
Het ontstaan 
 
In het voorjaar van 1974 ontstond bij Guus Sterenborg de secretaris van het IVN 
afdeling Bellingwolde Noord, het idee, om in onze regio iets te doen om te 
voorkomen, dat er molens stil kwamen te staan omdat er geen opvolging zou zijn. Hij 
had dat idee gekregen, omdat hij elders in het land had gehoord, dat opvolging een 
probleem was.  
 
Dit idee opperde hij in de vergadering op 6 mei 1974 van de IVN afdeling 
Bellingwolde Noord. In deze vergadering, waarbij Buiskool ook aanwezig was, werd 
dit idee omarmd. Vanaf dat moment tot 19 oktober 1974 heeft Guus Sterenborg een 
aantal mensen om zich weten te verzamelen, om dit idee vorm te geven en 
kandidaten om de opleiding te gaan volgen.  
 
Uit de Notulen van de IVN: 

Bijzondere vergadering van de IVN op 19 oktober 1974 in café-restaurant Old 
Farm te Bellingwolde om 1 uur ’s middags waren de aanwezigen: 
IVN-leden Buiskool,v Kuiper,  Sterenborg en  Veerman, samen met de donateurs 
H.J.A.M.  Bouman, J.J.  Hoeksema en Y de Jonge. 
 
Voorts aanwezig de heren D. Bos uit Bellingwolde,  J. Bunk uit Vriescheloo,  de 
heer en mevrouw A. van Delden en  M.C. van Delden-Verdonk uit Winschoten,  de 
heren T. van Dijk uit Stadskanaal,  T. Gibeurs uit Finsterwolde,  A.S. Lemminga uit 
Scheemda,  J.J. Meijer uit Nieuwe Pekela,  B. Oomkes uit Winschoten,  J. Sap en  
E. Veldkamp uit Bellingwolde. 
 
Als speciale gasten zijn uitgenodigd de heren D.J. Abeldkamp uit Wansveld, T. de 
Jong uit Hoogkerk, A. Ties en R. Wassens uit Norg. 
Bericht van verhindering is binnengekomen van de heren H.G. Jansen uit 
Stadskanaal en H. de Vries uit Finsterwolde. 
 
De voorzitter opent de vergadering en draagt de leiding terstond hierna over aan 
de secretaris. 
 
Deze vertelt van verlangens, die leven bij een kleine groep binnen de kring van de 
IVN/leden en donateurs, om de alternatieve landbouw wat meer uit het 
theoretische vlak naar de praktijk over te hevelen, eventueel in samenwerking met 
SBB en/of de gemeente Bellingwolde. In de IVN/vergadering van 6 mei 1974 was 
min of meer in samenwerking hiermee besloten tot de stichting van een 
molenwerkgroep, zo mogelijk in samenwerking met het gilde van Vrijwillig 
molenaars, met de bedoeling deze werkgroep, zodra deze levensvatbaar zou zijn, 
organisatorisch los te maken van de IVN-afdeling. 
De secretaris memoreert, dat de vergadering, die thans wordt gehouden, is belegd 
teneinde gestalte te geven aan deze werkgroep. 
 
Hij geeft hierna het woord aan de heer Abelskamp, die in zijn hoedanigheid van 
bestuurslid van het Gilde der Vrijwillig molenaars een historisch overzicht geeft 
van de activiteiten van het gilde en de eisen bespreekt, die aan de 
molenaarsopleiding worden gesteld. 



De heer de Jong belicht hierna het werk van de Vereniging van Vrienden van de 
Groninger Molens en verteld zijn ervaringen als vrijwillig molenaar. 
Adspirant-deelnemer de heer Hoeksema schets de gevoelens van sympathie voor 
een molenaarscursus die leven binnen de kring van het gemeentebestuur van 
Bellingwolde, waarna de heren Ties en Wassens, die als docenten over de nodige 
ervaring beschikken, hun zienswijze geven. 
 
Zowel de heren Abelskamp en de Jong, als de heren Ties en Wassens laten 
duidelijk blijken, dat een opleiding tot molenaar geen sinecure is en dat men na 
het slagen voor het examen moreel gebonden is de molen, die men toegewezen 
heeft gekregen, voor langere tijd geregeld te laten werken. Dit weerhoudt de heren 
Bouman, Buiskool, het echtpaar van Delden, de heren van Dijk, Gibeus, de Jonge, 
Kuiper, Lemminga, Oomkes, Veldkamp en Verdonk niet om zich als deelnemer op  
te geven.  
De heer Gibeus deelt mee, dat ook op deelname van de heer de Vries gerekend 
kan worden en de secretaris weet hetzelfde van de heer H.G. Jansen.  
De heren Hoeksema, Meijer, Sap en de secretaris zullen geheel vrijblijvend 
meedoen, zij laten nog in het midden, of zij aan een examen zullen deelnemen, 
maar zij zullen in geen geval molenaar worden volgens de code van het Gilde. 
 
De heer Abelskamp wijst op het ongewone verschijnsel, dat een werkgroep 
gelijktijdig voor een aantal wil zorgen, hetgeen elders in het land onbekend is en 
zegt de medewerking van het Gildebestuur toe. Het lijkt hem gewenst, dat de 
werkgroep een coördinator krijg; hij suggereert de vergadering hiervoor de 
IVN/secretaris te kiezen, hetgeen met algemene stemmen geschiedt. De 
secretaris aanvaart dit, maar legt er de nadruk op, dat hier niet van een 
bestuursfunctie moet worden gesproken. 
 
Besloten wordt voorts om door onderlinge, nog vast te stellen contributie, een 
fonds voor de bestrijding der onkosten te vormen. De heer Hoeksema deelt mee, 
dat het gemeentebestuur van Bellingwolde hoogstwaarschijnlijk bereid is bij te 
dragen in de kosten. De heer Wassens zal de algehele leiding op zich nemen, 
daarbij geassisteerd door de heer Ties, terwijl de heren Bos en Bunk zich belasten 
met het praktijkgedeelte van de opleiding. Gehoopt wordt daarnaast op de steun 
van de heren H en J Veldkamp die hun medewerking als reserve/docenten reeds 
min of meer vrijblijvend hebben toegezegd. 
 
Nadat nadrukkelijk is geconstateerd, dat het vormen van de werkgroep terstond 
het verbreken van de banden met het IVN impliceert, wordt besloten voorlopig de 
theorielessen te houden in het buurthuis te Wedde op iedere derde dinsdag van 
de maand en met de praktijk zo spoedig mogelijk te starten.  
Hierna sluiting waarna door het merendeel van de aanwezigen de molens van 
Bellingwolde, Vriescheloo en Oude Pekela wordt bezichtigd. 

 
Zo begon de opleiding in 1974 begeleid door de heer Sterenborg. Om de drie weken 
theoretische uitleg en op zaterdag praktijkles door twee oud molenaars, Bos en 
Bunk. 
 
Bernard Dijk was watermolenaar in Den Ham, maar was ook in dienst geweest bij 
Molemakersbedrijf Bremer in A-dorp. Omdat hij geen rijbewijs en auto had kwam de 



heer Thijs de Jong, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens 
mee. 
 
Dat waren nog eens tijden: als leerlingen met elkaar naar Vierhuizen voor de 
praktijklessen bij Bernard Dijk., Nu maar een uurtje rijden, maar destijds waren die 70 
kilometer goed voor een tocht van bijna twee uur!  
 
Na het slagen voor het getuigschrift van de Hollandse Molen zijn Bertus Buiskool en 
Bé Oomkes de opleiding in deze regio gaan verzorgen. Zo lukte het om gedurende 
de jaren steeds nieuwe molenaars af te leveren. 
 
De huidige vereniging is statutair opgericht op 16 januari 1982. Zo kreeg de 
werkgroep haar huidige juridische status. 
 
In 1986 kwam er voor het eerst een Muldersnijs uit. Het doel was het onderlinge 
contact te verstevigen. De eerste jaren werd dit blaadje met veel plezier 
samengesteld door een groepje mensen, die er een dolle boel van maakten bij het 
maken. Het werd samengesteld met tekeningen van de hand van André Schuthof, 
verhaaltjes en wetenswaardigheden, wist-u-datjes, recepten en een enkel versje. 
Daarna werd het blad gestencild, soms tot diep in de nacht.  
 
 
 
 

 


