende alle dagen zicht op de molen 
De Goliath. Jacobus Sikkenga is dan de molenaar. Een 
vriendelijke man, waar Ida al als jong meisje haar 
interesse in de molen mee deelt. Ze brengt veel tijd bij 
de molen en de molenaar door, leert de molen door 
en door kennen en raakt steeds meer geïntrigeerd 

door de werking en  vooral ook het belang daarvan. 
In 1953, tijdens de watersnoodramp, blijft de Eemspol-
der droog. Langs de Koningin Emmapolderdijk werd 
de STOWA (Stichting toegepast onderzoek waterbe-
heer) ingezet, inspectie langs de dijk om dijkdoor-
braak met zandzakken te voorkomen.

Als in de eerste helft van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw de eerste molens gerestaureerd worden is 
Ida druk met haar gezin, maar in 1984 krijgt ze de kans 
om aan de opleiding tot molenaar te beginnen. Drie 
jaar later slaagt zij voor het examen en begint zij aan 
haar bestaan als vrijwillig molenaar van De Goliath in 
Uithuizermeeden, nu alweer ruim 27 jaar geleden.

Een bijzondere molen
De poldermolen De Goliath staat vandaag de dag nog 
altijd fier en strijdlustig tussen de reusachtige windtur-
bines in de polder naast de, zich in sneltreinvaart 
uitbreidende, Eemshaven. 
Al in 1882 wordt De Goliath aangekocht. Deze molen 
kwam van Winschoter Hoogebrug. Na de brand in 1897 
wordt de molen voorzien van een nieuw rietgedekt 
achtkant met een Oud-Hollandsch gevlucht, het 
gedeelte wat onder de grond zit is nog intact, de beide 
vijzels. In de jaren twintig krijgt de molen zelfzwichting 
op beide roeden. In 1949 en in 1971 volgen omvang-
rijke restauraties. In 1974 wordt de houten vijzel 
vervangen voor een nieuwe, maar verdwijnt de 
zelfzwichting zodat er weer met een Oud-Hollandsch 
gevlucht wordt gedraaid en gemalen. Met de komst 
van een gemaal komt de molen in 1979 echter zonder 
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werk te staan. De bemaling van de Eemspolder wordt 
overgenomen door de Spijksterpompen, een elektro-
gemaal achter Spijk.

Een droom
Vanaf dat moment gaat Ida aan de slag om het belang 
van de molen en het functioneren ervan onder de 
aandacht te brengen. En met succes! In 1994 krijgt zij 
het voor elkaar, dankzij niet aflatende inspanning, om 
de molen te voorzien van een nieuwe rietkap met de 
actie ‘Voor een geeltje wordt De Goliath een juweeltje’. 
In 2006 wordt de molen overgenomen door Stichting 
Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De 
Goliath. Naast het altijd aanwezige reguliere onder-
houd worden in 2010 vervolgens voldoende fondsen 
geworven om de oude stalen vijzel te vervangen en nu, 
in 2014, is het doel de restauratie van de watervoor-
loop. Als ook deze laatste stap volbracht is komt de 
droom van Ida eindelijk uit: uitmalen op het Wad. 

Oud versus nieuw
Op mijn vraag hoe de oude molen zich verhoudt tot de 
reusachtige windturbines die het plaatje van De 
Goliath omlijsten is haar antwoord duidelijk: “De 
Goliath staat er over 50 jaar nog, dan zijn die windtur-
bines al drie keer vervangen!”
Dat ze het gelijk aan haar kant lijkt te hebben weet ik 
inmiddels uit eigen ervaring. In de 15 jaar dat wij nu in 
Uithuizermeeden wonen is dit inderdaad al de tweede 

serie windturbines die wij meemaken. De kans dat daar 
in de komende 50 jaar nog een vernieuwing aan 
toegevoegd wordt is groot. 
In de huidige ontwikkelingen heeft het belang van de 
restauratiewerkzaamheden aan De Goliath zich 
inmiddels ook al wel bewezen. Natuurcompensatie 
speelt in het gebied rondom de Eemshaven een rol en 
ook het gebruik van alternatieve of natuurlijke 
energiebronnen is aan de orde van de dag. 
Ida legt uit dat het herstellen van de watervoorloop 
geen onoverkomelijk grote en ingrijpende restauratie 
behoeft. “Het kanaal waarin het brakke water wordt 
afgevoerd naar de boezem is al aanwezig. Wanneer de 
beschoeiing van de kaden hersteld wordt, de bodem 
verstevigd en de trap naar de waterloop vervangen, is 
dat al voldoende om het stuwtje te kunnen laten 
zakken. Het water stroomt dan naar het buizenstelsel 
dat met de aanleg van de Eemshaven in de jaren 
zeventig al geplaatst is. Nu is het nog zo dat de 
overloop zich naast het terrein van de A.G. Ems 
bevindt, maar in de toekomst zou dit heel goed naar 
de nieuwe Beatrixhaven verplaatst kunnen worden, 
waardoor het water een aanzienlijk kortere afstand 
hoeft af te leggen.” 
Water krijgt, wanneer het in beweging is, de kans zich 
te verbinden met zuurstof. Dit zorgt voor schoon en 
helder water. Water ook dat arm is aan bacteriën en 
algen en zeer geschikt voor flora en fauna. Een oud 
gezegde is “waar regenwater valt moet je uitmalen.” 
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Gebeurt dit niet dan verdwijnt het brakke water in de 
vruchtbare landbouwgrond en zorgt voor zoutafzet-
ting. Bovendien maakt de poldermolen bij het uitmalen 
gebruik van windkracht. Puur natuur!

Eenvoud en kracht versus complexiteit en  
versnippering
Er wordt wel geschreven dat Ida strijdt voor het 
behoud van haar molen. Toch zou ik het niet als een 
strijd willen omschrijven. Ida staat voor de eenvoud van 
de molen, voor de kracht en de techniek die deze 
behelst en uitstraalt. Ze maakt hierbij gebruik van de 
gedegen kennis van wat het water doet, wat de loop 
van het water is en welke krachten hierbij een rol 
spelen. Zij aard op deze plek, genereert er energie en 

Poldermolen De Goliath is een achtkante poldermolen, een bovenkruier en grondzeiler. De molen heeft 
ongeveer twee meter hoge veldmuren, waarop de met riet beklede achtkant staat. De veldmuren zijn met 
lisenen in de hoeken versterkt en de achtkantstijlen staan op kussens van kops hout. De voorheen gebruikte 
vijzelaandrijving is nog te zien in het elektriciteitshok op de begane grond, die van steen en beton is opge-
bouwd. De zware veldkruizen zijn dubbel uitgevoerd vanaf de eerste zolder. Zowel kap als de achtkant is met 
nieuw riet gedekt en van binnen en buiten met een brandvertragingsmiddel behandeld. De houtworm heeft 
ook bij De Goliath rondgekeken en dus is de hele molen met houtwormbestrijdingsvloeistof behandeld. De 
koppen van de voeghouten en de windpeluw zijn behandeld met epoxyhars.
Gaan we naar boven, dan zien we sleutelbalken op 1,50 meter hoogte. We zien daarin nog één zwaaibalk 
(tapbalk). De tweede balk is duidelijk te zien. De vijzelspil van de houten vijzel is in deze spilkalf gelagerd. Gaan 
we een verdieping hoger, dan zien we een lege zolder. De derde verdieping noemen we de kapzolder.
In de hele molen liggen nu nieuwe vloeren en voor de veiligheid zijn overal brede trappen met stevige leunin-
gen aangebracht. De Goliath is voorzien van een tweetal vijzels, één exemplaar van hout en de ander van ijzer. 
Dit exemplaar werd aangedreven door een elektromotor van 40 pk. Kijken we naar de bovenas, dan zien we 
dat deze aan de achterkant van gietijzeren vulstukken tussen de ribben is voorzien.
Een Vlaamse vang, de rem van de molen, zit om het bovenwiel en de vangbalk is van een kram en de hangereel 
van een duim voorzien. Verder zien we een vangketting met houten kralen aan de wipstok, die vanuit de kap 
naar binnen kan worden gehaald. Twee stormstutten zijn scharnierend op de stormbalk aangebracht. Deze 
kunnen in het bovenwiel worden geplaatst. Er is verder een pal aanwezig. Het zogenaamde paltouw is aan een 
haak op een gording in de kap vastgemaakt en niet aan de staart. Het kruien van de molen gebeurt door 
middel van voeghouten(schuifkruiwerk) met keerbalken en niet met keerklossen. Aan de staartbalk vinden we 
de kruilier met kabel en twee kruiblokken. 
Het gevlucht is Oud-Hollands opgehekt. We hebben hier te maken met een vlucht van 23,50 meter. De Goliath 
heeft een nieuw gevlucht en is niet meer wanwichtig. 

overtuigt op kwaliteit en inhoud. Dat zij dan regelma-
tig geconfronteerd wordt met de complexheid van de 
wereld van vandaag ligt voor de hand. Besluiten lopen 
over vele schijven en kennis raakt versnipperd. 
Toch slaagt Ida er in om, door de activiteiten die zij 
ontwikkelt en organiseert, ook nu weer jonge mensen 
nieuwsgierig te maken naar de werking van de molen. 
Zij doet dit niet alleen, maar samen met de groep 
vrijwilligers en haar mede bestuursleden van de 
Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencom-
plex De Goliath. Al is er maar één persoon die net als 
zij, destijds, geïntrigeerd raakt door de molen of de 
plek, dan wordt haar droom gevangen en overgedra-
gen en staat De Goliath er inderdaad over 50 jaar nog 
net zo fier en dapper bij als nu.
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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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herman Bink

Foto’s: elmer spaargaren

Samen sterker
Fusieplannen Slochter Molenstichting  
en de Molenstichting Oldambt 

Plaats van samenkomst:  bezoekerscentrum bij de molen De Noordstar in Noordbroek
Tijd:  maandagmiddag 20 oktober 2014 
Gespreksdeelnemers:  namens de Slochter Molenstichting: Wim Koeneman (voorzitter) en  

Harry Westerhof (secretaris)
  namens de Molenstichting Oldambt: Roelof Mantingh (voorzitter) en  

Grieto de Vries (secretaris)

Samenwerken doen ze al langere tijd, Molenstichting 
Oldambt en de Slochter Molenstichting. Hun relatief 
dunbevolkte werkgebieden grenzen aan elkaar. Bij 
molenevenementen komen ze elkaar regelmatig tegen. 
Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van 10 grote molens, alle rijksmonu-
menten, en nog 2 kleinere molens. (zie kader) De 
Slochter Molenstichting is eigenaar van zeven molens: 
De Groote Poldermolen, De Ruiten, Bakker’s Meulen, 
en de Fraeylemamolen in Slochteren, Windlust in 
Overschild, Stel’s Meulen in Harkstede en Entreprise in 
Kolham. De gemeente Slochteren is een samenvoeging 
van vele dorpen, buurtschappen en gehuchten en telt 
ongeveer 15.500 inwoners. Molenstichting Oldambt 
bezit vier molens: De Dellen en de Westerse molen in 
Nieuw-Scheemda, De Noordstar en de Noordermolen in 
Noordbroek en een tjasker. De Noordbroekster molens 
staan in de gemeente Menterwolde, sinds 1990 een 
samenvoeging van Oosterbroek, Muntendam en 
Meeden met nu ruim 12.000 inwoners. Twee molens en 
de tjasker zijn gelegen in de gemeente Oldambt. De 
naam ‘Oldambt’ is een keuze van de inwoners geweest. 
In 2010 is de gemeente Oldambt ontstaan door een 
samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheem-
da en Winschoten met zo’n 40.000 inwoners in de 
streek tussen de oude Ommelanden en Westerwolde in 
Oost-Groningen. 

Erfgoed
Er komt heel wat kijken bij de verzorging van hun 
nationaal en regionaal erfgoed de molen. Daar zijn 
beide stichtingen bijna dagelijks druk doende mee. 
Denk hierbij aan molenonderhoud, restauraties, 

bemensing door vrijwilligers om de molens regelmatig 
te laten draaien, opleiding molenaars en molengidsen, 
contacten met rijk, provincie en gemeenten, contacten 
met sponsoren, contacten met dorpsbewoners enzo-
voorts. Daar zijn goede bestuurders voor nodig en die 
zijn niet ruim voorhanden. En dan gaat het ook nog 
grotendeels om vrijwilligerswerk. “Maar”, zegt Wim 
Koeneman, “we doen het voor onze kinderen en 
kleinkinderen, voor de generaties die na ons komen.” 
Instandhouding van ons erfgoed dus. En tot nu toe lukt 
dat behoorlijk.

Reorganisatie van overheden
Toch zit er verandering in de lucht boven de molens. 
Het rijk verplaatst steeds meer rijkstaken naar de 
gemeenten. Die krijgen het de komende jaren druk 
met allerlei zaken die georganiseerd en gefinancierd 
moeten worden. En zorg voor molens staat daarbij niet 
echt op de eerste plaats. Daarbij komt nog het plan van 
rijk en provincie voor herindeling van de gemeenten. 
Ook van de 23 gemeenten in de provincie Groningen. 
De gemeente Slochteren zou het liefst samengaan met 
Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, terwijl de 
stad Groningen het gebied rond Meerstad bij Hark-
stede graag bij de nieuw te vormen gemeente Gronin-
gen wenst. Plannen die per 1 januari 2018 gerealiseerd 
zouden moeten zijn.

Samen sterker
Bovenstaande ontwikkelingen stimuleerden beide 
molenstichtingen om vanaf december 2013 serieus te 
gaan onderzoeken of ze kunnen fuseren. Samengaan 
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zijn toch de mensen die het eigenlijke werk verrichten 
op de molens. Ze doen dat voor de jaarlijks meer dan 
3.000 bezoekers: toeristen, leerlingen van scholen en 
dergelijke. 
Ook de instelling van de diverse gemeenten om de 
molens te blijven financieren kan een probleem 
worden. Niet elke gemeente staat hetzelfde tegenover 
het financieren van dit stukje erfgoed. Welke gemeen-
ten samengaan is nog onbekend. Dat betekent dat bij 
toekomstige bezuinigingen er naar andere bronnen 
gezocht zal moeten worden.

Kansen
Voordelen aan schaalvergroting lijken groter: vergro-
ting van kennis, uitwisseling van ervaring, de beste 
bestuurders (met een gedegen kennis op het gebied 
van de pr, juridische kennis, ervaring in contact met vrij-

Met De klok Mee: grieto De vries, WiM koeneMan, roelof Mantingh, harry Westerhof

van organisaties heeft altijd twee kanten, positief en 
negatief.
Om deze kanten te onderzoeken kan een sterkte-zwak-
teanalyse van pas komen (een zogenaamd ‘SWOT-ana-
lyse’ is een bedrijfskundig model waarmee sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen kunnen worden 
geanalyseerd van organisaties of personen). Dit kan 
een krachtig hulpmiddel zijn om de positie, koers en 
strategie van een organisatie helder te krijgen, dus een 
middel om juiste beslissingen te nemen. Daar gaan de 
fusiegesprekken nu over.

Bedreigingen
Bedreigingen van schaalvergroting liggen op de loer. 
Zo kan de afstand tussen bestuur en de werkvloer 
groter worden, dat wil zeggen tussen het bestuur en 
de vrijwilligers, de molenaars en molengidsen. En dat 
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willigers en ervaring met voorlichting naar instanties), 
verbetering van de contacten met het rijk, provincie en 
gemeenten door minder versnippering. Een grotere 
organisatie kan zich als gesprekspartner meer laten 
gelden dan allerlei kleinere. Meer massa maakt kortere 
lijnen met het ministerie. Daarbij is voorwaarde dat de 
nieuwe stichting zich professioneel profileert, als een 
zogenaamde POM-instelling, dat wil zeggen een 
Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. 
Sinds 2013 scherpt het rijk hiermee de eisen aan om 
voor subsidie in aanmerking te komen. Een POM-status 
betekent financieel voordeel, bij overvraging krijgt een 
POM prioriteit boven de gewone subsidieaanvragers. 

Het Groninger Molenhuis
“In dit hele proces speelt het Groninger Molenhuis een 
belangrijke rol”, brengt Grieto de Vries naar voren. Dat 
geeft adviezen op technisch gebied, op dat van de pr, 
op het benaderen van fondsen, op contact met de 
provincie enzovoorts. Het Molenhuis helpt bij de 
voorbereiding van de fusie. “Hoofdzaak daarbij is 
vertrouwen. We kennen elkaar en voor het fusieproces 
is een goede atmosfeer nodig, dan verloopt alles 
gemakkelijker,” voegt hij er aan toe.
 
Streefdatum
Realisering van de fusie kan nog een tijdje op zich laten 
wachten. De streefdatum is wel 1 januari 2015,
maar er moet nog veel gebeuren. Zo moeten er nieuwe 
statuten opgesteld worden. Er is overleg nodig met alle 
belanghebbende partijen. Er wordt gekeken naar 
stichtingskapitaal, bijdragen van het rijk in de exploita-
tiekosten, bijdragen van de provincie, van de gemeen-
ten (Slochteren en Oldambt), naar subsidies en andere 
bijdragen. Kortom: het financiële plaatje moet klop-
pen. Alles moet transparant en publiekelijk controleer-

baar zijn (eisen van de Belastingdienst), volgens de 
door het ministerie opgestelde zeven regels van ‘good 
government’:
•	 openheid en integriteit
•	 participatie
•	 behoorlijke contacten met burgers
•	 doelgerichtheid en doelmatigheid
•	 legitimiteit
•	 lerend en zelfreinigend vermogen
•	 verantwoording.

Niet alles is rond als de nieuwe stichting de ANBI-status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft verworven. 
Want daarna moeten de plannen nog ter inzage 
worden aangeboden. De Kamer van Koophandel 
verplicht daartoe met een termijn van één maand. 
Mogelijk wordt de datum voor het daadwerkelijk 
fuseren dan 1 februari 2015. 

De Slochter Molenstichting, sinds 1967, beheert:
korenmolen ‘Enterprise’ Kolham (1906)
poldermolen ‘Fraeylemamolen Slochteren (1786)
poldermolen ‘De Groote Polder’ Slochteren (1783)
poldermolen ‘De Ruiten’ Slochteren (1935)
korenmolen ‘Stel’s Meuln Harkstede (1851)
korenmolen ‘Windlust’ Overschild (1859)
weidemolen ‘Bakkers Meul’n’ Slochteren (1960)

De Molenstichting Oldambt, sinds 1979, beheert:
koren/pelmolen ‘De Noordstar’ Noordbroek (1849)
poldermolen ‘De Noordermolen’ Noordbroek (1805)
poldermolen ‘De Dellen’ Nieuw-Scheemda (1855)
poldermolen ‘De Wester Molen’ Nieuw-Scheemda (1862)
tjasker ‘Paaltjasker’ Nieuw-Scheemda (1992)
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Watermolen De Zeemeeuw
in de Lauwerpolder

B. d. poppen

Aan de zeedijk, ten noorden van Uithuizen, heeft tot 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw de romp van de 
watermolen De Zeemeeuw gestaan. De eerste eige-
naar van deze molen was het waterschap De Lauwer-
polder, dat was opgericht met het plan ten westen 
van de Eemspolder het kwelderland te bedijken. De 
polder die daardoor ontstond, De Lauwerpolder, 
besloeg bijna 300 ha. Over deze polder is in de ge-
schriften van C. C. Geertsema1 het volgende te lezen.

Het waterschap ‘De Lauwerpolder’ werd opgericht 
en het Reglement vastgesteld bij Statenbesluit van 
19 November 1879 (P. B. 1880; no. 11), gewijzigd den 
22 juli 1896 (P. B. no. 61), weder gewijzigd den 16 Juli 
1901 (P. B. no. 49) en den 21 Juli 1903 (P. B. no. 63). De 
bedijking had plaats in 1892. 

De polder omvat H. 299.78.57, wordt aan de noord- en 
westzijden afgesloten door den zeedijk en grenst 
verder ten oosten aan den buitenberm van den opdijk 
en aan den westelijken opdijk van den Eemspolder en 
ten zuiden aan de dijken van den Uithuizerpolder en 
den Noordpolder. Tot het waterschap behooren nog de 
gronden buitendijks gelegen tot op M. 500 uit de 
buitenkruinlijn van den noorderzeedijk en de buiten-
dijksche perceelen waarop de ooster- en westerzeedij-
ken gelegen zijn. De groote dier gronden bedraagt, 
ongeveer H. 470. 
Een windvijzelmolen bemaalt den polder en brengt het 
water in eene voorwatering, bij den duiker afgesloten 
door dat de binnenvleugels door eene muur vereenigd 
zijn, waarin twee eiken deuren. Van daar wordt het 
water door den duiker op het wad geleid. 
De molen heeft eene vlucht van M. 20.20; de middellijn 
der vijzel is M. 1.35. Het water kan worden opgevoerd 
tot M. 1.50 + en afgemalen tot M. 0.86 ÷ W.P. Het peil is 
bij art. 37 Regl. vastgesteld op M. 0.10 ÷ W. P. gedu-
rende April tot en met September, terwijl in de overige 
maanden zoo laag mogelijk moet worden afge-
stroomd. 

Van 1 Mei tot en met September wordt de waterstand, 
wanneer die beneden peil is gedaald, aangevuld door 
het inlaten van buitenwater en is het bestuur in de 
maand April ook bevoegd dit te doen. Op algemeene 
kosten worden onderhouden: de dijk, de molen, enz., 
de algemeene waterlossingen en de afwateringsgeul 
op de buitengronden. Alle gronden dragen naar de 
grootte tot de kosten bij, doch wordt vrijdom verleend 
volgens overeenkomst aan eenige waterplassen en 
tevens aan de dijken met bermen en de buitendijks 
gelegen gronden.

Tot zover de tekst van Geertsema.De polDerMolen De ZeeMeeuW, uitgerust Met Zelf-
ZWichting op BeiDe roeDen en achter op De kap een 
DuBBele WinDroos. (foto het groninger Molenarchief



11

De inpoldering kwam gereed in 1892 en in hetzelfde 
jaar werd aan de zeedijk, Oude Dijk 26, de molen 
gebouwd, 5 km ten noorden van de kerk van Uithui-
zen. De bouwers waren twee bekende molenmakers, te 
weten Jacobus Noordewier van Kantens en Christiaan 
Bremer te Middelstum. De molen, een achtkante 
bovenkruier, werd uitgerust met de door molenmaker 
Bremer aan het eind van de 19e eeuw geïntroduceerde 
zelfzwichting en zelfkruiing. Het laatste gebeurde met 
twee windrozen achter op de kap, waarmee de molen 
automatisch op de wind werd gekruid. 

De watermolenaarsfamilie Van Dam
Bovenstaande foto (genomen rond 1900) toont de 
familie Van Dam, waarvan enige leden watermolenaars 
op de watermolen De Zeemeeuw waren. Vader Freerk 
van Dam (geboren in 1841) trouwde in 1865 in Kantens 
met Trientje Doornbos (geboren in 1843). Beiden 
bereikten een zeker voor die tijd respectabele leeftijd 
van 73 en bijna 81 jaar. Op de foto staan achteraan van 
links naar rechts Jan, Gerard, Remko, dochter Bouke, 
Freerk, Lebertus, Enno en Jakob. Zittend van links naar 
rechts Bonne Freerks, Freerk Bonnes, Trientje van 
Dam-Doornbos en Klaas.2 

Op 5 januari 1907 stelde het molenaarsechtpaar Van 
Dam, ten overstaan van de notaris en ten gunste van 
elkaar, hun uiterste wilsbeschikkingen op.3 Freerk van 
Dam overleed in 1914. In de kohieren van de Hoofde-
lijke Belasting van de Gemeente Uithuizen worden de 
molenaars vermeld en wel in 1913 F. van Dam, van 1914 
tot en met 1922 Bonne van Dam en daarna was Willem 
van Dam de watermolenaar.4 In latere jaren werd de 
functie waargenomen door respectievelijk Willem 
Kamminga, L.A. Kamminga en Willem Swijghuizen.

Van watermolen tot molenstomp 
In februari 1934 ging één roede van de molen verloren, 
waarna er werd besloten om tot elektrische bemaling 
over te gaan. De vergunning daartoe werd op 12 
september 1935 door het provinciaal bestuur van 
Groningen verstrekt. De molen werd dan ook in 1935 
onttakeld, waardoor alleen nog de stenen onderbouw 
en het met riet gedekte achtkant overbleef. 

Het is mogelijk dat watermolenaar Van Dam hier niet 
gelukkig mee was, want uit de op 19 juli 1934 opge-
maakte notulen van het Bestuur van het Waterschap 
‘De Lauwerpolder’ blijkt, dat er klachten zijn over de 
wijze waarop Van Dam zijn functie uitoefent. Zo blijkt 
hij vaak niet bij zijn werk te zijn geweest en wanneer 
hij daarop door het bestuur wordt aangesproken geeft 
hij te kennen het werk niet langer te willen doen. Een 
en ander leidde er dan ook toe dat in de bestuursver-
gadering van 24 juli 1934 aan Van Dam als watermole-
naar en sluiswachter ontslag werd verleend per 1 mei 

1935. Het jaar erop werd een arbeidscontract met 
Willem Kamminga afgesloten.

De bemaling werd overgenomen door een motorge-
maaltje met vijzel van het merk Spaans, Hoofddorp. 
Deze maalde vanuit de molen- of poldersloot in de 
voorwaterloop, een betonnen goot, van de molen. 
Deze liep over de polderbermsloot en vervolgens onder 
de zeedijk door uit op het wad. Een schuif voorkwam 
dat het opgemaalde water via de waterloop onder de 
molen zou stromen. De achterwaterloop werd ge-
dempt, doch de oude vijzel liet men in de grond zitten. 
Door wijzigingen in het beheer van de waterschappen 
kwam de molen later in handen van het waterschap 
Hunsingo. 
Na de dijkverzwaring aan het eind van de 19e eeuw 
nam een nieuw gemaal te Noordpolderzijl de bemaling 
van De Lauwerpolder over. 

Verdwijning en hergebruik
In 1985 werd het restant van de molen, op last van het 
waterschap Hunsingo, verwijderd. Pas na de verdwij-
ning van de molen werd een sloopvergunning 
aangevraagd.5 Het gedemonteerde achtkant werd 
opgeslagen. 
In 1989 werd het achtkant voor ƒ 20.000,00 aangekocht 
door de Molenstichting Molenrij, om de eerste van vier 
te bouwen molens te worden in het er geplande 
molenpark.6 Door het ontbreken van voldoende 
financiële draagkracht is dit project uiteindelijk niet 
gerealiseerd. 
In 2000 werden de onderdelen van de molen verkocht 
aan molenmaker Hiemstra te Tzummarum (Fr.). 
Hiemstra verkocht de onderdelen van de molen De 
Zeemeeuw weer door aan K.L. de Leeuw te Anna 
Paulowna. Te Anna Paulowna was op 30 april 1945, als 
gevolg van hevige Duitse beschietingen, de molen van 
Jan Dekker aan de Molenvaart verbrand.

Met het gebint van de molen De Zeemeeuw werd in 
2002 aan de Kneeskade 1C een nieuwe molen ge-
bouwd. Deze molen is op een houten onderbouw met 
aangebouwde schuren geplaatst en heeft, op het 
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bovenwiel na, geen binnenwerk en dus ook geen 
molenfunctie. De vlucht (lengte van de roeden) 
bedraagt 20 meter. De molen met de naam Leonide 
wordt als woning gebruikt. 

De overige documenten 
In het archief van het Waterschap Noorderzijlvest te 
Groningen bevindt zich het bestek voor de bouw van 
de molen De Zeemeeuw.7 Eveneens ligt er het bestek 
voor de bouw van een uitwateringsduiker voor de 
Lauwerpolder. Dit bestek omvat, inclusief de voorwaar-
den, 14 artikelen en is gedrukt op vier pagina’s. Tevens 
bevat het archief betreffende de watermolen De 
Zeemeeuw een verslag van de schouw over de zeedijk, 
een verslag van een vergadering van het bestuur van 
het Waterschap ‘De Lauwerpolder’, een drietal arbeids-
contracten met de aangestelde watermolenaars, 
alsmede een drietal polissen voor de brandverzekering 
van de woning van de molenaar.

De foto toont De van Zijn kap ontDane Molen, Zoals hij er vanaf 1935 tot 1985 heeft gestaan. erachter staat 
het ouDe Molenaarshuis. (foto het groninger Molenarchief

Noten:
1.  Geertsema, C.C., De zeeweringen, waterschappen en 

polders in de provincie Groningen. (1898 en 1910), pag. 

328. Mr. dr. C.C. Geertsema (1843-1928) was vijfentwintig 

jaar lang Commissaris der Koningin in de provincie 

Groningen.

2.  De foto werd welwillend beschikbaar gesteld door de heer 

K. Pieterman te Uithuizermeeden.

3.  Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. 

Toegangsnummer 95, inventarisnummer 141.

4.  Jubileum adresboek 1908-1933 van de Handelsvereniging 

Uithuizen en Gemeentearchief Uithuizen. Kohier der 

Hoofdelijke Belasting van de Gemeente Uithuizen.

5.  Het Nieuwsblad van het Noorden van 17 juli 1985.

6.  Ibidem 23 augustus 1989.

7.  Een integrale weergave van dit op 7 pagina’s handgeschre-

ven bestek werd afgedrukt in het blad TIMS-Molinologie 

nr.32.
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Frank houWaard

Veiligheid  
op en rond de molen

Een molen is een werktuig met veel bewegende 
objecten en met voor buitenstaanders onbekende 
hoeken en gaten: een ongeluk is dus zeker niet 
denkbeeldig. Er is dan ook al lang aandacht voor 
maatregelen om de molenveiligheid te vergroten. Leen 
Duijm en Cor Kosmeier waren de drijvende krachten bij 
het eerste grootschalige veiligheidsproject rond 
Groninger molens. In de jaren 2002-2003 werden bijna 
alle molens in Groningen door hen bezocht en werd de 
veiligheidssituatie daar beoordeeld in een Risico-Inven-
tarisatie en Evaluatie (RI&E). Aan de hand van dit 
inspectieverslag en een plan van aanpak konden 
molenaars en moleneigenaren aan de slag met het 
verbeteren van de veiligheidssituatie. Helaas werd de 
zorg voor de veiligheid niet door alle moleneigenaren 
even actief ter hand genomen en bleef het soms bij 
goede voornemens.

De Groninger aanpak werd landelijk overgenomen en 
in 2003 kwam De Hollandsche Molen met een op het 
Groninger voorbeeld geënte map ‘RiscoInventarisatie 
en -Evaluatie voor molens’, die hiermee voor alle 
Nederlandse molens beschikbaar kwam. Tien jaar later 
was het tijd voor een herwaardering en herziening van 
de bestaande RI&E-mappen, ook omdat moleneigena-
ren in de nieuwe Arbowetgeving wettelijk verantwoor-
delijk geworden waren voor de veiligheid op hun 
molens. De Hollandsche Molen nam het op zich om 
samen met het Gilde van Vrijwillige Molenaars een 
nieuwe map te maken, die in 2012 het licht zag. Voor 
vrijwel elke Groninger molen werd een dergelijke map 
aangeschaft en kon men er mee aan het werk. Maar 
hoe stimuleer je alle betrokkenen er echt werk van te 
maken?

Activeren 
Bij het activeren van moleneigenaren en molenaars om 
zich met het veiligheidsbeleid bezig te houden, is een 
belangrijke rol weggelegd voor de technische adviseurs 

van de molenstichtingen. Zij kennen de constructie van 
de molen door en door, weten waar gevaar zou 
kunnen dreigen en zijn op de hoogte van te nemen 
technische maatregelen. Anne Wieringa en Garreld van 
de Sande zijn technisch adviseur voor respectievelijk 
vier eigenaren met samen 33 molens (Molenstichting 
Fivelingo, Molenstichting Hunsingo, Molenstichting 
Westerkwartier en Het Groninger Landschap) en drie 
eigenaren met samen dertien molens (Waterschap 
Hunze en Aa’s, Molenstichting Oldambt en Slochter 
Molenstichting). Zij vertellen hoe zij, in nauwe samen-
werking met molenaars en moleneigenaren, het 
veiligheidsprobleem benaderen.

Bewustwording
Hoewel de werkwijze van beide adviseurs iets verschil-
lend is, zijn beiden er van overtuigd dat je de veiligheid 
het beste kan bevorderen door de situatie regelmatig 
met de direct betrokkenen te bespreken. Zij hanteren 
een checklist van aandachtspunten, lopen die bij een 
bezoek aan de molen door en bespreken die direct of 
bij een latere gelegenheid met de molenaar. Soms 
worden er ook foto’s gemaakt van de in de lijst 
genoemde punten, die dan samen met de opmerkin-
gen in een dossier voor de molenaar worden opgeno-
men. Ook zorgen zij er voor dat het onderwerp altijd 
op de agenda staat bij bijeenkomsten die bestuurders 
van molenstichtingen met hun vrijwillige molenaars 
houden. Door hier de veiligheid aan de orde te stellen 
en (bijna) ongelukken met elkaar te bespreken, wordt 
iedereen zich beter bewust van mogelijk onveilige 
situaties en maatregelen die genomen moeten worden.

Zoals Anne en Garreld benadrukken: het is van belang 
dat iedereen die op, rond en met de molens werkzaam 
is, zich van de veiligheidssituatie en de gevaren bewust 
is. Het gaat dan om de veiligheid van de vrijwilligers, 
bij alles wat ze doen (het in bedrijf stellen van de 
molen, maar ook het uitvoeren van onderhoudswerk), 
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en natuurlijk van bezoekers aan de molen. En daar-
naast om de veiligheid van de molen als monument: is 
de bliksembeveiliging in orde, is de elektra volgens 
voorschriften geïnstalleerd, wat te doen om brand te 
voorkomen en te bestrijden? Zij hebben gemerkt dat 
de cursus ‘Veiligheid op de molen’ die Het Groninger 
Molenhuis de afgelopen jaren voor diverse molenstich-
tingen heeft georganiseerd, bij veel betrokkenen de 
ogen heeft geopend en een positieve uitwerking heeft 
gehad op de bewustwording. Overigens wijzen de 
adviseurs er op, dat je wel reëel moet blijven bij het 
nemen van veiligheidsmaatregelen: elk ongeluk voor 
100% uitsluiten is onmogelijk en molenaars die dat 
proberen, creëren een schijnveiligheid en een voor 
iedereen onwerkbare situatie.

EHBO-doos
Zelf hebben Anne en Garreld diverse praktische 
oplossingen aangedragen om de veiligheid op de 
molen te verbeteren. Zij hebben er voor gezorgd dat 
op elke molen een EHBO-doos aanwezig is, waarin 
materiaal in modules is opgeborgen, zodat bij elke 
situatie het juiste materiaal snel beschikbaar is. Verder 
beschikt Anne over een veiligheidskoffer, die molenaars 
kunnen lenen als ze ‘gevaarlijk’ werk gaan uitvoeren, 
met daarin een tuigje dat gebruikt kan worden bij 
werk op grote hoogte. Garreld wijst op de veiligheids-
kaart die in elke molen aanwezig is, waarop staat wie 
gebeld moet worden bij ongelukken, maar ook bij 
onverhoopte gezondheidsproblemen bij aanwezigen. 
Regels waaraan men zich moet houden op de molen 
kunnen ook op een dergelijke kaart staan.

Ten slotte komen de heren nog met een belangrijk 
advies: wees zo open mogelijk en houdt alles wat met 
de veiligheid op de molen te maken heeft voortdurend 
bespreekbaar. Over veiligheidssituaties raken we 
namelijk nooit uitgepraat!

Landelijk werken De Hollandsche Molen, Gilde 
van Vrijwillige Molenaars, Gild Fryske Mounders 
en Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde gezamen-
lijk aan de veiligheid op molens. In de Werkgroep 
Veiligheid wordt regelmatig overleg gevoerd 
tussen deze organisaties. Zij beschikken over een 
gemeenschappelijk webpagina met tips om de 
veiligheid te bevorderen, informatie over de RI&E-
map en antwoorden op veel gestelde vragen: 
http://www.molens.nl/site/moleneigenaar/content.
php?cid=216&sub=216.
Het Gilde heeft voor iedere provincie een veilig-
heidscoach aangesteld, voor Groningen is dat 
(voorlopig) Willem Huizenga. Hij is aanspreekpunt 
voor vragen op veiligheidsgebied en woont voor 
Groningen de vergaderingen van de Werkgroep 
Veiligheid bij. Informatie die hij daar krijgt geeft 
hij op vergaderingen van de afdeling Groningen 
van het Gilde door aan de leden. Ook heeft hij 
regelmatig contact met Anne Wieringa en de 
andere technische adviseurs om nieuwe inzichten 
te bespreken.
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Johan van diJk

Boekennieuws

‘De Widde Meuln Ten Boer 1839-2014 De laatste op rij’, 
auteur Jakob T. Hoogakker, 235 pagina’s. Uitgever: 
Stichting Het Groninger Landschap, Haren. Het boek is 
te bestellen via de website van het Groninger 
Landschap:www.groningerlandschap.nl en is te koop in 
de Readshop in Ten Boer en de Readshop in Appinge-
dam. Prijs € 22,50.

Eerder dit jaar is in de Zelfzwichter aandacht besteed 
aan het 175-jarig bestaan van De Widde Meuln in Ten 
Boer. Bij de viering van het jubileum in september 
verscheen ook het boek De Widde Meuln Ten Boer, De 
laatste op rij van de hand van Jakob Hoogakker. De 
auteur was als vicevoorzitter van de Stichting Widde 
Meuln nauw betrokken bij de laatste omvangrijke 
restauratie van de molen waarbij de kale romp weer 
omgetoverd werd in een prachtige stellingmolen. Het 
boek beschrijft de diverse stadia van bloei, verval en 
wederopbouw van De Widde Meuln, maar biedt 
daarnaast ook een groot historisch perspectief op het 
gebied van de geschiedenis van Ten Boer, Noord-Gro-
ningen en de (Groninger) molengeschiedenis.
Het boekwerk, gelijk al opvallend door de bijzondere 
vormgeving van de omslag, begint met de historische 
ontwikkeling waarin de molen ontstaan is. Hoogakker 
heeft er daarna voor gekozen om het verhaal van de 
molen te vertellen in vier verschillende episodes: De 
bloeiperiode van 1839-1922, Het verval van 1922-1990, 
De wederopbouw van 1990-2007 en tot slot Het 
vervolg vanaf 2007. Voor de afwisseling zijn in de 
verschillende hoofdstukken ook kaders opgenomen 
met achtergrondinformatie die voor de lezer als een 
rijke aanvulling kan worden gezien. Hierbij valt te 
denken aan een uitgebreide uitleg over de diverse 
houtsoorten die in de molen gebruikt zijn maar ook 
aan een compleet overzicht van alle verdwenen molens 
die ooit aan de oevers van het Damsterdiep hebben 
gestaan. Door alle hoofdstukken heen worden steeds 
unieke elementen van de molen naar voren gebracht, 
zoals de ronde vorm van de molen, de bijzondere lift 
die de molen heeft gekregen en het wiekenkruis 
waarbij de molen als proefproject gold voor nieuwe 
manieren van het maken van stalen molenroeden.

Jakob Hoogakker is er zeer goed in geslaagd om de 
geschiedenis van zowel De Widde Meuln, de regio en 
de molenwereld in een omvangrijk boek te beschrijven. 
Klein puntje van kritiek: het kader waarin gebruik 
wordt gemaakt van de kop ‘Kinderdijk van het Noor-
den’ doet niet helemaal recht aan de vroegere beteke-
nis van het Damsterdiep en haar molens. Ondanks de 
vele poldermolens die in het gebied gestaan hebben, 
en waarvan enkele nog bestaan, was het Damsterdiep 
meer de Zaanstreek van het noorden door juist de vele 
industriemolens die het gebied tot bloei brachten. 
Afgezien daarvan is dit boek een echte aanrader voor 
zowel de molenliefhebber als de leek en mag De 
Widde Meuln met recht De laatste op rij worden 
genoemd. Voor de komende 175 jaar is te hopen dat de 
molen, samen met de naastgelegen kleine zaagmolen 
Bovenrijge, een stukje van de unieke molengeschiede-
nis aan het Damsterdiep mag blijven vertegenwoordi-
gen. Voor de afgelopen 175 jaar is de geschiedenis die 
pleit voor behoud van de molen in ieder geval uitste-
kend gedocumenteerd. 
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Gerardus Schoorl uit de Rijp vestigde op 4 november 
1871 aan de Lagedijk 200-202 te Zaandijk een zilver-
smederij. De zaak breidde zich uit met filialen in de 
Kalverstraat te Amsterdam en in Haarlem. In 1879 
werden winkel en werkplaats in Zaandijk verbouwd en 
vernieuwd. 
De Zaanlandse Zilversmederij staat vooral bekend om 
zijn Oudhollandse taferelen en zilveren molens en – vo-
gels op voorwerpen. De molens werden gegoten in 
twee delen: de bodem en de bovenkant die dan 
vervolgens met de hand werden afgewerkt. Dit is ook 
de reden waarom de bodem apart werd gemerkt naast 
de bovenkant uiteraard.

Details van de molen
Lopende leeuw + II in Zeskant = 2e Gehalte Nederlands 
Zilver (Groot sedert 1953 t/m Heden)
Minervakop + A = Waarborgkantoor Amsterdam 
(Sedert 1813 t/m Heden)
Jaarletter = Y (1958)
Meesterteken = Z Hamer Z in Ruitvorm = Zaanlandse 
Zilversmederij (Zaandijk Sedert 1871 t/m ???) Hoogte 
Molenlichaam zonder Wieken = 14,5 cm
Hoogte Molenlichaam met wieken = 21,0 cm
Doorsnede Onderbouw Molen = 10,0 cm
Type Molen = Achtkanter (Zuid Hollands)
De molen is mogelijk gemaakt naar aanleiding van een 
50 jarig jubileum.

De Zuid-Hollandse poldermolen, of ‘achtkanter’ wordt 
gezien als de ‘klassieke poldermolen’. Deze molen 
heeft zich ontwikkeld vanuit de binnenkruier, die zich 
alleen in Noord-Holland heeft weten te handhaven. 
Het is een ‘buitenkruier’, bestaande uit een achtkante 
stenen onderbouw en een mooi gedetailleerd, met riet 
bekleed achtkantig molenlichaam. De kap van deze 
molen is beweegbaar en op de wind te kruien met 
behulp van het staartwerk en het daaraan bevestigde 
kruirad. Door het wiekenkruis recht op de wind te 
zetten kan de molen zijn maximale kracht ontwikkelen. 

Net als de Noord-Hollandse poldermolen staat deze 
molen ook vaak in een molengang. In het noorden van 
het land komen zogenaamde monniksmolentjes voor. 
Dit zijn kleine weidemolens die enigszins lijken op de 
Zuid-Hollandse poldermolen.

Erik Boerma,
eigenaar van Boerma’s Antiekhoeve in Uithuizen

Foto Gijs van der Sleen

Museale molenvondst

De Dingeheerd aan de Dingeweg in Uithuizen is een sfeervolle oude boerderij, waar 
Boerma’s Antiekhoeve is gevestigd. In 2002 nam Erik Boerma de zaak over van zijn vader 
en ontvangt sindsdien klanten uit heel Nederland en zelfs van ver daarbuiten. Op de 
website van de Antiekhoeve is te lezen dat Boerma niet alleen handelt in antiek maar ook 
voorziet ‘(….) in een vorm van dienstverlening. Hij ontzorgt op het moment dat u verant-
woordelijk wordt voor de nalatenschap van bijvoorbeeld een familielid of bekende. Een 
gehele of een deel van een boedel kan worden ingenomen waar dan ook in Nederland’.
In de hoeve duiken ook regelmatig ’molenvoorwerpen’ op. Over één van deze voorwerpen 
gaat onderstaande bijdrage.
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

AnDeR  MOLEN N I EUWS

Molen De Goliath wint vakjuryprijs
De BankGiro Loterij Molenprijs is een jaar-
lijkse publieksprijs, ingesteld en georgani-
seerd door Vereniging De Hollandsche Molen, 
met ondersteuning van de BankGiro Loterij. 
In 2014 werden vijf molens genomineerd. 
Voor het eerst werd ook een vakjuryprijs 
uitgereikt. Molen De Goliath in de Eemsha-
ven was de gelukkige winnaar. In het 
hoofdartikel van dit nummer kunt u hierover 
meer lezen.
De jury bestond uit Liesbeth van der Pol 
(juryvoorzitter), architect, Karel Loeff, 
directeur Erfgoedvereniging Heemschut en 
Christian Pfeiffer, journalist en molenaar van 
molen De Vriendschap te Weesp (N-H). 

De David officieel in gebruik genomen
Op 29 augustus 2014 had op het terrein van 
Openluchtmuseum Het Hoogeland in 
Warffum de feestelijke opening van zaag- en 

slijpsteenmolen De David plaats. Jan Jansen, 
oudste zoon van oud-eigenaar Jansen uit 
Thesinge, lichtte de vang onder applaus van 
de vele aanwezigen.
Daaraan was een feestelijke bijeenkomst in 
de kerk van Warffum, waarbij onder andere 
de voorzitster van stichting Behoud Molen De 
David, Annette Broekhuizen in de bloemetjes 
werd gezet. 

Presentexemplaar de Zelfzwichter 2014/3 
voor prinses Beatrix
Er is een presentexemplaar van de Zelfzwich-
ter 2014.3, het speciale nummer rondom 
Tocht om de Noord, gestuurd naar prinses 
Beatrix omdat zij beschermvrouwe van De 
Hollandsche Molen is geworden. Van het 
secretariaat van de prinses kwam een bedank-
brief voor het toesturen van de Zelfzwichter. 
Een exemplaar van de nieuwe kaart ‘Molens 
in Groningen’ werd meegestuurd. 

Jubileumboek Widde Meuln
Het boek ‘De Widde Meuln Ten Boer 1839-
2014 De laatste op rij’ verscheen op 6 sep-
tember jongstleden in een oplage van 
750 exemplaren. Inmiddels is het bijna 
uitverkocht. Er zijn nog ongeveer 90 exem-
plaren beschikbaar.
In het boek wordt niet alleen de geschiedenis 
van de Widde Meuln belicht. Ook alle molens 
die in 1868 langs het Damsterdiep stonden 
passeren de revue. Van deze 33 molens is de 
Widde Meuln de laatste op rij.
Het boek is nog te bestellen via de website 
van het Groninger Landschap:
www.groningerlandschap.nl Het Groninger 
Molenhuis heeft ook nog exemplaren op 
voorraad. Bovendien is het boek te koop in 
de Readshop in Ten Boer en de Readshop in 
Appingedam. Prijs € 22,50. Wellicht een 
cadeau-idee voor de komende feestdagen. 
Zie voor de boekbespreking ‘Boekennieuws’ 
op pagina …..

Bijschrift
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Kloostermolen Garrelsweer
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
25 oktober werd de Kloostermolen te 
Garrelsweer in gebruik genomen, na een 
ingrijpende restauratie. Hiermee kan de 
molen weer mee malen in het gebied van 
waterschap Noorderzijlvest.

Molenwerkgroep Oost-Groningen 40 jaar
Een verslag van Jan Kugel 
Tijdens een feestelijke jaarvergadering op 
18 oktober herdacht de Molenwerkgroep 
Oost-Groningen het feit, dat ze 40 jaar 
geleden is opgericht. 

Op voorstel van bestuurslid Joep Grundemann 
werd Bé Oomkens benoemd tot erelid. Bé is 
één van de oprichters van de werkgroep en 
op grond van zijn verdiensten voor het 
behoud van molens in het algemeen en die 
van Oost-Groningen in het bijzonder meende 
het bestuur recht te doen aan dit voorstel. 
Bovendien is Bé jarenlang instructeur geweest 
en heeft menig nieuw-gediplomeerd mole-
naar vanaf Molen Dijkstra zijn plekje gevon-
den op een van de molens in Oost-Groningen. 
De werkgroep kan terugzien op een zeer 
geslaagd jubileumjaar. Op naar de 50!

Toelatingsexamens afgenomen
Op zaterdag 15 november deden de heren 
A. Kalk uit Zuidlaren en K. Tolboom uit 
Vlagtwedde hun provinciaal toelatingsexa-
men op molen Entreprise te Kolham. Kalk 
volgt de opleiding bij D.J. Tinga op De Vier 
Winden in Pieterburen en Tolboom bij N.
Holman/B.Oomkens op Molen Dijkstra te 

Winschoten. Beide kandidaten werden door 
de afdelingsbestuurders flink aan de tand 
gevoeld, maar beiden gaven blijk over 
voldoende kennis en vaardigheden te 
beschikken en zijn dus geslaagd. Ze worden 
voorgedragen bij de Vereniging de Hollandse 
Molen om in het voorjaar van 2015 hun 
landelijk examen af te mogen leggen. 

Nieuw contract tussen BankGiro Loterij en  
De Hollandsche Molen
De BankGiro Loterij en De Hollandsche Molen 
hebben hun samenwerking – wederom – ver-
lengd met vijf jaar tot en met 2019. De 
Hollandsche Molen ontvangt jaarlijks een 
bijdrage van deze goededoelenloterij van 
€ 400.000 voor het molenbehoud. De Holland-
sche Molen is dan ook zeer verheugd met de 
voortzetting van het beneficientschap. Met 
dit geld kunnen de komende jaren weer vele 
molens worden gerestaureerd.
De Hollandsche Molen is al sinds 2001 
beneficient van de loterij. Om de vijf jaar 
wordt de samenwerking geëvalueerd en 
neemt de loterij een beslissing over de 
toekomst. Dankzij de steun van dé cultuurlo-
terij van Nederland is de vereniging erin 
geslaagd tientallen molens te laten restaure-
ren. Niet alleen dit hoge aantal geeft aan hoe 
belangrijk de bijdragen van de loterij zijn 
geweest. Tussen deze molens zaten ook vele 
ernstig vervallen exemplaren die zonder 
steun van de BankGiro Loterij onherroepelijk 
verloren zouden zijn gegaan. De loterij was 
ook zeer positief over de kwaliteit van de 
samenwerking en besloot daarom onlangs 
tot verlenging van het contract.

loco-Dijkgraaf j. linDenBergh van Waterschap noorDerZijlvest en  
Molenaar j. j. schuurMan verrichten De officiële hanDeling
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Verrassende molenfoto

De verrassende molenfoto’s staan dit jaar in het teken van de seizoenen.  
Deze serie sluit af met een foto van Jan Danes’ ’eigen’ molen: de Entreprise te Kolham.
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MoLenON DERHOU D

Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

Koren- en pelmolen Dijkstra (131)  
te Winschoten
De molen ziet er inmiddels iets soberder uit 
dan enige tijd geleden. Op de nieuwe jas om 
het bovenachtkant zijn de leislagstroken op 
de hoeken niet weer aangebracht. De nieuwe 
fokken van redcedar zijn niet geverfd, in de 
verwachting/hoop, dat deze langer houden 
dan 15 jaar. 

Koren- en pelmolen Eva (124) te Usquert
In de ochtend van donderdag 23 oktober zijn 
de roeden van molen Eva verwisseld: de oude 
roeden werden gestreken zoals dat heet en 
daarna de nieuwe gestoken.

Slochter Molenstichting
Koren- en pelmolen Stels Meuln (97)  
te Harkstede
De molen is grondig aangepakt: een nieuwe 
windpeluw, een nieuw achterkeuvelens, een 
nieuwe staart, een geheel nieuwe zelfzwich-
ting op herstelde oude roeden en tenslotte 
zijn de bintbalken in het onderachtkant 
voorzien van aangegoten koppen. Dit laatste 
is een bewezen procedé waarbij de verrotte 
of vermolmde balkkoppen uit de muren 
worden verwijderd en deze koppen worden 
hersteld met kunsthars. Hierdoor kan de 
oorspronkelijke bintbalk behouden blijven. 
Op maandag 15 september werden alle 
hijsklussen uitgevoerd. De nieuwe windpe-
luw, korte spruit, staart en de twee nieuwe 
roeden zaten aan het eind van de middag op 
hun plaats en kon het afwerken van met 
name het gevlucht beginnen. Door de inzet 
van de beide molenaars is ook de baard 
geheel vernieuwd. 

Bakkers Meulentje te Slochteren
Dit weidemolentje stond vanaf mei 2007 op 
een paar liggers van de stelling van korenmo-
len Entreprise in Kolham, op het terrein bij 
poldermolen De Ruiten in Slochteren. Door 

een aantal bijzonder enthousiaste vrijwilli-
gers van de Historische Scheepswerf Wolthuis 
te Sappemeer (www.historischescheepswerf.
nl) is de molen grondig hersteld en is er een 
nieuw opvoerwerktuig gemaakt, in de vorm 
van een roerom. Eerder werd een kelder aan 
de waterkant bij De Ruiten gerealiseerd, 
waarop de molen werd geplaatst. In die 



kelder was toen al de roerom geplaatst, die 
op de ‘koningsspil’ van de molen werd 
aangesloten zodat, toen de molen afge-
bouwd was, het malen kon beginnen. Om dat 
malen te bevorderen zijn, als proef, een paar 
windbordjes op de roeden bevestigd. 

Poldermolen De Groote Polder (111)  
te Slochteren 
De molen ondergaat in de komende tijd een 
renovatie: de windpeluw wordt vervangen, er 
komt een nieuw gevlucht want met name de 
roeden zijn heel slecht geworden en er komt 
de al zo lang gewenste circuitbemaling.

Molenstichting Fivelingo
Poldermolen Olinger Koloniemolen (68)  
te Garrelsweer
Er worden voorbereiding getroffen voor het 
aanpassen van het penlager en de pensteen 
van de bovenas van de molen.

Poldermolen Meervogel (69) te Hoeksmeer 
nabij Garrelsweer 
Voor herstelwerkzaamheden in de neuzen en 
de conservatie van het ijzerwerk worden aan 
het eind van dit jaar de busselneuzen van de 
roeden genomen.

Koren- en pelmolen Stormvogel (70)  
te Loppersum 
Kleine onderhoudswerkzaamheden aan de 
stelling en het kozijn van de toegangsdeur.

Koren- en pelmolen De Leeuw (137)  
te Zeerijp 
Herstelwerkzaamheden aan de kammen van 
het bovenwiel en de bovenbonkelaar.

Molenstichting Hunsingo
Poldermolen ‘t Witte Lam (12) te Groningen
De molen is afgelopen zomer deels geschil-
derd.
 
Poldermolen Koningslaagte (13)  
te Zuidwolde
De molen is afgelopen zomer deels geschil-
derd. Er zijn enkele onderhoudswerkzaam-
heden aan het gaande werk van de vijzel 
gepleegd. 

Korenmolen Wilhelmina (87)  
te Noorderhoogebrug
De restauratiebeschikking van de provincie 
Groningen is gehonoreerd. De molen zal in 
het komende jaar worden gerestaureerd. 
Daarbij zal er veel gebeuren aan de kap, het 
gevlucht en aan een aantal onderdelen van 
het gaande en staande werk in de molen.

Poldermolen Langelandster (21)  
te Garmerwolde
De molen is afgelopen zomer deels geschil-
derd. De baard van de molen wordt vervan-
gen of hersteld, er zal een kistraam worden 
hersteld en de wangen naast beide toegangs-
deuren worden eveneens vervangen. 

Poldermolen Noordermolen (85) te Noorddijk
De molen is afgelopen zomer deels geschil-
derd. Delen van het gevlucht zijn hersteld of 
vervangen. 

Poldermolen De Palen (77) te Westerwijtwerd
De molen is afgelopen zomer deels geschil-
derd. Komende winter zullen er kleine 
onderhoudswerkzaamheden aan het gaande 
werk worden uitgevoerd.
 

houten vijZel van  
De kriMsterMolen  
te ZuiDWolDe
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Poldermolen Krimstermolen (9) te Zuidwolde
De molen is momenteel in restauratie. De kap 
is voorzien van nieuw riet, de staartconstruc-
tie is grotendeels hersteld. De beide nieuwe 
houten vijzels liggen bij de molen in afwach-
ting van terugplaatsing. Na het gereed 
komen hiervan is de molen weer geheel 
maalvaardig.

Poldermolen Zilvermeeuw (10)  
te Onderdendam
De Zilvermeeuw is momenteel in restauratie. 
De molen is in zijn geheel geschilderd, de kap 
is voorzien van een nieuwe laag riet. De 
herstelde vijzel ligt bij de molen in afwach-
ting van terugplaatsing. Na het gereed 
komen hiervan is de molen weer geheel 
maalvaardig met één stalen vijzel.

Molenstichting Westerkwartier 
Poldermolen De Eendracht (42)  
te Sebaldeburen 
Kleine onderhoudswerkzaamheden aan vang, 
bovenwiel maalspillen en de houten vijzel.

Poldermolen de Eolus (3) te Den Ham 
Kleine onderhoudswerkzaamheden aan de 
kap en pennen van de betonnen kruiring.

Poldermolen De Hilmahuister in Visvliet
Komende winter zullen er kleine onder-
houdswerkzaamheden worden uitgevoerd 
aan de vang en het bovenwiel. 

Poldermolen De Jonge Held (57) te Leegkerk
De beide roeden zijn doorgehaald. Daarnaast 
is de ketting van de zelfwichting vervangen.

Poldermolen Westerhorner (44) te Grijpskerk
De deksels van de schroefbakken zullen 
vervangen worden. 

Poldermolen Zuidwendinger (55)  
te Vierverlaten
Er zal onderhoud uitgevoerd gaan worden 
aan het gevlucht, ondermeer afstelling van 
de zelfzwichtingskleppen.

Poldermolen De Zwakkenburger (141)  
te Niezijl
Er zullen kleine onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd aan het staande werk van 
de molen.

Het Groninger Landschap
Koren- en pelmolen Ceres (18) te Spijk
Naast het herstel van de doorgezakte kap zijn 
ook het gevlucht en een gedeelte van het 
binnenwerk grondig hersteld. De restauratie 
is uitgevoerd door het molenmakersbedrijf 
Jellema uit Birdaard.

Koren- en pelmolen Hollands Welvaart (64) 
te Mensingeweer
Na de overname van de gemeente De Marne 
heeft de stichting een bedrag meegekregen 
voor het herstel van een stuk achterstallig 
onderhoud. Naast het vernieuwen van de 
achtkantbekleding zal ook de stelling 
grondig worden aangepakt. 

Koren- en pelmolen Zeldenrust (75)  
te Westerwijtwerd
De bevingsschade heeft bij deze molen z’n 
sporen zichtbaar achtergelaten en is op het 
ogenblik een zorgenkindje. Dit geldt niet 
alleen voor de eigenaar maar ook voor de 
omwonenden. In nauw overleg met de NAM 
wordt gewerkt aan een herstelplan. Het 
grote probleem hier is dat de fundering 
begint te zakken. 

Bij de overige molens in het bezit van Het 
Groninger Landschap zijn de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: 
Widde Meuln, Ten Boer, Bovenrijge, Ten Boer, 
De Vier Winden, Pieterburen, De Lelie, 
Eenrum.
De Onderneming, Vierhuizen, Nieberter 
Molen, in Niebert, De Zwaluw, Zuurdijk.

WerkZaaMheDen aan  
De kap van koren- en 
pelMolen ceres te spijk



Grieto de Vries, Roelof 
Mantingh, Wim Koeneman 
en Harry Westerhof zijn 
belast met de fusie van 
Molenstichting Oldambt en 
de Slochter Molenstichting. 
Zij poseren hier voor 
koren- en pelmolen De 
Noordstar in Noordbroek.
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