
19

Museale molenvondst

Mooie molenvondsten 
in het KinderBoekenHuis
Een bijdrage van Anja Sinnige, directeur van het KinderBoekenHuis in Winsum.

In Winsum, vlakbij de molens De Ster en De Vriendschap, vindt u het 

KinderBoekenHuis. Het KinderBoekenHuis herbergt een van de grootste 

collecties Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken.  

de Zelfzwichter • voorjaar 2021



20

Zo’n dertigduizend boeken om te lezen, te lenen 

en te kopen. De bijzondere collectie bestaat vooral 

uit Nederlandse boeken van vóór 1980 en er zijn 

ook mooie molenvondsten te vinden. Enthousiaste 

medewerkers duiken op verzoek graag de collectie 

in op zoek naar zulke vondsten. 

In de antiquarische collectie is het meteen raak. 

Daar vindt Martha Mol drie uitgaven van rond 

1900.  ‘Willem van den molenaar’ van P. Elzer is 

een van de boeken die meer dan honderd jaar oud 

zijn. Het is in prima staat en bevat een zeer 

lezenswaardig verhaal! Het verhaal gaat over 

Willem Ploegstra die na een tragische gebeurtenis 

komt inwonen bij zijn oom die molenaar is. 

Willem ‘een ferme knaap van dertien jaar’ helpt 

niet alleen thuis goed mee maar is de held van het 

verhaal als hij een van de jongens uit het dorp van 

de verdrinkingsdood redt. Ook verwoest een fikse 

brand hun korenmolen De Wind. Gezamenlijk 

bouwen de dorpelingen de molen weer op en 

komen zo deze rampspoed te boven. Het is 

duidelijk een verhaal van opbouwen en opklim-

men na een moeilijke tijd. Een bijzonder boek 

voor veel kinderen (en volwassenen) met de 

vreselijke gebeurtenissen uit de 20e eeuw voor de 

boeg. 

Uit de algemene collectie vist Marga Visser, de 

wandelende encyclopedie van het KinderBoeken-

Huis, zo uit haar geheugen drie titels op van 

boeken over molens. Maaike van de molen van 

Trix van Brussel, Snuf en de geheime schuilplaats 

van Piet Prins en De Maaier waakt van 

Pothast-Gimberg. 

Het meidenboek Maaike van de molen gaat over 

een meisje dat samen met haar moeder, die 

kunstenaar is, uit de stad naar het platteland 

verhuist. Ze komen terecht in De Kieviet een 

paradijselijk mooie molen: ‘De kleine raampjes, 

een eindje boven de begane grond, hebben 

heldere groene luiken en de tweedelige deur is in 

dezelfde kleur geschilderd, maar de kozijnen zijn 
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wit, evenals de wieken en de stelling, die rondom 

de molen loopt.’ Het is in eerste instantie maar 

voor een jaar en in die periode maakt Maaike 

natuurlijk van alles mee in en rondom de molen. 

In ‘Snuf en de geheime schuilplaats’ is er ook een 

bijzondere rol weggelegd voor een molen. In de 

oorlogsjaren hield een verzetsgroep zich namelijk 

schuil in de oude molen met de passende naam 

De Vrijheid. Jaren later gaan drie jongens samen 

met de hond Snuf op zoek naar de kostbare 

sieraden die nog altijd ergens verstopt moeten 

zijn. Nog een spannend boek over een molen in 

oorlogstijd is De Maaier. De molenaar van De 

Maaier kijkt over heel de omgeving uit en verzet 

de wieken wanneer er onraad dreigt. Zodoende 

zijn ze in het dorp redelijk veilig.

Ook een mooi verhaal is dat van Don Quichotte 

geschreven door Cervantes. Van dat verhaal 

kennen we bijvoorbeeld het spreekwoord: ‘Hij 

heeft een klap van de molen(wiek) gekregen’. 

Ida van der Molen (ook een hele bijzondere 

molenvondst) geeft tenslotte nog aan dat een 

vlotte zoektocht met de zoekterm ‘molen’ meer 

dan honderd treffers oplevert. Van prentenboek tot 

jeugdlectuur, het KinderBoekenHuis blijkt een 

enorm aanbod van molenboeken te huisvesten. 

Kortom voor molenliefhebbers van alle leeftijden 

heeft onze schatkamer veel te bieden. Kom gerust 

eens langs wanneer we open zijn of neem contact 

op via de website. Onze medewerkers helpen 

graag aan prachtige molenschatten. 
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KinderBoekenHuis
Via de website www.kinderboekenhuis.eu biedt 

het KinderBoekenHuis sinds kort ‘verrassings-

pakketten’ aan voor een klein prijsje (10 euro). 

Het zijn zorgvuldig samengestelde pakketten 

van tien kinderboeken passend bij een thema: 

Spanning en avontuur, Vrienden en vriendinnen 

of Sprookjes en legenden. Het zijn mooie 

boeken voor in een mini-bibliotheek bij de 

molen of gewoon leuk om door te geven.

De eerste vijf molenliefhebbers die een verras-

singspakket reserveren via info@kinderboeken-

huis.eu en daarbij het blad de Zelfzwichter 

vermelden mogen een verrassingspakket naar 

keuze kosteloos ophalen bij het KinderBoeken-

Huis in Winsum.

http://www.kinderboekenhuis.eu

