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Kleuters in de molen, 
een grensverleggende 
ervaring

Jonge kinderen op de molen: voor sommige molenaars 
een spannende en risicovolle onderneming. De molen is 
immers een gevaarlijke plek, en zeker niet alleen voor 
(jonge) kinderen! Dat het wel degelijk mogelijk is 
kleuters op de molen te ontvangen, blijkt uit het artikel 
van erfgoedjuf Margreet Versteeg.

In Drenthe en Groningen worden al jaren jonge 
kinderen ontvangen in molens. Jan Kugel, redactielid 
van de Zelfzwichter, verwelkomt sinds lange tijd 
kleuters op molen Edens in Winschoten en Heleen 
Velvis werkt sinds enkele jaren met jonge kinderen uit 
het Westerkwartier op molen Eben Haëzer in Enumatil. 
In Hoogeveen ontvangen Hans Volkenhoff en de 
andere molenaars van De Zwaluw veel kleuters. 

Prentenboek
In Hoogeveen werd De Molenmuis geschreven, een 
prachtig prentenboek dat verhaalt over een muis die 
de molenaar van zijn werk houdt, een molenkat, een 
hond, een meid en anderen die achter elkaar aanren-
nen om die muis te verjagen en zo voor nog meer 
onrust zorgen in de molen. Ook de illustraties zijn op 
De Zwaluw geïnspireerd. Deze molen heeft een natte 
doorvaart, waar vroeger een schip doorheen voer.  
Van daaruit kon graan omhoog geluid worden in  
De Zwaluw. 
Kleine kinderen hebben een vanzelfsprekende belang-
stelling voor molens. Met name de draaiende wieken 
spreken hen aan. Toch is het ontvangen van kleuters 
een grensverleggende ervaring. Als molenaar spreek je 
vaak de taal van de molen en die is weleens anders dan 

die van je bezoeker, met name als die vier à vijf jaar 
oud is en vooral geïnteresseerd in de molenkat. 
Molenaar Heleen verstopt een muisje in haar molen. Zij 
weet dat kinderen op school al gehoord hebben over 
de molenmuis en alle plaatjes in het prentenboek 
hebben gezien. Zij vertelt dan dat de meid, de hond, de 
kat, de muis én de molen zelf een staart hebben. 
Vervolgens gaat zij in op de kruibare kap en wind die 
steeds vanuit een andere hoek blaast. 



12

Erfgoedjuf
Als erfgoedjuf, opgeleid door Erfgoedpartners, past 
hiervoor respect. Bij de cursus kreeg ik als opdracht een 
zinvol programma voor kleuters te ontwikkelen. Het 
prentenboek De Molenmuis was uitverkocht en scholen 
waren dringend op zoek naar een cultuurprogramma 
met als onderwerp erfgoed, liefst niet te ver weg en 
aansluitend op andere leerdoelen in hun onderwijs. De 
molenaar van De Korenschoof in Noordlaren, Cor 
Kosmeijer, wilde wel klassen ontvangen, maar zag zich 
beperkt in de ruimte op de meel- en maalzolder. Als 
erfgoedjuf leerde ik over Cultuur in de Spiegel: 
concrete zintuigelijke ervaringen zijn belangrijk in het 
erfgoedonderwijs. Kinderen spiegelen hun hier en nu 
aan de ontmoeting met gebouwen, verhalen, machi-
nes, musea, voorwerpen van vroeger. Wat is meer 
geschikt dan een molen? De ervaring van de hoogte 
van de trappen maakt kinderen stil, de ervaring van 
meel verwerkt tot koekjes laat ze kennismaken met het 
product dat in de molen gemaakt werd. Een stapel-
verhaal, gespeeld op school, vertoond via het digibord 
en thuis gelezen met pappa en mamma, zorgt voor 

taalontwikkeling. Erfgoedonderwijs dient geïntegreerd 
te zijn in het hele onderwijs op school. Zo stijgt 
molenbezoek uit boven eenvoudig torenklimmen en 
van het sensationele uitzicht genieten, maar krijgt het 
een dimensie van erfgoedonderwijs en respect voor 
oude en nieuwe techniek!
Wel is het zo dat kleuters in de molen een doorlopend 
programma moeten hebben en dat goede begeleiding 
vanwege de veiligheid in de molen cruciaal is. Als 
erfgoedjuf zou ik de grenzen willen verleggen en ook 
weer oudere kinderen in de molen willen ontvangen, 
en dan te focussen op de omgevingsgeschiedenis en 
met behulp van bijvoorbeeld technisch lego te werken 
aan het ontdekken van de gebruikte techniek in de 
molen.
 
Margreet Versteeg is, behalve molenaar en lid van de 
redactie van de Zelfzwichter, erfgoedjuf


