
Roel Lode, molenaar van poldermolen De Zwakkenburger 

 

Het had niet veel gescheeld of De Zwakkenburger was in 1964 afgebroken. De molen was er 

slecht aan toe en een sloopvergunning was al afgegeven, maar afbraak bleef de molen 

bespaard. In 1981 kwam het tot een voorlopige conservering en werd de molen afgedekt 

met onduline-platen, in afwachting van restauratie. De wieken waren in 1955 gebroken en 

niet hersteld en de vijzel werd door een dieselmotor aangedreven. 

Roel Lode (1963), de huidige molenaar, groeide op in het huis naast de molen, die in zijn 

jeugd verder van de weg afstond. Roels vader was in 1955 (beroeps)molenaar geworden op 

De Zwakkenburger als opvolger van zíjn vader. Opa Lode was in 1925 in Niezijl komen wonen 

en bemaalde de polder Eldersveld-Zwakkenburg op het Hoendiep voor enkele boeren. Roel 

herinnert zich nog goed dat de molen alleen diende als opslag.  Dat veranderde toen De 

Zwakkenburger in 2002 in opdracht van de toenmalige eigenaar, Molenstichting 

Westerkwartier, werd gerestaureerd en de molen driehonderd meter werd verplaatst. Roel: 

‘De molen staat nu voor bij de weg.’ Op 10 oktober 2003 werd de molen officieel in gebruik 

genomen. Van de geschiedenis van de molen, vanaf het verval eind jaren veertig tot de 

ingebruikname in 2003, maakte collega-molenaar Henk Berends een film 

(https://degroningerpoldermolens.nl/dezwakkenburger/). 

Iemand die voor de restauratie van de molen belangrijk is geweest, is Ina Martens, destijds 

voorzitter van Molenstichting Westerkwartier. Roel roemt haar inzet voor de molen. Ina was 

vroeger gedeputeerde van de provincie Groningen en had onder andere de molens in haar 

portefeuille. Als gedeputeerde werd Martens voorzitter van de toenmalige Provinciale 

Molencommissie. Later werd ze de voorzitter van de nieuwe Stichting De Groninger Molen 

[Bron: Johan van Dijk/de Zelfzwichter 2012.3]. Ina was het ook die Roel stimuleerde de 

opleiding tot vrijwillig molenaar te volgen en daarmee de derde generatie Lode op De 

Zwakkenburger te worden. De opleiding volgde Roel bij instructeur Leen Duijm op De 

Helper. Hij denkt daar met plezier aan terug. ‘We waren met een man of drie, vier tijdens de 

opleiding. We moesten alle onderdelen van de molen kennen. Veiligheid was belangrijk voor 

Leen. Hij was namelijk betrokken geweest bij het samenstellen van een ARBO handboek 

rond veiligheid. Ook ben ik tijdens de opleiding bij andere molens geweest om uren te 

maken maar natuurlijk ook om van andere leermeesters wat op te steken. Aan het eind van 

mijn opleiding stelde Leen voor om de laatste draaiuren vóór het examen op De 

Zwakkenburger te draaien.’ Het proefexamen deed Roel op de molen in Ganzedijk (nu 

Udema’s molen) en het examen op De Kievit in Grijpskerk. Na het examen kreeg hij een 

officiële aanstelling van Molenstichting Westerkwartier en is sindsdien molenaar van De 

Zwakkenburger. Gelukkig staat Roel, die als ambtenaar van de Provincie Groningen 

verantwoordelijk is voor het beheer van de sluis bij Gaarkeuken en onregelmatige diensten 

heeft, er wat betreft de molen niet alleen voor. Janko Doornbosch is eveneens molenaar op 

De Zwakkenburger zodat de molen toch geregeld draait. 

 

https://degroningerpoldermolens.nl/dezwakkenburger/


Tegenwoordig is de molen eigendom van Stichting De Groninger Poldermolens met wie de 

molenaar een goede relatie heeft al mist hij soms de gemoedelijke sfeer, die hij bij de 

Molenstichting Westerkwartier zo waardeerde. ‘De stichting was zeer betrokken, het was 

haast familie. We gingen bijvoorbeeld eens per jaar met alle molenaars en hun partners uit 

eten.’ 

De molen is fotogeniek, zo vinden veel mensen. ‘Regelmatig zie je dat mensen foto’s maken 

bij de molen, bijvoorbeeld voor trouwreportages of je ziet de molen terug bij het 

weerbericht van RTL.’ Dat De Zwakkenburger tegenwoordig dichter bij de weg staat, zal daar 

zeker invloed op hebben. 

Roel hoopt dat de molen, die nu voor de prins draait, in de toekomst meer functie en 

rendement krijgt. Hij wil dit nog eens bespreken met het bestuur van de SDGP. En over de 

toekomst gesproken: komt er nog een vierde generatie Lode op de molen? Wie weet. Roels 

twintigjarige zoon heeft zeker belangstelling voor de molen en helpt ook af en toe mee, 

maar of het komt tot het molenaarsschap ligt nu nog verborgen in de schoot van de 

toekomst. 

 

 

Roel voor de molen, foto Roel Lode 


