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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. 
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Bestuur: 

Voorzitter:  Joep Gründemann, 06-44543430  

info@molenwerkgroepoostgroningen.nl 

Secretaris:  Remko Verstok, Wedderweg 30, 9699 RE Vriescheloo 

secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl  

Penningmeester:Nico Holman, Hoofdweg 171, 9697 NG  Blijham 

Leden:  Alidus Hofsteenge, Jan Kugel 

 

Bankrekening:   NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen te Blijham 

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar of deel van een jaar. 

Website:  www.molenwerkgroepoostgroningen.nl  

Instructeurs: 

Udema’s Molen te Ganzedijk, Michel Steemers 06-83549736 

Molen Edens te Winschoten,  Jan Kugel 0596-542474/06-10323438 

Molen Dijkstra te Winschoten, Nico Holman 0597-562894 

Molen de Vier Winden te Pieterburen, Dirk Jan Tinga 0595-441389 

Noorder Molen te Noordbroeksterhamrik, Geert Manting 0598-326295 

 

Op de voorzijde: Molenbouw Vaags in Aalten. Boren. 
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Het is dit keer een “lees” Muldersnijs geworden met drie gewaardeerde Molenaars aan het 

woord. 
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Hallo Molenvrienden. 

 

Memoires van een Vrijwillige molenaar. 

 

Enige jaren gelden, waarschijnlijk in het jaar 1984, maar zeker weet ik het niet meer, zat ik op een goede 

zondagmorgen in de kerk. En wie kwam er toevallig ( of niet ) naast mij te zitten, Bertus Buiskool. Wij raken wat 

in gesprek en op een gegeven moment vroeg Bertus of molenaar iets voor mij zou zijn. Toen begon net de dienst. 

Dus ik had een kleine  half uur om er over na te denken. ( en dat gaat heel goed  tijdens  een preek ). In de loop van 

de week heb ik gebeld, en gezegd, dat ik wel wat meer wilde weten over het vak molenaar. Na een bezoek aan de 

Onrust in Oude Pekela heb ik mij opgegeven voor de cursus. 

Het theoretische gedeelte werd geven in de kazerne van de brandweer in Pekela waar we ook gebruik mochten 

maken van de bar. Wel na de lessen . We hadden les van Buiskool en Be Oomkes 

Mijn medecursisten waren Harm Tammenga uit Westerlee, , Grieto de Vries ( bij iedereen bekent )en...nog 

iemand, maar  die  weet ik niet meer . 

Om de 2 weken  hadden we les. Het waren altijd heel gezellige zaterdagmorgens dat afgesloten werd met een 

bezoekje aan de bar en de nodige ervaringen uitwisselen.. 

De  praktische lessen  werden geven op de Onrust met in structuur Bertus Buiskool. Ik weet nog goed, dat 

Buiskool  een klein kastje  aan een achtkant stijl had waarin zich een flesje BB en een paar borrelglazen  bevonden,  

waarmee het stof moest worden weggewerkt. Ook kon hij prachtige verhalen vertellen van vroeger, hoe het toen 

ging op de molens. Hij was boer geweest en had veel ervaring met molenaars. Molenaars en bakkers, dat zijn  

rakkers . 

De opleiding was  behoorlijk pittig, zowel het theoretische gedeelte als ook de praktische kant. Na 2,5 jaar kon ik 

examen doen op de molen De Leeuw in Zeerijp  en ben geslaagd voor het praktische gedeelte. Het theoretische 

gedeelte had ik al een jaar eerder gedaan.. In Amsterdam werd door “De Hollandse Molen” het diploma uitgereikt. 

Ik was zo blij als een kind, want de opleiding was wel pittig, vooral de kennis van het weer. Tegenwoordig is 

Harma er , maar toen moest je nog echt naar de wolken kijken. 

Bij de uitreiking van het diploma door de Molenwerkgroep Oost Groningen werd je voorzien van een echte 

molenaarspet. 

Dan kon je direct zien, wie een molenaars pet droeg, was gediplomeerd molenaar. We beschouwden het zoals de 

Groen Baret bij de comando's . Dit gebruik is later afgeschaft. 

 

Via de Oostgroninger Molenwerkgroep kon ik molenaar worden op de molen “De Korenbloem” 

Hier was geen molenaar, dus ik kon direct beginnen. Het is een grote molen,m et een lier en neuten  kruiwerk. Dus 

als er gekruid moest worden, dan moest je er goed aan trekken. Maar even lekker smeren en de zaak loopt op 

neutjes. Eeen paar jaar later kwamen Harm en Ankie er te wonen. Ook Simon Dikstaal voegde zich bij ons. Harm 

en Simon deden de opleiding, waarvan Harm later molenaar is geworden.  Wij hebben toen een hele mooie tijd 

gehad . Veel oud boerengereedschap hebben wij verzameld en alles van naam voorzien. Veel van dit gereedschap 

kwam van Jan Feitsma, want hij stopte met boeren. Een oude transportfiets hebben wij gekocht in Nw Pekela. 

In al die jaren hebben wij zeer leerzame en gezellige excursies gehad met als topper het bezoek aan Minden 

Lubbecke.Johan Bosch, kortgeleden overleden, kon 2 busjes regelen van iemand uit Zuidbroek  tegen betaling van 

de brandstof . 

In 1995 hebben wij het 100 jarig bestaan van de molen gev ierd. De molen was voorzien van een grote rode Strik 

zodat je van verre kon zien, dat er iets jarig was. We hebben  een video gemaakt van de zaken en bedrijven in 

Vri.lo . Deze bedrijven hebben  een bedrag gesponserd en wij hebben de video later op de T.V. tijdens het feest 

vertoond. 

Ook hebben wij  de afvoer van de WC  aangelegd , door een lange sleuf te graven tot de hoofdweg en het 

aanbrengen van een plastic buis. 

Mencko Venhuizen was op de molen in Veelerveen, doch dat beviel hem niet zo goed. 

Een forse man en een kleine molen passen niet zo goed bij elkaar. 

Doordat Harm ook gediplomeert molenaar werd, 
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ben ik naar Niemans Meul, n 

gegaan. Deze molen is een stuk 

kleiner , dan de Korenbloem, doch 

dat beviel mij wel,  want het kruien 

gaat dan veel gemakkelijker. Een 

nadeel van deze molen is, dat er 

voor de molenaar niet veel meer in 

zit. Geen luiwerk, geen steenkraan., 

beneden vol gebouwd met silo's, 

want de molen was nog bij Geert in 

gebruik. Toch is het wel een mooie 

molen, want de standplaats is heel 

bijzonder , vlak bij een klapbrug . 

Dus wanneer een bootje door de brug gaat en een draaiende molen  op de achtergrond, dan is dat toc een typisch 

hollands tafreel 

In 2006 hebben wij een groot feest gehad bij de molen i.v.m het 90 jarig bestaan van Nieman's Meul'n.  Het was die 

dag prachtig weer, dus alles kwam tot zijn recht. Een shanty koor uit Stadskanaal, het schip Familie Trouw uit 

Pekela voor de wal ter bezichtiging, demonstratie Glas en Lood maken, pannekoeken bakken  door de toneelver. 

Veelerveen onder in de molen, koffie schenken door zangver.DES.  Een heel gezellige dag en veel publiek. 

Ook was het koffie drinken bij Geert en Sietske heel gezellig. Ik kon b est met Geert babbelen. 

In 2000 en 2001 is de molen gerestaureerd en van fokken voorzien. 

Later heb ik nog met Gert Jan Vermeer gedraaid, ook een mooie tijd. 

Tevens wil ik niet onvermeld laten, dat de samenwerking met de gemeente altijd goed is geweest ofschoon ik het 

wel jammer vind, dat ik de nieuwe zeilen niet heb meegemaakt. Dat terzijde. 

Al met al heb ik een hele mooie tijd gehad op de molens en denk er nog  vaak aan terug. 

 

Een molenaarsgroet van Jan Hazelhoff. 
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De pellerij van molen Berg in bedrijf   (door Gerard Murris) 

 

Molen Berg is, zoals jullie weten, zowel een koren- als een pelmolen. 

Sinds ik in 2004 hier molenaar ben, heb ik nog nooit  de beide pelstenen mee kunnen laten draaien. 

De beide zwaaibalken hingen naast hun oplegging en de voorloper was met geen mogelijkheid handmatig in beweging 

te krijgen. 

En zolang ik er alleen als vrijwilliger bezig was, nam ik eerlijk gezegd ook niet snel de moeite om daar wat aan te doen. 

 

Nu ik al weer 3 jaar samen met Derk  Grofsmid op molen Berg de boel draaiende houden, komen we er gauwer toe om 

wat klussen aan te pakken. 

We wilden graag ook de door de pelspillen aangedreven waaierij en zeeverij in beweging krijgen. Maar dan moest 

natuurlijk eerst de voor- en achterloper goed en betrouwbaar in het werk kunnen worden gezet. 

 

Gelukkig vond Marten  Warntjes van de gemeente Oldambt nog een paar euro’s om molenmaker Dunning dat klusje 

te laten doen. 

De beide zwaaibalken zaten veel te ruim met een zogeheten staart draaibaar in een vertikaal geplaatste stijl (rechts op 

de foto). 

Hierdoor  lagen ze aan het andere (zwaai-) uiteinde naast de oplegging in een van de legeringsbalken. 

De oplossing komt er op neer dat het draaipunt van  de zwaaibalken  wat naar” links” is verschoven, en dat bij het in 

werking stellen van de schijfloop elke  zwaaibalk met drie wiggen moet worden gefixeerd.  Dit klinkt omslachtig, maar 

het blijkt erg mee te vallen en zo zijn de oude zwaaibalken tenminste verder ongeschonden behouden. 

Op bijgaande foto wordt deze constructie getoond. De wiggen moeten ook in deze volgorde en flink worden 

aangeslagen. 

 

 
 

Wanneer je alleen maar denkt dat je deze wiggen hebt aangeslagen, wreekt zich dat onherroepelijk in een 

losrammelende zwaaibalk; we hebben dat op onze molen zelf ondervonden (een leermomentje!) 

De kracht die wordt ontwikkeld door een zware pelsteen (ø 1,80 m) met zo’n 130 omw. per minuut (bij 60 enden) is 

bijzonder groot. 

 

De voorloper was met handkracht niet in beweging te krijgen en dat gaf te denken. 

Deze steen wordt gedragen door de in een taatspot draaiende bolspil, welke op zijn beurt rust op het kussen en de 

brugbalk (te vergelijken met de pasbalk bij een maalsteen; alleen beweegt de brugbalk natuurlijk niet op en neer). 

wig 2 

wig 1 

wig 3 

naloper molen Berg 
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Het vulhout tussen de brugbalk en het paard is in de loop der tijd ineengedrukt en daardoor is de voorloper  enigszins 

gezakt en raakte het onderliggende stenen dodebed.  

Dunning heeft de voorloper met een dommekracht wat omhoog gebracht en de ruimte opgevuld met een paar dunne 

houten plankjes. 

 

De eerst volgende zaterdag was het wachten op wat wind en heb ik de vang gelicht; ik hield voor de zekerheid de 

vangketting in de hand, terwijl Derk een zolder lager keek en vooral luisterde of het goed functioneerde.  

Eerst de voorloper en daarna alleen de naloper. We hadden natuurlijk al een paar weken geleden de beide 

taatspotten schoongekrabd en gevuld met motorolie. 

Beide pelstenen liepen geruisloos! Het duurde nog wat zaterdagen eer er genoeg wind stond om beide pelstenen 

gelijktijdig aan het draaien te krijgen. 

 

De waaierij wordt in molen Berg aangedreven doormiddel van een touw welke loopt om een zich op de bolspil van de 

naloper gemonteerde houten poelie. 

Maar voor het zover was, hebben we de waaier uit de kast gehaald; de waaierbladen raakten af en toe de bodem van 

de kast en hebben we deze wat bijgeschaafd. Tenslotte de lagers schoongemaakt en in het vet gezet.  

Het aandrijftouw wordt uiteraard strak gehouden door een spaninrichting, bestaande uit houten schijven die gelagerd 

zijn in een na te stellen houtenframe. Dit alles functioneerde nog prima. 

 

Het in werking brengen van de zeverij koste wat meer tijd. De aandrijving geschiedt door middel van een doorlopende 

leren band die loopt om een gladde houten schijf (riemschijf) rond de steenspil van de naloper. 

Maar de aandrijfband was te kort en beschadigd. 

Bij toeval kwamen er een paar molenaars in opleiding van molen De Lelie (Pieterburen) langs en die wisten een adres 

van een handig “mannetje” dat in molen De David eveneens een drijfriem had aangebracht. 

Wij hadden met behulp van een gespannen touw de gewenste lengte van te voren opgemeten. 

 Van twee verschillende gebruikte riemen en twee stel verbindingskrammen wist hij een goed werkende doorlopende 

drijfriem te fabriceren.  

Deze drijfriem zorgt inmiddels voor het driftig heen en weer schudden van de zeeverij; al moet hierbij worden 

opgemerkt dat de drie benodigde zeven zelf ontbreken, helaas. 

 

Wanneer er bij voldoende wind (een frisse 3 minimaal) beide pelstenen meelopen en zowel de zeeverij als de waaier 

in het werk staan, dan geeft dat een totaal andere sfeer op molen Berg. 

 

Verder valt er nog te vertellen dat er onder de dustvloer een metalen luchtpomp, een exhauster, is gemonteerd. Deze 

“stofzuiger” kan met een drijfriem worden aangedreven vanaf de bolspil van de naloper. Hij zuigt de lucht met het 

daarin aanwezige stof uit de dustruimte en blaast dit naar een ruimte achter de zeefkast. 

Het door het pelblik gevormde slijpsel (de dust) wordt door de aan de onderkant van de pelstenen aanwezige 

zoggaten door het pelblik heen geblazen; er ontstaat dus een luchtstroom vanaf de bovenzijde van de pelstenen  

richting de dustvloer. 

Het nut van de exhouster is dat deze luchtstroom wordt versterkt. Daarnaast zal er een deel van de stof, de lichtste 

deeltjes dust, worden  meegevoerd. 

Een volgende zaterdag zullen we kijken of we deze luchtpomp aan het werk kunnen krijgen; de aandrijfband is 

aanwezig, maar een spaninrichting ontbreekt. 

 

Van daadwerkelijk pellen zal het nog niet komen; de dustzolder ligt helemaal open en er ontbreken twee 

schootemmers. 

Als iemand weet waar toevallig een of twee schootemmers over zijn? (we kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen); 

laat het ons weten! 

 

Tenslotte wil ik jullie er op wijzen, mogelijk ten overvloede, dat in het Groninger Molenboek een hoofdstuk is gewijd 

aan de werking van de Groninger pelmolen (De Grunneger Pelmeulen, blz 90). Hier worden alle facetten van het 

pelbedrijf uitvoerig uit de doeken gedaan; zeer lezenswaardig! 

 

 

======== 
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Molen Dijkstra 

Historische werkplaats molenmaker Wiertsema. 

Het lijkt mij nuttig  voor mijn opvolgers, betrokkenen bij molen Dijkstra en andre belangstellenden mijn 

kennis en ervaringen over en met molen Dijkstra en de Historische werkplaats molenmaker Wiertsema op 

papier te zetten. Zo veel mogelijk heb ik de bouwhistorie meegenomen. 

Begin.  

In september 1932 ben ik geboren in het het molenaarsgezin van R.Oomkens onder de grote koren- en 

pelmolen Aurora in Noordbroek . Mijn vader was ook commissonair in granen. Het bedrijf was hèt middel 

van bestaan. Het gezin en bedrijf waren één.  De tijden veranderden, voor het bedrijf niet in positieve zin.  

Daarbij kwam in 1932 ook nog een roedebreuk.  ± 5 jaar heeft de molen toen met 1 roede gedraaid.   

In 1937 werd mijn moeder stationhoudster van de PTT met kantoor aan huis.  

De oorlogsjaren betekenden een verder verslechtering voor de molen, geen verkoop van meel en 

kippenvoer meer aan huis, veevoer op de bon en geleidebiljetten voor alles wat daarmee te maken had. 

Personeelsproblemen !   De commissiehandel stopte.  

In augustus 1942 kwam als gevolg van een heel hevig noodweer het wiekenkruis naar beneden. Grote 

schade ook aan de molen zelf. Gevlucht werd niet hersteld. Molen, nu met electromotor,  later nadat nog 

meer schade was ontstaan. Rechtsgeding over uitkering verzekering:  verloren. Toen niet te bewijzen dat 

onweer de oorzaak was in plaats van storm, zoals de verzekering stelde 

Vader kon in 1943 overstappen naar de PTT en had knecht op de molen.   

De laatste dagen voor de bevrijding op 14 april 1945 stond er een Duitse wachtpost op de zwichtstelling. 

De Canadezen die ons bevrijden, hebben door het ontbreken van het gevlucht waarschijnlijk niet 

doorgehad dat de molen kort daarvoor nog een uitkijkpost geweest  was en hebben – anders dan in 

Blijham -  op diezelfde dag de molen niet in de brand geschoten. 

Na lang wachten op de vereiste sloopvergunning werd in 1954 de molen op afbraak aan J.D.Medendorp 

verkocht. Het bedrijf met molenaarshuis werden aan de werknemer  H.Ekamper overgedragen, die als 

zelfstandige verder ging.      De historische molenberg werd aan de gemeente  Noordbroek verkocht en 

verkaveld tot bouwterrein .   

Definitief einde molen Aurora, verouderde techniek, geen rendabele bedrijfsvoering mogelijk, molens 

hadden toen voor mij afgedaan. 

Vrijwillig molenaar. 

Najaar 1975 was ik begonnen met de opleiding voor vrijwillig molenaar, geoganiseerd door IVN-

Bellingwolde  en lid geworden van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens.   

Directe aanleiding: bezoek aan molen Dijkstra op de nationale molendag 1975, toen even bemand door 

Lammert Koster, voorheen knecht op molen Edens. De opleiding vrijwillig molenaar werd  vwb de theorie 

verzorgd door Bernard Dijk en Thijs de Jong, bestuursleden van de vereniging vrienden, eens in de 14 

dagen. De andere weken praktijk op de molens De Korenbloem in Vriescheloo onder leiding van Bunk en 

op Veldkamps Molen in Bellingwolde door Derk Bos, beiden oud-molenaarsknecht.  Veel afvallers. Na een 

jaar:  elke week met een klein groepje o.a. Buiskool,  naar Vierhuizen of Noordlaren, waar Bernard Dijk 

instructeur was.  1977 geslaagd, samen met Buiskool. 



Muldersnijs 2017-2 

 pagina 10  

Waarom molen Dijkstra : 1. kon  in 1977 beperkt draaien,  zonder zeilen, die waren er niet.  Af en toe 

probeerde ik de molen in beweging te krijgen.  Molen   Berg was een grote chaos en Edens zat vol spullen 

van andere bedrijven.          

2. nostalgie, grote overeenkomst met de Aurora. 

 

In samenwerking met Monumentenzorg (RCE) werden ± 1975  voor alle drie de gemeentelijke molens 

restauratieplannen gemaakt. En voor subsidie ingediend. 

In 1978 werd begonnen met molen Berg, een grondige aanpak na een vorige restauratiebeurt in 1953 

betaald door de vorige eigenaar Willem Berg, waarbij o.m.het engels kruiwerk werd aangebracht.    

Door de jeugdsoos die er een paar jaar met groot gevaar voor het voortbestaan in gehuisvest was geweest, 

was de molen min of meer uitgewoond.                                                                                                 Bij deze 

restauratie: compleet nieuw gevlucht , nieuwe zwichtstelling, nieuwe ramen en deuren, nieuwe zolders, 

veel nieuwe trappen, enz. enz.                     De provincie betaalde 20 %. Herstel van de zelfzwichting was 

min of meer de eis, dit in de lijn van het streven van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens.   

Uitgevoerd door de fa.Roemeling onder begeleiding van de Rijksdienst Monumentenzorg, nu RCE ( 

hr.Heydra ), de provinciale waterstaat en gemeente (hr. Pruim van gemeentewerken en ik).                                                               

De van Busselstroomlijnneuzen van 1953 werden weggerestaureerd omdat de vorige roeden van Gorter, 

Martenshoek uit 1953,  compleet weggeroest waren. Zelfzwichtingskleppen uit 1953 waren niet aanwezig. 

Er werd  beweerd dat de molen met de Van Busselneuzen net zo goed maalde als voorheen.  

In 1978 was molen Berg weer maalvaardig. 

Ik heb daar van 1978 tot 1983 als vrijwillig molenaar ervaring opgedaan en ken dus de voor- en nadelen 

van de kleppen.  

Om te voorkomen dat bij  storm de kleppen half dicht zouden waaien en de stangen etc werden ontwricht  

werden op alle einden klemmen om de treklat gemaakt, die telkens weggehaald en weer geplaatst 

moesten worden.   

Ook zette ik de molen meestal overheks.  Telkens een hoop werk. De klemmen zijn er nog. Hierdoor was er 

minder kans op  stormschade en op vochtschade in de tussenlaag van de multiplex-klepbladen van toen, 

gespijkerd op een grenen draailat.  Dit materiaal zwol op door roestende spijkers en verloor z'n sterkte.   

Mijn grootste ergernis op deze molen:  vaak te weinig wind.  

Na molen Berg was molen Dijkstra aan de beurt voor restauratie. Die bleek toen constructief in veel 

slechtere staat dan oppervlakkig was te zien.  

Terugkijkend: als de molen een paar jaar zo was blijven staan was ze mogelijk bij een fikse storm in elkaar 

gewaaid. 

Uitvoering en begeleiding zoals bij molen Berg.  De adviseurs van de provincie (20 % subsidie) wilden ook 

hier zelfzwichting terug, maar dat hebben we kunnen voorkomen door te wijzen op de knuppelstroppen 

om de zwakke askop.   

Er werd gekozen voor fokwieken naar het systeem Fauël met remkleppen bediend door de 

zelfzwichtingsstang.enz.   
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Voor die tijd was deze molen, zoals zo veel molens in deze streek, ``half-verdekkerd´. De steekborden 

werden vastgemaakt. Aan de achterzijde kwamen schenkels voor een mooi glad profiel, die van de neus tot 

de roe werden bekleed met  "stort", vertind ijzer. Het gevlucht had dan minder weerstand en niet de 

bezwaren van de echte Dekkerwiek:  hollerig, zwaar en  vooral duur. Dit systeem werd o.a. toegepast door 

molenmaker Wiertsema,  zeer tegen de zin van molenmaker Bremer uit Adorp, vanaf 1932 de 

licentiehouder van de Dekkerwiek.  

Bij molen Dijkstra  werden o.m. vernieuwd  het gevlucht, het ondertafelment met grote peulstukken, een 

gedeelte achtkantstijl met veldkruisen, veldmuren, de zwichtstelling, de bekleding van het achtkant, vloer 

en balken 1e zolder , sleutelstukken onder legeringsbalken, enz.enz.enz   Als luxe werden twee koppels 

stenen teruggeplaatst op de steenzolder.   

Op deze molen werd op advies van Roemeling  voor het eerst de regenkraag   -zoals eerder bij 

museummolen Adam in Delfzijl was gebeurd-   aangebracht, dit om het regenwater zo veel mogelijk van de 

muur weg te houden. Later op alle drie de molens van de gemeente en naderhand vond de regenkraag op 

veel meer molens  toepassing. 

Toen deze molen klaar was kon ik hier weer terug. 

 

Vervolgens werd molen Edens   - onze oudste molen  -  op dezelfde manier gerestaureerd. Hier o.m. met 

behoud van de lange spruit een compleet nieuwe kap, nieuw gevlucht (oud-hollands opgehekt),  

zwichtstelling grotendeels vernieuwd, constructie verstevigd door ankers door muren naar balken, oude 

elevatoren en buizen opgeruimd, begane grondvloer vlak gemaakt, enz.enz.enz.    De keuze voor oud-

hollands: achtkant te zwak voor zwaar wieksysteem met daaruit voortvloeiende grote dynamische 

belasting. 

Mede dankzij strenge kostenbewaking en begeleiding zijn deze grote restauraties  financieel niet uit de 

hand gelopen.  

Bepaalde werkzaamheden/gebreken waren bij het opmaken van de plannen niet bekend en  kwamen later 

aan het licht, of waren zoals bij het herstel van de kapbedekking van molen Dijkstra in het begin van de 

jaren 90 het gevolg van het negeren van wel gesignaleerde onderhoudsgebreken en het tijdig beschikbaar 

stellen van geen budget voor voldoende onderhoud. 

Molen Dijkstra is gebouwd in 1862.  In de vergunning van de provincie is voorgeschreven dat de molen 

minstens 40 meter van de openbare weg moest en een harde bedekking (geen riet) mocht krijgen.  Dit 

laatste is mogelijk nog een reactie op de grote brand in Noordbroek in 1833, waarbij de voorgangster van 

de Aurora en  5 woningen in vlammen opgingen.  

Bouwtekeningen waren toen niet gebruikelijk.  

De ondergrond in Winschoten wisselt  sterk. Er komt veel potklei voor.  Het is niet bekend hoe diep de 

fundering van de molen is.  Door de bouwwijze zijn de muren hecht en sterk.   

Het terrein ligt laag en is nat. Regenwater zakt maar langzaam weg. Hierdoor en door de steensoort en de 

kalkspecie is er van het begin af last van optrekkend vocht uit de bodem en doorslaande muren.  

Op de 1e, 2e en 3e (opslag)zolders zijn ter voorkoming van vocht in  het opgeslagen graan houten 

lambriseringen gemaakt (nog gedeeltelijk aanwezig),  beneden (in de motorrruimte) zit er plaatselijk stort  

tegen de buitenmuur.  



Muldersnijs 2017-2 

 pagina 12  

Bij de aanleg van de Irisstraat eind jaren 50 is het terrein ± 15 cm opgehoogd, maar dat heeft  het 

probleem van de wateroverlast niet beter gemaakt.   

Drainage en afvoerputten/roosters  en de goten om de stelling, veel later,  hebben iets geholpen.  

De aanleg van de Irisstraat  eind jaren 50    ten koste van de tuin bij de woning heeft de bereikbaarheid van 

de molen sterk verbeterd. Voorheen liep de toegang over een met puin verhard pad  vlak langs de woning. 

Waarschijnlijk zijn de gietijzeren ramen in de romp origineel.  Bezwaren:  geen ventilatiemogelijkheden en 

beglazing vanaf de buitenkant.  Herstel van gebroken ruiten is daardoor kostbaar. Bij molen Berg is bij de 

restauratie voor een betere oplossing gekozen. 

De vloeren zijn in de loop der jaren uit veiligheidsoverwegingen grotendeels vernieuwd.  Vroeger was nog 

te zien, dat nieuwe molenstenen van de begane grond naar de steenzolder langs de oostkant door de 

verschillende zolders  naar boven getakeld werden.   

Er zijn nog kleinere oudere stukken vloer met zeer brede planken (3e zolder)   

De koker voor het  afvoeren van de dust uit het dusthok naar de begane grond is er nog en komt uit in de 

afgescheiden motorruimte, beneden. 

Duurzaaamheid en behoud op lange termijn waren in de jaren van de bouw en   

daarna geen thema's.  Het ging om een bedrijfsgebouw  om daarmee doelmatig te kunnen werken. 

De levensduur van hout wordt in de eerste plaats bedreigd door vocht. Hout is een belangrijk bestanddeel 

van de molen. 

Vocht vanuit de fundering en de muren in de balken en vloeren is te voorkomen c.q.  te beperken  door de 

balken op te leggen in kunststof.o.i.d. en de vloeren ± 1½ cm los te maken van de muren. Hierdoor 

ontstaat een spouw. 

Ook voor  het ondertafelment, ramen en deurkozijnen in de veldmuren is aandacht  voor de isolatie tussen 

de (½-)steensmuren  en de stenen gewenst.  

In  het achtkant is een permanente goede ventilatie voor behoud van het houtwerk, zoals nu met de 

vensters op de maalzolder,  van groot belang. 

Iets hogerop nog te verbeteren: bij toekomstige werkzaamheden aan de kap: tussen de vogelschotjes 

tussen de roostermantjes en tussen de voeghouten en tempelbalken ± 1½ cm ruimte laten en deze zo te 

plaatsen dat ze net buiten de kruiring vallen. De ruimte tussen de kroonlijst en de kruiring zou minder 

aantrekkelijk gemaakt  voor vogels (schuin oplopend?).   Vogelnesten met mest  zijn "rotplekken".  

De in de jaren 90 vernieuwde kroonlijjst cf de vorige is mijns inziens nodeloos zwaar uitgevoerd. De pennen  

van nu hebben weinig effect. 

Kieren tussen de planken van het hemeltje  en de vloeren voor- en achter tussen de voeghouten zijn m.i. 

nuttig voor extra ventilatie op het hoogste niveau. 

In veel molens is nog geen kromme spijker te vinden. 

In molen Dijkstra is dat anders. Toen ik er kwam was en nog allerlei spul aanwezig van de bedrijfvoering 

door Steffen Westerhuis en de Dijkstra's.  
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Dat heb ik zo gelaten, zo mogeijk uitgebreid en geprobeerd te laten lijken alsof er  morgen een 

molenaarsbedrijf van vroeger zou kunnen beginnen. 

Op de begane grond staat een oude boerenwagen, afkomstig van boerderij Van der Holt uit Finsterwolde, 

niet compleet en niet in perfecte staat.  

Verder een zware kettingtakel en tegen de zolder een grote driepoot,  enige hals- pen- en vijzelstenen  van 

de Historische werkplaats +  privé een grenen 2-delige ladder en een oude aanhanger.  

In de motorruimte enig knutsel- en timmermateriaal, kruiwagen,  etc. en oud volleybalnet.            

De opgerolde drijfriemen zijn van de motoraandrijving. 

Op de 1e zolder: vast: de motorsteen, (in mijn tijd nooit door mij uit elkaar gehaald)    en materiaal en 

smeermiddelen in metalen/houten kasten    + oude muddezakken.  

Enig timmerhout, overgebleven van trapleuningen etc.                                       Vreemd: bakkerijinventaris 

van de vroegere bakker Smit uit  Nieuw-Beerta,   Zou geplaatst worden in molen Edens, maar dusver niet 

gerealiseerd. Heb zelf weinig affiniteit met bakkerij.   

Eveneens vreemd en overbodig: De maquette van de historische scheepshelling Wolthuis in Sappemeer 

verkregen via het Veenkoloniaal Museum in Veendam is herhaaldelijk  aangeboden aan geïnteresseerden 

in Sappemeer, maar zonder enig resultaat. Heeft geleden door verplaatsing en vocht. Kan weg. 

2e zolder: mooie maquette houtzaagmolen uit Sappemeer, oude zeven en enige andere oude 

gebruiksartikelen. 

Stellingzolder: lijnkoekenkist op z'n kant tegen w.veldmuur.  

Uniek exemplaar; werd gebruikt voor transport harde lijnkoeken van oliemolens naar afnemers zoals 

korenmolenaars. Werden vaak gemalen met koekenbreker/brokkelmolen om daarna gemengd te worden 

met dust  (Zie boek Van Haver tot Gort -Roel Helmers, uitg Profiel  blz.42) of gemalen graan.   

In de Aurora was zo'n koekenbreker aanwezig.                                                                          

Later verwerkten de grotere oliefabrieken hun bijproducten met afvallen van de meelindustrie  tot 

mengveevoer (koeken, biks en meel)  die dan werden verkocht via de molenaarsbedrijven enz .                                                                        

Nog later sloten  grote veevoederfabrikanten/coöperaties en grote slachterijen mestcontracten met 

boeren, die in die keten mee moesten groeien.  De tussenhandel  (o.a.molenaarsbedrijven) was  

uitgeschakeld.   

Mallen voor scherpsel van maalstenen, ook uniek. Tegen achtkantstijl nr.8. 

Schootvat.  Kuipstikken.  Verder bilhamers,zakken, bascules met gewichten.  

De romp en de schuif van de voorloper pelsteen liggen onder de vloer.              Er is maar één 

schootemmer. De andere is net als de  half en hele muddevaten die origineel in elke molen aanwezig 

waren, verdwenen. 

Gereedschappen :  Koevoet en grote schroefsleutel van de Hist.Werkplaats.  

Verder opvallend: kepen in de korbelen van achtkantstijlen I en VIII gemaakt  ivm het rechtzetten van het 

achtkant in 1953.  
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Op de "raitboorden" diverse materialen als zeildoek, touw, smeermiddelen en (ongeschikte) netten om 

stelling af te schermen. Doek bruikbaar voor ??? 

Op de steenzolder: 1 koppel kunststenen, 1 koppel blauwe stenen op de oude plek + teruggeplaatst in 

1983 1 koppel blauwe stenen zonder kuip en 1 koppel blauwe stenen. 

• zakken, enig hulpmateriaal zoals touw, katrollen, takels, 

waaghouten  en koppen.  (Niet origineel). 

Bijzonder in de kap: later  geplaatste schoren tussen de voeghouten en de kapspanten. Nergens anders 

gezien.  

 

Een truukje dat molenaars ook moeten kunnen is het binnenhalen van de wipstok. Roe recht voor de 

borst. Vangketting naar boven halen. Binneneind  zekeren met kettingtakel en takelblokje. Losmaken van 

vangbalk. Krikje met stophout onder de wipstok. Haak losmaken en wipstok voorzichtig laten zakken. Dan 

wipstok door het bovenwiel naar binnen halen. Zowel houten balk als al het ijzerwerk kunnen dan goed 

gecontroleerd worden en zo nodig gerepareerd of geverfd. Montage in omgekeerde volgorde. Kan 

desnoods door één man. 

Vang versteken is uitvoerig in lesboek omschreven en ook examenstof. 

Het gevlucht is het meest opvallende kenmerk van een windmolen. Kan niet zonder voortdurende 

aandacht van de molenaar. De gelaste stalen roeden (Buurma 1953) hebben niet het eeuwige leven maar  

als we er zorgvuldig mee omgaan  kunnen we misschien toekomstige kosten uitstellen.   

In de eerste plaats: schuin wegzetten, zodat het regenwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd en bij 

voorkeur telkens een ander eind beneden.  

Daarbij de wieken zodanig plaatsen dat der zo weinig mogelijk water in de fokken blijft staan. De vorige 

(geschilderde)  fokken hebben het telkens ± 15 jaar uitgehouden. Deze ongeverfde red-cedar hopenlijk  iets 

langer. 

Eén van mijn stokpaardjes is: bij het afzeilen de wiek ± 75 cm vóór het laagste punt  neerzetten. Bij Dijkstra 

kun je dan de zwichtlijnen en de hoektouwen goed bereiken om ze op te rollen. Als je het zeil over de 

middelste klamp hebt  gegooid zo ver mogelijk naar rechts en bijven draaien. Heel sterk aandraaien hoeft 

niet.  Het zeil is dan zo geklampt en kun je de volgende nemen. Ook bij andere molens goed toepasbaar.  

Ergonomisch het minst belastend en beter voor zeil en touwwerk. 

Extra vaardigheden: alle drie zwichtlijnen in 1x.  En proberen vanaf de stelling de litsen achter de kikkers 

slaan. Door de klampen aan de voorkant op molen Dijkstra moeilijk maar bij andere molens zeker te 

proberen. 

Bij Bernard Dijk heb ik het afzeilen destijds anders geleerd zoals veel collega's het nu nog doen, n.l.  Roe 

recht voor de borst,  zeil stevig draaien en dan  om de voorzoom slaan. Voor iemand die niet al te groot is 

en de klampen te hoog zitten niet zogemakkelijk.  

Elders zien we vaak dunnere heklatten, met  gespijkerde wiggetjes in de roe vastgezet.  Hier zwaarder, 

heel vroeger van langzaam gegroeid  (Russisch) naaldhout, maar toen dat niet meer te krijgen was nam 

men toevlucht tot een andere (hard) houtsoort, meestal met veel hoger s.g.                                                        

Het gewicht van een gevlucht neemt hierdoor enorm toe.       
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Blijft voor vrijwillige molenaars  moeilijk  te beoordelen. In de eerste plaats zaak voor eigenaar/adviseur en 

molenmaker.  

Wel van belang: afronden of vellingkanten, geen scherpe rechte hoeken. 

Onderhoud  van heklatten, zoomlatten etc. voor vrijwillige molenaars   ??? 

Als je alle tijd, gelegenheid  en zin hebt:  jaarlijks afkrabben en behandelen met gekookte lijnolie met 

siccatief, eventueel alleen de onderste 6.    

Anders overlaten aan molenmakersbedrijf  (m.i. bij vervanging altijd te doen voor het stukje in de roe) dan 

wel  meenemen met grote schilderbeurt. 

Bij molen Dijkstra de bordschroten , koppen van de heklatten aan de voorzoom en schenkels van de fokken 

niet verven,  maar behandelen met lijnolie. 

Voor de eigen veiligheid  is de stroefheid van de stellingdelen van groot belang. Algen te bestrijden door 

spuiten met schoonmaakazijn of iets dergelijks en vegen met harde schrobber.  

Droge stellingdelen te bestrijken met:   

1. moderne carbolineum op lijnoliebasis (minstens 2x per jaar), of 

2. Stockholmer teer 1 deel verdund met 2 delen petroleum o.i.d.  Moderne carbolineum mengt niet 

goed. 

3. 1 deel Stockholmer teer en 2 delen ouderwetse carbolineum (nu verboden).  

Bij gunstig weer en voldoende tijd het houtwerk als stellinghek, staart, en schoren schoon te spuiten met 

hogedrukreiniger. 

Malen, je kunt het een beetje leren door het vaak te doen. 

Ik heb altijd geprobeerd een beetje hobbymatig te malen. In de eerste plaats om het aan bezoekers te 

demonstreren en verder om mijn kunde op peil te houden. Af en toe lukte het wel eens voor korte tijd een 

klantje te vinden, die als hobby dieren hield en ook koren kon krijgen om ze te voeren, maar meestal van 

korte duur.  Het was ook niet altijd maalgoed van redelijke kwaliteit, soms oude voorraden uit pakhuizen 

of van boeren.   

Later konden we als molenaars op afspraak koren halen van de  Aankoopcentrale op het industrieterrein 

en dat na het malen weer terugbrengen, maar dat kostte het bedrijf ook te veel geld (en ons vrij veel 

moeite en tijd) en is daarom afgelopen. 

Probleem: als het graan of het meel te lang in de molen staat komt er ongedierte in, meelworm  en nog 

veel erger : klander. Dat beestje is ook berucht in bakkerijen. Het vreet  de graankorrel leeg. Er blijft een 

leeg dopje over.  

Enige remedie: alles goed schoonmaken en een paar jaar lang geen graan of meel in de molen. 

Met heel veel plezier heb ik in november-december 2015 samen met Enkie Kok het spekkendikkenmeel 

gemalen. Helaas voor de laatste keer. 

Het koppel kunststenen is in mijn tijd diverse keren uit elkaar geweest, om te billen (met Lemminga), 

steenbus laten zakken en opnieuw stellen,  ijzer en andere  rommel te verwijderen, enz.  De sterke 

magneet  (van Nico)  onder de schuddebak is nuttig. Ter voorkoming van bouten en moeren.Als je goed let 

op veiligheid t.a.v.de spil en zwaaibalk, steenkraan en loper + netheid is dat met een paar man uitstekend 

te doen. Te zekeren met extra touw of ketting. 
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Bij de blauwe stenen zijn de neuten in de steenbus vervangen en  - later voor de toegang tot de 

stellingzolder -  de brugbalk omhoog gebracht. Door de slechte meelpijpen is de steen toch niet meer 

bruikbaar. 

Om de lopers te kunnen plaatsen en kantelen moet het  zelfgemaakte hekje om de trap tijdelijk 

weggenomen worden, even een paar schroeven losdraaien.  

Het teruggeplaatste koppel leent zich ook goed voor het oefenen van de demontage van een koppel 

maalstenen. 

Pellen: al doende leert men een beetje. 

De  Stichting De Groninger Molen kreeg  in de 2e helft van de jaren 90 extra subsidie voor het herstel van 

de in slechte staat verkerende pelinrichting van de Ceres in Spijk als er ook een boekwerk over de 

Groninger pelmolens werd uitgegeven.   "Als éénoog in het land der blinden"  was  ik een van de 

medewerkers aan dat boek. Molen Dijkstra was een van de weinige molens  waar de pellerij in vrijwel 

originele staat nog pelvaardig was, zonder de jacobsladders, die de meeste pelmolens op het hogeland 

hadden. Na de mislukte proef met de gerestaureerde Ceres viel de keus voor een pelcursus op molen 

Dijkstra.  Opzet: theorie en lesbrief in Edens, praktijk pellen en blikslaan op Dijkstra.  Twee jaar goed 

gelukt, het 3e jaar viel de praktijkles in het water door te weinig wind, een paar keer achtereen. Door 

wisseling in het afdelingsbestuur is dit project min of meer verzand. 

Bijzondere aandachtspunten : smering steenbus met reuzel via handgat en klein sleufje tussen hals  en 

steenbus.  Af en toe:  vanaf de zolder onder de steen  3  neuten in de steenbus aan de stangen met 

krulmoeren één voor één  loshalen en goed in het vet zetten. Zo nodig opvullen met blikjes om te 

voorkomen, dat de neuten tegen de onderkant van de rijn van de pelsteen lopen. Stuk voor stuk en  vooral 

letten op de centrering van de pelsteen, zware steen   -  grote snelheid.  

De zeefinrichting en de waaierij werken primitief.  In de oorlogstijd is hier en ook bij Berg de stofafvoer 

verbeterd door houten kokers. Na het klandestien pellen in die periode is er op geen van beide molens nog 

gepeld. 

Motorkoppel. 

In 1919 is op de eerste zolder het elektrische motorkoppel geplaatst. Voor de motor en het drijfwerk is een 

groot deel van de begane grondvloer door een houten schot afgescheiden. In het begin van de jaren 60 is 

de motor vervangen. 

Meelpakhuisje. 

Onder in de molen was het zo vochtig dat deze ruimte ongeschikt was voor de opslag van mengveevoer, 

zoals veekoeken, brokjes, etc. die de molenaar betrok van oliefabrieken en verkocht aan zijn klanten. 

Daarom werd in de jaren 20 een pakhuisje met spouwmuren en een geventileerde houten vloer 

aangebouwd.Nadat Westerhuis zijn bedrijf beëindigd had werd het pakhuisje verhuurd, eerst aan de 

buurman Machinefabriek Glazenborg (die er een klapdeur in liet maken), later voor de opslag van 

tentoonstellingskooien voor kippen en konijnen. Toen dat afgelopen was kon het  in 2000 gelukkig 

gebruikt worden voor de spullen van de Historische Werkplaats Molenmaker Wiertsema.  

Daar zitten de aansluitingen en meters van de electrische installatie van de molen en is ook de sanitaire 

ruimte voor de molenaars etc gebouwd.   
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Molenmaker Wiertsema. 

Het bedrijf was enige generaties lang gevestigd in Eexta/Scheemda. De laatste molenmaker Harm 

Wiertsema staakte om gezondheidsreden en de veranderde markt zijn bedrijf in de jaren 50. Hij overleed 

in 1979 en liet  zijn woning met werkplaats en inventaris na aan zijn nicht, die hem jarenlang had verzorgd. 

Zij wilde net als haar oom,  alles zo veel mogelijk bij elkaar houden. Wegens bouwvalligheid van de 

opstallen moest zij in 1999 deze verkopen.  

De inventaris van de werkplaats kwam in in bezit van een daarvoor opgerichte stichting en werd door 

vrijwilligers naar het pakhuis overgebracht en daar zo goed mogelijk als in een oude werkplaats opgesteld.  

Bijzondere onderdelen: a.boor  voor het doorboren van een molenas in een draaiende molen. b. grote 

rollen touw (tooien, tuien)  heel vroeger gebruikt voor het optakelen van zware molenonderdelen met een 

z.g.kaapstander + bovenblad van een kaapstander, c.  lieren, d. schroefvijzels,  f. diverse beitels etc,  g. 

grote verzameling modelkammen met naam van de betreffende molen, h. oude houtbewerkingsmachines.  

Het beheer is in handen van de molenaars van molen Dijkstra.  

De historische werkplaats is interessant voor molenaars, molenmakers en mensen met  interesse in oude 

gereedschappen etc. 

Biotoopwacht. 

Toen ik pas met mijn molenhobby begonnen was duwde een van de collega's van gemeentewerken mij 

een artikel in het blad Stedebouw en Volkshuisvesting onder de neus waarin schande werd gesproken over 

de demping van het Winschoterdiep en de aanleg van de tegenwoordige Nassaustraat.  Ik was toen (en nu 

nog)  van mening dat er geen andere haalbare oplossing voor de verkeersproblemen van die tijd mogelijk 

was geweest.  Ik kwam toen in contact met de heer Evert Smit, een van de pioniers op het  gebied van 

molenbehoud in de Zaanstreek, bestuurslid van De Hollandsche Molen en een van de eerste examinatoren 

voor vrijwillig molenaar.  Hij wees er op, dat hoge bebouwing en hoge beplanting rondom de molens een 

veel groter gevaar vormen. In advertenties in de Nederlandse Staatscourant moesten de gemeenten 

melding maken van wijzigingen in bestemmingsplannen.  Hij maakte hier knipsels van en stuurde die naar 

molenaars in de betreffende gemeente/streek om na te gaan of er problemen voor de windvang van en 

het zicht op een molen te verwachten waren en  zo ja te kijken wat er aan te doen zou zijn.  Ik heb mij 

daarvoor aangemeld en werd zo biotoopwacht voor een gedeelte van de provincie Groningen. Omdat ik 

de situatie ter plaatse op afstand niet goed inschatten kon had ik hulp nodig van molenaars nodig. Net zo 

min als de gemeentebestuurders, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten, plantsoenhoofden, 

enz.enz, hadden enkele vrijwillige molenaars ook geen oog voor het belang van de molenbiotoop.  

Staatsbosbeheer, het Groninger Landschap en dergelijke  wilden meer een vergroening van het 

cultuurhistorische landschap, dus bomen, struiken en bosjes.  Het Gilde van Vrijwillge molenaars en De 

Hollandsche Molen hebben enige jaren landelijk actie gevoerd, voorlichting gegeven en 

brochures/boekwerken verspreid , maar dat heeft  tot een algeheel succes geleid. 

Als biotoopwacht heb ik een groot aantal brieven geschreven aan diverse gemeentebesturen met het 

dringende verzoek bij de opzet en uitvoering van ruimtelijke plannen vooral aandacht te besteden  aan de 

omgeving van de molens.    

In het geval bestemmingsplan Vriescheloo geleid tot een beroep op de Raad  van State, die mij helaas in 

het ongelijk stelde.   
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Na mijn pensionering in 1990 had ik mbt Winschoten geen voorkennis meer. Tegen verschillende 

projecten aan de Nassaustraat en het Klinkerplein voor hoge gebouwen ben ik in het geweer gekomen wat 

boze gezichten bij o.a.wethouders opleverde.  

Om weer tot een werkbare situatie te komen ik me samen met Klaas Strijk ingezet voor een regeling van 

hoogte van de bebouwing rond de molens. In nauw overleg met de desbetreffende afdeling van de 

gemeente hebben wij ontwerp-regels voor de molenbiotoop opgesteld, die door de gemeenteraad 

werden overgenomen en officieel  vastgesteld .  

Tegen deze regels in werden door Acantus bouwplannen ontwikkeld  voor een appartemencomplex bij het 

Oldambtplein, vlak bij molen Edens. Wij hebben ons  daarna in de  planologische procedures sterk 

gemaakt voor de handhaving van de molenbiotoop. De Gedeputeerde Staten van de provincie wilde  op 

het eind de noodzakelijke verklaring van geen bezwaar  voor dit complex niet  verlenen, waarna de 

gemeente noodgedwongen moest besluiten tot een kostbare verhoging van de molen. Inmiddels is in 

verschillende gemeenten een overeenkomstige biotoopregeling in het bestemmingsplan opgenomen. 

 Na het overlijden van Evert Smit  werd de biotoopwacht gereorganiseerd. De biotoopwacht ging over naar 

de  provinciale afdelingen van het Gilde. De Hollandsche Molen  levert zo nodig deskundige hulp. 

Instructeur. 

Tot ongeveer 1980 was er maar één instructeur in de provincie Groningen en dat was Bernard Dijk,  

watermolenaar in Aduard en (oud)werknemer bij molenmaker Bremer.  Hij was ook een van de pioniers bij 

de oprichting van de Vereniging van Vrienden van de Groninger Molens VVGM en werd daarvan 

bestuurslid-technisch adviseur.  

Hij was dè autoriteit,  gold als een van de weinigen met verstand van molens en had contacten in de 

landelijke regionen van het wereldje van molenliefhebbers.   

De vereniging groeide en bloeide. Wist met steun van de provincie verweesde en verwaarloosde molens 

op te kopen, op te knappen en onder te brengen in een stichting. Succesvol !  Later kwam er een nieuwe 

stichting. Inmiddels is de Vereniging  VVGM opgegaan in het Erfgoedhuis.Bernard Dijk gaf  les in 

Vierhuizen, soms ook in Noordlaren, vaak op meer dagen dan alleen de zaterdag.  Samen met bestuurslid 

Thijs de Jong gaf  hij vanaf 1975 's winters eens per 14 dagen theorie in Oost-Groningen. De wekelijkse reis 

naar Vierhuizen kostte de mensen uit deze regio zo veel tijd dat veel aspirant molenaars afhaakten.  

Nadat hij in 1977 het diploma had gehaald en een paar jaar had gedraaid begon Bertus Buiskool in 

Vriescheloo en later in Oude Pekela met het opleiden. Tegen de zin van de mensen van de VVGM,  maar hij 

zette door. Veel van de Oost-Groninger molenaars zijn in de loop der jaren door Buiskool opgeleid. Hij 

heeft het stokje doorgegeven aan onder anderen Gerda Koster, DerkJan Tinga en Klaas Strijk,  die op hun 

beurt ook weer opvolgers hebben, zoals Nico Holman in mijn plaats is getreden. 

Destijds was het aantal leerlingen zo groot dat er ook voor mij ruimte was om naast Buiskool op molen 

Dijkstra instructie te geven.  

Dat heb ik met  veel plezier gedaan, ook al omdat je samen met anderen veel meer op de molen kunt doen 

en van elkaar leert.  Door het kijken op de molen  (en  bij excursies!)  en het  vergelijken met het steeds 

uitgebreidere studiemateriaal in lesboeken, tijdschriften en internet  +  het volgen van de winterse 

theorielessen kan een volwassene de nodige kennis opdoen.  Ieder op zijn eigen tempo.   

" Vrijwillig molenaar" is vrijwillig, niet vrijblijvend , maar een hobby met onderlinge afspraken. 
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De Molenwerkgroep Oost-Groningen is    - met een behoorlijke portie "eigen kweek"  van actieve 

molenaars -     voor het blijven draaien en daarmee ook het behoud van de molens van groot belang. 

Eigendom en beheer door de gemeente. 

Molens behoren tot ons nationale cultureel erfgoed. Voor de gemeente Oldambt zijn de molens onderdeel 

van de erfenis. Ze zíjn gekocht om ze te behouden. Als men ze wil overdragen, moet het duurzaam behoud 

wel verzekerd zijn.Gelukkig heeft de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeeente Oldambt de laatste 

jaren deskundige en betrokken medewerkers die aandacht aan de molens kunnen besteden en die  zo 

nodig de financiële middelen voor noodzakelijk onderhoud ter beschikking hebben.  

De vrijwillige molenaars waarderen dat en verlenen graag alle gewenste medewerking. 

Dit is een persoonlijk document. Opmerkingen, aanmerkingen , vragen  ?  Welkom .   

Bé Oomkens. 

 

 

 

Remco Sloof van de kerkuilen Werkgroep aan het werk in Udema’s Molen. 
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