
18  juli  2017 , pag.  24

Amerikaan West houdt Groningse
molens belangeloos draaiende
LOUIS VAN KELCKHOVEN

SLOCHTEREN Bestuur en opleiders
van de Molenstichting Midden- en
Oost-Groningen (Msmog) maakten
kennis met een Amerikaans mole-
naar, hun nieuwste rekruut.

De Groninger molenstichting gaat
internationaal. Afgelopen weekein-
de tekende technicus en hobbymo-
lenaar Chris West uit de Amerikaan-
se staat Vermont, een zogeheten
molenaarscontract (nodig voor de
verzekering) met de Groningse
stichting.

De geboren New Yorker West
trouwde een Groningse uit Zuid-
horn. Haar moeder woont inmid-
dels in Stad en West en zijn vrouw
bezoeken haar een paar keer per
jaar. En als hij toch bij zijn schoon-
moeder is, wil West graag een Gro-
ningse molen laten draaien.

Zondag maakte West bij polder-

molen Groote Polder aan de Groene-
dijk in Slochteren kennis met oplei-
ders Lex van der Gaag en Henk Klöp-
ping. Onder hun toezicht draait
West de komende tijd proef, om te
zien of hij de Hollandse molen in de
vingers heeft. Bij gebleken geschikt-
heid wordt Stel’s Meulen in Harkste-
de Wests vaste stek.

De Molenstichting Midden- en
Oost-Groningen kampt met een ge-
brek aan aspirant-molenaars. Daar-
door dreigen molens van de stich-
ting meer dan wenselijk is stil te ko-
men staan. Een verhaal daarover in
de ze krant werd door de schoon-
moeder van Chris West naar Ameri-

ka gestuurd. Per omgaande stuurde
West een mail naar de molenstich-
ting, dat hij als Amerikaanse hobby-
molenaar bij gelegenheid wel eens
een molen in Groningen wilde laten
draaien.

,,West zei er ook nog bij dat hij wel
eens wat vaker wilde komen’’, zegt
Reint Huizenga, voorzitter van de
Msmog. Lachend: ,,Nee, hij hoeft
geen reiskostenvergoeding.’’

Groningens Ontzet (Bommen Be-
rend) heeft een vaste plaats op de
agenda van West en zijn vrouw. ,,Hij
vindt dat er die dag eigenlijk ook een
molen moet draaien. ’’

Behalve de Amerikaanse mole-
naar heeft de Msmog nog een aantal
aanmeldingen van aspirant-mole-
naars gekregen en er kunnen er nog
bij. ,,Zoals het nu lijkt beginnen we
in januari 2018 met een opleiding.
Binnen twee jaar kan onze molen-
stichting dan een aantal nieuwe mo-
lenaars aanstellen.

‘De Amerikaanse
molenaar hoeft
gelukkig geen
reiskosten’

Reint Huizenga (links) verwelkomt Chris West met een blauwe overall. FOTO WILLEM VAN KARSEN


