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Het stille molentje van Wedderveer

REPORTAGE
ZAAGMOLEN

3 Molentje 75 jaar geleden
gebouwd

Door Marcel Looden
Wedderveer Demolens van Oost-

Groningen zijn duidelijk aanwezig.

Hun wieken torenen hoog boven

veel gebouwen uit. Maar er is een

die voor velen onzichbaar blijft. Dat

is de zaagmolen van Wedderveer.

Die bestaat al 75 jaar.

Die zaagmolen staat in de tuin

van Arnold Dost en Olga Schaver.

Vanaf de weg zie je hem nauwe-

lijks. Betreed je de tuin, dan ont-

waar je hem. Hij heeft bomen om

zich heen en vlakbij kabbelt de

Westerwoldse Aa. Alles ademt er

grote romantiek uit, zeker op

herfstdagen als deze.

"Toen ik dit huis in 1995 kocht,

was demolen een bouwval", vertelt

Dost. "Ik liet hem restaureren. Het

was een rijksmonument en zo

kreeg ik subsidies, de hele opknap-

beurt kostte 120.000 gulden." Voor

dat bedrag kreeg Wedderveer de

molen terug zoals Eiko Feunekes

die er had neergezet. Hij was een

landbouwer en ontwierp de molen

in 1937. Hij bouwde hem ook, hij

wilde er een groot bos elders in de

regio tot planken mee verwerken.

Feunekes overleed in 1940. "En

vervolgens gebeurde er nauwelijks

iets met de molen", weet Dost. "Zo

kon hij tot het bouwvalworden dat

ik aantrof." Maar nu staat hij weer

in volle glorie in de tuin. Veel klei-

ner en stiller dan de andere molens

in Oost-Groningen. Maar wel bij-

zonder. Immers, waar die andere

molens van gemeenten of stichtin-

gen zijn, heeft hij particuliere ba-

zen die voor zijn onderhoud beta-

len, Arnold Dost en Olga Schaver.

"En hij is ook de enigemet zelfkrui-

ing, dat betekent dat de wieken

zich altijdnaar dewind richten, ook

dat is bijzonder."

Dat maakt dat regelmatig bezoe-

kers de zaagmolen komen bekij-

ken. Dost laat de wieken dan draai-

en. Dat zijn de dagen waarop de

molen veel aandacht krijgt. Maar

op al die andere dagen is hij on-

zichtbaar, de molen van Wedder-

veer.

¬ De zaagmolen van Arnold Dost en Olga Schaver verscholen tussen de bomen in hun tuin.
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