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TEKST: HERMAN BINK

Kunst op molen De Lelie 
Eenrum

Hoeveel molens zijn er door schilders vereeuwigd? Dat 
zijn er heel veel, kijk maar in de musea in Nederland. 
Dat kon ook niet anders, want overal in ons land kwam 
je ze tegen. Dus schilderijen met molens te over. 
In Eenrum draaide men het om, niet de molen werd 
geschilderd, maar hij werd beschilderd, (zeil)doek 
genoeg. Ik sprak met de betrokken kunstenaars en de 
molenaar.

Jubileum
Al weer bijna vier jaar geleden memoreerde molen De 
Lelie in Eenrum zijn 150-jarig bestaan: 1862-2012. 
Begin juni 2012 vierde het dorp dat feestelijk. Er was 
een streekmarkt met demonstraties oude ambachten 
(touwdraaien, bijenkorf vlechten, klompen maken, 
glas-in-lood en dergelijke), met een draaimolen, een 
shantykoor, rondritjes te paard en een expositie ‘Van 
Land tot Stoet’. ‘s Avonds vertelde Erik van Dort het 
verhaal van de ‘Meester van de Zwarte Molen’ (Otfried 
Preussler). De dag eindigde met een slotconcert door 
de plaatselijke Muziekvereniging ‘Orpheus’.
Een geslaagd feest.

Kunstopdracht
Om de molen een feestelijk tintje te geven vroeg men 
aan vier plaatselijke kunstenaars één van de vier zeilen 
op de wieken te beschilderen. De uitvoering van de 
opdracht was geheel vrij. Alle vier stemden toe. In 
alfabetische volgorde: Jelmer Dijkstra, Margreet 
Doornbos, Gerda van Drunen en Theo Onnes.

De kunstenaars aan het woord

Gerda van Drunen (1945) studeerde aan de Vrije 
Academie in Den Haag. Geeft schilder- en tekenlessen 
aan huis. Werk: tekeningen, schilderijen. Glaswerk. 
Onderwerpen: landschap, stadsgezicht, stilleven, 
dieren, modelstudie. Atelier: De Terp, Hoogstraat 3, 
Eenrum. Met regelmatig exposities.

Gerda: “Best een gekke opdracht, maar wel heel leuk. 
Ik heb er weken aan gewerkt vanwege het grote 
oppervlak van het doek.” Haar inspiratie gaf haar in: 
vliegende vogels. “Die vind ik boeiend. In het noorde-
lijk kustgebied inspireren mij die indrukwekkende 
wolkenpartijen waar vogels op de wieken gaan. Voor 
deze opdracht dus op de molenwieken, dat vliegen is 
ruimtelijk, dat leek mij passend. ‘t Kostte heel wat verf, 
tijd en inspanning. Maar het was al met al heel verras-
send om te doen.”

Margreet Doornbos (1953) studeerde Nederlands en 
Duits aan de RUG en gaf 30 jaar les in deze vakken. 
Studeerde aan de Academie Minerva. Geeft nog les in 
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis.
Werk: tekeningen, schilderijen, fotografie. Onderwer-
pen: bloemen en planten, vrouwen van het Hoogeland 
en kinderportretten in opdracht. Atelier: Hoogstraat 
14, Eenrum.*
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Margreet gebruikt in haar werk surrealistische elemen-
ten om de werkelijkheid een andere toon te geven, 
waarbij details van belang zijn. “Zo’n opdracht laat ik 
altijd even sudderen...wat betekent een molen... molen 
in het landschap... economisch aspect... vroeger tijden 
enzo...molens zorgden voor meel... voor brood op de 
plank. Ik ben vaak bezig geweest met grafische dingen, 
met druktechnieken. Zo kwam ik op de tekst: ‘Daaglijks 
Brood’ een verwijzing naar het ‘Onze Vader’ : ‘Geef ons 
heden ons daaglijks brood..’, vroeger door velen voor 
elke maaltijd gebeden, meer dan nu. Deze tekst met 
korenaren voerde ik uit met acryl in twee soorten geel, 
helder en warm.” De grote zeilen bewerken was geen 
probleem, ze beschilderde wel vaker grotere opper-
vlakten. Prettig vond ze de vrijheid om de opdracht 
naar eigen inzicht uit te voeren, evenals ‘t verrassings-
effect omdat ze niet precies wist wat de andere 
kunstenaars zouden doen. Haar motivatie was: “Ik vind 
het belangrijk om iets voor het dorp te doen. Wij zijn 

als kunstenaars niet altijd even zichtbaar. Zo konden 
we iets van ons werk aan de bewoners laten zien. En 
daar kwamen leuke reacties op.

Jelmer Dijkstra (1952) opleiding elektrotechniek (MTS), 
beeldhouwen aan de Academie Minerva. Geeft 
teken- en schilderlessen. Speelt basgitaar in de band 
Tria Martina, recentelijk in de band Raindog.
Werk: tekeningen en schilderijen, beelden, decors.*
Onderwerpen: portret, dieren, boten, objecten in 
landschap enzovoorts.
Atelier: Kunst om de hoek, Hoofdstraat 25, Eenrum.

Jelmer had altijd al belangstelling voor mythologie. 
Zich concentrerend op deze molenopdracht kwam hij 
als vanzelfsprekend uit op de Griekse god van de wind 
Aeolus. (in oud-Nederlands: Eool). Die was de bewaar-
der van de winden: Boreas de noordenwind, Notos de 
zuidenwind, Euros de oostenwind en Zephyrus de 
westenwind. Hij bezat de zak met de tegenwinden. Die 
gaf hij aan Odysseus mee op zijn reis met alle gevolgen 
van dien...Jelmer: “Ik bedacht bij de afbeelding van 
Aeolus zelf nog een vrouw met een zak met de 
tegenwind. Die plaatste ik tegenover elkaar.” Ook hij 
beschilderde met acryl een van de vier grote zeilen. Hij 
gebruikte daarbij vooral blauw, rood en bruin. En deze 
opdracht? Iets doen voor het dorp, daar was hij meteen 
voor te porren.

Theo Onnes (1957) opleiding Academie Minerva. Naast 
kunstschilder is hij werkzaam als koper en verkoper van 
kunst en giclées reproducties. Hij geeft workshops 
schilderen. Kunstuitleen. 
Werk: schilderijen, beschildering grote objecten (als 
silo’s).*
Onderwerpen: modellen, landschappen, dieren, 
stadsgezichten.
Atelier: Galerie Het Raadhuis, Raadhuisstraat 17, 
Eenrum.

“Het was een hele klus, maar dat ben ik wel gewend 
van het beschilderen van hele silo’s. Wel een klus die 
veel tijd in beslag nam. Mijn idee was iets schilderen 
waarbij elke stand logisch moest zijn. Zo kwam ik op 
schoonspringsters. Dan is het voorbeelden en foto’s 
bestuderen, schetsen. Zo was ik twee à drie weken 
bezig. Het beschilderen van het zeildoek deed ik met 
acrylverf.” Dat werden vier figuren van schoonspring-
sters, die als beeld hoe ook bekeken in hun sprong 
kloppen en verrassen.

Casper Meinders (1976) Vrijwillig molenaar op de 
molen De Lelie. Eigenaar van reclamebureau Buro050. 
Volgde onder andere de opleiding grafische vormge-
ving in Zwolle en die voor vrijwillig molenaar te 
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Pieterburen. Hij woont zeer toepasselijk in de Molen-
straat te Eenrum.

“Al brainstormend kwam de feestcommissie voor het 
jubileum op het beschilderen van de zeilen van de 
molen. Niet nieuw, het is vaker gebeurd op andere 
molens, maar een goede gelegenheid ook de beroeps-
kunstenaars uit het dorp daarbij in te schakelen. Die 
waren meteen enthousiast. De zeilen die we ervoor 
gebruikten zijn afkomstig van een molen in Friesland. 
Ze zijn na het jubileum ook nog gebruikt op de molen 
Hollands Welvaart in Mensingeweer (1855-160-jarig 
bestaan), in Spijk bij de heropening van de Ceres in 
2015 en bij het jubileum van de Widde Meuln in Ten 
Boer (2014-175-jarig bestaan). We zijn wel terughou-
dend in het uitlenen, want de doeken zijn best kwets-
baar. Het weer moet stabiel zijn als we ze gebruiken bij 
het draaien van de molen. Windkracht 2 à 3 is nog o.k. 
Maar niet meer.” Casper toont een fraaie door hem 
gemaakte foto van de molen met de beschilderde 
doeken. “Die maakte ik op Hemelvaartsdag, toen 
waren de omstandigheden optimaal. Het geheel is 
vrolijk om te zien, een echte publiekstrekker. Het 

triggert mensen, hier gebeurt wat! En het creëert een 
mooie gelegenheid om wat van de molen te vertellen. 
Het is trouwens een crime om die zeilen op te hangen, 
dat moet wel met verstand gebeuren en met minstens 
twee molenaars. Maar dan heb je ook een molenicoon 
in ‘t landschap!”

*  Margreet Doornbos doet mee aan Route99. dat wil 
zeggen het atelier is geopend iedere laatste zondag 
van de maand van 12:00 tot 17:00 uur.

*  Jelmer Dijkstra en Theo Onnes. Van elk is een molen-
schilderij te bezichtigen in molen De Lelie.
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