Retouradres: Wedderweg 30,
9699 RE Vriescheloo

Muldersnijs 2019-4

ISSN 1872-6739

COLOFON
Muldersnijs is het blad voor leden en donateurs van de vereniging
Molenwerkgroep Oost-Groningen. KvK no. 40037981.
Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door onze
adverteerders.
Bestuur:
Voorzitter:

Alidus Hofsteenge, 0597-530838
info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
Secretaris:
Remko Verstok, Wedderweg 30, 9699 RE Vriescheloo
secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
Penningmeester: Nico Holman, Hoofdweg 171, 9697 NG Blijham
Leden:
Jan Kugel en Abel Middel
Bankrekening:

NL55 INGB 0003 0251 39
t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen
De contributie bedraagt € 10,00 per jaar of deel van een jaar.
Website:
www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
Instructeurs:
Molen Edens te Winschoten, J. Kugel 06-10323438
Molen Dijkstra te Winschoten, N. Holman 0597-562894
Molen de Vier Winden te Pieterburen, D.J. Tinga 0595-441389
Redactie:

Hemmo Poppen
redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl

Het blad wordt afgedrukt toegezonden of op verzoek als PDF (in kleur) per mail
toegestuurd.

Voorpagina:
De Zuidwendinger in Vierverlaten (zie artikel op pagina 17)
Foto: Rob Hoving
Muldenijs 2019-4

Pagina 2

VAN HET BESTUUR

CONTRIBUTIE
De penningmeester roept de leden op hun contributie
2020 te betalen. De kosten zijn bij betaling vóór 1 april
10,--. Na verzending van herinneringen wordt dit
€ 15,-Doe dit a.u.b. om onze mooie werkgroep ook
financieel te steunen.

€

UITNODIGING
Het bestuur nodigt alle leden en
geïnteresseerden uit voor de nieuwjaarsvisite
op zaterdag 4 januari 2020 In Molen Edens van
10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje
kunnen we met elkaar (sterke) verhalen
uitwisselen en elkaar wind in de zeilen
toewensen.

Bestuur van de molenwerkgroep en de redactie van Muldersnijs wensen u
prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en winderig 2020.
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LINTJE VOOR MOLENAAR DERK JAN TINGA
Derk Jan Tinga is op 20 september benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen
van burgemeester Henk Jan Bolding van Het
Hogeland ontving de Winsumer de onderscheiding
in molen De Vier Winden in Pieterburen.
Tinga is 40 jaar actief als vrijwillige molenaar. Zijn
kennis en vaardigheid bracht hij namens het Gilde
van Vrijwillige Molenaars Groningen over op tal
van aspirant-molenaars. Hij is actief op diverse
molens.
Met een smoes was Derk Jan naar de molen
gelokt onder het mom van: “Er komt een
bruidspaar die foto’s wil maken op de molen”.
Dus werd de molen aangekleed, de vlaggen
gingen uit en ach laten we de koffiepot ook maar
even aanzetten.
De verassing was groot voor Derk Jan toen de
burgemeester en een kar vol molenaars aan
kwam rijden. In plaats van het bruidspaar werd hij
dus zelf voor de molen gefotografeerd.
Vanaf deze plaats namens de redactie nog van harte gefeliciteerd.
Wat bijna vergeten werd dat niet alleen Derk Jan Tinga, maar ook Gerard
Murris 40 jaar molenaar was. De examendata scheelde maar een week.
Tijdens de najaarsvergadering van de molenwerkgroep was er voor beide
heren nog een moment van aandacht.
Leuk om te melden is dat diezelfde Derk Jan Tinga in de Zelfzwichter nummer 3
van 1981 een verhaal heeft geschreven over Gerard Murris.
In het volgende artikel duiken we dus even in het verleden.

TERUG IN DE TIJD
GESPREK MET GERHARD MURRIS
(uit De Zelfzwichter 3/1981)
Daar staat hij voor zijn molen in de Westerse Molenpolder bij Scheemda.
Hoe is Murris eigenlijk in het molenwereldje verzeild geraakt?
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Bij zijn zwager Henk Muda zag
hij de cursus van Den Besten
over de opleiding tot
watermolenaar. En aangezien
hij zelf een technische opleiding
had genoten (HTS), was hij
onmiddellijk erg geïnteresseerd
in die opleiding. Hij hoorde toen
ook dat er een opleiding werd
gegeven bij de heer Dijk in
Aduard. In diezelfde tijd las hij
heel toevallig dat er bij hem in
de buurt, hij woont in
Winschoten, ook een opleiding
werd gegeven. Er stond
namelijk een advertentie in het
Nieuwsblad van het Noorden
van de molenwerkgroep OostGroningen, waarin nieuwe cursisten werden opgeroepen.
Zo kwam hij bij de heer Bos in Bellingwolde in opleiding. Dat was in 1976. Op
dat moment waren er ook al andere vrijwilligers in opleiding, namelijk de heer
en mevrouw Santema, Roelf Groeneveld en Erik Krijger. In die tijd werd de
theorieles in Onstwedde gegeven, de lessen op de molen waren één keer per
veertien dagen. De molen van Bellingwolde had in die tijd nog maar twee zeilen
en nog geen fokwieken zoals tegenwoordig.
Er worden voor de vrijwilligers ook kleine excursies in de omgeving gemaakt
om ook met andere molentypes kennis te kunnen maken. Zo werd er onder
anderen een excursie naar. Ost-Friesland gemaakt naar Spetzerfehn, de
standerd van Papenburg met de zogenaamde timmermansroe, wieken die met
de wijzers van de klok mee draaien en de grote korenmolen van Mitlingmark,
die op dat moment net onder handen zou worden genomen voor een
herstelbeurt.
In Vriescheloo draaide toen molenaar Bunk en ook daar werd een gedeelte van
de opleiding gevolgd. Ook maakte Gerard samen met andere vrijwilligers eens
een excursie naar de Westerse Molen bij Scheemda, de molen waar hij nu zelf
op draait.
In die tijd bemaalde vrijwilliger Buiskool uit Blijham de molen nog.
Langzamerhand had hij zoveel kennis van de molen gekregen dat hij erover
begon te denken aan te vragen voor het examen. Om de puntjes op de i te
zetten ging hij daarna naar de heer Dijk in Vierhuizen. Dat was eind 1978. Zijn
eerste examen deed hij in Noordlaren op de korenmolen aldaar. Maar door te
veel zeil en daardoor te lang vangen zakte hij helaas. Bovendien is het zo dat
als je als vrijwilliger enigszins onzeker bent de examencommissie je nog harder
aan de tand gaat voelen, zodat het geheel een enigszins onaangename indruk
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op je achterlaat. Gerard ging echter geenszins bij de pakken neerzitten en
vervolgde zijn opleiding bij de heer Dijk in Vierhuizen.
In die tijd was er met de vereniging een excursie naar Friesland, waar ook weer
enige ervaring met verschillende molentypes kon worden opgedaan. Zijn hele
vakantie dat jaar heeft hij gebruikt om allerlei verschillende molens in Nederland
te bezoeken. Zo zag hij voor het eerst een trommelvang, de torenmolen van
Lienden en Zeddam en standerdmolens in de Betuwe. De windmolens in ZuidHolland waren over het algemeen moeilijk bereikbaar. Dat varieerde namelijk
van een afgelegen ligging tot bordjes met daarop “wacht u voor de hond”. Ook
heeft hij toen voor het eerst een paltrokmolen gezien, namelijk in HaarlemSchalkwijk ‘De Eenhoorn’ met de bekende ringmuur en rollen en de paraplustokken. In het natuurmonument De Weerribben bekeek hij een tjasker. De
museummolen in de Schermer was de eerste keer dat hij voet zette binnen de
grote Hollandse binnenkruier. Vooral de grote ruimte onder de kap valt dan op.
Op die molen mocht hij ook een zeil voorleggen.
Eind 1979 deed hij weer examen, nu op de Entreprise te Kolham.
Daarvoor had hij al enkele proeflessen gevolgd van vrijwilliger Hans Walstra.
Die keer lukte het wel en het voorjaar daarna, in 1980, kon hij zijn diploma in
ontvangst nemen in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam op een Algemene
Vergadering van de Hollandsche Molen.
Ten tijde van het examen had hij al van vrijwilliger Buiskool gehoord dat die
waarschijnlijk van de Westerse Molen af zou gaan. De heer Buiskool verzorgt
nu de opleiding van vrijwilligers te Vriescheloo.
Er volgt een gesprek met voorzitter P.C. Lindenbergh en secretaris C.G.
Wagenaar en de heer Schuur van het waterschap Oldambt. Daar werd Gerard
aangenomen als nieuwe vrijwillig molenaar op de Westerse Molen.
In zijn dagelijkse werk is Gerard in dienst van de Provinciale Waterstaat
betrokken bij het beheer en het onderhoud van de provinciale wegen. Zijn
molen staat aan het Buiten Nieuwediep, dat van Rodetil naar ‘t Waar loopt en
uitkomt in het Termunterzijldiep. De molen ligt aan de vroegere Noord Ooster
Lokaal Spoorbaan, waarvan alleen een gedeelte van de spoordijk nog rest. Het
is een B.W.O. molen, doordat de molen niet de enige bemaling op de polder is,
maar er ook een groot gemaal bij Rodetil staat. De molen is voorzien van
zelfzwichting en dat heeft zo zijn voordelen, vind Gerard.
De molen is echter uitermate slecht bereikbaar, alleen via het terrein van
landbouwer Knottnerus aan de Hamrikkerweg leidt er een redelijk berijdbare
weg naar de molen. Je gaat dan over een betonnen weg dwars door het veld.
De laatste 200 meter moet je via het maaipad. Die slechte bereikbaarheid en de
afgelegen ligging zorgen er ook voor dat de jeugd de molen kennelijk een
uitstekend clubhuis vindt.
Hetgeen vroeger nogal eens te merken was aan de vernielingen die werden
aangericht. Tegenwoordig is dat echter een heel stuk moeilijker geworden,
aangezien er nu zware bouten voor de deuren zijn aangebracht en ook de
vijzelbakken en de wateruitloop van hekken en luiken zijn voorzien die het
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binnendringen van ongewenste mensen moeten zien te voorkomen. Dit schijnt
inderdaad aardig te lukken.
De afgelegen ligging kwam onder anderen op de afgelopen Nationale
Molendag goed tot uiting:.Murris kreeg slechts vijf bezoekers. Er zijn echter ook
wel eens twee keer dertig kinderen op bezoek geweest die samen met een
onderwijzer een bezoek aan het waterschap brachten. Ondanks de weinige
bezoekers merkt Gerard toch dat de mensen waarderen dat ze de molen zien
draaien. Zo doen sommige mensen die met hun auto in de verte over de weg
rijden, de lampen wel eens aan en uit, ten teken van sympathie. Die
eenzaamheid vindt Gerard toch eigenlijk niet zo heel erg. Want, zo zegt hij, de
mensen die toch komen hebben er iets voor over en zijn dus ook veel
geïnteresseerder. De molen zal waarschijnlijk in de toekomst in de
Molenstichting Oldambt worden opgenomen.
De onderhoudstoestand van de molen binnen is goed. De maalvaardigheid ook,
maar de Van Busselneus is er zo goed als af en ook zou de molen en kwastje
verf goed kunnen gebruiken.
Gerard kan echt van zijn molen genieten. Soms loopt hij als de molen draait
een eindje het land in om van een afstand naar de molen te kijken.
Wat vindt hij van een korenmolen? Een korenmolen brengt ergens veel meer
werk met zich mee. Bovendien is er tegenwoordig voor een vrijwilliger meestal
niet veel meer te malen. Een korenmolen geeft veel meer stof en rompslomp.
Daar staat dan natuurlijk wel tegenover dat een watermolen meestal moeilijk
bereikbaar is, vooral in zijn geval.
In de toekomst lijkt het hem nog wel eens interessant om in Winschoten op één
van de dan waarschijnlijk herstelde korenmolens te gaan draaien.
Maar toch trekt zijn poldermolen hem eigenlijk meer.
was getekend Derk-Jan Tinga. (Zelfzwichter 3/1981)
Noot van de redactie: In het artikel worden onderwerpen verteld die inmiddels al
weer verleden tijd zijn. Gerard is inmiddels al weer jaren molenaar op molen
Berg in Winschoten.

MOLENGEDICHT
Rijmpje : Het molenaarsleven heeft God ons gegeven.
Maar het malen bij nacht heeft de duivel bedacht.
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WESTERSE MOLEN “ONTHOOFD”
Bijdrage van Wim van Rheen
- Tijdens een stilstaande Westerse molen.
Op achtergrond van de
foto`s is de molen te zien.
Verder op de voorgrond
grazen schapen.
woensdag 1 augustus is
de kap afgenomen voor
het noodzakelijke herstel.
Een noodkap
vergelijkbaar die lijkt op
een Ufo is tijdelijk
geplaatst om regenwater
te weren.
Extra werk aan het
wiekenkruis en de staart
is toen tevoorschijn
gekomen.
- Molenstichting Midden en Oost Groningen is de eigenaar.
Opgericht in 2015 heeft deze organisatie meerdere molens in haar bezit.
Ook in Nieuw Scheemda molen De Dellen.
Kijk eens op : www.msmog.nl, www.facebook.com/msmog
- op vrijdag 19 april hebben 12 mensen deelgenomen aan het ommetje
Westerse molen.
Deze wandelroute is 7,5 kilometer als er een groep zich aan wil melden dan zijn
er een aantal locaties die de deur open doen en wordt er meer verteld.
- De bruggenhoofden over het Buiten Nieuwe diep zijn begin november
hersteld door Kramer uit Metslawier (Fr)

GEZIEN IN ZWEDEN
Af en toe rijd ik met een truck door Europa en laatst was ik in Zweden. Mooi
land met bijzondere molens. De bovenkruiers hebben vaak een ui-vormige kap
net als de Deense molens. Maar ik kwam ook een stander tegen, waarvan ik de
constructie nader heb bekeken. De stiepen waren gelijk van hoogte en de
kruisplaten die daar overheen lagen waren dubbel, dus aan weerszijde van de
stander. Ze waren ook bij de kruising met de ander kruisplaat in elkaar gewerkt.
Met een halfhoutverbinding. Daarmee waren er ook 16 steekbanden. Iedere
kruisplaat had er twee aan iedere kant. In vergelijking tot de kruisplaten die wij
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hier kennen was er
gebruik gemaakt
van veel minder
zware balken. Maar
dit maakt wel
duidelijk, dat de
stander Niet op de
kruisplaten rust!!
Joep Gründemann

WIST JE DAT????
- De molens in Winschoten een aantal weken in het oranje licht hebben
gestaan?
Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen
Tussen 25 November en 10 December zijn de '16 Days of Action
against Violence', geïnitieerd door de Verenigde Naties. Met name op
25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen,
worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur
oranje. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een
hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds
2014 is het oranje uitlichten van landmarks een onderdeel van 'Orange
the World'. In dat jaar deden bijvoorbeeld Time Square, de Empire
State Building en de piramides en sfinx in Cairo mee.
Inmiddels worden landmarks oranje uitgelicht en vinden activiteiten
plaats in meer dan 100 landen.
- Op de voorpagina van molendatabase.nl 16 lessen van Kees Vanger in
Powerpoint speciaal voor MIO’s staan. Maar ook interessant voor de ervaren
molenaar.
- Onlangs Joep Gründemann en Michel Steemers de cursus trainer
valbeveiliging met goed gevolg hebben doorlopen. Zij mogen hun kennis nu ook
overdragen aan andere molenaars.
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AFSCHEID MARTEN WARNTJES
Op 26 november hebben we als molenaars in de gemeente Oldambt in een
gezellig
samenzijn
afscheid
genomen van
Marten
Warntjes.
Marten was
als
ambtenaar bij
de gemeente
Oldambt en
voorheen bij
de gemeente
Winschoten
nauw betrokken bij het onderhoud van de monumentale gebouwen, waaronder
de molens, in de gemeente.
Met hem hadden we als molenaars een goede band. Als er problemen waren
met de molen was een telefoontje of mailtje voldoende om het in gang te krijgen
dat het verholpen werd.
Muldenijs 2019-4

Pagina 10

Als nestor van onze club molenaars in de gemeente Oldambt heeft Klaas Strijk
het woord gevoerd en dank uitgesproken voor het werk wat Marten voor de
molens heeft gedaan. Tevens is aan hem namens de molenaars een cadeau
aangeboden ter afscheid en hebben we zijn vrouw, die ook aanwezig was in de
bloemetjes gezet.
Als reactie hierop was Marten zeer verblijd en memoreerde toch een aantal
werken wat hij heeft begeleid zoals het ophogen van molen Edens. Ook stond
hij namens de gemeente als eerste op de stoep van de rijksdienst cultureel
erfgoed om te zorgen dat er subsidiegelden voor het onderhoud van de molens
vrijgemaakt werden.
Marten gaat nu van zijn pensioen genieten en zijn hobby’s onder handen
nemen. Eén daarvan is het maken van houten speelgoed. Daarnaast zullen ze
vaak met hun camper op pad gaan.
We wensen Marten en zijn vrouw nog vele gezonde jaren.
Een opvolger is nog niet aangewezen door de gemeente, maar we zullen
binnenkort een gesprek aanvragen hoe we in de toekomst het contact met de
gemeente gaan onderhouden.

VRAAG
Ansichtkaart van een Vlaamse
standerdmolen in 1917.
Maar wat klopt er niet aan deze
tekening??!

Antwoord op pagina 19
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GEBEURTENISSEN IN GANZEDIJK
Eind oktober heeft Rolf Dijkema -van 'de Molenmakers'- de roeden bij Udema
doorgehaald (later ook bij andere molens
van gemeente Oldambt) maar heeft ook
verstevigingsklossen aangebracht onder
de lange schoor/ spruit.
Edens (Dijkstra en Berg, red) heeft al een
tijdje deze extra ondersteuning.
Het zal niet verkeerd zijn om molens met
een voeghouten kruiwerk van zo'n extra
steun te voorzien, ziet er niet alleen
degelijk uit maar ontlast ook zeker de
duw- en trekverbinding aan de spruit.
Michel Steemers
Nog een gebeurtenis in Ganzedijk.
Tijdens dat roede doorhalen merkte Rolf Dijkema vanuit de hoogwerker iets
opmerkelijks.
Bij de splitsing van de wegen naar Drieborg en Ganzedijk stonden mensen te
zwaaien en moeilijk te doen aan de slootkant.
Wat bleek: De vrouw van een ouder echtpaar op een scootmobiel had de bocht
naar het fietspad een beetje te snel genomen en was doorgeschoten de sloot
in. Op dat moment waren er een aantal mensen op de molen aanwezig. Dus
snel een touw meegenomen en kijken of we hulp konden bieden.
Gelukkig was de vrouw, wel hevig geschrokken, al door de omstanders uit de
sloot gehaald, alleen de scootmobiel lag er nog in.
Omdat er nu een paar extra
mensen waren met een touw
kon met vereende krachten de
scootmobiel ook weer op het
droge worden getrokken.
Onder de modder en een klein
beetje beschadigt toch maar
even proberen of het ding het
nog deed.
En ja hoor even later was
mevrouw weer onderweg.
Natuurlijk wel even met elkaar op de foto.
En bij de vraag hoe het nu gekomen is antwoorde de vrouw. Ach ja te snel door
de bocht en het is mij al eerder overkomen.
Ze was er aan gewend dus.
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Het is allemaal goed gekomen ze zijn richting Finsterwolde gereden en een
uurtje later kwamen ze weer langs terug naar huis.

VROEGER OOK TOEGEPAST
Gekregen van een
molenmaker.
Een houten halslager met
een inleg van asbest.
Dat mag uiteraard niet meer
worden toegepast, maar zo
zie je waar asbest vroeger
allemaal voor gebruikt werd.
De foto is uit de
Huinsermolen in Húns bij
Winsum in Friesland.
DE HOLLANDSCHE MOLEN
De Hollandsche Molen gaat een
Jongerenfonds Molens oprichten.
Met dit fonds geeft de landelijke
molenvereniging jonge mensen
de kans zich actief voor molens
én molenbehoud in te zetten.
“Hoe zij dat willen doen, mogen
ze zelf bepalen. Het is een fonds
vóór en dóór jongeren. Dus kom
maar op met ideeën!”, zei
directeur Nicole Bakker op 4
november tijdens de uitreiking van
de Prins Bernhard
Cultuurfondsprijs 2019 aan de
vereniging in Muziekgebouw aan
’t IJ in Amsterdam. De helft van
het totale geldbedrag van 150.000
euro dat aan de prijs is verbonden
is bestemd voor dit doel.
(uit Nieuwsbrief extra november
2019)
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UIT DE OUDE DOOS
Ingezonden door Wieke Duinmeijer
REGLEMENT.
Waarnaar zich die persoon zal hebben te gedragen, die als watermolenaar bij
de Noorder Hoeksmeersterpolder in dienst is volgens de bepalingen van de wet
op het Arbeidscontract.
-Art. 1 .
De molenaar is verplicht te malen ten allen tijde , wanneer zulks nodig
geacht wordt voor de polder en wel iederen dag van s,morgens vier uur tot
s,avonds tien uur en daaren boven op aanzegging van een der volmachten
tevens het zogenaamde nachtmalen , met de windmolen te verrichten om de
andere nacht tegen een vergoeding van F. 1,25 per uur.
-Art . 2 .
De molenaar moet de bemalingswerktuigen en al hetgeen daartoe
behoort zindelijk en netjes onderhouden en tevens in het bijzonder waakzaam
zijn in geval van storm en onweder. Hij moet zorgen dat de molen en het
elektrisch gemaal steeds op tijd worden gesmeerd en bij het ontdekken van de
geringste storing moet hij onmiddellijk zijn maatregelen zijn maatregelen nemen
en de volmachten hiervan kennis geven.
De ruimte bij de bemalingswerktuigen mag hij niet anders gebruiken dan met
toestemming der volmachten.
Voor de bemaling moet in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van de
windmolen en in de tweede plaats van het electrisch gemaal.
De molenaar mag nimmer de bediening van de bemalingswerktuigen aan een
ander overdragen dan met toestemming der volmachten.
Hij is verplicht alle voorkomende werkzaamheden bij genoemde polder te
verrichten.
-Art. 3 .
Als vergoeding zal de molenaar ontvangen :
1. Het gebruik van huis en tuin .
2. Het vrije gebruik van 2 H.A . 41 a 90 c.a. grond , gelegen bij de molen. ;
3. F.35 , -- bode-loon ;
4. Een salaris van F. 200, -- per jaar, te betalen in twee termijnen telkens op
1 November en 1 Mei van ieder jaar.
5. Voor het elektrisch nachtmalen 1/4 cent per KWH , berekend naar tarief
111.
-Art. 4.
De molenaar is verplicht zonder vergoeding schoon te houden :
a) Het gedeelte van de Katerhals van de molen en het gemaal tot het eerste
perceel van J.Berg.
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b) De tochtsloot van de Katerhals tot de grindweg tussen de Wed. E.
Doornbos en E. Dijkema .
c) De tochtsloot tussen Erven Koolman en E. Dijkema tot de grindweg.
-Art. 5 .
De molenaar , die niet aan zijn verplichtingen voldoet of weigerachtig is aan
die plichten te voldoen, zal gehouden zijn binnen 14 dagen , nadat aan hem
door de volmachten is kennis gegeven , dat ze hem niet langer als
watermolenaar in dienst wensen te houden, zonder opgaaf van redenen , de
dienst te verlaten en de woning, tuin en grond ter beschikking van de
volmachten te stellen. wat de grond betreft zulks in overleg.
-Art. 6
Wil de molenaar de dienst als watermolenaar bij de polder verlaten, dan is
hij verplicht hiervan drie maanden van te voren schriftelijk kennis te geven aan
de volmachten.
Indien deze arbeidsovereenkomst drie maanden voor de afloop niet door een
der partijen wordt opgezegd, zal deze stilzwijgend wederom zijn verlengd.
DE ZUIDWENDINGER
Een bijdrage van Anja Hoogduin
Dit jaar, 2019, bestaat de molen Zuidwendinger 200 jaar. Niet alleen dat is
bijzonder, ook bijzonder is dat de molen al die 200 jaar op dezelfde plek in
Vierverlaten staat.
De Zuidwendinger is in 1819 gebouwd door de molenmakers L.B. Wolding en
B.E. Sonius uit Groningen en molenmaker J.E. Sonius uit Hoogezand voor
3110 Gulden.
De molen bemaalde altijd de gelijknamige polder en deed dat tot 1960 volledig
op windkracht. In dat jaar is er een 12 pk elektromotor aan de vijzel geschakeld.
Op windkracht wordt vanaf dat moment niet meer gemalen. Dat leidde het
verval van de molen in. De molen komt er steeds slechter bij te staan tot het
bijkans een bouwval genoemd kan worden. De Stichting Groninger
molenvrienden trekt zich dan het lot van de molen aan en maakt een restauratie
mogelijk. Op 26 april 1991 wordt de gerestaureerde molen geopend.
Momenteel zijn er drie vrijwillig molenaars aan de Zuidwendinger verbonden. Er
wordt op gezette tijden met de molen gedraaid en als het kan ook gemalen.
Want het aardige is dat de molen in geval van nood nog steeds op de wind het
werk kan doen waarvoor hij ooit gebouwd is.
Omdat de molen uitsluitend via particulier terrein bereikbaar is deze niet voor
publiek toegankelijk. Voor molendagen en speciale gelegenheden wordt hierop
een uitzondering gemaakt.
In het kader van het 200-jarig bestaan is er op de molen een kleine expositie
over de geschiedenis
van de molen ingericht geweest.
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Kruisplaten zijn onderling niet verbonden waardoor de steekbanden uit elkaar
worden gedrukt.

MOLEN DIJKSTRA WINSCHOTEN
Op dit moment staat molen Dijkstra op advies van de molenmaker stil.
Het waarom is een lang verhaal, maar ik probeer het kort te houden.
In september vorig jaar begon de vang aan te lopen. Bij de aansluitingen van
buikstuk en teenstuk. Bijstellen zou je zeggen met de rust en de rijklamp. Ware
het niet dat er bijna geen ruimte meer tussen teenstuk en voeghout zat. De
vang had dus gewoon geen ruimte om vrij te trekken.
In oktober heeft de molenmaker de as een stukje opgetempeld waardoor er
meer ruimte ontstond. Toen is er ook een breuklijn ontdekt in de linker voeghout
ter plaatse van de rust. De molenmaker heeft toen merktekens gezet. 10cm
tussen 2 lijntjes met de vraag om die afstand in de gaten te houden. In mei dit
jaar was de afstand een halve centimeter gegroeid naar 10,5 cm.
In oktober begint de vang weer aan te lopen met dezelfde oorzaak als een jaar
eerder. De ruimte tussen teenstuk en voeghout is weer bijna weg en weer 2mm
erbij tussen de streepjes. Na overleg molenmaker het advies "niet meer
draaien".
Samen met de molenmaker is er nu een oplossing uitgedokterd. Op het
moment dat ik dit schrijf is er melding gemaakt bij de gemeente en zal de
molenmaker een prijsopgaaf maken en aanbieden aan de gemeente.
Nu maar hopen dat er nog een potje is waaruit het betaalt kan worden.
Hemmo Poppen
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