Molenaars op zoek naar jonge collega’s

De
(leerling)molenaars van koren- en pelmolen Dijkstra in Winschoten: vlnr Simon Mulder, Ron van
Zaltbommel, Nico Holman en Hemmo Poppen. Op de achtergrond draait molen Edens.
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winschoten Molenaars zetten zaterdag hun beste beentje voor om de Groninger molens van
nieuwe aanwas te voorzien. Ze zoeken vooral jongere collega’s.
Frits Poelman
,,We zijn gemiddeld boven de 70, jongeren zijn meer dan welkom’’, zegt Gerard Murris (73) uit
Winschoten. Hij vormt met Derk Grofsmid (67) uit Heiligerlee het molenaarskoppel van molen
Berg (1854) in Groningens molenhoofdstad Winschoten.
De een is al 40 jaar gediplomeerd molenaar, de ander kwam er zeven jaar geleden bij na een
carrière in de bouw. ,,Ik las in de krant dat je dit als vrijwilliger kunt doen. Had ik eigenlijk nooit bij
stilgestaan. Als je wat meer tijd krijgt, zoek je een leuke hobby. Dit werk is ook nog zeer nuttig,
want molens moeten draaien. Als ze stil staan, gaan ze hard achteruit’’, zegt Grofsmid.
Voor Murris was het even wennen, een collega op de molen die ooit bekend stond als jeugdsoos
en waar nu een postduivenvereniging z’n uitvalsbasis heeft. ,,Maar dat pakte perfect uit. Het is
veel leuker. Je pakt sneller wat onderhoudswerk op als je samen bent. Alles gaat soepeler. De
molen is ook vaker open.’’
Ter gelegenheid van Nationale Molendag was dat zaterdag extra lang. Er kwamen ook meer
bezoekers dan gebruikelijk. Vooral ouders met kinderen. ,,Hartstikke leuk en meer dan welkom.
Maar niet de categorie aspirant-molenaar. Mensen met kinderen hebben het veel te druk. We
zoeken onze opvolgers eerder onder vijftigers en zestigers. Als die komen gooien we vaak een
balletje op. Ook al heeft onze molen door z’n semi-automatische wieken geen opleidingsstatus. Er
zijn genoeg vacatures.’’
Molen Edens (1763 volgens de steen, maar waarschijnlijk nog ouder) staat in de stad, krijgt de
meeste bezoekers uit binnen- en buitenland (zaterdag ook weer uit Australië, Frankrijk en
Duitsland) en is een belangrijk opleidingscentrum.

