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Koren- en pelmolen De Hoop staat even buiten het
dorp Garsthuizen. Op deze heerlijke zaterdagmiddag
in augustus staat vrijwillig molenaar Dick Wijchgel op
de stelling en geniet van het uitzicht. Eenmaal boven
blijkt deze uitzonderlijk fraai te zijn. Het Hoogeland
strekt zich uit in al haar schoonheid. ‘De meeste bezoe-
kers roemen het uitzicht’ vertelt Wijchgel. Hij kent de
streek als zijn broekzak. Deze rasechte Groninger is
niet alleen geïnteresseerd in molens, ook de streek-
geschiedenis heeft zijn belangstelling. Vooral over de
geschiedenis van de familie Nienhuis, die De Hoop
vanaf ongeveer het midden van de 19e eeuw in eigen-
dom had, weet Wijchgel veel. In de molen hangen
foto’s van de Gerharda Nienhuis en haar broer Jacob,
de laatste die hier als beroepsmolenaar werkte. De
Hoop heeft na de familie Nienhuis diverse eigenaren
gehad. De huidige bezitter is de familie Baldus uit
Keulen.
Het interview vindt plaats op de stelling van de molen
waar men, comfortabel zittend op een bankje of tuin-
stoel, het landschap in zich op kan nemen. Naast mole-
naar Wijchgel is ook Emiel Nales present, een molenaar
van de nieuwe lichting. Hij haalde op 17 oktober 2006
het examen en mag zich nu officieel vrijwillig mole-
naar noemen. De molenaars tonen zich gastvrij. Boven
bevindt zich een koffiezetapparaat en Emiel serveert
gedienstig kopjes koffie. Vóóóór het eigenlijke inter-
view begint, worden diverse zaken besproken, waar-
door Emiel, die op tijd staat, het interview niet meer
kan bijwonen. Gelukkig is er wel gelegenheid om nog
even voor de foto te poseren.

De instructeur
Dick is sinds 1980 molenaar van De Hoop. Zijn belang-
stelling voor molens werd aangewakkerd door zijn fas-
cinatie voor weer en wind en ook werken met hout
heeft zijn interesse. Zijn eerste schreden op het molen-

pad zette Wijchgel in 1977 op molen De Vriendschap
bij Bakema in Winsum. Daarna ging hij naar Bernhard
Dijk op molen De Onderneming in Vierhuizen. Het exa-
men legde hij af in 1979. De afgelopen 27 jaar zette de
vrijwillig molenaar zich met hart en ziel in voor De
Hoop. ‘Vrijwillig betekent gedreven,’ zegt Dick stellig.
Iedere zaterdag is Wijchgel op de molen te vinden. En
ook zondags verkast Wijchgel, die in Middelstum
woont, vaak naar Garsthuizen. Zijn vrouw vergezelt
hem geregeld. ‘Als het moet zou ik hier kunnen sla-
pen’. De molen staat er prima bij. Dick besteedt veel
aandacht aan periodiek onderhoud. Handig is de mole-
naar ook. ‘De werkbank, het hekwerk en de baard van
de molen bij de trappen bijvoorbeeld heb ik zelf
gemaakt’.
In 1983 werd Wijchgel gevraagd instructeur te worden.
‘Er waren te weinig instructeurs en instructiemolens. Ik
ben begonnen met vijf leerlingen uit Loppersum,
waarvan 4 mannen en 1 vrouw. Helaas moest de vrou-
welijke leerling, om persoonlijke redenen, afhaken’.
Inmiddels heeft Dick veel molenaars in spé de molenre-
vue zien passeren. Niet iedere leerling is geslaagd. In
de molen hangt een lijst met de 25 molenaars die door
Wijchgel zijn opgeleid. ‘Daarvan is nog slechts een deel
actief als molenaar’. Er klinkt spijt door in de stem van
de instructeur.

De opleiding
Wijchgel heeft geen speciale opleiding gevolgd om
moleninstructeur te kunnen worden. Eigen kennis en
ervaring worden op de leerling overgebracht. ‘Wat ik
weet, mag een ander ook weten. Ik zeg altijd tegen
leerlingen: ‘wij zijn hier voor ons plezier, om te genie-
ten, wat we kunnen leren is meegenomen.
Het tempo ligt helemaal bij de leerling. Ik heb hier
mensen gehad die er bijvoorbeeld vier jaar over heb-
ben gedaan, anderen leggen het traject in twee jaar
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af. Het ligt dus aan jezelf. Wij hebben geen leerplicht’.
Er is veel veranderd in de loop der jaren. ‘Het lesmate-
riaal is gemoderniseerd. Wij zijn begonnen met een
stenciltje’. In de wintermaanden wordt een kamertje in
de molen gebruikt voor de theorie. Als een instructeur
denkt dat een leerling klaar is voor het examen wordt
een proefexamen aangevraagd. Vertegenwoordigers
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (afdeling
Groningen) komen langs om de kandidaat-molenaar
anderhalf uur lang vragen te stellen. Er zijn een zeven-
tal instructeurs, die door het Gilde zijn aangesteld.
Onderling overleg, of afstemming over de opleiding is
er niet. De instructeur behandelt het examenstof naar
eigen inzicht.
Iemand die de opleiding wil volgen, meldt zich bij de
dichtstbijzijnde instructeur. Dat bepaalt ook of je ‘toe-
vallig’ op een korenmolen, een houtzaagmolen of een
poldermolen terecht komt. Wel moet je een aantal
uren op een ‘vreemde’ molen draaien.

De leerling
‘Ze zuigen je helemaal leeg’ zegt Anne Wierenga, ook
sinds 17 oktober 2006 officieel vrijwillig molenaar. ‘Het
is eigenlijk nog spannender dan het echte examen’. Er
wordt van alles van de geëëxamineerde verwacht: ‘Je

moet de molen op de wind zetten, je moet de zeilvoe-
ring bepalen (duurt in totaal ongeveer 20 minuten), de
vang moet worden bijgesteld en je moet allerlei onder-
delen kunnen benoemen’. Vooral de weerkennis is cru-
ciaal. ‘Een lastig onderdeel’ vindt Anne. ‘Het is niet zo
moeilijk om een onweersbui te zien aankomen, zeker
hier, zo vlak bij de zee, niet. Maar je moet ook iets
over hoge- en lagedrukgebieden weten, de wind die in
de winter anders is dan in de zomer en ga zo maar
door’. Een half jaar na het proefexamen volgt dan het
officiëële examen onder auspiciëën van de Vereniging
De Hollandsche Molen. De instructeur is bij geen van
de examens aanwezig.
‘Ik heb de opleiding puur uit belangstelling gevolgd.
Drie jaar ben ik bij Dick in de leer geweest. Op 17 okto-
ber 2006 heb ik examen gedaan op de Noordermolen
in Noordbroek en ben geslaagd. Hoewel ik me reali-
seer dat de opleiding zwaar is, heb ik er erg van geno-
ten. Maar met name het laatste traject was zwaar. Het
kostte me minimaal 1 uur per dag om te leren. Van
huis uit ben ik bouwkundig adviseur. Het aardige is,
dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.
Ik ben namelijk technisch adviseur van molenstichting
Fivelingo geworden en heb vijf molens onder mijn
beheer’. Door zijn werk heeft de kersverse molenaar

V.L.N.R: EMIEL NALES, ANNE WIERENGA EN DICK WIJCHGEL



12

veel contact met andere molenaars. Daarnaast is hij
zelf vrijwillig molenaar op De Stormvogel in
Loppersum, één van de molens van deze stichting.
Anne onderstreept het belang van de modernisering
van de opleiding. ‘Maar vlak ook de invloed van de
instructeur niet uit. De bijdrage van Dick is zeer
belangrijk. De theorie zit in de praktijk’ voegt hij er
filosofisch aan toe. ‘Eén keer ging er bijna iets mis en
heeft Dick me in niet mis te verstane woorden gezegd
dat nooit weer te doen. De molen is een machtig
instrument waar je op zorgvuldige wijze mee om moet
gaan’.
De liefde voor molens zit ingebakken. ‘We hebben les-
sen gevolgd bij alle weertypes en hebben gedurende
alle seizoenen meegedraaid. Dat vind ik fijn. Het is
genieten als je na een koude winterdag op de molen
in je verwarmde auto kunt stappen’. Anne neemt ver-
volgens afscheid en keert terug naar de camping in
Winsum waar hij samen met zijn schoonouders werkt.

De molen als bezienswaardigheid
Bezoekers die Garsthuizen naderen of verlaten, zien de
stoere molen al van verre als een baken in zee. Al bijna
170 jaar is het een belangrijk onderdeel van de skyline

van het dorp en is daardoor een onmisbaar monument
geworden, dat het verdient behouden te worden.
Wijchgel is niet alleen vrijwillig molenaar en instruc-
teur die bijna al zijn vrije tijd in en rondom de molen
doorbrengt, hij ontvangt ook groepen, die een rond-
leiding door de molen kunnen krijgen. ‘Ik heb bijvoor-
beeld wel eens groepen Filippino’s hier gehad, die in
de Eemshaven werkten. Ze reageerden allemaal
enthousiast bij het zien van een ‘echte’ Hollandse
molen’. Enige jaren geleden is van de molen een film-
pje gemaakt die Dick vaak aan groepen laat zien. De
bezoeker krijgt een indruk hoe de molen in beweging
wordt gezet en hoe het graan wordt gemalen. En
geïnteresseerden kunnen een doorsnede van de molen
bekijken met technische details.
Daarnaast liggen er speciale foldertjes over de geschie-
denis van de molen klaar.
Hoewel de molenaar voor het ontvangen van de
bezoekers vaak een beroep kan doen op leerlingen of
andere betrokkenen, is er geen tweede molenaar op
De Hoop. Bovendien wordt Wijchgel zelf ook een
dagje ouder (hij is van het bouwjaar 1945). ‘We kun-
nen nog wel wat vrijwilligers gebruiken’.




