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“Laat zien wat je in huis hebt!”
	 	Een	gesprek	met	Peter	Velthuis	van	

‘Tocht	om	de	Noord’

Thea Pol

FoTo: G. luGard

“De dorpen zijn onze belangrijkste partners”, zegt 
Peter Velthuis, initiatiefnemer en grote stimulator van 
Tocht om de Noord. “Bij de aanvang van een editie 
worden zij altijd het eerst benaderd. Zij kennen immers 
de geschiedenis van hun dorp, de leukste routes, 
doorsteekjes en tuinen het best.”
Peter Velthuis, eigenaar van het adviesbureau Inter-
Action (sport en cultuur), werd in 2006 benaderd door 
de Provincie Groningen met het verzoek een evene-
ment te bedenken waardoor je op een andere manier 
naar Groningen zou gaan kijken. “In dat jaar was net 
het Noordzee Kustpad gereed gekomen, een wandel-
route vanaf Sluis in Zeeland, via Noord- en Zuid-Hol-
land en Friesland naar Groningen, en dan verder naar 
Duitsland en Denemarken. Organisaties werden 
opgeroepen om op delen van het pad evenementen te 
organiseren. Iedere provincie deed iets. In Groningen 
werd door ons het concept Tocht om de Noord ontwik-
keld en daarvoor hebben we het Wad en Wierdenpad 
gebruikt. Op datzelfde moment kwam het Groninger 
Forum met het idee om archeologische vondsten terug 
te brengen op de route door ze tentoon te stellen. In 
samenwerking met het Forum is toen het concept 
‘Wandelen door de huiskamer van Groningen’ ontstaan 
met het idee: voordeur in, achterdeur uit volgens het 
recept kijkje achter de voordeur. Die voorwaarde 
stellen we nog steeds aan ieder dorp dat deelneemt 
aan Tocht om de Noord. “Bedenk twee of drie locaties 
waar we doorheen kunnen wandelen.” 

Zintuigen
Beleven is een belangrijk kenmerk van de tocht. 
“Wanneer beleef je werkelijk iets: door je zintuigen te 
gebruiken! Bij iedere editie zijn die leidend, zij 
bepalen de richting.” De organisatie zoekt steeds de 
variatie van de provincie op. Zo voerde de editie van 

2013 langs de Duitse grens, terwijl dit jaar de Friese 
grens wordt opgezocht. “Maar welk deel van de 
provincie we ook bezoeken”, benadrukt Peter, “steeds 
vragen we de dorpen om keuzes te maken en te laten 
zien wat ze in huis (in het dorp) hebben. In principe 
hebben we geen budget. De dorpen moeten een 
beroep doen op wat er al is: de toneelclub of de 
fanfare, het koor, de middenstand met streekproduc-
ten. Daarbij vragen wij ze vijf dingen te bedenken aan 
de hand van de vijf zintuigen. Beleven, voelen = 
toneel, zien = versieren (van het dorp), smaak = 
proeverij (van bijvoorbeeld fruit), horen = muziek en 
ruiken = locatie (waar je doorheen loopt). Ruiken is dit 
jaar het leidende zintuig, en past goed bij molens. Het 
hout van de balken, het touwwerk, het graan, de olie. 
Aan de hand van wat de dorpen opgeven maken we 
een vlekkenschema: welke zintuigen (activiteiten) 
kunnen per dorp worden ingevuld. Belangrijk is in 
ieder geval dat er iets te doen, te beleven is. Als een 
dorp het laat afweten, springen wij in. Muziekgezel-
schappen vragen ons wel eens waar ze moeten komen 
spelen, maar dat kunnen we pas zeggen op het 
moment dat de vlekkenkaart helemaal is ingevuld en 

Molenverhalen
Op de website www.groningermolens.nl van het 
Groninger Molenhuis kunt u van alle bestaande en 
van een groot deel van de verdwenen molens in 
Groningen gegevens vinden, zoals foto’s, oude 
ansichten, documenten en mooie verhalen. U kunt al 
deze teksten, beelden en andere bestanden online 
inzien. Deze site is nog in ontwikkeling. Er zullen 
gaandeweg meer foto’s, documenten en teksten 
geplaatst worden.
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we kunnen zien waar de gaten vallen. Dit jaar is de 
finalebijeenkomst op 27 augustus.”

Lego en app
Voor de editie van dit jaar, waarin de Groninger molen 
centraal staat, worden er verschillende producten 
ontwikkeld. Zo wordt er een app gemaakt met infor-
matie over zowel de huidige als de reeds verdwenen 
molens in het Westerkwartier. De app wordt getest 
tijdens de tocht. Een en ander komt tot stand in 
samenwerking met De Verhalen van Groningen en het 
Molenhuis. “De verdwenen standerdmolen van 
Zuidhorn laten we ‘herrijzen’ door middel van bouw-
stenen en voor dat materiaal hebben we niet toevallig 
gekozen. In het dorp Grootegast is namelijk exact 
vijftig jaar geleden een Legofabriek opgericht.

Terugkomen
Komen wandelaars later nog eens terug? Peter noemt 
als voorbeeld een galerie in Eenrum waar deelnemers 
aan de tocht speciaal nog eens langskwamen om een 
tentoonstelling te zien. Of de slager wiens metworsten 
zo in de smaak waren gevallen dat men terugkomt 
voor een ‘tweede portie’. De mollebonen, die alleen in 
de provincie Groningen verkrijgbaar zijn, zijn ook 
populair, of de zak met Martinidrop. 

Ontdekkingstocht
“Ik vind het leuk nog even te vertellen dat de naam 
Tocht om de Noord is bedacht door mijn vrouw. Ik 
wilde graag een stoere naam en bedacht namen als 
‘Expeditie Noord’, maar zij legde een link met de 
ontdekkingstocht van Willem Barentsz die drie reizen 
maakte om de Noordoostelijke Doorvaart te vinden, 
waarbij hij de kusten van Nova Zembla verkende en 
ondermeer Spitsbergen ontdekte. En dat was precies de 
goede naam. Deze tocht laat je het Noorden laten zien 
via een culturele ontdekkingstocht.“ 

Tocht om de Noord en Erfgoeddag
Het Molenhuis organiseert sinds 2012 een erfgoed-
dag. Deze dag vindt plaats op een zaterdag in 
oktober rond het erfgoed in een bepaald deel van 
de provincie. De erfgoeddag is de opvolger van de 
Molenvriendendag. In 2012 werd Noordbroek/
Nieuw-Scheemda bezocht en in 2013 stond het 
erfgoed in Stedum centraal. Dit jaar komt de Tocht 
om de Noord in plaats van de erfgoeddag; zo zal op 
zaterdag 27 september een molencafé geopend zijn 
op een nog te bepalen locatie. 

foto?
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alberT buursma

FoTo elmer sPaarGaren

2015: 125 jaar molen ‘Fortuna’ 
te Noordhorn; 
Jubileum	aanleiding	tot	activiteiten	rond	
herdenking	Slag	bij	Noordhorn	(1581)

De graan- en pelmolen ‘Fortuna’ te Noordhorn staat de 
komende tijd volop in de aandacht. Deze wordt eind 
september bezocht door de vele wandelaars die 
deelnemen aan de Tocht om de Noord, die dit jaar als 
thema heeft: ‘Ontdek de ziel van de Groninger molen’. 
De ‘Fortuna’ is dan de voorlaatste stop op de tweede 
dag, die eindigt in Zuidhorn. Bovendien bestaat in 2015 
de molen 125 jaar, of liever gezegd: staat deze zo lang 
in Noordhorn. Dat jubileum zal groots worden gevierd 
met veel aandacht voor de ‘Vergeten slag bij Noord-
horn’, die plaatsvond op 30 september 1581, waarover 
straks meer. Wanneer ik arriveer bij de ‘Fortuna’ en de 
molentrappen bestijg, blijkt fotograaf Elmer Spaarga-
ren op de maalzolder druk bezig te zijn met een 
‘fotoshoot’ van het te interviewen trio. Gesleep met 50 
kilo zware meelzakken, alles wordt er aan gedaan om 
er een mooi plaatje van te maken. Daarna dalen we of 
naar de eerste zolder voor het interview met molengids 
Gerda Jaarsma en met de molenaars Klaas Hekker, die 
zich al decennialang inzet voor de molen, en Drewe 
Schouten. Alle drie dragen zij de ‘Fortuna’ een warm 
hart toe, wat blijkt uit hun enthousiaste verhalen.

De Noordhorner molen kent een bijzondere voorge-
schiedenis. Klaas Hekker, die volgend jaar 35 jaar 
vrijwilliger bij en 30 jaar molenaar op de ‘Fortuna’ is, 
vertelt: “Deze molen staat volgend jaar 125 jaar op 
deze plek. Voor die tijd stond hij in Grijpskerk. Dat 
kwam zo: Grijpskerk kende omstreeks 1850 twee 
molens. Dat was de huidige en er was nog een molen 
op het terrein van aannemer Oosterhof Holman. Op 
een gegeven moment was er iemand die met de 
molenaars wou samenwerken, maar die wilden dat 
niet. Toen is de persoon die wou samenwerken in 1856 
met een eigen molen begonnen: de ‘Ida’, genoemd 
naar de molenaarsvrouw. Uiteindelijk hebben de 

families van de beide andere molens de molenaar van 
deze derde molen uitgekocht. De ‘Ida’ werd vervolgens 
afgebroken in 1890. In Noordhorn was toen juist de 
molen afgebrand en zo is de ‘Ida’ als ‘Fortuna’ opge-
bouwd op deze plek. Dit is de derde molen die hier 
staat.”
Drewe: “Deze molen is eigendom van de gemeente. Ik 
kan niet genoeg benadrukken hoe goed deze voor de 
eigen molens zorgt. Er is altijd medewerking. De molen 
is nog helemaal operationeel. Het graan wordt gele-
verd door een plaatselijke boer, Nico Vermue. Dat is 
zijn vorm van sponsoring. Nico vindt het mooi om de 
molen te zien draaien en daarbij te denken dat zijn 
graan gemalen wordt. Jaarlijks levert hij zo’n 500 kilo. 
Er is ook een stichting van plaatselijke middenstanders 
die donateur zijn. We worden dus gesponsord door het 
bedrijfsleven. Dat is om kleine uitgaven, zoals de 
aanschaf van gereedschappen, te bekostigen of om 
klein onderhoud te plegen. Er zijn altijd kosten.” 
Drewe wijst op de diorama’s die rondom ons staan met 
taferelen uit de Vaderlandse Geschiedenis: “Die hebben 
we in permanente bruikleen. Het onderhoud daarvan is 
voor eigen rekening. Dat betekent bijvoorbeeld dat de 
we kosten van € 20,- om kapotte verlichting te vervan-
gen, zelf moeten betalen; dat bekostigen we dan uit de 
inkomsten van de Stichting.”
Alvorens over te gaan naar de plannen voor de 
komende tijd, nog iets over de geïnterviewden zelf. 
Hoe zijn ze bij deze molen betrokken geraakt? Klaas 
kende de molen al van 1980 toen hij vanuit Assen in 
Noordhorn kwam wonen. De ‘Fortuna’ was toen in 
verval. “De gemeente heeft de molen en het molenhuis 
destijds gekocht. Het molenhuis werd gerestaureerd en 
verkocht, maar toen moest de molen nog worden 
opgeknapt. Daarvoor werd een commissie in het leven 
geroepen. De leden waren afkomstig van de Histori-
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sche Kring, Dorpsbelangen en de voorzitter van het 
plaatselijk ‘Nut’. Dat was ik toentertijd. Daarnaast 
waren er de molenaars en enkele andere belangstellen-
den. We hadden 3,5 jaar nodig om het benodigde geld 
voor de restauratie bijeen te krijgen. Toen die een feit 
was, kwam de vraag of de commissie opgeheven moest 
worden. We vonden dat de molen zoveel mogelijk 
moest draaien en hebben daarom de commissie 
voortgezet. Samen met Jan Wecke ben ik destijds de 
cursus molenaar gaan volgen. In eerste instantie heb ik 
die toen niet afgemaakt, maar uiteindelijk heb ik in 
1985 toch het molenaarsdiploma gehaald. We zijn met 
vier mensen gaan lessen en daar ben ik nu nog de 
enige actieve molenaar van.”
Gerda noemt zich al twintig jaar ‘molengek’. Een paar 
jaar geleden kreeg ze meer vrije tijd en is toen volgens 
haar zeggen het ‘molenwereldje ingegaan’. Gerda: “Ik 
heb heel diep in mijn eigen binnenste gekeken: moet ik 
dit wel doen?, want ik doe ook nog veel andere 
dingen. Ik woonde toen al in Zuidhorn. Op een 
gegeven moment ben ik de molenaars hier gaan 
vragen, of ze wel iemand uit Zuidhorn als gids erbij 
wilden hebben. Ik werd met open armen ontvangen. Er 
was een vacature voor een molenaar, en zij nodigden 
mij uit de cursus daar voor te gaan doen, maar ik zei 
toen: dat beloof ik niet. Daarna ben ik eerst de cursus 
molengids van het Groninger Molenhuis gaan doen. 
Die werd betaald door de gemeente. Het is nu dik twee 
jaar geleden dat ik geslaagd ben. Het enige is dat ik 
allergisch ben voor stof, dus ik heb de mannen gewaar-
schuwd dat ik niet ga schoonmaken. Er zijn nu inmid-
dels twee molenaars in opleiding: één uit Noordhorn 
en één uit Zuidhorn. Het is heel mooi dat daarmee de 
continuïteit gewaarborgd is en ik voel niet meer de 
noodzaak om molenaar te worden.”
Drewe Schouten is blij dat Gerda het onderdeel PR van 
hem heeft overgenomen en nu zorgt voor zaken als 

een jaarverslag en contacten met de pers. “Dat deed ik 
tot dan, maar ik kom niet uit zo’n PR-nest. Gerda heeft 
er echt lol in.’ Drewe kwam in Noordhorn wonen 
dankzij een beslissing van zijn vrouw. ‘Drie huizen 
verderop [van de molen, A.B.]. Toen we alles zo’n 
beetje hadden ingericht, zag ik vanuit onze tuin die 
molen staan. Ik dacht: kom, ik ga er eens heen. Ik ben 
toen rondgeleid door Klaas en Harm en heb ze ge-
vraagd: hebben jullie belangstelling voor een echte 
molenaar? Vervolgens ben ik in 2007 de cursus gaan 
doen. Toen ik gecertificeerd molenaar was, kon ik hier 
helaas niet beginnen omdat de wieken stuk waren. 
Had ik een diploma en mocht ik zelfstandig draaien, 
was de molen stuk! Ik had de pé in en zocht een 
andere molen. Dat werd uiteindelijk ‘De Onderneming’ 
te Vierhuizen met Arie Groen en molengids Gea. Toen 
de ‘Fortuna’ weer helemaal operationeel was ben ik 
hier als molenaar aan de slag gegaan.”

Levende geschiedenisevenement
Voor het komende jubileumjaar heeft het trio grootse 
plannen. Ze bekennen dat het uiteindelijk “allemaal 
wat uit de hand gelopen is.” Drewe: “We hadden een 
brief opgesteld met onze voornemens om het molenju-
bileum te organiseren rond het thema ‘De vergeten 
slag bij Noordhorn’ en die naar Provinciale Staten en de 
gemeente gestuurd. Op de een of andere wijze heeft 
het Dagblad daar lucht van gekregen en er een artikel 
aan gewijd. Daarop kwam een reactie van detectora-
mateurs die ons wilden helpen zoeken naar voorwer-
pen die te maken hebben met de slag. Toen volgden de 
amateurarcheologen die ook mee wilden doen. Het 
werd daarna een sneeuwbal, die zo groot werd, dat wij 
daarvoor intensief samenwerken met Dorpsbelangen 
Noordhorn en er samen de ‘Stichting Schansenkrijg 
Westerkwartier’ voor hebben opgericht.” Gerda vult 
aan: “Inmiddels doet Dorpsbelangen van Niezijl ook 

bijschrift
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mee, evenals de Historische Kring Zuidhorn. We willen 
graag een ‘levende geschiedenisevenement’ organise-
ren, dat wil zeggen dat de Slag zal worden nagespeeld 
door re-enactors, zoals dat ook gebeurt bij Bourtange 
of Heiligerlee. De groepen die dat doen, zijn zelf op 
ons afgekomen. We hebben daarover ook afstemming 
met Zoutkamp, waar ze volgend jaar weer de ‘Slag om 
Zoutkamp’ organiseren. Ook willen we een permanen-
te tentoonstelling in de molen en een aandenken aan 
de Slag laten maken, zoals een plaquette of iets 
anders.” Drewe: “Ja, en voorafgaand aan de slag willen 
we een hagenpreek laten houden. Dat gebeurde 
destijds niet voor de troepen, dan werd een gebed 
uitgesproken, maar een hagenpreek voor de dorpsbe-
woners, dat lijkt me wel iets. De dominee wil daar van 
harte aan meewerken en is zich al aan het voorberei-
den.” Klaas: “Het uitgangspunt is dat wij bewoners 
graag erbij willen betrekken, bijvoorbeeld door hen te 
vragen zelf kleding uit die tijd te maken. Je kunt die 
natuurlijk huren, maar het is leuker om dat zelf te 
doen. ‘Burgerparticipatie’ heet dat tegenwoordig.” 
Gerda: “Ja, en we hebben de scholen in Zuidhorn en 
Niezijl gevraagd om bij de spelweken van het basison-
derwijs aandacht te besteden aan de Slag. Daarnaast 
willen we proberen om het verhaal van de Slag als 
stripverhaal te laten tekenen. Ook willen we aansluiten 
bij de educatieve leerlijn Zuidhorn, die hopelijk 
ontwikkeld kan worden in het kader van Cultuureduca-
tie met Kwaliteit Groningen. De molen heeft ten slotte 
ook een educatieve functie.”
Klaas: “We zijn aan het inventariseren wat er allemaal 
mogelijk is en doen nu een haalbaarheidsonderzoek. In 
het najaar weten we dan wat wel en niet door kan 
gaan.”

De vergeten slag bij Noordhorn
Op 27 en 28 september is de Tocht om de Noord, waar 
ook Dorpsbelangen druk mee bezig is: “Ook deze 
plannen zijn nog met een slag om de arm. We hebben 
een paar mensen voor re-enactment gevraagd en willen 
dan flyers uitdelen met informatie over de evenemen-
ten in 2015.” Drewe: “En we willen iets doen rond een 
Schotse soldaat. Zowel de Staatse als de Spaansgezinde 
troepen hadden allerlei huurlingen in dienst. Zo was 
hier een groot contingent Schotten.” Gerda: “We 
hebben al een culturele avond in het dorpshuis gehad. 
Daar waren maar liefst 90 mensen. Ernst Taayke van het 
Noordelijk Archologisch Depot (NAD) vertelde daar over 
vondsten die onder meer bij Noordhorn waren gedaan. 
Het eerste deel was een verhaal van Jan van den Broek 
over de aanleiding tot de Slag, waarom die geleverd 
werd en wat er op volgde. Volgend jaar willen we graag 
dat iemand, bijvoorbeeld een militair historicus, 
aandacht besteedt aan de Slag zelf, hoe die in zijn werk 
ging, welke wapens de legers hadden en welke tactie-
ken ze gebruikten. Het bijzondere van de Slag bij 

Noordhorn was - volgens de re-enactors - dat deze, 
samen met die te Heiligerlee, een van de weinige ‘open’ 
veldslagen in de Tachtigjarige Oorlog was. Verder 
waren het bijna altijd belegeringen, maar hier ging het 
om gevechten in het open veld.”

Drewe, die zich verdiept heeft in de geschiedenis rond 
de ‘Vergeten slag bij Noordhorn’ geeft in het kort de 
achtergrond en het verloop van de strijd weer: “Op 30 
september 1581 vond bij Noordhorn een slag plaats 
tussen Staatse troepen onder Willem Lodewijk en 
‘Koningsgezinde’ of ‘Spaanse troepen’ onder Verdugo. 
De Staatsgezinde Friese Staten wilden Groningen 
bezetten omdat Verdugo Friesland bedreigde vanuit 
Groningen en geregeld binnenviel. De Friezen hebben 
vervolgens een expeditieleger op de been gebracht en 
trokken via Niezijl richting Groningen. Verdugo had 
zich verdekt opgesteld te Noordhorn, waar ook een 
schans was. De molen of de molenberg daar diende als 
een uitkijkpunt. Dat was een standerdmolen, die op 
een plek stond waar nu de ‘Fortuna’ staat of aan het 
ander einde van de Langestraat. Het slagveld lag rond 
de oude heerweg die langs kostuummuseum ‘De 
Gouden Leeuw’ naar het westen loopt.” Aanvankelijk 
leken de Staatsen de slag te winnen, maar dat veran-
derde toen Verdugo kanonnen inzette. De Spaansge-
zinden kregen de overhand en sloegen de Staatse 
troepen terug. De aanvoerders daarvan, de Watergeus 
Diederik van Sonoy en Willem Lodewijk van Nassau, 
moesten zich met hun manschappen al vechtend 
terugtrekken. Laatstgenoemde werd daarbij meerma-
len getroffen door kogels die afketsten op zijn harnas. 
Aan beide zijden vielen veel slechtoffers: zo’n 500 
onder de Spaansgezinden en zo’n 1000 bij de Staatsen. 
Tot nu toe is er weinig van deze slag teruggevonden.
In 1994 was ook al eens aandacht aan de Slag besteed. 
Historicus René van Iterson had destijds onder meer 
geregeld dat in de molen een pop in Schots kostuum 
stond. Klaas: “Dat kwam zo, Jan Wecke die destijds op 
deze molen zat, was goed bevriend met René van 
Iterson. Die zei tegen Jan: “Als je een tentoonstelling 
wilt voor de Molendag, zou je de Slag bij Noordhorn 
naar boven kunnen halen, daar heb ik wel spulletjes 
voor.” Zo heeft Van Iterson samen met Lammert 
Doedens de ‘Vergeten slag bij Noordhorn’ ten tonele 
gebracht. Dat is een groot succes geworden.” De 
veldslag blijft tot de verbeelding spreken. Toen Drewe 
en Klaas filosofeerden over het 125-jarig bestaan van 
de molen, volgend jaar, kwamen ze toch weer bij die 
slag terecht. Zo gaat het volgend jaar in en om de 
molen ‘Fortuna’ andermaal om de ‘Slag bij Noordhorn’, 
die daarmee steeds minder een ‘vergeten’ veldslag 
wordt. Als het aan de enthousiaste organisatoren van 
de Noordhorner molen en de andere partijen ligt, staat 
het dorp en de wijdere omgeving in september 2015 
een groots evenement te wachten.
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TeksT en FoTo’s Carin van de Wal

De molens van Zuidhorn: 
trots van de gemeente
Molenwethouder	Fred	Stol	beheert	
en	bewaakt	molenbeheer

Op de uitnodigingskaart van de Tocht om de Noord 
staat een afbeelding van een standerdmolen. Een 
bewuste keuze, want dit type molen behoort tot de 
eerste vermeldingen van molens in Groningen en 
dateert van vóór 1406. Ooit stond deze molen aan de 
Molenstraat in Zuidhorn. Nu staat hij symbool voor de 
verdwenen molens en is het thema voor de wandelaars: 
‘Ontdek de ziel van de Groninger molen’.

Het is niet toevallig dat de organisatie van de Tocht om 
de Noord heeft gekozen voor de gemeente Zuidhorn 
als start- en finishlocatie voor beide dagen. Deze 
gemeente draagt de molens hoog in het vaandel en is 
eigenaar van maar liefst vier in zeer goede staat 
verkerende exemplaren: ‘De Leeuw’ en de ‘Aeolus’ in 
Oldehove, ‘De Kieviet’ in Grijpskerk en de ‘Fortuna’ in 
Noordhorn. Daarnaast beschikt de gemeente over een 

‘molenwethouder’, die het molenbeheer als volwaar-
dige portefeuille beheert en bewaakt.

Een paar cijfers
De gemeente Zuidhorn heeft vier molens in eigendom, 
kent één molenwethouder en twee molenambtenaren. 
Er zijn vier vrijwillige molenaars, één beroepsmolenaar, 
twee vrijwillige molenaars in opleiding en één molen-
gids. Daarnaast staan er ook nog vier waterschapsmo-
lens in de gemeente. De ‘Fortuna’ in Noordhorn 
ontvangt jaarlijks 500 bezoekers en is elke zaterdag van 
april tot en met oktober geopend voor het publiek.
Reden genoeg om met Fred Stol, de kersverse wethou-
der op deze portefeuille, in gesprek te gaan. 

Verbinding en draagvlak
Fred Stol is nog maar kort in functie op deze portefeuil-
le maar is opgegroeid in de gemeente en vertelt met 
passie over de trots en de verbondenheid die de 
inwoners voelen met de molens. “Zonder de molen is 
het dorp zijn ziel kwijt.”
Cultuurhistorisch erfgoed moet bewaard worden, maar 
voor molens betekent stilstand achteruitgang. Goed 
beheer en blijven draaien zijn onontbeerlijk. De 
gemeente Zuidhorn prijst zich gelukkig met de vrijwil-
ligers die zich hiervoor willen inzetten en een grote 
mate van zelfwerkzaamheid ten toon spreiden. Dit 
zorgt ervoor dat er binnen de dorpen draagvlak 
ontstaat voor het behoud van de molens. Daarmee 
krijgt de gemeente de faciliterende rol toebedeelt, die 
zij met plezier oppakt (en doorgeeft). Die rol bestaat 
niet alleen uit het voorzien in financiële middelen, 
maar ook uit het bieden van ondersteuning en advies. 
In die wisselwerking schuilt de kracht waarmee de 
kennis en kunde van de molens ook aan de jongere 
generaties kan worden doorgegeven. Het delen van 
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een gezamenlijke historie is bij alle vernieuwingen die 
ontstaan een belangrijke factor gebleken, met daaraan 
gekoppeld een lange termijnvisie. Mensgerichtheid en 
(sociale)duurzaamheid zijn binnen het beleid van de 
gemeente Zuidhorn belangrijke pijlers. Stol: “Als de 
inwoners iets belangrijk vinden en er samen de 
schouders onder zetten dan komt er energie los. Wie is 
de gemeente dan om dat tegen te houden?”

Beheer en behoud
“Al in de jaren negentig van de vorige eeuw is door de 
gemeente het eerste onderhoudsplan voor de molens 
opgesteld en is begonnen met het werven van gelden 
van onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed RCE). Deze inspanningen hebben ertoe geleid 
dat de molens op dit moment in zeer goede staat 
verkeren en niet te kampen hebben met achterstallig 
onderhoud”. 
Wensen zijn er nog wel. Zo zou men bijvoorbeeld 
graag een dubbele kap aanbrengen op ‘De Kieviet’ in 
Grijpskerk. De investering van de laatste decennia heeft 
zich inmiddels dubbel en dwars terugbetaald. Door het 
totale budget van € 15.000 per jaar niet over de vier 
molens te verdelen, maar te bundelen kan steeds één 
molen goed worden aangepakt en is het resultaat vier 
monumentale molens die er prachtig bij staan.
In tijden van crisis is het heel bijzonder dat in de 
gemeente Zuidhorn kortingen op het molenonderhoud 
nooit aan de orde zijn geweest. Ook toen de gemeente 
in 2010 voor forse bezuinigingsmaatregelen stond was 
hiervan op geen enkele manier sprake.

Kennis en bevlogenheid
Stol is als boerenzoon groot geworden met het zicht op 
de ‘Aeolus’ in Oldehove. De prikkeling naar kennis over 
de molens werd veroorzaakt doordat hij al jong in de 
gaten kreeg dat het ‘molenstuk’, het land dat aan de 
molen grenst, anders behandeld werd dan de rest van 
het land. Voor de molenbiotoop gelden specifieke 
regels die ervoor zorgen dat met name de aanvoerrich-
ting van de wind niet verstoord wordt. 
Opvallend is dat wanneer we aan het einde van het 
gesprek naar de ‘Fortuna’ gaan om daar een foto te 
maken de beide molenaars die aanwezig zijn juist dit 
onderwerp weer ter sprake brengen en aangeven dat 
een paar aangrenzende bomen te hoog komen te 
staan.
“De kennis van de molen, samen met het persoonlijk 
contact dat je had en hebt met de verschillende 
generaties molenaars maakt dat er een gevoel van 
verbinding ontstaat. Instandhouding wordt dan haast 
als vanzelfsprekend een onderdeel van jezelf.” Trots is 
Stol op de complimenten die de gemeente Zuidhorn en 
alle betrokken vrijwilligers onlangs nog weer mochten 
ontvangen van de Monumentenwacht toen ook die 
constateerden dat de molens in prima staat verkeren. 

Bezieling
Als we even later bovenop de ‘Fortuna’ staan en 
luisteren naar de bevlogen verhalen van de beide 
vrijwillige molenaars Klaas Hekker en Drewe Schouten 
en het landschap op ons laten inwerken kunnen we 
niet anders dan concluderen dat “de ziel van de molens 
zit in de bevlogenheid van de mensen die ermee 
werken en erover vertellen en daarmee in de mensen 
van het dorp waarvan de molen het gezicht bepaalt.”
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Molenverhalen, familie
geschiedenissen en anekdotes 
Archiefonderzoek	naar	bestaande	en	
verdwenen	Groninger	molens

TeksT en FoTo’s herman bink

Het archief van het Groninger Molenhuis bevat een 
schat aan informatie. Fotomateriaal, brieven en 
rekeningen, bouwtekeningen en subsidieaanvragen. 
Voor bijvoorbeeld mensen die de restauratie van een 
molen voorbereiden en daarbij de (bouw)geschiedenis 
bestuderen een dankbare bron om uit te putten. Ook 
particulieren die onderzoek doen naar de geschiedenis 
van een bepaalde molen, kunnen in het archief terecht. 
De beheerder van het molenarchief is Frank Houwaard. 
Aan Frank het woord. Hij gunt ons een blik achter de 
schermen en een vooruitblik op de Tocht om de Noord 
2014. Het Molenhuis is namelijk vanwege het thema 
‘Ontdek de ziel van de Groninger molen’, bij de 
organisatie betrokken. Franks rol is vooral het ontslui-
ten van informatie van en over de molens die in deze 

editie van de tocht zijn opgenomen en deze informatie 
en de verhalen over de molens en molenaars te 
plaatsen op de website www.groningermolens.nl. 

Wie is Frank Houwaard?
Frank Houwaard (1950, Amsterdam) volgt eerst een 
opleiding scheikunde in de hoofdstad tot microbioloog. 
In Wageningen doet hij ongeveer vier jaar onderzoek 
naar stikstofbinding in erwtenplanten. Daarna werkt 
hij zo’n vier jaar aan een project op het gebied van 
vergisting van koeienmest in verband met biogaswin-
ning. Dan is hij uitgekeken op dit werk. Hij schoolt zich 
om, volgt in Amsterdam een tweejarige postdoctorale 
opleiding tot wetenschappelijke bibliothecaris, maar 
vindt daarin geen werk. Als hobbyfotograaf was zijn 
interesse gewekt voor het object ‘molen’. Hoewel 
zonder werk gaat hij niet bij de pakken neerzitten, 
maar begint aan een ‘Bibliografie van de Korenmolen 
in Europa van Neolithicum tot Middeleeuwen’. In 1988 
verschijnt deel 1 en in de jaren daarna nog vier supple-
menten. Hiervoor is uitgebreid archiefonderzoek nodig 
geweest. Frank is een perfectionist. Het principe molen 
waarmee (graan) gemalen werd, van heel primitief tot 
de grote (waterrad)molens in de Middeleeuwen, dat is 
wat hem boeit. Dat kan hij uitpluizen. Wat daarvan 
bekend is wil hij in kaart brengen. Hij verhuist naar 
Groningen en werkt vanaf 2005 als vrijwilliger bij het 
Museum-Molenhuis. In 2008 krijgt hij via de gemeente 
een seniorenbaan als administratief medewerker.

Bezigheden
Frank: “Mijn werk is heel divers. Het bestaat onder 
andere uit het bijhouden van donateursbestanden, het 
inboeken van de post, het in goede banen leiden van 
de uitgaande post, brieven voorbereiden, notuleren 
(bijvoorbeeld bij platformbijeenkomsten) enzovoort. 
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In 2010 verhuisde het molenarchief uit Veele (Vlagt-
wedde) naar het Molenhuis aan het Lopende Diep in 
Groningen. Vanaf dat moment heb ik er een speciale 
taak bijgekregen. Die taak houdt de integratie in van 
alle archiefgegevens over bijvoorbeeld de geschiedenis 
van molens, bouwtekeningen, epistels over voorgaande 
restauraties of de bouwhistorie, over kleurstellingen en 
dergelijke. Ook is er veel beeldmateriaal. Dat alles 
moet gearchiveerd worden en geïntegreerd in de 
totale collectie.” 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alles gedigitaliseerd 
wordt. Daarvoor is Frank ingeschakeld. Hij is bezig met 
de website ‘Groninger Molens’ als onderdeel van het 
Groninger Molenarchief. Zo hoopt het Molenhuis te 
bereiken dat Groninger molens en alles wat er mee 
samenhangt een grotere bekendheid krijgen. Het 
fotomateriaal en de archiefstukken (oude brieven, oude 
rekeningen, bouwtekeningen, subsidieaanvragen en 
dergelijke) zijn dan voor iedereen digitaal beschikbaar.
Wie maken er gebruik van? 
Naast molenorganisaties die zoals hierboven al aange-
geven een molenrestauratie uitvoeren zijn dat particu-
lieren, mensen die familie hebben die betrokken is bij 
een bepaalde molen, mensen uit dorpen waar molens 
staan. Algemeen geïnteresseerden. En schrijvers die 
meer willen weten over een bepaalde molen, bijvoor-
beeld als er een jubileumboek wordt voorbereid. Doel 
is dat molens meer in beeld komen. Daarom is het mooi 
dat dit jaar bij Tocht om de Noord de molen centraal 
staat.

De ziel van de Groninger molen
Frank levert gegevens aan over de ruim tien molens 
waar de route langs voert, beter gezegd doorheen 
voert, want dat is een belangrijk principe van deze 
tocht: de wandelaars gaan dóór de gebouwen, voor-
deur in, achterdeur uit. Het thema dit jaar is: ‘Ontdek 
de ziel van de Groninger molen’. Elk jaar staat één 
zintuig centraal. Dit jaar is dat ‘ruiken’. De ziel kun je 
niet zien, wellicht kun je hem beter ruiken moeten de 
organisatoren gedacht hebben. Wat valt er zoal te 
ruiken in een molen? Frank: “Ja... denk aan de geur 
van olie, van het oude hout van de balken, het touw-
werk en dergelijke. Of aan dat van het gemalen graan. 
Ook om de (pannen)koeken die soms in de molen 
gebakken worden hangt een heerlijk geurtje.” Anders 
vast wel de ‘culinaire verrassingen’ die op de wervings-
kaart van de Tocht om de Noord vermeld worden. Of 
de frisse lucht als je weer buiten bent.
Behalve de tien molens die bezocht kunnen worden, 
stonden er ooit ook nog zo’n 50 verdwenen molens 
langs de route. Slechts van vijf daarvan zijn enige 
restanten terug te vinden. “Ook daar zullen we 
aandacht aan schenken,” zegt Frank.
Nog even iets over de ziel van de molen, het thema dit 
jaar. Waaraan valt daarbij te denken? 

Frank: “Hoe en waarom ‘leeft’ de molen in een 
bepaalde omgeving, wat is ervan bekend? Wat zijn de 
connecties met (oude) molenverhalen, familiegeschie-
denissen rond een molen, anekdotes. Tijdens de 
voorbereidende bijeenkomsten met bewoners rond de 
molens proberen we daar gegevens over te verzame-
len, gegevens voor de website. Die bewoners worden 
zo mogelijk betrokken bij de activiteiten die plaats 
vinden tijdens de tocht, denk aan verhalenvertellers, 
amateurtoneelspelers, modelmolenbouwers. “

Molencafé
Het idee is dat er ergens langs de route een molencafé 
komt, een kraam met een presentatie van het Molen-
huis, waar eventueel materiaal over molens te koop zal 
zijn. Zelf loopt Frank niet mee vertelt hij. Wellicht 
vinden de wandelaars op deze route hem dan wel in 
het molencafé.

Al weer voor de negende keer wordt dit jaar de 
‘Tocht om de Noord’ georganiseerd, zowel een 
wandelevenement als een culturele ontdekkings-
tocht. De wandeling op zaterdag 27 en zondag 28 
september start beide dagen vanuit Zuidhorn. 
Gekozen kan worden tussen 15 - 25 en 40 km. Super 
enthousiastelingen kunnen de tweedaagse 80 
km-tocht lopen: ‘t Pronkjewail van de Tocht, van 
Lauwerszee tot Dollard tou’. 
Dit jaar voert de route langs een tiental Groninger 
molens in ‘t Westerkwartier.

Meer informatie: www.tochtomdenoord.nl /  
www.groningermolenhuis.nl /
www.groningermolens.nl
Voor inschrijving: wachtlijst@todn.nl
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FoTo’s universiTeiTsbiblioTheek GroninGen (kaarT)  
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en GroninGer molenarChieF (molen bombay)

 Verdwenen molens en 
 verdwenen veen
Geschiedenis	van	het	landschap	en	de	molens	
rondom	de	route	van	Tocht	om	de	Noord	2014

De route van Tocht om de Noord 2014 gaat door een 
afwisselend landschap in het Westerkwartier waarin 
vele molens hebben gestaan. In de geschiedenis van 
het landschap speelden de molens een prominente rol. 
Vooral op het veenlandschap hebben de poldermolens 
grote invloed gehad. Door de ontwatering van dit 
gebied kon de grond worden gebruikt voor landbouw 
en werd de wateroverlast voor de bewoners aanzienlijk 

verminderd. Tocht om de Noord loopt door verschil-
lende landschapstypen: het zeekleilandschap van 
Middag-Humsterland, het veenlandschap in het Wester-
kwartier en het Woldgebied, de zandkoppen en de 
houtsingels in het Westerkwartier. Vooral in het 
voormalige veengebied, maar ook in de andere 
gebieden, hebben molens invloed gehad op de 
landschapsgeschiedenis. 



13

Het zeekleilandschap van Middag-Humsterland
Middag-Humsterland, met de dorpen Adorp, Feerwerd 
en Ezinge, is vooral bekend om de wierden. Dit 
noordelijk zeekleilandschap werd vanaf de zesde eeuw 
voor Christus bewoond. Door de veelvuldige overstro-
mingen gingen de mensen hun woonplaatsen verho-
gen met mest en huisafval. De woonplaatsen werden 
hoger en omvangrijker en een aantal woonheuvels 
groeide aaneen tot wierden. Een volledige wierde had 
in het centrum een open ruimte, veelal met een 
zoetwatervijver, en straalsgewijs lagen hier omheen de 
boerderijen. Om wateroverlast te beperken, werden 
dijken aangelegd en rond circa 1200 werd het gehele 
noordelijke kustgebied door een zeedijk beschermd. 
Het verbouwen van graan was door de overstromingen 
en de zilte grond niet erg succesvol en dus trokken 
mensen voor de landbouw naar het veengebied. 
Landbouw was alleen mogelijk na ontwatering en 
vanaf de vijftiende eeuw werd hiervoor gebruik 
gemaakt van watermolens. Ook in het zeekleigebied 
werd vanaf de vijftiende eeuw molenbemaling toege-
past voor de ontwatering. Dit gebeurde echter op een 
veel kleinere schaal. In tegenstelling tot het veenge-
bied was ontwatering van de polders niet nodig om 
deze geschikt te maken en houden voor landbouw en 
veeteelt. Er werden dus slechts kleine particuliere 
molens gebouwd voor de ontwatering van enkele 
polders. In 1900 waren in bijvoorbeeld Adorp slechts 
twee en in Ezinge helemaal geen watermolens. 

De eerste molens in het veenlandschap 
De dorpen Ten Boer, Thesinge en Zuidwolde liggen in 
een veenontginningsgebied dat het Centrale Woldge-
bied wordt genoemd. Ook tussen Opende en Niekerk 
in het Westerkwartier heeft veen gelegen. Voor beide 
gebieden, voormalige veenlandschappen, waren de 
molens belangrijk. Het veen is ontstaan door de 
ophoping van plantenresten en heeft zich gevormd tot 
uitgestrekte natte gebieden: het veenlandschap. Rond 
het jaar 950 werd begonnen met de eerste ontginning 
van het veen. De bewoners van de wierdedorpen 
trokken dit gebied in voor de verbouwing van graan. 
Om landbouw mogelijk te maken diende eerst de 
waterstand te worden verlaagd. Vanuit de waterlopen 
werden lange smalle sloten gegraven om de kavels te 
ontwateren. Ook werden dijken aangelegd om de 
wateroverlast te beperken. Het veengebied is tegen-
woordig nog steeds te herkennen aan de verkaveling; 
de lange smalle percelen met sloten er tussen en de 
lineaire bebouwing. Dit is bijvoorbeeld nog steeds te 
zien aan de vorm van het dorp Thesinge. 
Vanaf de vijftiende eeuw werd het afwateren van het 
veen steeds moeilijker. Er waren tijden dat er niet op 
het buitenwater kon worden gespuid, omdat dit hoger 
stond dan het slootwater. De oplossing bleek te liggen 
in de invoering van windbemaling. Uit de korenmolens 

werden molens ontwikkeld die met behulp van een 
scheprad water uit konden slaan. Dit houten scheprad 
kon het water meestal één tot anderhalf meter 
opvoeren. Waarschijnlijk werd de Ruischerbrugsterpol-
der, nabij Noorddijk, als eerste Groningse polder door 
een molen drooggemalen. Dit was vermoedelijk al vóór 
1408. In deze periode zijn niet veel molens gebouwd 
voor de ontwatering van polders. Het was namelijk een 
zeer kostbare zaak om een molen te laten bouwen. Pas 
met de stijging van de welvaart in de Gouden Eeuw 
werd het mogelijk om meer molens te bouwen voor de 
bemaling van polders. In de provincie Groningen werd 
dit voornamelijk gedaan door boeren en niet door 
organisaties zoals waterschappen.
De blijvende wateroverlast in de veengebieden zorgde 
er voor dat het noodzakelijk werd om meer molens te 
bouwen om het waterpeil op stand te houden. In 
eerste instantie waren dit voornamelijk kleine schep-
radmolens. De bemaling door deze molens zorgde 
echter voor bodemdaling. Het onttrekken van het 
water uit het veen veroorzaakte namelijk oxidatie en 
het inklinken van het veen. Het land kwam dus steeds 
lager te liggen waardoor er moest worden overgescha-
keld op molens met een grotere vlucht. De bodemda-
ling leidde er ook toe dat de dijken soms doorbraken 
en een verzwaring van dijken nodig werd.

Meer en betere molens in het veengebied
Voor de bemaling van polders werden in Groningen 
veelal spinnekoppen gebruikt. Ook werden er schep-
radmolens, tjaskers en kokermolens gebouwd voor de 
ontwatering. Vooral de tjaskers werden vanaf de 
zeventiende eeuw gebruikt voor de ontwatering van 
polders op kleine schaal. Boven Bedum, dat ook 
behoort tot het veengebied, werden in 1662 twee 
grote watermolens gebouwd, namelijk Adam en Eva; 
twee achtkantige grondzeilers. De bouw van molens 
leidde er soms toe dat de overlast van water werd 
verplaatst. Door de komst van een molen kreeg men op 
die plek droge voeten, maar ontstond wateroverlast op 
een andere plek. Hierdoor moesten er steeds meer 
molens worden gebouwd en werden de dijken regel-
matig verhoogd. 
Bij winterdag stonden de polders vaak langdurig onder 
water. Voor de aandrijving van de poldermolens was 
namelijk zo veel wind nodig dat gemiddeld slechts één 
op de drie dagen een molendag was. In tijden met veel 
neerslag en onvoldoende wind kon het overtollige 
water niet weg en liepen polders langzaam vol. In de 
zeventiende eeuw werd de vijzel als opvoerwerktuig in 
gebruik genomen. De vijzel kon het water tot een 
grotere hoogte opvoeren en ook de capaciteit was veel 
groter in vergelijking met het scheprad. Deze innovatie 
zorgde er voor dat de schepraderen langzaam werden 
vervangen door vijzels. Uit een molentelling in 1812 
blijkt dat zowel scheprad- als vijzelmolens vooral voor 
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kwamen in het veengebied. De gemeente Ten Boer had 
de meeste watermolens in de provincie, namelijk 46 
vijzelmolens en 12 schepradmolens. In Groningen 
werden vooral vijzelmolens gebouwd in de tweede 
helft van de achttiende eeuw. Een van de laatst 
gebouwde schepradmolens is de Bombay in Doezum. 
Vanaf 1931 werd de molen aangedreven door een 
motor en tot 1998 is nog gebruik gemaakt van het 
scheprad.

Het verdwijnen van de poldermolens
In de loop van de negentiende eeuw besloten veel 
polderbesturen over te stappen op stoombemaling. Het 
bouwen van een stoomgemaal bracht hoge kosten met 
zich mee, maar zorgde voor een betere regulering van 
de waterhuishouding. Hierdoor konden de polders 
intensiever worden gebruikt en werd de productiviteit 
verhoogd. De komst van stoombemaling en later 
elektrische bemaling betekende echter dat veel 
windmolens hun functie verloren en werden gesloopt. 
Bij Thesinge hebben bijvoorbeeld meerdere poldermo-
lens aan de waterloop het Geweide gestaan. Door de 
komst van elektrische bemaling hebben tussen 1927 en 
1932 vier molens hun functie verloren en deze zijn 
uiteindelijk allemaal gesloopt.

Door de steeds betere ontwatering kon de bedrijfsvoe-
ring steeds verder worden geïntensiveerd. Om de 
arbeidsproductiviteit in de landbouw te vergroten 
werd na de Tweede Wereldoorlog ruilverkaveling 
toegepast waarbij ook de waterhuishouding werd 
verbeterd. Elektrische bemaling werd in steeds meer 
polders gebruikt, waardoor nog meer poldermolens 
hun functie voor het ontwateren van polders verloren 
en werden gesloopt. 

Zandruggen, veen en houtsingels
De dorpen Noordhorn en Zuidhorn liggen op een 
zandrug, evenals Marum. Doordat dit hoge en droge 
gebieden waren zijn deze dorpen al lange tijd be-
woond. In Zuidhorn stond in het begin van de vijftien-
de eeuw al een korenmolen. Deze houten standermo-
len is waarschijnlijk al vóór 1406 gebouwd en in 1910 
gesloopt. In Marum stond eveneens al vroeg een 
korenmolen. De Standermolen van Marum is waar-
schijnlijk vóór 1616 gebouwd en in 1836 omgewaaid in 
een storm. Tussen de dorpen ligt het veenlandschap 
waarin vele poldermolens hebben gestaan. Globaal 
gezien liggen in dit veengebied twee lange zandrug-
gen waarop een rij dorpen is gebouwd. Grootegast en 
Oldekerk liggen op de meest noordelijke zandrug in 
Langewold en Marum en Tolbert liggen op de zuide-
lijke zandrug in Vredewold. Vanuit de waterloop De 
Oude Riet is het gebied naar het noorden en zuiden 
toe ontgonnen en dit is nog steeds te zien aan de 
verkavelingstructuur. De bewoners zijn uiteindelijk 
definitief gaan wonen op de zandruggen, omdat 
bouwen eenvoudiger was met het zand dichter aan het 
oppervlak. Op deze hogere delen van het Westerkwar-
tier werden de landbouwgronden van elkaar geschei-
den door houtwallen. Deze singels met bomen werden 
aangelegd om te voorkomen dat het vee naar een 
ander perceel kon lopen. De houtsingels zijn nog steeds 
een kenmerkend onderdeel van het landschap en 
daarom wordt dit gebied ook wel houtsingellandschap 
genoemd. 
In het veengebied van het Westerkwartier zijn minder 
molens gebouwd dan in het Centrale Woldgebied. De 
polders werden dus minder ontwaterd waardoor het 
gebied natter bleef. Hierdoor werd het mogelijk om 
veen te winnen. Vanaf de achttiende eeuw tot in de 
Tweede Wereldoorlog is op verschillende plaatsen in 
het Westerkwartier aan vervening gedaan. Het veen 
werd onder de waterspiegel met behulp van een 
baggerbeugel gewonnen. Dit leidde tot open plassen 
die later weer zijn verland, de zogenaamde petgaten. 
Ook in het veengebied van het Westerkwartier zijn, net 
als in het Woldgebied, de meeste poldermolens 
verdwenen. De elektrische bemaling maakte de 
poldermolens overbodig en zonder functie kond slechts 
een handjevol molens blijven bestaan. 
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Naast molens die verdwenen omdat ze bijvoorbeeld 
werden afgebroken, verdwenen ook de molens die 
werden aangedreven door spierkrant. De onderstaande 
bijdrage gaat daarover.

johan van dijk

Hondenmolen Diepswal 
In 2003/2004 schreef toenmalig redacteur Jaap van 
Driel, van wat toen De Nieuwe Zelfzwichter heette, 
een drietal artikelen over molen op spierkracht, 
destijds mede vanwege het Jaar van de Boerderij. De 
hondenmolen van Diepswal bij Leek nam in die 
artikelen een centrale plek in. In het kader van de 
Tocht om de Noord in het Westerkwartier is het 
interessant om deze bijzondere verdwenen molen nog 
eens te beschrijven.
Eeuwenlang werd naast wind- en waterkracht op 
kleinschalige schaal ook dierlijke en soms menselijke 
kracht gebruikt om diverse werktuigen in beweging te 
zetten. Deze vorm van krachtoverbrenging is ouder 
dan het gebruik van wind- en waterkracht: in het 
Oude Testament van de Bijbel wordt immers al 
gesproken over de overmeesterde Simson die zijn 
dagen moest slijten met het aandrijven van maalste-
nen... In tijden waarin een organisatie als de Partij 
voor de Dieren en mensenrechtenorganisaties nog 
geen rol speelden werden, voornamelijk op boerde-
rijen en in kleine bedrijfjes, diverse kleine molens op 
spierkracht aangedreven.
Van Driel is in 2004 zelf op onderzoek uit gegaan om 
uit te vinden hoe het precies met de hondenmolen zat. 
Aanleiding was een krantenknipsel over deze molen 
die hij in het Groninger Molenarchief gevonden had. 
Van Driel kwam in contact met de familie Liewes wiens 
voorouders met de molen hadden gewerkt. Thans is op 
de plek van de molen een café/cafetaria gevestigd 
onder de naam Perron 16. Hij schrijft hierover:

‘De hondenmolen bevond zich in de doorrid van het 
café. Dat is een onderdakse gang waarin een koets 
kan stoppen om de passagiers droog te laten uitstap-
pen. Tegenwoordig zijn de grote houten deuren aan 
de terraskant vervangen door een glaswand en op de 
plaats van de hondenmolen bevindt zich een bar. Het 
hondenrad was bijzonder groot: afgaand op de lengte 
van de (oudste) dochter van E. Liewes sr. Schat ik de 
zichtbare hoogte van het rad op een dikke drie meter. 
De schoondochter die ik sprak, maakte me er op 
attent dat het rad ook nog bijna een meter in de vloer 
stak. De diameter moet dus wel bijna vier meter zijn 
geweest. Een grote hond kan daarmee flink wat 
energie opwekken. Het loopvlak van de hondenmolen 
was 80 centimeter breed en het was voorzien van 
dwarslatten tegen het uitglijden. (...) De as van de 
hondenmolen ging door de muur en met drijfriemen 
konden diverse machines worden aangedreven.’
Waarschijnlijk werd een Deense dog gebruikt om de 
molen aan te drijven. Liewes kon hiermee diverse 
houtbewerkingsmachines laten werken. Het schijnt zo 
te zijn dat de dochter(s) van Liewes soms mee moest 
lopen met de hond als er zwaar zaagwerk plaats 
moest vinden.... Na 1945 werd de wetgeving op het 
gebied van dierenbescherming dermate dat deze 
arbeid niet meer toegestaan was. Hiermee is wel een 
stukje unieke geschiedenis verdwenen. Een enkele 
tredmolen is in Nederland nog wel te vinden. Eén van 
de meest bijzondere nog bestaande tredmolens is die 
in de Koppelpoort in Amersfoort. Deze werd door 
menskracht bediend en had als doel het open en dicht 
kunnen doen van de afsluiting in de waterpoort!
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Verrassende molenfoto

De verrassende molenfot-o’s staan dit jaar in het teken 
van de seizoenen. Voor het derde nummer een foto 
van Jan Danes van de Westerse molen in Nieuw-
Scheemda op een mooie dag in het najaar. 
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TeksT en FoTo’s herman bink [FoTo rolF GlazenburG uiT PrivéarChieF] 

Hoe word je molenaar en wat bezielt 
iemand om wekelijks ‘zijn’ (of ‘haar’) 
molen te laten draaien? 
Vijf	portretten	van	bevlogen	molenaars	en	één	molengids.

Molenaar ROLF GLAZENBURG (1977)
Poldermolen ‘De Helper’(1863) Hoornsedijk 8, Haren 

Wie draait hier de molen?
Ik. Sinds 2011. Hiervoor was dat lange tijd Leen Duijm 
(† 2010), mijn leermeester, die mij eind december 2010 
vroeg of ik zijn taak hier over wilde nemen, waarop ik 
volmondig ‘ja’ zei. Ik doe dat naast mijn werk in 
Groningen als technisch consultant bij mijn bedrijf Brisk 
ICT. Wij verzorgen kantoorautomatisering voor 
midden- en kleinbedrijf.

Zijn er in dit gebied genoeg molenaars?
Het liefst draaien de meeste molenaars met twee of 
drie man/vrouw op een molen. Er kunnen dus altijd 

molenaars bij. Zelf geef ik hier instructie aan enkele 
leerlingen, die mij ook assisteren, 
Het is handiger sommige handelingen met meer 
personen te doen, bovendien krijgen de leerlingen 
extra instructie.

Hoe is het molenaarsvak voor jou begonnen?
Mijn eerste, vage herinnering is de molen van Over-
schild. Toen ik acht was, gingen we die met school 
bekijken.
In 2004 bladerde ik bij mijn oma in Bunde (D) in een 
tijdschrift van de Volkshochschule Leer (D), mijn 
geboorteplaats. Daarin stond een groot aanbod aan 
opleidingen, waaronder een cursus vrijwillig molenaar, 
met een interessante uitleg. Iets over de geschiedenis 
van de molen, weerkunde, manier van malen, enzo-
voorts. Dat fascineerde me: laat ik dat eens even doen. 
In Leer Logabirum volgde ik de cursus vanaf najaar 
2004 en werd zo één van de drie molenaars in Ditzum 
(ben ik nog steeds). Een molenaar uit Nederland 
bezocht onze molen en vertelde allerlei technische 
bijzonderheden. Dat boeide me. Ik dacht: ik doe er de 
cursus in Nederland ter verdieping bij. Zo gezegd, zo 
gedaan.

Hoe is dat gegaan met die opleiding?
Goed. Het niveau van deze opleiding is ongeveer dat 
van MBO-C. Op de Hanzehogeschool in Groningen heb 
ik een HTS opleiding gedaan (elektrotechniek-3jaar/
werktuigbouwkunde -1jaar). Dus het was voor mij goed 
te doen. 
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Wat moet je weten en kunnen?
De theorie leer je uit twee basisboeken. Er is ook 
lesmateriaal met veel animaties, dat kun je zelfs op je 
tablet gebruiken. Verder is er een map met lesbrieven. 
Die bevatten praktijkopdrachten zoals bijvoorbeeld ga 
met een molenaar mee, maak foto’s, schrijf een verslag, 
en dergelijke. Die map reikt mij als instructeur handva-
ten aan bij de opleiding van mijn leerlingen. Al doende 
leer je zo in de praktijk gelijk de theorie. Daarbij gaat 
het tegenwoordig meer over waarom doe je het zo, om 
de consequenties van je handelen.

Wat vind je inspirerend aan molens en molenaar zijn?
Het vernuft, de vindingrijkheid van onze voorouders, 
molenbouwers en molenaars. De ontdekking van wat 
je met alleen wind, gratis, kan doen. De omzetting van 
beweging door wind naar activiteit: meel malen, water 
pompen, olie persen, hout zagen. Fantastisch. Inspire-
rend vind ik ook mensen opleiden die op hun beurt 
weer allerlei dingen organiseren voor dorpsgemeen-
schappen. Als molenaar ben je ook gastheer/gastvrouw, 
zeg maar ambassadeur van de molen door er enthousi-
ast over te vertellen. Want er zijn twee molenbiotopen. 
Bekend is vooral het eerste: zorg voor de windvang. 
Het tweede wordt vaak onderbelicht, namelijk draag-
vlak kweken voor het molengebeuren in dorp of stad. 
Met z’n allen kun je namelijk veel meer bereiken.

Neemt het molenaar-zijn veel tijd in beslag?
Lesgeven 3 uur per week plus de voorbereiding. 
Regelmatig draaien, vooral zomers, zo’n drie-en-een-
half uur per week. Aan onderhoud ben ik geen tijd 
kwijt, dat doen de schilder, de molenmaker en de 
medewerkers van het Meerschap Paterswolde.

Iemand wil vrijwillig molenaar worden. Wat raad je 
aan?
“Doen! Bezoek een molen, bijvoorbeeld op Monumen-
tendag of Molendag. Draai een morgen mee op een 
molen in de buurt of hier op ‘De Helper’. Je komt in 
een heel interessante wereld terecht. Eindelijk kun je 
met kennis van zaken fatsoenlijk meepraten over het 
weer en weersomstandigheden. Je ontmoet enthousi-
aste vrijwilligers die met van alles en nog wat bezig 
zijn: werken met de molen, iets organiseren in een 
dorp, opleidingen verzorgen, een winkeltje runnen, 
bezoekers ontvangen en rondleiden, een website, 
twitter enz.
Zo kun je via internet tegenwoordig het hele molenge-
beuren volgen. (twitter.com/molendehelper). 
Doen dus!

Molenaar JAN HOMAN (1953)
Korenmolen ‘Widde Meuln’ (1863) Boltweg 16 Ten Boer

Wie draait hier de molen?
Wij zijn hier met vier molenaars. Vanaf de heropening 
in 2005 zijn dat Wim Hofman, Jurjen Hoekstra en Emiel 
Nales. Vanaf oktober 2009 hoor ik, Jan Homan, ook bij 
dit team. Dat doen we naast onze baan als huisman 
(Jurjen), ICT-deskundige bij DUO (Emiel), chef onder-
houd en projectleider in de chemische industrie, ikzelf. 
Wim is gepensioneerd.

Er zijn hier dus genoeg molenaars?
Ja, dit is een luxe positie met vier molenaars op de 
‘Widde Meuln’. Als ieder fit en gezond is, zijn er hier 
genoeg. Maar een nieuwe molenaar is natuurlijk van 
harte welkom. We moeten ook aan de toekomst 
denken. Als je in je eentje draait, zou je het op den 
duur als een verplichting kunnen gaan voelen.

Hoe is het molenaarsvak voor jou begonnen?
Toen ik 35 jaar was, kreeg ik belangstelling voor molens 
door de schoonvader van een goede vriend. Die was 
molenbouwer in Zuid-Holland. Hij deed onderhoud en 
restauratie aan voornamelijk wipmolens. Bij een biertje 
of een borreltje raakten we enthousiast door zijn 
verhalen. Een molenaar uit Ten Post pushte ons een 
opleiding molenaar te gaan volgen. Twee jaar later 
(1990) zijn we daar samen aan begonnen bij Dick 
Wijchgel op de molen van Garsthuizen.

Hoe ging dat met die opleiding, wat moet je weten en 
kunnen?
Vanaf de eerste dag was dat elke zaterdag een feest. 
Prachtige middagen, een genot om er heen te gaan. Ja, 
wat doe je? Je krijgt les in draaien met de molen, hem 
onderhouden, het billen van molenstenen, kortom je 
leert van alles rondom de hobby ‘molen’. Tijdens de 
opleiding wordt ook kennis van het weer bijgebracht. 
En het is niet erg moeilijk. Iedereen met de juiste 
instelling, met enthousiasme kan het leren. Je hoeft 
niet echt technisch te zijn. En je hebt, man of vrouw, 
een keuze: molenaar worden of molengids. Vanaf je 
achttiende jaar kun je beginnen met de opleiding.
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Wat vind je inspirerend aan molenaar zijn?
Voor mij is het zaterdags in de eerste plaats een 
uitlaatklep. Ik heb een drukke baan met veel stress. 
Hier kan ik mijn gedachten even verzetten. Heerlijk 
bezig te zijn met de techniek van wel honderden jaren 
geleden. En goed ook om bij te dragen aan het in 
stand houden van een stuk cultureel erfgoed. Het team 
op de ‘Widde Meuln’ is fantastisch. Dat zorgt voor 
ontspanning en enthousiasme. Ook alles er omheen, 
bezoekers ontvangen, vertellen over de molen, een 
aantal teamvergaderingen bezoeken, een gezellige 
avond meemaken, meedoen aan een excursie maakt 
het allemaal heel plezierig om te doen.

Neemt het molenaar-zijn veel tijd in beslag?
Eén of twee zaterdagmiddagen in de maand. Op 
bijzondere dagen, Monumentendag of Molendagen, 
verdelen we de taken en draaien we bij toerbeurt. 
Soms op verzoek doen we dat ook wel door de week. 
In oktober is het Kindermaand. Dan komen er elk jaar 
leerlingen van basisscholen een ochtend naar de 
molen. Dat vind ik erg leuk. Daarvoor neem ik zelfs een 
vrije dag op als het nodig is. We malen dan wat tarwe 
tot grof diervoermeel voor een veehouderij in de 
omgeving, die ook de tarwe levert.

Iemand wil vrijwillig molenaar worden. Welk advies 
zou je geven?
Leef je een beetje in. Zoek documentatie over molens, 
bijvoorbeeld op internet. Bezoek één of meer molens. 
Praat met molenaars en molengidsen. Weet waar je 
aan begint. Heb je een partner, dan moet die er wel 
achter staan. Belangrijk is enthousiasme over een stuk 
cultureel- industrieel erfgoed in je eigen omgeving. En 
dat helpen in stand houden.

Molenaar DREWE SCHOUTEN (1943) 
Korenmolen ‘Fortuna’ (1890) Schipperstraat 2a  
Noordhorn 
 
Wie draait hier de molen?
Klaas Hekker (1949) is hier al meer dan dertig jaar de 
vaste molenaar. Ik draai nu ongeveer acht jaar met hem 
samen op molen ‘Fortuna’. Daarvoor werkte ik onge-
veer tien jaar in het hoger beroepsonderwijs als docent 
economie en plusminus twintig jaar als docent informa-
tica. Verder ben ik penningmeester voor een kerkje in 
Haren en Delfzijl. Tot ik molenaar werd, was ik een 
fervent (zee)zeiler in mijn vrije tijd.

Zijn er genoeg molenaars in dit deel van Groningen?
Nee. In heel Groningen staan zo’n tachtig molens met 
ongeveer veertig actieve molenaars. Op elke molen is 
het wenselijk dat er twee molenaars zijn. Er is dus 
behoefte aan twee keer tachtig is honderdzestig 

molenaars minus die aanwezige veertig. Dat betekent 
dat er wel honderdtwintig bij zouden mogen komen. 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is met een lande-
lijke actie bezig om molenaars te werven. Ook in deze 
regio zijn we daar steeds mee bezig.

Hoe is het molenaarsvak voor jou begonnen?
Mijn vader liet mij, toen ik een jaar of negen was, 
foto’s zien van molens. Hij, als hoofd van de technische 
dienst van het Waterschap, vertelde me trots te zijn dat 
hij alle molens in de Anna Paulownapolder had 
ingeruild voor elektrische gemalen. Pas toen ik in 2004 
in Noordhorn woonde met uitzicht op molen ‘Fortuna’ 
begon het echt, met een bezoek aan de molen. Klaas 
Hekker vroeg me toen molenaar te worden. Na een 
jaar meedraaien ben ik, enthousiast geworden, aan de 
opleiding begonnen.

Hoe ging dat met die opleiding? 
Dat ging goed, het heeft zo’n anderhalf jaar geduurd. 
Had er toen al heel wat meer dan de vereiste honderd-
vijftig praktijkuren op zitten.

Wat moet je weten en kunnen?
Natuurlijk de theorie die elke molenaar moet kennen, 
alle onderdelen van de molen en kennis van molenty-
pes. Daarnaast is kennis van het weer heel belangrijk. 
Dat is trouwens iets wat je jezelf moet eigen maken, je 
houdt het weer steeds zèlf in de gaten dus niet alleen 
via de weerberichten. Wat technisch inzicht is gewenst. 
Belangrijker is vaardig zijn met je handen, nodig voor 
bijvoorbeeld het billen (=scherpen) van de molensteen, 
of het manipuleren met die 1500 kilo zware molen-
steen, iets wat je normaal gesproken nooit doet. Op de 
meeste molens zorgt de molenaar voor klein onder-
houd. Een beetje handig zijn is dus nooit weg.
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Wat vind je inspirerend aan molenaar zijn?
Het geeft me een kick de wieken van de molen op de 
juiste snelheid te laten draaien, gelijkmatig, wat nodig 
is om goed te malen bij een omtreksnelheid van de 
lopersteen van circa zeven à acht meter per seconde. En 
dat handhaven, lettend op je gevlucht; vijftig à zestig 
keer moet de wiek langskomen. Bezig zijn met je 
zeilen. Het is heel bevredigend te zien dat het meel 
goed gemalen is, dat wil zeggen van een constante 
kwaliteit, fijn of grof.
Ik vind het ook heerlijk om met wind boven in de kap 
te kijken. Al de geluiden die de molen maakt, die 
determineren, dat is voor mij genieten. Verder vind ik 
het erg leuk om aan bezoekers te vertellen over hoe 
zo’n molen werkt.

Neemt molenaar-zijn veel tijd in beslag?
Voor mij is dat twee dagen per week, elke zaterdag van 
10.00 - 17.00 uur en één andere dag. Ik heb wat met 
hout, en het een en ander met houtconstructies 
gemaakt, zwaluwstaart-/pen-en-gatverbindingen en 
dergelijke. Dus ik timmer hier ook heel wat af. Maakte 
onder andere hekjes om de trapgaten, want veiligheid 
op deze publieksmolen gaat voor alles. Er komen hier 
nogal wat kinderen namelijk. Belangrijk is verder: 
zorgen voor voldoende draagvlak/goodwill bij de 
bevolking voor het draaien van de molen, dat hoort 
ook bij mijn taak vind ik. Daar gaat extra tijd in zitten 
zoals de abseildag die we hier hadden, de lampionnen-

keuring, het stempelen bij de wielerronde en derge-
lijke.

Iemand wil vrijwillig molenaar worden. Wat raad je 
aan?
Draai eerst een half jaar mee op een molen in de buurt. 
Probeer onderscheid te maken tussen de molenaar als 
persoon en het eigenlijke werk op de molen. Het gaat 
in feite om het laatste. Zoek, als je verder wilt gaan, 
een instructeur op die je ligt. Er zijn er verspreid over 
de provincie Groningen ongeveer zes actief. Een goede 
instructeur is onmisbaar.

Zijn er naast al die pluspunten ook minpunten? 
Nee, ik zou ‘t echt niet weten. Voor mij is een bijko-
mend voordeel nog dat mijn conditie er door het vele 
trappen klimmen beter op is geworden.

Molenaars TJITSE MOLLEMA (1972), 
PETER WILDEMAN (1966) en  
molengastvrouw ANNETTE WILDEMAN (1970) 
Korenmolen ‘STORMVOGEL’ (1850) Molenweg 67 
Loppersum

Wie draait hier de molen?
Tjitse Mollema: Lange tijd tot 2010 was dat Roelof 
Bouwknegt. Daarna kwamen er een tijdje gastmole-
naars. Gediplomeerd sinds oktober 2012 draai ik hier 



21

nu de molen. Dat doe ik naast mijn baan als projectlei-
der waterbeheer bij Arcadis, een ingenieursbureau. In 
april 2014 is Peter geslaagd. We zijn nu dus met twee 
gediplomeerde molenaars. 

Lukt het in deze omgeving genoeg molenaars te 
vinden?
Tjitse: Nee, niet echt. Het zou het mooist zijn als we 
hier z’n drieën waren. Hoe meer molenaars, hoe vaker 
de molen draait. En bij grote klussen is het handig dat 
samen te doen. Dus nadat Peter zijn diploma had 
gehaald, is de vlag uitgegaan.

Hoe is het molengebeuren voor jou begonnen?
Tjitse: Eigenlijk pas laat. Ik woon sinds 2002 in Lopper-
sum. Toen Roelof Bouwknegt naar Beilen verhuisde, 
stond de molen stil. Dat vond ik jammer voor Lopper-
sum. Een molen moet draaien. Ik heb mij georiënteerd 
op internet over de opleidingseisen en besloot de 
cursus molenaar te gaan doen. Die heb ik in twee jaar 
tijd gedaan.
Peter Wildeman: Mijn eerste molenherinnering is de 
molen van Oosterwijtwerd op een schilderijtje bij opa 
en oma. Ik ben pas enthousiast geworden voor de 
molen door het kopen van dit huis dat er vlak naast 
staat. Vroeger stond er op deze plek een boerderijtje. 
De molenaar die er woonde, brak het af en bouwde er 
een nieuw huis. Ik twijfelde geen moment toen het in 
2006 te koop stond. Annette en ik zijn hier met onze 
kinderen gaan wonen. Door gesprekken met molenaars 
ben ik enthousiast geworden. Ik ben vrijwillig molenaar 
geworden omdat ik vind dat de molen moet draaien. 
Mijn beroep? Assistent bedrijfsleider bij een construc-
tiebedrijf.
Annette Wildeman: Toen de molenaars allemaal 
weggingen ben ik, naast mijn baan als verzorgende IG, 
samen met Tjitse, Peter en een aantal vrijwilligers, echt 
begonnen de molen onder de aandacht te brengen van 
de bewoners van Loppersum, jong en oud. Voor 
kinderen organiseerden we een kinderdag, voor 
oudere jeugd ‘meelzak hijsen’ en voor volwassenen is 
er het shantykoor of een glaasje glühwein eind 
december.

Hoe is het gegaan met die opleiding?
Annette: Tijdens een korte cursus molengids leer je iets 
over soorten molens. Maar vooral wat over het organi-
seren van allerlei activiteiten en over het rondleiden 
van mensen. 
Tjitse: De cursus vrijwillig molenaar duurt circa twee 
jaar. Voor de praktijk staan honderdvijftig uren bezig 
zijn op de molen. De theorie is vooral zelfstudie. Er zijn 
twee mappen waarvan je de inhoud moet kennen, 
geschikt voor iedereen die echt gemotiveerd is. Want 
dat is wel nodig, de drive om het te doen, zelfdiscipline 
en doorzettingsvermogen. Bijvoorbeeld inzicht wat 

betreft het weer: welke weersomstandigheden zouden 
echt gevaar kunnen opleveren? Eén donker wolkje kan 
al een waarschuwing inhouden. Onder geen beding 
mag een molen op hol slaan. Je moet dus tijdig de 
juiste maatregelen nemen om de molen veilig te laten 
draaien.

Wat vind je het inspirerende aan het werken op de 
molen?
Tjitse: Het draaien geeft een kick, het is gewoon leuk 
om met zo’n stukje ‘speelgoed’ bezig te zijn. Ook klein 
onderhoud doe ik graag. Daarin geeft de eigenaar van 
de ‘Stormvogel’, Molenstichting Fivelingo, ons de vrije 
hand. Wat kan is goed, de rest verzorgen zij. Inspire-
rend is voor mij ook het contact met de mensen, met 
andere molenaars en bezoekers. Dat levert gesprekken 
op over van alles en nog wat, bijvoorbeeld over 
duurzaamheid, over geschiedenis...
Annette: Op Molendagen en dergelijke hebben we veel 
aanloop, voornamelijk uit het dorp. Er komen steeds 
meer mensen op af. Voor hen iets organiseren geeft mij 
veel voldoening.”

Neemt het werken op de molen veel tijd in beslag?
Annette: Dat gaat ongemerkt. Regelmatig ben ik er 
wel mee bezig.
Tjitse: Elke zaterdag een dagdeel, het hele jaar door. 
Verder een aantal vergaderingen, meestal ‘s avonds en 
altijd heel gezellig.
Peter: Ongeveer hetzelfde als Tjitse, maar dan op zon- 
en feestdagen. Of als er eens een keer iemand de oprit 
oploopt en we hebben even tijd, dan doen we tussen-
door ook nog wel eens een rondleiding, dat is het 
voordeel als je ernaast woont. Zo kwam laatst nog een 
‘oud-mulder’ langs, de heer Oosterhof, mulder van 
1950-1955 en nu inmiddels 91 jaar oud. Hij liep zo alle 
trappen naar boven! En wat een herinneringen…

Iemand wil vrijwillig molenaar worden. Wat raad je 
aan?
Tjitse: “Doen! Leuk! Maar maak wel een bewuste 
keuze. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Kwestie van 
doorzetten. Kijk, mij gaat het eigenlijk net als Peter en 
Annette om reuring in het dorp, wat leven in de 
brouwerij. En, molenaar zijn is een veelzijdige hobby, 
met weinig verplichte onderdelen. Je geeft het zelf 
kleur.

Molenaar REMKO VERSTOK (1949)
Korenmolen ‘De Korenbloem’ (1895) Wedderweg 25a 
Vriescheloo

Wie draait hier de molen? 
Harm Prenger is hier al bijna twintig jaar de vaste 
molenaar. Zelf ben ik hier sinds kort (2012) gediplo-
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meerd vrijwillig molenaar. Verder ben ik sinds 1 april 
2013 secretaris van de Molenwerkgroep Oost-Gronin-
gen. Die is opgericht in 1974 met als doel het opleiden 
van molenaars en het bemensen van de achttien 
molens in ons werkgebied.

Lukt het om op die molens molenaars te plaatsen?
We hebben tachtig leden (ook van buiten dit gebied) 
waarvan ongeveer de helft gediplomeerd molenaar is. 
We willen graag op elke molen minstens twee mole-
naars. Daarnaast willen we graag een soort poule van 
molenaars die zo nu en dan willen draaien. Daarom 
zijn we steeds op zoek naar nieuwe vrijwillige mole-
naars.

Hoe is het molenaarsvak voor jou begonnen? 
Eigenlijk nog niet zo lang geleden, in september 2009, 
toen ik net in Vriescheloo woonde. Een vriend van mij 
is molengids in Utrecht. Zijn enthousiasme sprak me 
wel aan: iets vertellen over een molen. Ik besloot een 
openbare les mee te maken op molen ‘Dijkstra’ in 
Winschoten. Toen ik daar vertelde interesse te hebben 
om molengids te worden, vroeg een bestuurslid van de 
Molenwerkgroep waarom ik geen molenaar wilde 
worden. Daar was behoefte aan. Ik dacht ‘waarom ook 
niet’ en ben meteen aan de opleiding begonnen.

Hoe is dat gegaan met die opleiding?
Elke week is er een lesmoment, de ene week praktisch, 
meelopen op de molen. De andere week (tijdens de 
wintermaanden) theorieles. Er staat anderhalf tot twee 
jaar voor deze opleiding. Ik heb er drie jaar over 
gedaan. Ik had geen haast en heb de vereiste honderd-
vijftig praktijkuren voor het examen in een rustig 
tempo gedaan.
Het volgen van de theorielessen is wenselijk, ook om 
van anderen te leren. Voor het examen moet je weten 
wat er in de lesmappen staat die bij de cursus horen. Bij 
het meelopen op de molen leer je van de molenaar/
instructeur ook veel.

Wat moet je weten?
Je moet alle typen molens kennen. Van de molen waar 
je zelf op werkt, moet je alles weten. Van de andere 
type molens alleen de hoofdkenmerken. Daarnaast 
moet je de veiligheidseisen kennen. En dan is er ook 
nog het onderdeel ‘weer’. Welke weertypen beïnvloe-
den het werken op de molen. Dat is belangrijk en moet 
je weten. De opleiding is niet te moeilijk en te doen 
voor bijna iedereen, mannen en vrouwen. Vergelijk het 
met een auto-rijopleiding. De theorie echt erin stam-
pen, voor de praktijk veel oefenen. En...geen hoogte-
vrees hebben!

Wat vind je inspirerend aan molenaar zijn?
Ik heb bewondering voor die gigantische houten 
machine die een molen is. Een stukje technisch vernuft, 
ben er best trots op zo’n apparaat te bedienen. Verder 
spreekt het ontmoetingselement me aan. Je ontmoet 
bezoekers op de molen. Met andere molenaars gaan 
we één keer per jaar op excursie om diverse molens te 
bekijken. Twee keer per jaar komen we als leden van 
de werkgroep in vergadering bij elkaar en er is een 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Dat is allemaal heel leuk. En je 
doet iets voor de gemeenschap. De meeste mensen 
vinden het mooi om de molen te zien draaien.

Neemt het molenaar-zijn veel tijd in beslag?
Dat valt wel mee. We werken meestal op een vast 
dagdeel. Sommigen draaien op een dagdeel op 
zaterdag. Zelf draai ik liever op zondagmiddag van 
13:00 tot 16:00 uur. Een enkeling doet het op een 
bepaalde avond of een dagdeel midden in de week. 
Ook draaien we op aanvraag van groepen of scholen. 
Natuurlijk ook op Nationale Molendag, op Monumen-
tendag en tijdens de Groninger Molendagen.

Iemand wil vrijwillig molenaar worden. Wat raad je 
aan? 
Ik zou hem/haar uitnodigen om eens een dagje mee te 
draaien. Welkom! Dan kan hij/zij ook beleven wat voor 
kick het geeft in zo’n enorme molen bezig te zijn. Ik zal 
je wat vertellen: als ik het eerder geweten had, was ik 
er eerder aan begonnen!



Koren- en pelmolen ‘Fortuna’ 
in Noordhorn, gebouwd in 
1890. Het 125-jarig bestaan 
wordt in 2015 groots gevierd. 
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