
Molenaar David Reitsema 

 

Sommige molenaars weten al op jonge leeftijd dat ze molenaar willen worden. Ze kunnen 

bijna niet wachten op het moment dat ze aan de opleiding tot vrijwillig molenaar kunnen 

beginnen. David Reitsema (1983) uit Midwolde is zo iemand. Al vroeg hadden molens een 

grote aantrekkingskracht op hem. Hij hield bijvoorbeeld zijn tiende verjaardagsfeestje op de 

molen van Roderwolde. Toen David 12 jaar was, mocht hij mee met Hilbrand Hut, destijds 

molenaar op de Zuidwendinger. En als dertienjarige kwam hij regelmatig in molen 

Wilhelmina in Noorderhoogebrug. 

Op 16-jarige leeftijd kon David dan eindelijk aan de opleiding beginnen [tegenwoordig mag 

men al op veertienjarige leeftijd beginnen met de opleiding – red.] Zijn instructeur werd 

Leen Duijm, molenaar van De Helper aan het Paterswoldse Meer, een van de weinige 

poldermolens waar lesgegeven wordt. Het proefexamen legde David af op de Eva in Usquert, 

maar op dat moment nog niet met goed resultaat. ‘Ik had wel geoefend maar het was een 

moeilijke periode voor mij omdat mijn vader net was overleden.’ Gelukkig volgde een 

herkansing. Deze keer werd het proefexamen, met succes, afgenomen op molen Hollands 

Welvaart in Mensingeweer. Deze molen zou voor David later een goede bekende worden. 

Het examen was op Udema’s molen in Ganzedijk. ‘Het verliep prima’, vertelt David, ‘alleen in 

de laatste vijf minuten kreeg ik een black-out.’ In die tijd werden molenaars nog getoetst op 

theorie en praktijk. Ook hier volgde een herkansing: op 23 september 2004 werd de theorie 

opnieuw geëxamineerd, nu in Vilsteren in Overijssel. ‘Daar werd een half uur voor 

uitgetrokken.’ Het resulteerde voor David in een geslaagd examen en betekende dat hij 

vanaf dat moment gediplomeerd molenaar was. Om zich voor te bereiden op het examen 

had de molenaar in spé nog gelest bij Derk Jan Tinga van De Vier Winden in Pieterburen. ‘Dat 

had Gerda Koster voorgesteld’ herinnert David zich. 

Na het examen kon David meteen aan de slag. ‘Ik had al de sleutels van De Palen in 

Westerwijtwerd, maar ik merkte dat de afstand mij parten ging spelen. Bovendien was het 

onderhoud van het erf belabberd vanwege modder. Via molenbouwer Dunning ben ik eind 

2004 op de molen in Nenndorf in Landkreis Wittmund (Nedersaksen) terechtgekomen. In 

het begin was het de bedoeling om eens per maand  te gaan draaien, maar al snel werd dat 

twee keer per maand. Het is tenslotte ook beter voor de molen als er vaak gedraaid wordt.’ 

Daar bleef het niet bij. David was ook nog kort molenaar van ’t Witte Lam en in de periode 

2005-2007/2008 op De Ster in Winsum ‘samen met Hans Vink.’ In 2008/2009 werd David 

gevraagd te komen draaien op molen Hollands Welvaart. Sindsdien maakt hij deel uit van 

het team van molenaars. De Hollands Welvaart, eerst eigendom van de gemeente De 

Marne, ging in 2014 over naar Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap kent 

teameenheden. Zo bestaat er ook een team Hollands Welvaart. ‘Ik ben daarvan interim 

voorzitter, maar vanwege corona zijn we nog niet bij elkaar geweest.’ 

 

 



In 2009 werd David benaderd door de gemeente Leek met de vraag of hij molenaar wilde 

worden op de Ebenhaëzer in Enumatil. De toestand van de molen was echter slecht. ‘Ik was 

gevraagd om te draaien maar op Open Monumentendag 2009 ben ik daar mee gestopt 

omdat ik het te risicovol vond. 75% van de stellingliggers bleek verrot en in 2010 ging de 

lange schoor dwars door midden, waarschijnlijk door droogte. Gelukkig is de molen 

gerestaureerd en kan ik daar nu met een gerust hart draaien.’ 

Aan dit rijtje molens kon in 2018 De Goliath in de Eemshaven worden toegevoegd. Molenaar 

Ida Wierenga vroeg David en sindsdien draait hij daar wekelijks op zaterdag. 

Molens hebben zijn hart, dat blijkt wel uit het gesprek. Als David enthousiaste bezoekers 

spreekt, waarvan hij vermoed dat ze mogelijk geïnteresseerd zijn in het molenaarsschap, 

‘dan adviseer ik zeker om een proefles te nemen.’ 

 

 

 David tijdens de restauratie van de molen in Nenndorf, foto Theodor de Vries 


