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BEREND ZWART

Museale molenvondst

De molen van Zoutkamp als merkteken voor vissers
In 2012 werd het project landmerken gepresenteerd 
waarbij de koppeling tussen land en water centraal 
stond. Deze landmerken zijn niet alleen van ver te 
onderscheiden, ze maken ook een kenmerkend deel 
uit van het boeiende Groninger landschap. Soms, als ze 
hoog beklommen worden, bieden deze landmerken 
een prachtig uitzicht over de omringende streek. Een 
kop uit het Dagblad van het Noorden van 25 februari 
2012 naar aanleiding van dit project luidt: ‘Iedereen 
wil altijd de zee zien’. De toren wordt dan gebruikt als 
uitkijkpost. Ook wordt er vaak tegen op gekeken als 
bakens in een landschap. Samen met de kerken en 
torens werden (en worden) molens ook vaak gebruikt 
als merkteken. Zo werden de molens van Zoutkamp en 
Vierhuizen door de Zoutkamper vissers op de Lauwers-
zee gebruikt als herkenningsteken, bakens aan de wal. 
Hierop werd vaak de koers bepaald. Moderne naviga-
tiemiddelen zoals we heden ten dage kennen, had 
men niet. 
Hendrik Nienhuis vertelt hierover in de Schudzeef van 
juni 2014 het volgende: “Ook voor de vissers van 
Zoutkamp met hun eenvoudige bootjes was de molen 
een belangrijk merkteken. Toen de Lauwerszee nog zee 
was konden de vissers bij hoog water “over de wal” 
vanuit de Eilander balg onder de rijsdammen langs 
direct oversteken naar het vaarwater bij Zoutkamp. Als 
de vissers dan de toren en molen van Vierhuizen in één 
lijn hadden wisten ze dat ze de meest ondiepe plekken 
voorbij waren. Vissers noemen plekken waar het water 
ondiep is droogtes. Het wad en de vroegere Lauwers-
zee kennen veel plekken waar het erg ondiep is. Dit 
heeft natuurlijk met hoog en laag water te maken.
Ander voorbeeld: bij de open Lauwerszee was het 
Zoutkamper Gat nog veel dieper. Er waren echter 
weinig vissers die door het diepste gedeelte durfden te 
vissen, want het risico van een kromme giek of ge-
scheurde netten was groot. Alleen de ZK 3 van de 
gebroeders De Vries viste er regelmatig doorheen 
zonder al te veel schade op te lopen. Gerrit de Vries 
senior keek dan steeds op het kompas en naar de 
torens en de molens op de Friese kust.”

De drie gezusters
De molen van Zoutkamp werd in 1852 in opdracht van 
Simon Alberts Medum gebouwd. Hij was in 1825 als 

onderwijzer naar Zoutkamp gekomen en trouwde er in 
1827 met Harmanna Margrieta Wiebenga. De molen 
kreeg als naam ‘De drie gezusters’, naar de drie 
dochters van het echtpaar: Alberdina, Regina en Eta. 
Toen meester Medum in 1855 overleed werd de molen 
verkocht voor 8.455 gulden. De opeenvolgende 
eigenaren waren in 1856 Rijpke Goossens Kolk, vanaf 
1881 Jan Balkema die de molen in 1906 verkocht aan 
Hendrik Nienhuis voor het bedrag van 5.400 gulden. In 
1932 werd zijn zoon Onne opvolger vanwege het 
overlijden van zijn vader. Hij zou de laatste molenaar 
zijn van ‘De drie gezusters’ want door een brand op 
7 september 1933, tijdens een schoolfeest, ging de 
molen helemaal verloren. 

Spectaculaire brand
Hendrik Nienhuis, zoon van de laatste molenaar, schrijft 
hierover: “Omdat de openbare school op die datum 
een schoolfeest had en er daarom fotografen in het 
dorp waren, kom je nog vrij veel foto’s tegen van die 
spectaculaire brand. De oorzaak van de brand lag in 
het feit dat er in de molen ook een oude gloeikopmo-
tor stond. Bij windstilte werd daarmee gemalen. Ook 
op die fatale datum wilde mijn vader die motor starten. 
Bij het voorgloeien kwamen er wat vonken in het 
olielekbakje terecht en die olie vatte vlam. Mijn vader 
heeft toen de fatale fout gemaakt er water over te 
gooien. Daardoor verspreidde het vuur zich nog sneller. 
En omdat de molen van boven openingen heeft, 
ontstaat er een enorme trek. In een mum van tijd 
brandde de molen tot de grond toe af. Achteraf had 
mijn vader zakken op de vuurhaard moeten gooien, 
dan was het vuur gestikt. Misschien onervarenheid. 
Mijn vader was toen nog maar 25 jaar oud! Een enorm 
verlies voor het dorp.”
Een merkteken was verdwenen en er kwam een 
machinale maalderij op de oude plek van de eens zo 
trotse ‘De drie gezusters’. Maar in het dorp werd de 
maalderij nog steeds als ‘meulen’ benoemd. In 1968 is 
ook de maalderij verdwenen en herinnert sindsdien 
alleen de naam ‘Meulendiekje’ aan een rijk verleden.

Berend Zwart is bestuurslid van het Visserijmuseum 
Zoutkamp



15

DE MOLEN VAN ZOUTKAMP NOG IN VOLLE GLORIE ˚ ˘

DE BRAND VAN 7 SEPTEMBER 1933 
VERLIEP CATASTROFAAL VOOR  
DE ZOUTKAMPER MOLEN ˙˙


