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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: Gevonden door Michel Steemers 
Een der laatst overgebleven molens in de hoofdstad.  
Hoevelen, die  zoo'n  kokette en levendige stoffage aan den rand van 
Amsterdam waren, zijn reeds verdwenen!  -  De schendende hand des sloopers 
heeft  ze geveld  -  Het molentje, hier in beeld gebracht door een speurenden, 
kwieken  fotograaf, staat nog ongerept te midden van een volkrijke omgeving. 
 
In de krant van 21 januari 1922 schrijft men over de Gooyer: "het molentje..." 
Terwijl het een piekhoogte heeft van ca. 50 meter en een gevlucht van 26,6 
meter! 

mailto:info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/
mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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VAN HET BESTUUR 

 
Het bestuur is op 2 juni bij elkaar geweest voor een extra vergadering waarin 
een aantal zaken besproken zijn die we met jullie willen delen. 
 
1. Najaarsvergadering 

De najaarsvergadering gaat in ieder geval door en is vastgesteld op woensdag 
20 oktober 2021 op een locatie waar (als het dan nog nodig is) we ons aan de 
anderhalve meter kunnen houden.  
 
2. Nieuwe bestuursleden 

Al eerder is gemeld dat Nico Holman niet herkiesbaar is als penningmeester. 
Ook dat Alidus Hofsteenge in 2019 heeft  aangeven het voorzitterschap tijdelijk 
op zich te willen nemen en nu wil stoppen i.v.m. andere werkzaamheden. 
 
We zoeken dus een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. 
 
 Belangstellenden voor deze functies kunnen zich opgeven bij de 
secretaris via: 
 secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl of een telefoontje naar 
0621547230 
 
3. Excursie 

In overleg met de organisatoren is besloten de excursie te verplaatsen naar 
april 2022. 
 
4. Bezoek op de molen naar aanleiding van de versoepeling van de 

coronamaatregelen op 5 juni. 
Het bestuur adviseert de leden om zich aan de geldende regelingen te houden 
wat betreft het aantal bezoekers per m2. (1 per 10 m2) Daarnaast is het 
afhankelijk wat op jouw molen volgens jou en de eigenaar verantwoord is 
binnen die wettelijke regeling.  
 
5. Actie rond de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Deze wet regelt onder meer de aansprakelijkheid van bestuursleden van 
verenigingen, stichtingen en raden van toezicht en moet het oneigenlijk gebruik 
van gelden en fraude minimaliseren. 
Deze nieuwe wet staat boven de huidige statuten en gaat in op 1 juli 2021. 
Diverse koepelorganisaties hebben een stappenplan ontwikkeld aan de hand 
waarvan we onze eigen statuten en afspraken kunt screenen en vervolgens 
aanpassen aan de nieuwe wet. 
Als uiteindelijk blijkt dat er een statutenwijziging nodig is, moet dat voor 1 juli 
2026. 
 

mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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6. Gilde jubileum: Activiteiten en bijdrage aan de afdeling Groningen.  
Voor het 50 jarig bestaan van het Gilde krijgt iedere afdeling een maand om 
zich te presenteren. Voor Groningen is dat maart 2022 met als onderwerp: Het 
pellen.  
Er wordt en film gemaakt door Anton Tiktak met alles rond gerst en het pellen 
en een receptenboek met gort als onderwerp. De totale kosten bedragen 
ongeveer € 26.000,-- 
De opdracht voor de film is reeds gegeven en er wordt ook al aan gewerkt. Het 
pellen vindt in principe plaats in molen Dijkstra. Ervan uitgaande dat de 
reparatie van het voeghout tijdig gebeurt. Omdat de film ook gebruikt kan 
worden als promotie/voorlichting binnen onze werkgroep stelt het bestuur 
hiervoor € 750,-- beschikbaar.  
 
7. Contributie 

Een groot aantal leden heeft de contributie voor 2021 nog niet betaald. Het 
bestuur dringt er op aan om, als u internetbankiert, de contributie jaarlijks 
automatisch in januari over te laten maken.  
Een simpele instelling en klaar. Voor zo’n kleine vereniging als wij zijn, scheelt 
dat een hoop gedoe. 
 

MOLENZOMER  

 
2021 staat voor Erfgoedpartners in het teken van molens en wandelen. Dat 
doen wij samen met de organisatie van het Pronkjewailpad onder de noemer 
‘Molenzomer’. Inwoners en toeristen worden uitgedaagd om wandelend of 
fietsend te genieten van de molens en het landschap en alle Groninger molens 
op te zoeken. Wie meer wil weten kan terecht op de 
website www.groningermolens.nl waar interessante molenverhalen en -liedjes 
te vinden zijn, maar ook interviews met molenaars en molengidsen, recepten en 
museale molenvondsten. www.groningermolens.nl. 
Gedurende de Molenzomer wordt de website geregeld voorzien van nieuwe 
informatie. Ook het molenblad de Zelfzwichter zal aandacht aan de 
Molenzomer besteden. 
 
Pronkjewailpad 
In samenwerking met Erfgoedpartners biedt het Pronkjewailpad in 2021 de 
wandelaar een extra uitdaging: zij kunnen namelijk een ‘molenstempel’ 
verdienen door vragen over molens te beantwoorden. In 2021 doen ruim 
negentig molens in de provincie Groningen mee als extra stempelpost – niet 
alleen op de routes van het Pronkjewailpad, maar ook daarbuiten. Bij die 
molens moeten wandelaars vragen beantwoorden of opdrachten uitvoeren. 
Wandelaars die vijftig molenstempels hebben verzameld ontvangen een 
bijzonder cadeau. 
 

http://www.groningermolens.nl/
https://erfgoedpartners.us17.list-manage.com/track/click?u=bf1eb43172a5cdf08b880f4d9&id=4039e98198&e=56f389f117
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Oostroute van het Pronkjewailpad geopend 
Naast de Noord- en de Zuidroute is vanaf 1 april ook een Oostroute van het 
Pronkjewailpad. De ruim tweehonderd kilometer lange route loopt door het 
oosten van de provincie Groningen. Op een verrassende wijze maken 
wandelaars kennis met het landschap, de cultuur, het erfgoed én de inwoners 
van dat gebied. De 220 kilometer lange route is van 1 april tot en met 31 
oktober te wandelen. De inschrijving voor de Oostroute is inmiddels geopend. 
Ook de Noord- en Zuidroute blijven het komende jaar geopend. Meer informatie 
en inschrijven kan via www.pronkjewailpad.nl. 
 

FACEBOEKPAGINA’S 

 
Naast websites van molens staan er op Facebook een aantal interessante 
verhalen en ervaringen. Kijk maar eens op: 
- Molens en hun molenaars: 
https://www.facebook.com/groups/623726281013065 
- Molens in de 3 noordelijke provincies 
https://www.facebook.com/search/top?q=molens%20in%20de%203%20noordel
ijke%20provincies 
- Molenjongeren https://www.facebook.com/molenjongeren 
- Groningen Molens https://www.facebook.com/riekus.vanderwal 
 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

 
Op 26 april 2021 kreeg Cor Kosmeijer uit 
handen van de burgemeester van de 
gemeente Westerwolde een lintje 
uitgereikt. Hij kreeg deze onderscheiding 
voor zijn sterke betrokkenheid bij de 
molens in het algemeen, maar vooral 
vanwege zijn vele jaren als molenaar op 
de Korenschoof in Noordlaren. Vanwege 
corona vond de uitreiking bij de 
standerdmolen in zijn woonplaats 
Bourtange waarbij hij volledig werd verrast 
door de aanwezigheid van de 
burgervader, omdat hij dacht een 
familieportret te laten maken. De 
weergoden hielpen mee om Cor bij deze gebeurtenis ook letterlijk in het 
zonnetje te zetten. 
 
Hij is nu LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU. 
Nog van harte gefeliciteerd. 
 

http://www.pronkjewailpad.nl/
https://www.facebook.com/groups/623726281013065
https://www.facebook.com/search/top?q=molens%20in%20de%203%20noordelijke%20provincies
https://www.facebook.com/search/top?q=molens%20in%20de%203%20noordelijke%20provincies
https://www.facebook.com/molenjongeren
https://www.facebook.com/riekus.vanderwal
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OVER DE GRENS 

 
In de gildebrief van maart j.l. stond een stukje over her nut van de korte 
schoren. Op pagina 25 werd de vraag gesteld en beantwoord. 
Op één van mijn tripjes naar Zweden kom in geregeld langs een molen bij 
Trelleborg in de buurt. Laatst ben ik er maar eens gestopt en heb de volgende 
plaatjes kunnen maken. Hier is duidelijk te zien, dat de lange spruit vóór het 
bovenwiel ligt en dat de korte schoren ontbreken. De korte spruit dient alleen 
als ophangpunt voor de hangijzers naar de lange schoren. 
  
Joep Gründemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE KRANT AMIGOE DI CURACAO VAN 28 JANUARI 1961 
Gevonden door Astrid van Erp (mio) 
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MOLENMAKER UIT ZUIDLAREN BOUWDE MOLEN OP ARUBA WEER OP 
HET HELE VERHAAL 

 
Uit het Algemeen Handelsblad van dinsdag 10 april 1962 
(Het Algemeen Handelsblad was een Nederlands dagblad dat in 1828 werd 
opgericht door aandelenhandelaar J.W. van den Biesen. De krant, die van 
oorsprong liberaal, economisch gericht en Amsterdams was, ging in 1970 met 
de Nieuwe Rotterdamse Courant op in NRC Handelsblad.) 
 
Kunt u een molen voor ons kopen? Die vraag uit Aruba bracht een 
Amsterdamse exportzaak de N.V. Hantrade wel even in verlegenheid.  “Af 
leggen maar deze brief” dacht men maar de heer Satoor de Rootas dacht daar 
anders over. Hij zocht contact met de heer A.J. Koning, technisch adviseur van 
de Vereniging De Hollandsche Molen. “Dat moet dan een molen zijn met een 
sloopvergunning” antwoordde de heer Koning en die zijn met een lantaarntje te 
zoeken. Maar stelt u zich eens in verbinding met de heer Medendorp. Dat is 
een molenmaker in Zuidlaren. De heer Satoor de Rootas nam contact op met 
de molenmaker en die wist inderdaad een molen die er uiterlijk niet zo heel 
florissant uitzag, maar waarvan het binnenwerk nog altijd hecht en wel 
doortimmert was. En het was een molen met een sloopvergunning. Hij stond in 
Wedderveer tussen Winschoten en Vlagtwedde. De koop kwam tot stand. 
 
De molen was oorspronkelijk geen korenmolen geweest, maar een watermolen. 
In 1810 gebouwd in Winschoterzijl. In 1890 werd hij naar Wedderveer 
verplaatst en ingericht als korenmolen. De eerste molenaar, Senter, was een 
merkwaardige figuur. Hij was ook amateurfotograaf en van de molen zijn veel 
foto's uit die tijd overgebleven. Senter was voorts een hartstochtelijk jager en 
trok erop uit met een indianentent.  
In de veenkoloniën had men weinig riet om molens mee te bekleden. Vandaar 
dat ook deze molen aan de buitenkant bekleed was met planken. Op de kap lag 
asfaltpapier dat goed met teer werd bewerkt. Oorspronkelijk waren de kappen 
van de molens in deze streek met plankjes gepotdekseld, totdat de komst van 
het asfaltpapier een gemakkelijke en goedkope vervangingsmogelijkheid bood. 
Vier weken is de 41 jarige molenmaker J.D. Medendorp te Wedderveer bezig 
geweest met de afbraak van de molen. Er moest nogal wat aan vernieuwd 
worden voor alles kon worden verscheept. Er werd een nieuwe omloop 
gemaakt. De buitenbekleding van planken werd vernieuwd, de molen kreeg 
nieuwe wieken. Helemaal uit elkaar genomen reisde hij ten slotte per trein naar 
Amsterdam om naar Aruba te worden verscheept. 
Maalvaardig.  
De heer Medendorp had in Aruba persoonlijk de leiding van het opbouwen van 
de molen, die op zo'n kilometer af 5 - 6 afstand van Oranjestad, midden in de 
vlakte bovenop een restaurant kwam te staan en maalvaardig moest zijn. Op 
500 meter afstand ligt het grote nieuwe Aruba Caribbean Hotel.  
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“Ik vroeg me eerst af of er op Aruba wel goede vaklieden zouden zijn”, vertelde 
ons de Zuidlarense molenmaker. Maar dat is meegevallen. Het zijn net zulke 
goede vaklieden als hier, zo niet beter. Goed, het tempo ligt wat lager, maar dat 
zal wel verband houden met het klimaat. 
Ik kon me met Nederlands goed verstaanbaar maken. Alleen de kraanmachinist 
verstond uitsluitend Engels. Met hem moest ik me dus met gebarentaal helpen. 
Maar de grote kraan maakte het hijsen van de zware as, het insteken van de 
wieken, het aanbrengen van de molenstenen heel gemakkelijk. 
Witte mieren. 
Zeven weken heeft de heer Medendorp daar aan de palmenkust van Aruba 
gewerkt aan de achtkante molen, waar voorheen het hout aan de buitenkant 
speciaal was behandeld tegen witte mieren. Dertig ton was de last die de Breda 
van de KNSM op 28 januari in Aruba had gebracht. Daaronder waren de stalen 
as die 4500 kilo woog, en de roeden van 22 meter lengte. Om het verkeer niet 
te veel te hinderen reed men met de hele vracht op een zondagochtend naar de 
bouwplaats.  
Eind maart kon restaurant De Oude Molen worden geopend. Een restaurant 
waar men de lunch in Hollandse trant kan gebruiken, waarbij een paar maal in 
de week Hollandse specialiteiten als erwtensoep, hutspot, kapucijners met spek 
op het menu zullen voorkomen. ‘s Avonds kunnen de gasten uitsluitend uit de 
Franse keuken bestellen. De bezoekers zullen in kleine groepjes op de omloop, 
waar het nogal winderig is, worden gelaten en zij zullen ook het mechanisch 
binnenwerk van de molen kunnen bekijken. Op drukke toeristendagen zal men 
de wieken laten draaien. 
 
De Oude Molen nu: 
https://www.beautiful-aruba.nl/bezienswaardigheden/de-oude-molen.php 
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Olde_Molen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.beautiful-aruba.nl/bezienswaardigheden/de-oude-molen.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Olde_Molen
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EEN NIET WERKEND WATERHOL OP MOLEN BERG 
Door Gerard Murris 

 
In 2015 is het voorkeuvelens van molen Berg gereconstrueerd.  Die operatie 
was nodig omdat de  gordingen niet meer aansloten aan de hoekstijlen van het 
voorkeuvelens. 
Er was kennelijk in de loop der jaren langzaam maar zeker, steeds meer ruimte 
ontstaan. 
Het voorkeuvelens is toen volledig gedemonteerd en opnieuw gesteld, inclusief 
een nieuwe pen-en gat-verbinding in de windpeluw.  
Het  gevolg was dat het waterhol van de bovenas, nu te ver naar binnen kwam; 
het waterhol was overigens ook erg vlak (ondiep)  en dus nu helemaal niet 
meer effectief. 
 
De molenmaker heeft dit euvel ondervangen door op de juiste plek een nieuwe 
regenwaterkering aan te brengen. 
Deze bestond uit een ijzeren schijf (kraag) van ca 10 cm hoog rondom de 
bovenas. Dit kon natuurlijk alleen worden uitgevoerd, door twee halve 
cirkelsegmenten te monteren. 
Deze metalen segmenten waren met enkele zelftappers bevestigd aan de 
bovenas en hebben een paar jaar goed gewerkt. 
 
Het schijnt overigens dat er meer molens zijn uitgerust met een dergelijke 
regenwaterkeer(r)ing; waarschijnlijk omdat ook daar het waterhol niet goed 
functioneert of niet aanwezig is. 
 
Medio 2019 gebeurde er iets opmerkelijks.  
Op een doordeweekse dag draaide ik alleen op de molen en plotseling viel er 
met een doffe klap een metalen voorwerp op de stelling. 
Het bleek de helft van de metalen regenkraag te zijn. 
Het bleek dat de bevestigingsbouten het hadden begeven. Naar later bleek 
schuurde de regenkraag bij iedere rondgang heel even tegen het stormschild.  
Kennelijk waren de twee bouten te klein , niet stevig genoeg, om die steeds 
repeterende druk op den duur te weerstaan. 
De andere helft van de regenkraag zat ook al redelijk los en hebben we later 
met veel moeite (je kunt er met een tang lastig bijkomen)  verwijderd. 
 
Maar we hebben dan de situatie dat het regenwater ongehinderd langs het 
halslager naar binnen sijpelt. En dan kunnen het steenbed en de windpeluw nat 
worden.  
Het was mij opgevallen dat ter plekke van de oude waterkraag zich een 
redelijke vetkraag had gevormd; de ‘wateroverlast’ scheen nogal mee te vallen. 
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Maar in de warmere 
zomermaanden 
verdween deze 
sympathieke waterkraag 
voor een deel ook weer. 
 
Een paar weken geleden 
heb ik een mogelijke 
oplossing gevonden. 
Touw! 
Ik heb een touw met een 
dikte van 1 cm rondom 
de askop gewurmd en 
beide einden met een 
ijzerdraad aan elkaar 
verbonden. 
Wat minerale vet er 
omheen en kijken wat er gebeurt bij het draaien. 
Na enkele draaimorgens blijkt dat het touw er nog steeds zit, ondanks dat het 
wel ergens tegen het stormbord aan moet schuren. 
Maar touw is natuurlijk soepeler dan metaal! en ik hoop nu maar dat het langer 
meegaat. 
 
En, ook niet onbelangrijk: het houdt regenwater helemaal tegen. 
 
 

MOLEN DIJKSTRA DRAAIT WEER 

Het vervolg 

 
Door Wieringa bouwadvies en Ritsma ingenieurs is een onderzoek gedaan 
naar de toestand van de breuk in het voeghout van de molen. 
Er is met de molen gedraaid en gekruid en daaruit is gebleken dat er geen 
merkbare beweging zit in de geconstateerde scheur. 
Advies is dan ook om de as een stukje op te tempelen, zodat de vang weer vrij 
kan lopen (dat is uitgeveoerd door de molenmaker) en vervolgens regelmatig 
door de molenaars volgen van de ontwikkelingen. Dat is: zien we dat de scheur 
groter wordt en zien we dat de de vang weer aan gaat lopen. 
Dat is dan het moment dat er vervolgactie gepleegd moet worden. 
 
Belangrijk is: We kunnen weer draaien en straks hopelijk ook weer bezoek 
ontvangen. 
 
 
 



Muldersnijs 2021-2 Pagina 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muldersnijs 2021-2 Pagina 13 

OPEN MONUMENTENDAG 

 
Door het Cultuur Historisch Centrum Oldambt werden de molenaars in Oldambt 
benaderd om hun molen te presenteren op de landelijke website van de open 
Monumentendag op 11 en 12 september. 
Alle informatie over activiteiten en natuurlijk de molen zelf is daarin opgenomen. 
Mooie reclame en dan maar hopen dat bezoek weer kan. 
Kijk maar even op de website openmonumentendag.nl en vul je plaats in. Sta je 
er nog niet bij dan kun je je nog aanmelden. 
 
 

HOOG  BEZOEK? 
 OF   WAS HET :BEZOEK OP HOOGTE! 

 
Tijdens een kennismakingsgesprek heeft Klaas 
Strijk de toentertijd “nieuwe” burgemeester, 
Cora-Yfke Sikkema uitgenodigd om eens een 
bezoek te brengen aan een van de 
gemeentelijke molens. In maart mocht ik een 
vooraankondiging van het toegezegde bezoek 
aan Molen Edens ontvangen. Op woensdag 19 
mei was het zover. 
Helaas mocht Klaas de burgemeester niet meer 

ontvangen in “zijn” molen. Derk Klungel en ondergetekende moesten zijn 
ontvangsttaken waarnemen. 
Mevr. Sikkema toonde zich erg geïnteresseerd in de geschiedenis en de 
betekenis van de molen. Onder het genot van een kop koffie (en thee voor de 
burgemeester) liet zij zich op de hoogte brengen van het wel en wee van de nu 
bijna 260 jaren geschiedenis van de oudste (en 
hoogste?) molen van de provincie Groningen. 
Omdat zij het niet alleen bij de ontvangstruimte 
op de begane grond wilde houden, maar kennis 
wilde maken tot in de kap,  werd het na de 
koffie/thee hogerop gezocht. Natuurlijk kreeg ze 
een prachtig uitzicht vanaf de stelling van “haar” 
stad.  
Na een demonstratie van het voorleggen van 
een halve, nam ze zowaar de uitnodiging aan om zelf eens in het hek naar 
boven te gaan. Triomfantelijk wierp ze halverwege nog een blik over 
Winschoten, alsof ze de stad wilde uitdagen. Wat een burgemeester…..! 
Vervolgens liet ze zich voorgaan naar de kap; voor de leek vaak het meest 
interessantste deel van de molen. Zeer geïnteresseerd maakte ze kennis met 
het imposante bovenwiel, de aandrijving middels de koningsspil en de werking 
van de vang.  
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Na een korte uitleg over de maalgang en een demonstratie van het luien, vond 
ze het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Met gebruikmaking van 
alle aanwezige power wist ze 
het gevlucht (met 4 halven) in 
beweging te krijgen. Zo bracht 
ze een groet vanuit de hoogte 
aan de stad. 
We hebben het bezoek en de 
interesse van de burgemeester 
heel erg op prijs gesteld en 
hopen stilletjes op een 
aanmelding als leerling.  
In ieder geval hebben we alle 
drie een gezellige middag 
gehad. 
                                                        
Jan Kugel 
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KIEK OET VEUR: 
 NICHTE BONTE.  

 
Het volgende verhaal werd opgetekend door Dr. Tjaard de 
Haan in de scheersalon van Jan Pot in zijn geboortedorp 
Wagenborgen. Hij verzamelde vele Groninger verhalen en 
bracht ze bijeen in zijn boek “Smeulend Vuur”. 
De verhalen werden merendeels in het “Grunnegers” 
verteld, maar om de “analfabeten v.w.b. het Gronings” 
tegemoet te komen, heb ik het zo goed als mogelijk 

vertaald naar het “Ollands”. 
Sieboltje Viel, muldersknecht op de korenmolen van Pier v.d. Meer, vertelt: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rond het jaar 1900 was Eltje Dijkema eigenaar van de molen. Nou had Dijkema 
naast de molen ook nog een huishoudster, want hij was niet getrouwd. Deze 
huishoudster, “Nichte Bonte”, was “gain gewone”, aldus Viel: “n hekse van n 
wief”. Mulder Dijkema had dan ook de grootste moeite om een muldersknecht 
voor langere tijd te houden. En dat lag niet aan Dijkema, want dat was een 
doodgoede kerel;  nee, het was de kwaaie  meid, die de mulder telkens 
noodzaakte opnieuw op zoek te gaan naar een nieuwe knecht. En wat nog 
erger was; geen van de oude knechten durfde te vertellen, waarom ze hun 
bultzak oppakten en zonder loon vroegtijdig vertrokken. 
Daags na de Zuidlaarder markt in 1901 werd Menno Evers uit Scheemter 
Hamrik ( Nw-Scheemda) knecht bij ouwe Dijkema. 
“Bie mie kist goud wezen, mor kiek oet veur Nichte Bonte”, vertrouwde de 
mulder zijn nieuwe knecht toe.  
“Ik heb drij vraauwlu versleten”, zei Menno, “ik bin nait baang”.  
Het had al een aantal weken flink gewaaid en de molenstenen hadden flink wat 
werk verzet. Het werd nodig tijd om ze te scherpen. Omdat er overdag gemalen 
moest worden, kreeg Menno te horen, dat hij ’s nachts de stenen moest billen. 
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Voorzien van een bilhamer, een zak met bonendoppen voor de knieën en een 
blaker met kaars voor het “strijklicht” begon hij aan zijn werk. Toen de torenklok 
z’n 12

e
 slag liet horen, blies er een wind door de molen, die de kaars deed 

flakkeren en tenslotte uitblies. Bij het maanlicht, dat door een van de raampjes 
scheen, ontwaarde Menno een reusachtige zwarte kat, die door het trapgat 
dreigend op hem toekwam. Menno bedacht  zich niet en sloeg met de scherpe 

bilhamer in één slag het onderste stuk van de 
rechter voorpoot  van de kat af.  
Met een afgrijselijke gil verdween het beest weer 
door het trapgat en Menno maakte tevreden zijn 
werk af. 
Toen hij de volgende ochtend met de afgeslagen 
poot in de hand in het muldershuis het ontbijt 
wilde gebruiken, miste hij de huishoudster.”Ga 
maar kijken in de kamer hiernaast”, zei Dijkema. 
Daar lag Nichte Bonte met de rechter onderarm 
in een dik verband.  
>Menno is daarna nog vele jaren knecht geweest 

op deze molen.<          
 Mogeluk. 

 

OKTOBER KINDERMAAND 2021 

 
Musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken, borgen, 
kerken en molens zijn uitgenodigd om (weer) mee te doen aan Oktober 
Kindermaand. In de weekenden van oktober openen zij gratis hun deuren voor 
alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Vaak organiseren zij speciale activiteiten. 
Het programma staat ieder jaar bol van boeiende workshops, spannende 
rondleidingen en mooie voorstellingen. Ook aan kinderen met een beperking 
wordt gedacht. 
Lees https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand meer over 
de Oktober Kindermaand en de 2020 editie. Oktober Kindermaand wordt 
gehouden in het noorden van Nederland. 
 
(note van de redactie) 
We kunnen dus wat verwachten in oktober. 
Nadere informatie zal vast nog volgen. 
Zie ook erfgoedloper 232 van Erfgoedpartners  
https://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2017/08/EGL-232.html 
 
 
 
 
 

https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand
https://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2017/08/EGL-232.html
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WIEKE DUINMEIJER EN HAAR 
PASSIE VOOR MOLENS 

 
Onlangs is Wieke door Thea Pol van 
Erfgoedpartners geinterviewd voor de 
websiten Groningen Molens.nl. 
 
Via de aanstichter Sietse Pot en 
opleider Jan Kugel, de molens 
Edens, Kloostermolen, 
Noordermolen, Bourtange, Ganzedijk 
is het virus overgeslagen en er was 
geen vaccineren tegen. 
 
Toelatingsexamen op De Leeuw en 
landelijk examen in Norg brachten 
haar gediplomeerd bij de Meervogel 
waar ze nu het geleerde zelfstandig 
als hobby in de praktijk mag brengen. 
 
Een mooi verhaal en je leest het via 
de volgende link: 

https://groningermolens.nl/themas/thema?thema=8&cHash=f6bb9a116c124a3e
6bbdf690d98e75b0 
 

GESLAAGD VOOR HET EXAMEN 

 
Ondanks de dreigende covid-wolken 
heeft de Vereniging de Hollandse 
Molen (VHM) gelukkig besloten om 
de voorjaars- 
examens van 2021 dóór te laten 
gaan. Wél werden er enkele 

aanpassingen gedaan, zoals het verplaatsen naar de maand juni i.p.v. 
april/mei. Bovendien werd het aantal examinatoren gereduceerd tot 3 personen. 
Voor de examens van de afd. Groningen was de keuze op de Noordermolen 
van MSMOG in Noordbroeksterhamrik gevallen. Deze molen wordt sinds het 
stoppen van Geert Manting bemand door Vincent Mathlener. Op woensdag 2 
juni mochten 4 kandidaten hun opleiding afronden met het behalen van het 
getuigschrift. Van de Werkgroep kwamen Sebastian Boer (nu uit Oude Pekela) 
en Jaqueline Sollart uit Bourtange hun “beste beentje” voorzetten.  

https://groningermolens.nl/themas/thema?thema=8&cHash=f6bb9a116c124a3e6bbdf690d98e75b0
https://groningermolens.nl/themas/thema?thema=8&cHash=f6bb9a116c124a3e6bbdf690d98e75b0


Muldersnijs 2021-2 Pagina 19 

Sebastian heeft zijn opleiding “genoten” op Molen Edens bij Jan Kugel en 
Jaqueline op Udema’s Molen bij Michel Steemers. 
Allebei onze leden wisten het examen met goed gevolg af te leggen. Sebastian 
wreef zich in de handen en liet merken, dat hij er zin in had. Voor Jaqueline lag 
dit een beetje anders. Zij moest enkele weken voor het examen afscheid 
nemen van haar Willem. Willem, die haar gedurende haar gehele opleiding 
steunde, mocht haar afronding helaas niet meer mee maken. Voor haar was de 
emotie van het slagen dubbel: vreugde en verdriet gaan op zo’n moment hand 
in hand. 
Sebastian gaat Veldkamp’s Meuln in Bellingwolde bemannen en Jaqueline 
houdt het voorlopig bij haar lesmolen om Michel als 2

e
 molenaar te 

ondersteunen, 
Namens de Werkgroep: allebei van harte gefeliciteerd. 
 

OVERLIJDEN KLAAS STRIJK 

 
* 5 maart 1937 † 25 april 2021 
Appingedam Winschoten 
 
Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze 
oud-voorzitter 

Klaas Strijk 
Vanaf 1987 was hij lid va n onze Werkgroep en heeft zich va n 1989 tot 2015 
als instructeur ingezet voor een gedegen opleiding tot molenaar. Zijn 
inspirerende invloed bij het uitoefenen van ons werk aIs vrijwillig molenaar en 
de betrokkenheid bij de 
Groninger molens 
zullen in onze 
herinnering blijven. We 
wensen zijn vrouw, 
kinderen en klein 
kinderen de kracht toe 
om dit verlies te dragen. 
Bestuur en leden va n 
de Molenwerkgroep 
Oost-Groningen 
 
 
 
 

WE ZOEKEN EEN NIEUWE VOORZITTER EN PENNINGMEESTER. 

Belangstellenden voor deze functies kunnen zich opgeven bij de secretaris via: 
secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl of een telefoontje naar 
0621547230  

mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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