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Verschenen het boek “Groninger molenhistorie”
Op 27 april jl. presenteerde ik in het Groninger Molenhuis en in aanwezigheid van ca. 40 belangstellenden mijn nieuwste boek “Groninger molenhistorie”, een bundel met vijftig opstellen over historische aspecten van Groninger molens. De aanwezige intekenaars ontvingen tevens een origineel
graanmonsterzakje met erin een verhaal over het zakje uitgedeeld.
- opstellen over de watermolens De Zeemeeuw
en De Goliath en de bestekken ervan.
- een opstel over de bouw van rosmolens,
waaronder die in de stad Groningen, in het
rampjaar 1672, met een vijftal bestekken.
- een opstel over het korte bestaan van de molen te ’t Lage van de Weg.
Het boek is gedrukt bij drukkerij Sikkema in
Warffum, op A4-formaat, in een gebonden
vorm met een harde kleuren band en omvat
460 pagina’s met 240 illustraties.
De prijs van het boek bedraagt € 25,00 en het
is te verkrijgen bij de auteur en bij de Stichting
Uitgaven Noord-Groningen in Warffum.

Een kleine greep uit de inhoud van het boek.
- 17 opstellen over Groninger molenaarsgeslachten, voorzien van hun genealogische gegevens.
- een opstel met bestek voor de bouw van een
oliemolen in 1818 te Middelstum en gegevens
over de andere molens te Middelstum.
- een opstel over de bouw van de korenmolen
De Hoop te Garsthuizen met het bestek uit
1838 en de geschiedenis van deze molen.

De overhandiging van het eerste exemplaar
aan de heer E.R. Triemstra, voorzitter van het
Groninger Molenhuis en het Museumhuis
Groningen.

Opschriften in de molen D e Liefde hebben soms een verhaal
Op vele balken in de molen De Liefde zijn teksten geschreven, waaronder gedichten, namen en zakelijke vermeldingen. Die vermeldingen gaan dan bijvoorbeeld over het aantal zakken graan of meel. De
namen worden meestal gevolgd door een datum. Sommige namen komen vaker voor, zoals die van
Frederik Henkel en wel op 1 april 1909, 18 juni 1914, 3 mei 1915 en juni 1917. Op één na zijn alle
voorletters F., de uitzondering is de letter A, wellicht is die van zijn zoon Albertus.
Bij de datum 18 juni 1914 heeft Frederik op
het noordwestelijk veldkruis een vier-regelig
gedichtje geschreven, namelijk
Deze molen kan veel malen
Wie hier komt moet betalen
Gerst, meel of gort
Komt men hier niet tekort.
F. Henkel
18 Juni 1914

Op 3 mei 1915 schrijft hij op het noordelijk
veldkruis zijn voornaam voluit en vermeldt hij
tevens zijn woonplaats: Uithuizen.

In verschillende genealogische bronnen zijn
meerdere gegevens over Frederik Henkel terug
te vinden en daarmee is het volgende beeld van
hem te schetsen.

Hij werd op 18 maart 1855 te Dwingeloo geboren, als zoon van Gerriet Henkel en Wichertje
Jans Koning. Het beroep van zijn vader was
dagloner. Frederik, wiens naam soms ook als
Fredrik wordt vermeld, treedt op 30 april 1879
te Assen in het huwelijk met Janna Douws.
Op 1 november 1879 wordt hun dochter Wiegertje geboren. Op de aangifte staat als geboorteplaats Veenoord vermeld en als beroep van
Frederik kalkbrander. Ruim twee weken later,
op 17 november, overlijdt moeder Janna, 30
jaar oud.
Op 20 maart 1885 hertrouwt Frederik te Emmen met de 21 jarige Jeigien Muller. Zij
schenkt hem in de loop der jaren acht kinderen,
drie meisjes en vijf jongens.
Hun eerste kind wordt op 24 februari 1885 te
Roswinkel geboren. Het beroep van Frederik is
dan rijksambtenaar. In 1889 wordt een kind
geboren te Weerdingermond, gemeente Vlagtwedde en als beroep van Frederik wordt dan
vermeld kommies.
In 1891 heeft Frederik als woonplaats Musselkanaal en wordt hij vermeld als rijkscommies.
In 1899 is zijn standplaats Uithuizen en zijn
beroep rijksambtenaar.
In 1915 treedt zijn dochter Gerritdina Jeichina
te Uithuizen in het huwelijk met Oltman Wolterman. Zowel bij Oltman als bij Frederik
wordt in de huwelijksakte als beroep commies
bij ‘s Rijks directe belastingen vermeld. Ook
zoon Gerrit Frederik heeft als beroep rijksambtenaar.
Frederik overlijdt op 10 december 1937 te
Assen, in de leeftijd van 82 jaar. Zijn vrouw
Jeigien overlijdt op 6 mei 1943 te Assen, in de
leeftijd van 79 jaar.
De reden waarom Frederik meerdere keren zijn
naam op een balk in de molen De Liefde heeft
geschreven is onbekend. Wellicht kwam hij in
het kader van zijn beroep regelmatig op de
molen en was hij dusdanig geaccepteerd door
molenaar Dijksterhuis dat hij zijn teksten drie
keer op een balk kon schrijven.
Bronnen: genlias.nl en allegroningers.nl

Opmerkelijke grafzerken
van Groninger molenaars
Op een aantal begraafplaatsen in de provincie
Groningen zijn grafzerken te vinden van molenaars, waarop naast de tekst tevens een molen
is gebeiteld. Vaak zijn de wieken van de molen
in de rouwstand geplaatst. Hieronder toon ik
een vijftal, waarvan drie uit de 19e eeuw.

Woltersum: Wilte Evenhuis,
eigenaar van de houtzaagmolen Fram,
*11-7-1838 - †10-4-1929.

Lettelbert: Egbert Switters, koren- en pelmolenaar te Enumatil, *14-09-1823 - †12-8-1853.
Ulrum, begraafplaats Snakkerburen: Geuchien
Ennes Tillema, molenaar, *1785 - †4-3-1855.
Links en rechts liggen identieke grafzerken van
familieleden.

Midwolde: Jan Jacobs Mulder, eigenaar van
een scheepshelling en houtzaagmolen,
*6-12-1793 - †8-7-1856.

Mensingeweer: Kornelys Edes, pelmulder,
*1681 - †9-7-1766. De steen is voorzien van
een in tweeën gedeeld wapen, met links een
molen en rechts een huismerk.

Herstelwerkzaamheden aan
de wieken van de molen

Twee foto’s van D e Liefde

Op de laatste draaidag van 2011 brak één van
de treklatten in een wiek van de molen. Hierdoor konden de kleppen van de zelfzwichting
niet meer open of dicht worden getrokken.
Aangezien er in de looplatten (waarin de kleppen draaien) al zwakke plekken zaten, besloot
ik de molen stil te zetten en de reparatie door
de molenmaker af te wachten. Dat wachten
duurde twee maanden, doordat er enerzijds
veel werkaanbod voor de molenmaker was en
anderzijds doordat de winter alsnog inviel.
Maar begin maart kon dan toch met de werkzaamheden worden begonnen en werden de
vier binnenlooplatten en de vier treklatten in
het gevlucht vervangen.

In 1947 werd een roede afgekeurd en draaide
de molen een aantal jaren met één roede.

Edwin Nieman en Piet Pruim van de fa. Dunning bevestigen de treklat aan de kleppen.
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In 1950 werd een tweedehands Potroede gestoken en voorzien van zelfzwichting en een
stroomlijnneus.

