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Een godin opnieuw  
tot leven gewekt

Wanneer ik op een zonnige vrieskoude middag op de 
N33 vanuit Appingedam het prachtige dorp Spijk 
nader, word ik als het ware welkom geheten door de 
blinkende stroomlijnneus van de koren- en pelmolen 
Ceres, de getrouwe vriendin van het opmerkelijke 
‘torentje van Spiek’. Hoe poëtisch allemaal! Geen 
wonder! Wanneer je de godin van de landbouw op 
zo’n prachtige dag nadert, mag je best wat romantiek 
in je verhaal schrijven. Toen de molen in 1943 met de 
uitvoering met de Van Bussel stroomlijnneuzen de 
naam van de Romeinse godin ging dragen, leek het of 
ze een huwelijk was aangegaan met Aeolus, de god 
van de wind. De molenaar verkocht z’n elektromotor 
en vertrouwde in die bange oorlogsjaren op zijn 
‘echtpaar’. Hoewel de gedrevenheid van het huidige 
team van Ceres je bijna uitnodigt tot enkel superlatie-
ven, zal ik beginnen met de zakelijke kant van deze 
opmerkelijke molen. En opmerkelijk mag deze molen 
best genoemd worden.

Stellingdeuren van een zeilschip
Er zijn maar weinig molens in ons land, die voor wat 
betreft de bouw met Ceres vergeleken kunnen worden. 
De achtkantstijlen reiken in hun volle lengte vanaf het 
maaiveld tot aan de kap en dat is voor een stellingmo-
len toch niet alledaags. Ze rusten daarbij op acht 
stiepen, waarbij je als het ware onder de houten vloer 
van de molen door kunt kijken. De onderachtkant is 
met hout bekleed en de stellingschoren reiken tot aan 
de peulstenen op de stiepen. Dat geeft een slank 
uiterlijk aan de molen. De bovenachtkant is, evenals de 

kap, rietgedekt. Wanneer we opmerken, dat de 
stellingdeurtjes in een ver verleden gehaald zijn uit de 
kajuit van een oud zeilschip, dan kan alleen maar 
worden vastgesteld: we hebben te maken met een 
opmerkelijke dame. 
Bij binnenkomst valt gelijk de houten vloer op, waarbo-
ven de meelpijpen vanuit de eerste (steen)zolder in 
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maalbakken uitkomen. Hoezo ‘maalzolder’! Verder valt 
een klein luiwerk op, dat ten dienste van de graanma-
lerij staat en aangedreven wordt door een steenspil. 
Vanaf de eerste zolder vinden we de inrichtingen voor 
de pellerij.
Tot zover de huidige toestand.

Grondige renovatie
Ik zal de lezer de rijke historie van deze in 1839 
gebouwde molen besparen. Via google vindt u toe-
gang tot een digitaal portaal van Spijk en daar is een 
uitgebreide geschiedschrijving van de molen te vinden: 
heel interessant overigens. Ik volsta hier met de 
mededeling, dat economische redenen in combinatie 
met een aflatende gezondheid, de laatste (beroeps)
molenaar, Remmert Keizer deden besluiten Ceres in 
1982 over te doen aan de Groninger Molenvrienden. 
Via de Stichting De Groninger Molen kwam de molen 
in 2007 in eigendom van Het Groninger Landschap. 
Ondanks een aantal ingrepen werd het steeds moeilij-
ker om de molen te laten draaien. De oude dame 
behoefde een grondige renovatie. In 2011 deed 
molenaar Henk de Haan de deur voor de laatste keer 
achter zich dicht. Hij vond een voorzetting van zijn 
hobby op De Liefde in Uithuizen. Het werd stil in en om 
de molen van Spijk. 

Flinke facelift
Natuurlijk wilde Het Groninger Landschap Ceres weer 
graag in oude luister laten herstellen, maar daar is 
geld, heel veel geld voor nodig. Gelukkig kon in 

samenhang met een drietal andere molens, mede door 
inspanningen van Het Groninger Molenhuis, provinci-
aal geld worden vrijgemaakt om met bouwmeester 
Gijs van Reeuwijk tot een herstelplan te komen. 
Gereserveerde BRIM-gelden [heet nu Subsidieregeling 
Instandhouding Monumenten (SIM)], het J.B. Scholten-
fonds en eigen middelen van Het Groninger Landschap 
maakten de pot van plusminus € 220.000,- vol. Molen-
maker Jellema uit Burdaard kon met de werkzaamhe-
den beginnen. De kap was behoorlijk verzakt en 
hoewel men in eerste instantie aan de voeghouten 
dacht, bleken deze niet de hoofdoorzaak van de 
verzakking. Een optelsom van tal van verzakte en 
vergane onderdelen van de kap, aldus Douwe van der 
Zee, medewerker van Het Groninger Landschap, waren 
de aanleiding tot een totale renovatie van de kap. Het 
gevlucht behoefde bovendien een flinke onderhouds-
beurt, voor wat betreft de fokken, het hekwerk, de 
zelfzwichting en de ‘busselneuzen’. Ook het interieur 
werd aangepakt, waaronder de vloer op de begane 
grond. Tijdens de werkzaamheden heeft men getracht 
de authentieke uitstraling te bewaren. Zo werden 
uitgesleten traptreden niet vernieuwd, maar aan de 
onderzijde (bijna onzichtbaar) verstevigd. Er ligt 
weliswaar een nieuwe houten vloer op de begane 
grond, maar deze is weer afgedekt met de vloerdelen 
van de oude vloer. De steenzolder met al z’n opschrif-
ten in en op het houtwerk is helemaal in stijl gehou-
den. De bezoeker zal niet gauw merken, dat Ceres een 
flinke ‘facelift’ heeft genoten.
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Op 13 juni 2015 mocht de nieuw aangestelde molenaar, 
Ronnie Scherer, de vang lichten om de combinatie van 
oudhollands met fokken en zelfzwichting met Van 
Bussel menig ‘Spiekster hart’ weer blij te doen kloppen. 
En dat laatste is niet overdreven.

Toilet, pantry en streekproducten
Dat de renovatie niet alleen ‘de godin’ weer tot leven 
heeft gewekt, maar ook de sluimerende belangstelling 
van de ‘Spieksters’ bleek mij al gauw. Wanneer er 
weinig activiteiten bij een molen worden ontplooid en 
de wieken zelfs stil komen te vallen, verdwijnt de 
centrale plek in de belevingswereld van het dorp. 
Natuurlijk blijft de molen beeldbepalend (en zeker in 
Spijk) maar toch….. Het was stil rond Ceres. Maar toen 
Ronnie weer regelmatig de wieken liet draaien, 
ontstond spontaan een groeiend team van mensen, die 
zich heel betrokken bij de molen gingen voelen. Ter 
voorbereiding van dit stuk zaten niet alleen Douwe van 
der Zee van Het Groninger Landschap en Anne Wie-
ringa (als adviseur bij onderhoud) aan tafel. Nee…! De 
ruim bemeten tafel ten huize van Thomas Pastoor zat 
rondom vol. Ieder wilde graag zijn bijdrage leveren aan 
het verhaal van het herstel van Ceres. Naast de huidige 
molenaar Ronnie Scherer mocht ik kennismaken met de 
molengidsen Silvie Sikkema en Ebel Blokzijl, met 
klussenier en manusje-van-alles, Jan Pijper en molenaar 
in opleiding (mio), Thomas Pastoor. De tweede mio kon 
vanwege z’n werk niet aanwezig zijn. Dit vrijwilligers-
team zit vol plannen om ‘hun’ molen in de belangstel-
ling te plaatsen en te houden; en niet alleen voor 
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dorpsgenoten. Passanten moeten een kopje koffie 
kunnen krijgen, om tegelijkertijd een zakje meel mee 
naar huis te kunnen nemen. Gedacht wordt aan de 
verkoop van meerdere streekproducten. Het keuken-
blokje werd daartoe uitgebreid tot een ‘pantry’. 
Belangstellenden moet de gelegenheid geboden 
worden van een toilet. Ze zijn er druk mee bezig! 

Pelcursussen
Verwijsborden op de fietsroutes staan hoog op de lijst. 
En last but not least: Ronnie zag graag het pelwerk 
geheel hersteld, zodat de Ceres weer kan dienen als 
lesmolen voor de pelcursussen. Goed voor de molen om 
zo’n enthousiast team van vrijwilligers, inclusief de 
molenaar, op de stelling te hebben. Ceres moet stralen; 
dat getuigde de kerstster in de bovenste wiek vorig 
jaar voor het eerst. Ze zijn er trots op. Allemaal! En niet 
alleen het team, maar steeds meer dorpelingen vinden 
hun weg terug naar de molen. De godin is weer tot 
leven gewekt en er is ook aandacht voor schoonheid en 
gezelligheid. En eerlijk is eerlijk…..zijn er mooiere 
plaatsen te bedenken dan dat unieke plekje aan ’t 
Loug, recht tegenover de kerk met toren op het eiland 
in het centrum??? Misschien,… maar dan moet je goed 
zoeken! 

Tip: op de zaterdagmiddagen van de oneven weken is 
de molen te bezoeken. Doen! Het is de moeite waard.
Bij mijn afscheid van mens en molen jubelde het 
carillon een afscheidslied.




