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OMSLAG-thema 2011: Diversiteit
In 2011 zal De Zelfzwichter de verschillende relaties 
waarmee molenaars te maken hebben belichten. Het vierde 
nummer gaat in op de relatie van de molenaar met de 
omgeving. Biotoopwachter Thomas Sleyfer en molenaar 
Theo Bijl op de stelling van korenmolen Aeolus in Farmsum. 

Foto: (voorkant) Elmer Spaargaren, Groningen; (achterkant) 
Jelte Oosterhuis, Usquert
Achtergrond: het zeskant van de molen in Niebert
AutoCAD-tekening: L. Groenewold, Froombosch

Zelfzwichter
Een wieksysteem met kleppen die automatisch 
openen en sluiten afhankelijk van de wisselende 
windkracht. Eén van de verbeteringen ten 
opzichte van de oudhollandse zeilwieken.
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Voor een molenaar is de omgeving van de molen 
eigenlijk net zo belangrijk als de molen zelf. Een 
slechte molenbiotoop kan er voor zorgen dat de molen 
zijn werk niet naar behoren uit kan voeren. In dit 
artikel een interview met biotoopwachter Thomas 
Sleyfer van het Groninger Molenhuis en Het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars en vrijwillig molenaar Theo Bijl 
van de korenmolen Aeolus in Farmsum over de proble-
matiek rond deze molen en over de biotoop in het 
algemeen.

Aeolus
De korenmolen Aeolus in Farmsum vierde dit jaar zijn 
tweehonderdjarig bestaan. De molen kent een roerige 
geschiedenis en heeft het grootste deel van zijn 
bestaan aan de zuidzijde van de oude sluizen van het 
Eemskanaal gestaan, maar werd in de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw over een afstand van 800 meter 
verplaatst naar de huidige locatie aan de Borgshof. 
Geheel zonder slag of stoot ging deze herbouw niet. 
Net voordat het oude achtkant op de met oude stenen 
opnieuw opgemetselde onderbouw werd geplaatst 
knapte de giek van de kraan en kwam het achtkant 
naar beneden en raakte daarbij onherstelbaar bescha-
digd. Vervolgens werd een vrijwel nieuw achtkant 
gebouwd in de nog open ruimte op de Borgshof. We 
spreken in dit geval van een ideale molenbiotoop. Een 
biotoop is letterlijk uit het Grieks vertaald een leef-
plaats en is een begrip in de biologie om de leefomge-
ving van een plant of dier te beschrijven. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw bedacht de bekende 
Zaanse molenaar en molendeskundige Evert Smit jr. de 

term molenbiotoop. Sinds die tijd is deze term voor 
molenaars een algemeen bekend begrip geworden. 
Hieronder zullen we zien dat de Aeolus (ook een 
Griekse naam, namelijk die van de god van de wind) te 
kampen kreeg met een verslechterende molenbiotoop. 

Veranderende omgeving
In de loop der jaren is de omgeving van de Aeolus 
nogal veranderd. “Toen ik hier begon in oktober 1991 
kon ik de gehele kerk en toren van Farmsum nog zien” 
vertelt vrijwillig molenaar Theo Bijl (73). We zitten op 
een koude winderige dag eind oktober in het ‘winter-
verblijf’ op de stellingzolder van de molen. Bijl vertelt 
verder over de interesse die hij altijd al in molens had. 
De vrijwilliger volgde zijn opleiding tot molenaar bij 
instructeur Dick Wijchgel op molen De Hoop in 
Garsthuizen. Toen hij klaar was met de opleiding 
beschikte Delfzijl over slechts één molenaar voor de 
beide molens in de havenstad, de Aeolus in Farmsum 
en de Adam op de Molenberg in het centrum. Bijl 
mocht een keuze maken. Aangezien de Adam als 
expositieruimte is ingericht wat voor moeilijkheden bij 
het malen zorgt, koos Bijl voor de Aeolus waar malen 
wel mogelijk is. Kon Bijl de bijzondere kerk in het 
centrum van Farmsum in de beginperiode nog hele-
maal zien, tegenwoordig zie je alleen het topje van de 
toren nog. Omdat de bomen aan de noord- en 
noordwestzijde van de molen een dermate grote wind-
belemmering begonnen te vormen nam Bijl contact op 
met de gemeente Delfzijl, de eigenaar van de molen. 
Bijl werd doorverwezen naar de afdeling wijkbeheer 
Farmsum. Het antwoord van wijkbeheer was direct dat 

Molens  
en de omgeving

Johan van DiJk
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er geen bomen zouden worden gekapt. Bijl schreef 
hierop een brief aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Delfzijl. Een reactie 
werd gegeven in de trant van “er zijn ook mensen die 
bomen mooier vinden dan molens”. Uiteindelijk werd 
besloten contact op te nemen met de biotoopwachter 
van het Groninger Molenhuis en het afdelingsbestuur 
Groningen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
Thomas Sleyfer. Sleyfer (68) is sinds 2004 tweede 
vrijwillig molenaar op De Korenschoof in Noordlaren 
en weet ook op grond van eigen ervaringen daar hoe 
bomen het draaien van een molen kunnen belemme-
ren. “Omdat ik uit de wereld van de ruimtelijke 
ordening kom werd ik door mijn oud-instructeur, 
wijlen Leen Duijm, gevraagd of ik mij binnen het Gilde 
in Groningen bezig wilde houden met biotoopzaken.” 
In de provincie Groningen waren voorheen meerdere 
biotoopwachters actief, aangestuurd door het lande-
lijke bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
maar tegenwoordig is Thomas Sleyfer degene die de 
belangen voor de hele provincie behartigt. Sleyfer 
benadrukt daarbij wel dat het in eerste instantie de 
taak van de (vrijwillige) molenaars is om de omgeving 

van de molen in de gaten te houden. De molenaars 
hebben de kortste contacten met de omgeving en 
kunnen de lokale kranten het beste in de gaten 
houden om te zien of er eventueel bouw- of beplan-
tingsplannen in de buurt van de molen zijn. Molenaars 
moeten vooral letten op: bouwplannen, bestemmings-
plannen en ruimtelijke visies. Als er sprake is van een 
situatie waarin de molenaar hulp nodig heeft bij het 
verdedigen of verbeteren van de molenbiotoop kan de 
hulp van Sleyfer ingeschakeld worden. “Gemiddeld 
zijn er zo’n vijf gevallen per jaar waarbij ik betrokken 
ben.” vertelt Sleyfer. De verhoging van molen Edens in 
Winschoten was een uniek geval in onze provincie. 
Sleyfer werd halverwege dit proces biotoopwachter. 
De verhoging van Edens was nodig vanwege bouw-
plannen die strijdig waren met het eigen gemeente-
lijke beleid, kort tevoren vastgesteld in een visie 
waarin de molenbiotoop werd beschermd. Het is dus 
altijd oppassen geblazen, zeker in het geval van 
Winschoten waar de toenmalige gemeente Winscho-
ten (thans gemeente Oldambt) ook eigenaar was van 
de drie molens in de Molenstad. In de afgelopen jaren 
zijn er meerdere bouwplannen geweest die eventueel 

molen de Korenschoof te noordlaren Wordt  
aan de oostzijde flinK Gehinderd door hoGe bomen

dat molen edens niet alleen in 2006 Werd VerhooGd 
maar ooK al in 1870 is Goed te zien.
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nadelig voor de molen kunnen zijn. Hierbij valt te 
denken aan de herinrichting van het Boogplein naast 
molen De Ster in Winsum. Maar Sleyfer benadrukt dat 
het toch met name de beplanting is die roet in het 
eten gooit. “Als je oude foto’s van Groninger dorpen 
met foto’s van nu vergelijkt zie je een grote toename 
van de hoeveelheid groen” legt de biotoopwachter 
uit.

Casus Aeolus
Thomas Sleyfer en Theo Bijl kwamen samen verder in 
actie tegen de gemeente Delfzijl. Ze kwamen terecht 
bij het hoofd van de gemeentewerken. Na enig overleg 
werd uiteindelijk besloten 8 bomen achter het dorps-
huis naast de molen te kappen om wat meer lucht te 
krijgen voor het wiekenkruis. “Als we de biotoop echt 
optimaal willen maken moet er een vrije 400-meter- 
grens rond de molen worden aangehouden, maar dat 
zou betekenen dat het hele park moet worden gekort-
wiekt.” Bijl en zijn collega-molenaar Bert Peihak, bij 
hun werk geassisteerd door de 83-jarige klusjesman 
Anno Oolders en Floris van Dijk, zijn zich er terdege 
van bewust dat de Aeolus niet meer professioneel 
hoeft te draaien. Wel heeft Bijl duidelijk aangegeven 
dat als er niks verbetert hij er mee stopt. “Als ik niet 

meer kan draaien met de molen omdat die geen wind 
meer vangt houd ik er mee op, dat heb ik ook tegen de 
gemeente gezegd.” Pas op de stelling van de molen is 
goed te zien hoe hoog de bomen zijn. Vanaf de grond 
is dit niet zo goed te zien. De acht bomen staan er nog 
steeds. Bijl zal een vinger aan de pols blijven houden en 
de gemeente moet zijn woord houden. “Anders kun je 
de publiciteit zoeken en zeggen dat je te maken hebt 
met een onbetrouwbare overheid” grapt biotoopwach-
ter Sleyfer op de stelling terwijl hij met Bijl op de foto 
wordt gezet door de fotograaf. Zover zal het vast niet 
komen, al moeten molenaar en biotoopwachter er 
steeds rekening mee houden dat de ambtelijke molens 
helaas langzamer draaien dan de Aeolus…

foto: elmer spaarGaren
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Het regent pijpenstelen. De herfst begint nu pas echt. 
Het is donderdag 6 oktober 2011.
Ik rij Heiligerlee binnen, de Provincialeweg op, en zie 
hem vanuit de verte al staan: een kleine achtkante 
stellingmolen. Het is de blikvanger voor het molenbe-
drijf Molema (schaal 1 op 3; bouwer Albert Roemeling) 
Hier heb ik een afspraak met Guus Zantinga (1964), 
molenbouwer van beroep. Samen met vennoot Erik 
Ufkes (1964) is hij eigenaar van dit bedrijf. Officieel 
heet het: Aannemers- en Restauratiebedrijf Molema 
V.O.F. (vennootschap onder firma)

Op het terrein liggen enorme houten balken en er 
staan enkele transportauto’s. De deuren van het bedrijf 
staan half open. Ik stap naar binnen. Wat een ruimte in 
deze gigantische hal! Tussen een hoeveelheid eiken-
houten balken en latten, gereedschappen en machines 
staat in aanbouw de kap van een grote molen met 
bovenas en bovenwiel. Achter in de hal brandt een 
vuur om ijzer te smeden. Dan komt er een man 
tevoorschijn gekleed in een nette blauwe overall, blond 
haar, blauwe ogen, vriendelijk gezicht. Het is Guus. We 
raken in gesprek over de molenkap in aanbouw en 
over het bouwen van molens.

Het begin
Heeft hij altijd al dit beroep uitgeoefend? Nee, als 
17-jarige is hij begonnen als douanedeclarant bij een 
transportbedrijf. Hij werkt aan de Duitse grens. Maar 
hoe gaat dat op die leeftijd? Hij leert Erik kennen want 
die gaat een tijd om met de zus van Guus. Zelf krijgt hij 

verkering met de dochter van Cornelis Molema. Met 
haar treedt hij niet lang daarna in het huwelijk.

Stukje geschiedenis
Cornelis Molema is dan molenbouwer van beroep en 
werkt nog in Scheemda. Onder zijn leiding is het 
bedrijf in de loop der jaren sterk gegroeid. Hij is de 
schoonzoon van Albert Roemeling (1905-1992) die het 
‘Molen- en restauratiebedrijf’ in 1942 in Nieuw-
Scheemda heeft opgericht. “Beter een klein baasje dan 
een grote knecht…” moet hij toen gezegd hebben. Er 
is na de kwakkeltijd tijdens de jaren dertig en tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog, opeens weer veel werk 
voor de molenbouwers. Alle op wind en water aange-
dreven molens moeten immers weer volop draaien. In 
1945, weer terug in Scheemda, vestigt Roemeling zich 
als zelfstandig molenbouwer aan de Hogeweg. Cornelis 
neemt het bedrijf in 1957 van hem over en leidt het 
onder de naam ‘Roemeling en Molema’ tot het jaar 
2000. Vanaf die tijd komt hij er nog regelmatig kijken 
en klusjes doen. 
Dit jaar overlijdt Molema, op 2 augustus 2011, op 75 
jarige leeftijd.

Erin gerold
Door zijn huwelijk is Guus min of meer het bedrijf 
ingerold, want hij verleent er eerst hand- en spandien-
sten, krijgt zo kennis van allerlei molenonderdelen en 
wat er mee gedaan wordt. Bovendien heeft hij kennis 
van formaliteiten bij de grens. In 1992 besluit hij 
molenbouwer te worden en gaat dan volledig meewer-
ken in het bedrijf van zijn schoonvader. Hij schoolt zich 

 Molenmensen:  
 Guus Zantinga
molenmaker te Heiligerlee

herman Bink tekst en foto’s
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om: eerst tot assistent-uitvoerder, daarna behaalt hij 
zijn aannemerspapieren. In 1996 neemt hij het bedrijf 
van zijn schoonvader Cornelis Molema over; samen met 
zijn vriend Erik Ufkes, die al veel langer in het bedrijf 
werkzaam is. Ze besluiten de naam Molema aan te 
houden. 
Erik Ufkes houdt zich voornamelijk bezig met het 
bouwtechnische gedeelte van het werk, terwijl hijzelf 
vooral de formaliteiten en financiën verzorgt. Tegen-
woordig komt er veel administratie bij kijken.

Guus houdt van zijn werk, hij vindt het machtig mooi, 
en is heel tevreden met de in zijn ogen ideale combina-
tie van fysiek- en administratief bezig zijn. Zijn vrouw is 
werkzaam bij een bankinstelling en kan in drukke 
tijden of bij zijn afwezigheid voor hem invallen. Ze 
hebben twee dochters die momenteel geen enkele 
belangstelling hebben voor het molenbedrijf. Wie 
weet: ooit toch weer een schoonzoon?

Buiten zijn werktijd is Guus voetbaltrainer en stuurt hij 
de plaatselijke voetbalvereniging aan. Dat beleeft hij 
als een mooie ontspanning. De cursus voor coach die hij 
daarvoor volgde, past wel bij het aansturen van het 
bedrijf dat intussen 4 werknemers telt, met Guus en 
Erik samen werken ze er met z’n zessen.

Vroeger en nu
Guus laat mij een boek zien met daarin van heel 
vroeger een zwart-witfoto van een molen in aanbouw 
(eind 19e /begin 20e eeuw). Bij de molen verdringen 
zich tientallen arbeiders. In de molen zelf balanceren 
op grote hoogte op dikke balken enkele arbeiders met 
alleen hun petje op als bescherming. Wàt Arbodienst… 
daar is dan nog geen sprake van. Vroeger ging alles in 
een bepaald opzicht makkelijker. Elke streek had zijn 
eigen molenmakerij. Die verzorgde onderhoud en 
bouw van de plaatselijke molens. Kleinschalig. 

molenmaKersbedijf molema heiliGerlee
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Nu gaat het om grote projecten met subsidies en onder 
andere door internet is er meer concurrentie. “Maar 
dankzij betere machines kunnen we nu met twee man 
doen waar vroeger misschien wel 40 man voor nodig 
waren.” Het bedrijf beschikt over onder meer een 
hydraulisch hefsysteem van 20 ton, een loopkatsysteem 
met elektrische kettingtakel van 3,2 ton en een 
zelfrijdende hoogwerker (werkhoogte 32 meter). Dat 
maakt het werken tegenwoordig wel makkelijker dan 
vroeger. “En na een gunstige deal met de gemeente 
Scheemda, die ons graag weg wilde hebben uit het 
centrum, hebben we hier op het industrieterrein van 
Eexterhaven in 1999 een heel geschikte plek voor ons 
bedrijf gevonden.” We lopen de enorme hal door waar 
aan de molenkap gewerkt wordt. Hij laat mij de eigen 
metaalafdeling zien voor las- en smeedwerk van allerlei 
metalen (aluminium, RVS, gietijzer, ijzer en staal). Toont 

mij ook het molenteken voor de roeden: een gestanst 
molentje. Het molenmakers-teken op de door hen 
gebouwde molens is een hartje op de vangstok.

Van de financiële crisis in Nederland merkt het bedrijf 
nog niet veel. Opdrachten genoeg, vaak langdurige 
klussen. Zo werkten ze voor uit Nederland afkomstige 
Amerikanen twee en een half jaar aan ‘De Immigrant’ 
een originele beltkorenmolen. Die staat in Fulton, 
Illinois (2 uur van Chicago) en is in 5 containers naar de 
Verenigde Staten vervoerd. Twee-en-een-half jaar 
werk. In Bremerhaven is in ongeveer twee jaar tijd een 
nieuwe molen gebouwd. De in 2000 afgebrande 
korenmolen Entreprise in Kolham werd door het 
bedrijf ook geheel herbouwd. Ook zo’n twee jaar aan 
gewerkt. “En nu zijn we hier in de hal bezig met een 
deel van de ‘Rügenwalder Mühle’. Project 2011-2012. 
Hij is bestemd voor Bad Zwischenahn in Duitsland, een 
uur rijden hiervandaan. Juist vanmiddag,” vertelt Guus 
verder, “is er een inwijdingsfeest voor het achtkant dat 
er al staat. Ja, dat is wel een beetje poppenkast, want 
we moeten er verkleed naar toe,” zegt hij lachend, 
“maar daar houden ze in Duitsland van.” Hij laat me 
een plaatje zien van twee mannen in zwart kostuum 
beide met een hoed op. “We gaan er heen met het 
hele gezin, en oma, de vrouw van Cornelis Molema, 
gaat ook mee. Zij werkte vroeger ook actief mee in het 
bedrijf.” 

Toekomst
Over de toekomst is Guus Zantinga positief. Ons bedrijf 
is intussen wat breder georiënteerd.
Het is 80% molenmaken en -restaureren, en 20% 
aannemerswerk, vooral restauratie van kerken en 
boerderijen, aan- en nieuwbouw en dergelijke en we 
maken klokkenstoelen.
 
Het leukste van zijn werk vindt hij alle verbindingen 
maken, alles pasklaar maken, zodat er één geheel 
ontstaat, maar ook contacten leggen met klanten en 
belanghebbenden, offertes maken voor de projecten, 
eigenlijk het hele gebeuren. Over dit alles voorlichting 
geven door middel van lezingen en gemeenten 
informeren hoort daar ook bij. En natuurlijk heeft een 
modern bedrijf als dit een mooie website waarop veel 
informatie staat over alle activiteiten van de molenma-
kerij.
[zie: www. molemavof.nl ]. 

Tenslotte dit: op het resultaat van al hun inspanningen 
is hij best trots: de mooie molens. 
Gebouwd of gerestaureerd door Aannemers- en 
Restauratiebedrijf Molema VOF te Heiligerlee.
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Dat de molenaars in vroeger tijden met het plaatsen 
van de wieken in een bepaalde stand uiting konden 
geven aan wat er in hun gezin plaatsvond, bijvoorbeeld 
een geboorte of een sterfgeval, is algemeen bekend. 
Deze standen worden ook nu nog door de veelal niet 
meer beroepsmatig werkzaam zijnde molenaars 
toegepast. Het is een prachtige traditie waarmee de 
cultuurhistorie van de molens in stand wordt gehou-
den.
Minder bekend is dat het gebruik van de wiekstanden 
als communicatiemiddel in het verleden veelvuldig en 
voor velerlei doeleinden is gebruikt.
Naast de reeds beschreven rouw- en vreugdestand, 
alsmede de feest- en pinkstertooi, werd deze vorm van 
het doorgeven van berichten middels de wiekstanden, 
met name gebruikt uit zakelijk oogpunt.
Zo kon de molenaar door de wieken in de hakstand te 
plaatsen, laten zien dat de stenen werden gebild en 
dat het dus geen zin had naar de molen te gaan om 
graan te laten malen. Deze stand werd ook wel 
hakscheef genoemd. Het gevlucht werd dan tussen 
overhek- en de rouwstand in gezet.
Moest er reparatie aan de molen worden verricht, dan 
werden de wieken kreupel of onkant gezet. Bij deze 
stand staat de onderste wiek tussen overhek- en 
vreugdestand in. Uit dit teken bleek dat de molen 
tijdens het malen defect was geraakt en het gewenst 
was dat de molenmaker dadelijk naar de molen kwam. 
Het teken werd ook gebruikt om aan te geven dat er 
een ongeval had plaatsgevonden en er om die reden 
niet werd gemalen. In Friesland, evenals in het Rijnland 

wordt deze stand ook wel timmerscheef of timmer-
rouw genoemd. 

Korenmolenaars in Zuid Nederland en Belgisch Vlaan-
deren zetten hun molens vroeger ook wel eens in een 
stand die bedelen of op schooi staan wordt genoemd. 
Hiermee lieten zij zien dat men geen maalgoed meer 
had en dat klanten direct konden worden geholpen. 
De molen stond dan vol in zeil met een roede voor de 
borst, ook wel de rechtstand genoemd.

Molenaars konden de wiekstanden natuurlijk voor 
verschillende doeleinden gebruiken om boodschappen 
door te geven. Zo is uit Friesland bekend dat sommige 
boeren een afspraak met de slager hadden gemaakt, 
dat wanneer er een stierkalf was geboren en men 
wenste dat de slager het kwam weghalen, ze hun 
poldermolen overhek zouden stellen. En uit Zeeland is 
een voorval bekend waarbij de molenaar de wieken in 
een van te voren afgesproken stand plaatste en 
daarmee een bevriende stroper waarschuwde, wanneer 
de veldwachter in aantocht was. 
In de Zaanstreek noemde men het geven van tekens 
door middel van het gevlucht en de zeilen wuiven. Dit 
kon betrekking hebben op het doorgeven van een 
afgesproken bericht tussen de molenaar en iemand 
anders, over diverse zakelijke belangen. 

Watermolenaars maakten eveneens van de wiekstan-
den gebruik om boodschappen door te geven. Wan-
neer bijvoorbeeld de molen kreupel werd gezet, liet de 

B. D. PoPPen

De redactie heeft molenaar Bob Poppen 
bereid gevonden dit jaar vier bijdragen te 
schrijven over de verschillende wiekstanden. 
Het eerste artikel ging in op de rouwstand, 
het zomernummer besteedde aandacht  
aan de vreugdestand, het derde nummer 
belichtte molens in Pinkstertooi en het 
laatste nummer van 2011 verhaalt over  
de wiekstanden als communicatiemiddel.

Wiekstanden  
als communicatiemiddel
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molenaar zien dat er een mankement was aan de 
molen en dat hij dus niet zijn plicht verzaakte. 
In het Rijnland, met zijn vele watermolens, speurde de 
molenmaker bij het begin van de dag de horizon af om 
te zien of er ook een molen kreupel stond. Wanneer 
dat het geval was wist hij dat zijn komst dringend 
gewenst was.

Soms plaatste de watermolenaar de molen in de 
proteststand, door de molen met volledige zeilbespan-
ning overhek te plaatsen. Dit deed hij om te laten zien 
dat hij niet kon malen, ook al stond het water in de 
polder wel hoog genoeg. De reden was dat het 
polderwater niet snel genoeg naar de watermolen kon 

stromen, tengevolge van vervuiling van een molen-
tocht.

Wanneer meerdere watermolens gezamenlijk een 
polder bemaalden was het noodzakelijk dat er afspra-
ken gemaakt werden, bijvoorbeeld over het maalpeil. 
Men noemde dit het peilmalen, waarbij één molen/
molenaar werd aangewezen tot seingever voor het 
peilmalen. 
In het Groningerland gebeurde dit overdag met een 
korf en ’s nachts met een pegellamp, die in een naast 
de molen staande mast werden gehesen. In het 
Rijnland gebeurde dit door gebruik te maken van 
seinvlaggen en lantarens. De lantaarn werd daarbij in 
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een aan één der wieken bevestigde beugel bevestigd, 
die zodanig draaibaar was, dat de lamp steeds in 
verticale stand bleef hangen. 

In oorlogstijd werden de molens veelvuldig gebruikt 
ten behoeve van de illegaliteit. Middels het plaatsen 
van de wieken in een bepaalde stand, werden tevoren 
afgesproken tekens weergegeven. Een voorbeeld is 
dat de kapitein van de veerboot naar het Zeeuwse 
eiland Schouwen-Duiveland bij het naderen van de 
haven van Zierikzee een bepaald fluitsignaal gaf 
wanneer er zich Duitse militairen aan boord bevon-
den. Dat sein werd opgevangen door de molenaar van 
de aan de havenmond staande molen De Haas, 

waarop hij het gevlucht in een afgesproken stand 
plaatste. Deze stand werd door de andere molens op 
het eiland overgenomen, waardoor iedereen gewaar-
schuwd kon worden en onderduikers tijdig hun 
schuilplaatsen konden opzoeken. 
In andere streken van het land kwam het voor dat de 
molenaars een zak in een wiek bonden om te waar-
schuwen dat er een razzia was of dat de Landwachters 
op pad waren. 
Soms liep het seinen in oorlogstijd voor de molens en 
molenaars slecht af, zoals in België, waar tijdens de 
eerste wereldoorlog de molens werden gebruikt tot 
het geven van tekens aan bevriende legers. Werd het 
dorp echter veroverd, dan werd de molen als eerste 
opgeblazen. Vele molens werden hiervan het slacht-
offer.

Ook in vroeger eeuwen werd de molentaal al ge-
bruikt. Zo plaatste de molenaar G. Stevens Tans 
Mulder, van de korenmolen te Wapenvelde, die tevens 
voorganger van de Afgescheiden Gemeente was, de 
wieken van zijn molen in een afgesproken stand om 
door te geven dat een bijeenkomst doorgang zou 
vinden. Er bestond omstreeks 1835 nog geen recht van 
vereniging en vergadering, zodat de bijeenkomsten 
van de Afgescheidenen in het geheim moesten 
plaatsvinden. De afgesproken stand was alleen bij  
de ingewijden bekend.

Een paar eeuwen eerder, toen de Rooms-katholieken 
geen openbare godsdienstoefeningen mochten 
houden, verbleven o.a. op afgelegen molens rondom 
Hoogmade en Alkemade als vissers verklede geestelij-
ken. Om aan geloofsgenoten duidelijk te maken waar 
zij zich bevonden, werd een witte doek of iets anders 
aan de wieken van de molens bevestigd.

En heden ten dage hangt de vrijwillig molenaar de 
wimpel uit om duidelijk te maken dat de molen is  
te bezoeken.

Bronnen: 

J. Th. Balk, De Nederlandse molen, p 38.

A. Bicker Caarten, Molenleven in Rijnland, p 125-132.

K. Boonenburg, De windmolens, p 56-57.

J. G. Wiessner, Molens in de vreugd, p 49-51.

John Verpaalen, Molens van de frontstreek, p. 12.

H. A. Visser, Zwaaidende wieken, p 140-149.

de meerlandstermolen te oostWold, GebouWd in 
1849, met het in 1886 GebouWde stoomGemaal en de 
ernaast staande peGelmast met lantaarn. molen en 
hulpstoomGemaal Werden in 1921 afGebroKen. er 
KWam een eleKtrisch Gemaal Voor in de plaats.
foto: tonnis post.
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info@dunning-molenbouw.nl
fax:  0598-450013

06-51856323

Openingstijden:
vrijdag en zaterdag 13:30 - 17:30

Naar windmolen

te Feerwerd voor:
tarwemeel
tarwebloem
rijst
gort
pannenkoekmeel
gemengd graan

en andere molenproducten
(ook voor zelfbakkers/-sters)

speltmeel, speltpannenkoekmeel,
speltbroodmix
oergraan: Oberkulmer Rotkorn

Molenaar Rolf Wassens
0594 62 15 45

rolfwassens@online.nl



Van 10 september tot en met 13 november 
2011 exposeerde Evert Nijkamp (een deel van) 
zijn wijn etiketten in het Grafisch Museum in 
Groningen. Omdat sommige wijn etiketten een 
molen als afbeelding hebben, is Nijkamp een 
geschikte kandidaat voor de rubriek Molen-
verzamelaar. 

Naam
Evert Nijkamp
Leeftijd 
42 jaar
Woonplaats
Groningen

Wat omvat je verzameling 
Mijn verzameling bestaat uit wijnetiketten, inmiddels 
heb ik er zo’n 15.000 die ik heb gerangschikt in 100 
multomappen. Dat het er zoveel zijn komt omdat 
etiketten grafisch gezien regelmatig worden aange-
past. Van de 130 (commercieel) wijnproducerende 
landen heb ik van ongeveer 50 landen etiketten in mijn 
collectie. Molens komen regelmatig op etiketten voor 
omdat een molen vaak een streekkenmerk is zodat 
men de herkomst van de wijn weet. Een voorbeeld 
daarvan is de Spaanse wijn Val de Peñas. Het opval-
lende is dat het bijna allemaal Bordeauxwijnen zijn 
waarop je molenafbeeldingen vindt. 

Wanneer ben je met verzamelen begonnen
Op m’n 14e jaar, dat was in 1983, werd mijn aandacht 
getrokken door een tekst op een wijnetiket: Appella-
tion Bergerac Contrôlée. Ik vroeg me af waarom dat op 
dat etiket stond. Inmiddels ben ik er achter dat er meer 
aan vast zit dan je denkt. Zo zijn er heel wat regeltjes, 
en die verschillen per land, waaraan de tekst op een 
wijnetiket moet voldoen. In het begin verzamelde ik 
ook dranketiketten maar daar ben ik mee gestopt 
omdat ze zo lastig van de fles zijn af te weken. Ik ben 
pas echt begonnen met verzamelen tijdens mijn 
studietijd. Daarna heeft het een tijd stil gelegen maar 
toen op onze trouwdag, 3,5 jaar geleden, de ceremo-
niemeester had bedacht dat iedere gast een fles wijn 
moest meenemen, heb ik de draad weer opgepakt. 

Wat fascineert je aan molens
Hoewel ik ze niet speciaal opzoek heb ik al wel enkele 
molens bezocht zoals de molen in Haren. Vooral de 
techniek vind ik interessant. En daarnaast kom ik af en 
toe op een molen om meel te kopen.

Is er nog iets wat in je verzameling ontbreekt
Etiketten van dure, zeldzame, oude en vreemde 
streken. De ontwikkeling van vormgeving van etiketten 
staat niet stil. De hedendaagse etiketten hebben meer 
aandacht voor kleur en vorm.

Heb je een favoriet stuk
Los Molinos van Albert Heijn is goedkoop maar heeft, 
met drie molens erop, wel een mooi etiket. Wat verder 
leuk is om te vertellen dat bij de Beaujolais tien dorpen 
hun eigen naam mogen gebruiken. Eén van die dorpen 
is genoemd naar de wijn: Appellation Moulin à Vent. 

Wat is het kostbaarste stuk in je verzameling
Dat weet ik niet. Etiketten verkopen via E-bay levert 
zelden meer dan € 10,- per stuk op. Alleen van oude of 
beroemde wijnen zoals de Romanée-Conti, de duurste 
wijn ter wereld, is de aanschafwaarde ongeveer 
€ 100,- . Deze wijn is vrij zeldzaam (ik heb bijvoorbeeld 
nog nooit een volle fles gezien) er worden hooguit 
6.000 of 7.000 flessen per jaar geproduceerd. 

Er bestaat een vereniging voor wijnetikettenverzame-
laars: vinografia www.vinografia.nl. met ongeveer 70 
leden. Zij organiseren twee per jaar een ruilbeurs. 

over de foto op het achterblad

een portret van evert nijkamp, verzamelaar van wijnetiketten
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MOLENON DERHOU D
Korenmolen De Lelie (32) te Eenrum
Afgelopen zomer is het wiekenkruis van de 
molen geschilderd. Bij het vervangen van de 
kroonlijst bleken delen van het boventafele-
ment slechter dan gedacht. In de nieuwe 
Brim-aanvraag wordt met vervanging 
hiervan rekening gehouden. In november is 
er herstel aan de stelling uitgevoerd. Een 
aantal liggers vertoonde ernstige houtrot en 
zijn vervangen door nieuwe exemplaren. 
Ook is een aantal planken van het stelling-
dek vernieuwd. 

Molenstichting Fivelingo
Koren- en pelmolen De Leeuw (137) te 
Zeerijp
Op 27 september werden de nieuwe roeden 
geplaatst. De vloeren en de balklaag van de 
pelzolder zijn vervangen. Het bovenwiel is 
voorzien van een nieuwe voering. Ook een 
stuk van de overring is vervangen.

Koren- en pelmolen De Hoop (74) te  
Middelstum
Naar verwachting kunnen de werkzaamhe-
den, die worden uitgevoerd in het kader van 
de Rrwr 2008, vóór het eind van dit jaar 
worden afgerond. De roeden zijn in juni 
teruggeplaatst. Het koppel maalstenen is 
opgesteld op de steenzolder. 

Koren- en pelmolen De Stormvogel (70) te 
Loppersum
Er is een modelmolen in De Stormvogel 
geplaatst en rond de molen is bestrating 
gekomen. 

Poldermolen Kloostermolen (68) te  
Garrelsweer
Er is restauratiesubsidie verkregen in het 
kader van de Restauratieregeling Monumen-
ten 2010-2011. 

Molenstichting Hunsingo
Korenmolen Wilhelmina (87) te Noorder-
hoogebrug 
Aan het begin van het jaar heeft molenmake-
rij Dunning de staart en de voorkant van de 
kap onderhanden genomen. In de afgelopen 
periode is de blauwe steen waar de molen 
mee maalt opengelegd. Deze wordt onder-
handen genomen door de molensteenspecia-
list zodat in november weer verder kan 
worden gewerkt. 
Ook de romp (het lijf) van de molen is 
aangepakt. De Wilhelmina heeft een nieuwe 
zwarte jas aangekregen. Hierdoor is dit 
gedeelte van de molen weer waterdicht. 

Poldermolen Noordermolen (85) te Noorddijk
De stijlen van de kozijnen van de toegangs-
deuren zijn hersteld. De rietdekker zal 
onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren 
aan het achtkant en de kap.

Poldermolen ’t Witte Lam (12) te Groningen
Het hout voor de te vervangen korte spuit is 
bij de molenbouwer. De spruit zal binnenkort 

poldermolen noorder-
molen te noorddijK
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worden vervangen. De rietdekker zal onder-
houdswerkzaamheden gaan uitvoeren aan 
het achtkant en de kap. 

Poldermolen Koningslaagte (13) te  
Zuidwolde
De staart is door de molenbouwer voorzien 
van een nieuwe bezetketting. De rietdekker 
zal onderhoudswerkzaamheden gaan 
uitvoeren aan het achtkant en de kap.

Poldermolen Langelandstermolen (21) te 
Garmerwolde
De rietdekker zal onderhoudswerkzaamhe-
den uit gaan voeren aan het achtkant en de 
kap.

Poldermolen De Palen (77) te Westerwijtwerd
Het hout voor de schoren van de molen 
wordt bij de molenbouwer voorbereid om 
binnenkort gemonteerd te worden. 
Bij de laatste werkzaamheden is gebleken dat 
de beide korte schoren en 1 lange schoor 
vervangen moesten worden.
De rietdekker zal onderhoudswerkzaamhe-
den uit gaan voeren aan het achtkant en de 
kap.

Poldermolen Krimstermolen (9) te Zuidwolde
De nieuwe windpeluw is geplaats in de kap 
van de molen. De molenbouwer zal aanslui-
tend het voorkeuvelens herstellen. Ook 

zullen er werkzaamheden aan het gevlucht 
worden uitgevoerd. De rietdekker zal 
onderhoudswerkzaamheden uit gaan voeren 
aan het achtkant en de kap.

Slochter Molenstichting
Poldermolen De Ruiten (113) te Slochteren
Afgelopen jaar is aan deze molen de rondbe-
maling gerealiseerd, een nieuwe vijzel 
geplaatst, de buitenroede geheel vervangen 
en het terrein grondig aangepakt. Molenbou-
wers Poland en grondwerkbedrijf LTC hebben 
vakwerk geleverd. Na ruwweg 40 jaar zijn 
alle drie de poldermolens aan de Groenedijk 
bij Slochteren nu weer in staat water te 
malen. Naast het feit dat dit bijzonder is, mag 
zeker worden opgemerkt dat ook de situatie 
van die drie molens aan die ene dijk voor het 
gehele noorden bijzonder is. Zoiets komt 
elders in ons land wel meer voor, bij ons 
niet...

Groenedijk te Slochteren algemeen:
Als klap op de vuurpijl helpt de gemeente 
Slochteren de molens een handje mee, door 
zo’n 110 populieren aan die Groenedijk te 
kappen. Dit vanwege de verzwakking van de 
bomen. Al enige jaren waaien met een beetje 
wind forse takken naar beneden. Gevaarlijk 
dus. Momenteel is een groot gedeelte al weg, 
en het oude landschap lijkt terug te komen. 
Met de gemeente wordt overlegd dat 

molenmaKerij poland in 
actie bij poldermolen 
de ruiten
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terugplanting geschiedt met laagblijvende 
begroeiing, waarbij wordt ingezet op het 
sparen van de onmiddellijke omgeving van 
de molens.
Bij de Groote Polder gaan, in overleg met 
eigenaar/molenaar Klöpping, ook 3 bomen 
weg. Deze molen krijgt daarmee een fors 
verbeterde biotoop. De molen heeft afgelo-
pen zomer 4 nieuwe zeilen gekregen, 
gemaakt door Koning te Leeuwarden. Als 
lesmolen worden de zeilen intensief gebruikt. 
Daarnaast zijn alle kruipalen beter geplaatst 
en in de grond verstevigd.
 
Poldermolen Fraeylemamolen (109) te 
Slochteren
De fa. Poland zal binnenkort de buitenroede 
geheel vervangen. De binnenroede is nog 
niet direct noodzakelijk, maar deze houdt het 
niet lang meer vol. Deze molen heeft naast 
mulder Beugel een tweede molenaar gekre-
gen. De heer K. Uil is onlangs geslaagd voor 
het diploma vrijwillig molenaar en had al 
eerder laten weten graag met de Fraeylema-
molen te willen werken. De stichting heeft 
hem hartelijk verwelkomd. De heer Uil heeft 
zijn opleiding gehad op de Groote Polder. 
 
Korenmolen Entreprise (98) te Kolham
Het nieuwe werk aan deze molen noopt de 
molenbouwers tot het nu en dan verrichten 
van stelwerk. De molen heeft al wel weer een 
paar keer gedraaid en is molenbouwkun-
dig geheel klaar. De stichting is op de 
achtergrond druk doende met een leuk 
openingsprogramma. Een datum kan 
hiervoor nog niet worden gegeven.
 
Stellingkorenmolen Windlust (22) te  
Overschild
De molen was al jaren lang toe aan grondig 
herstel en heeft er lang op moeten wachten, 
maar nu kan, dankzij de Rrwr 2008, de 
restauratie krachtig ter hand worden geno-
men door Jellema Molenbouw uit Burdaard 
(Fr). In week 45 is de kap herplaatst.
 
Koren- en pelmolen Stel’s meulen (97) te 
Harkstede
Een project tot fors herstel van het wieken-
kruis loopt al langere tijd. De benodigde 
middelen zijn echter nog niet binnen. Het 
bestuur bereidt aanvullende pogingen voor 
om deze molen de klus te kunnen gunnen. 
Door scherpere eisen van fondsen valt het 
echter nog niet mee om het geld te sprokke-

len. Jammer, want de beide molenaars 
timmeren in Harkstede flink aan de weg en 
genieten daardoor veel aandacht. Reguliere 
onderhoudsposten worden maximaal 
uitgevoerd en wat dat betreft ziet de molen 
er verder puik uit.
 
Tenslotte is bij 5 molens de bliksemafleiding-
installatie gecontroleerd onder auspiciën van 
het Gilde. Een paar zaken zijn/moeten 
worden hersteld. Er zijn geen ernstige 
afwijkingen geconstateerd. De stichting is 
zeer tevreden over zowel de mogelijkheid tot 
deze controles, als de manier waarop ze 
worden verricht. In dit geval is een compli-
ment aan molenaar H.J. Berghuis en zijn 
vrouw op zijn plaats. 

Molenstichting Winsum
Koren- en pelmolen Joeswert (35) te  
Feerwerd
Op 17 november is de kap weer op de molen 
Joeswert te Feerwerd gezet. Rond 8:00 uur 
werd begonnen met takelen. Later die dag 
werd ook de staart nog opgehesen. Bij het 
ter perse gaan van dit blad was nog niet 
duidelijk wanneer de roeden zouden worden 
geplaatst, maar de Molenstichting Winsum 
verwacht dat dit eind november, begin 
december zal plaatsvinden.

het taKelen Van de Kap Van de joesWert te 
feerWerd
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Dat de mens zich al heel lang bezighoudt met het 
malen van graan is in de collectie van het Noordelijk 
Archeologisch Depot goed terug te zien. Het depot 
heeft vele dozen, stellingen en zelfs hele pallets vol 
met maalstenen. Het overgrote deel daarvan bestaat 
uit met de hand aangedreven maalstenen. Op zich niet 
zo heel verwonderlijk als je bedenkt dat er een paar 
duizend jaar van ‘thuismalen’ aan de komst van de 
windmolen voorafging.

In tegenstelling tot de grote hoeveelheid handmaalste-
nen liggen er in het depot op een aantal molenstenen 
na amper resten van windmolens. Een korte speurtocht 
levert niet veel meer op dan een muuranker dat 
mogelijk behoord heeft tot een molen in Meppel. 
Blijkbaar bevinden molens zich tot nog toe grotendeels 
buiten het blikveld van de archeologie.

Hoewel we weinig archeologische resten van windmo-
lens zelf hebben vinden we wel met enige regelmaat 
afbeeldingen van windmolens op archeologische 
objecten. Op wandtegels en op borden van majolica en 
faience komen regelmatig afbeeldingen van molens 
voor en bijvoorbeeld ook op pijpenkoppen en tabaks-
dozen staan ze afgebeeld. Soms betreft het bestaande 
molens, maar meestal zijn ze puur decoratief.

Zoals bijvoorbeeld op een fragment van een pijpenkop 
dat werd gevonden in Coevorden (afbeelding 1). Op 
deze reliëfpijp staat een standermolen met de wieken 
naar links. De molen lijkt op een soort stenen onder-
bouw of stiepen te staan. Op de andere zijde van de 
pijp heeft mogelijk een afbeelding gestaan van een 
molenaar die een zak met graan draagt. De pijp 
dateert van rond 1700.

Molens die staan afgebeeld op (sier)schotels van 
majolica en faience maken meestal onderdeel uit van 
een landschap. Ook in het geval van het hier afgebeel-

de fragment van een majolica 
schotel zal dat het geval geweest zijn 
(figuur 2). De molen stond in dit geval precies 
in het midden van de schotel en was dus het 
hoofdthema. 
Het fragment maakt deel uit van een grote 
hoeveelheid bakafval die in 1977 werd 
gevonden bij Harlingen en zal dus daar 
geproduceerd zijn. Doordat slechts een 
klein deel van de schotel bewaard is 
gebleven is de datering van het stuk niet 
erg makkelijk, maar een datering in de 
achttiende eeuw is zeer plausibel.

Op een leren schede uit de provincie Gronin-
gen is een afbeelding van een fantasiemolen met 
een aantal bijgebouwen aanwezig (figuur 3). Links van 
de molen staat een vogel. De afbeelding wordt links en 
rechts afgesloten door een boom.
De ouderdom van de schede is zeer makkelijk vast te 
stellen want de maker heeft het jaartal 1777 aange-
bracht. In de schede is ruimte voor een mes en een 
vork. Die zijn helaas niet meer aanwezig.

Dit zijn slechts drie voorbeelden van archeologische 
objecten met afbeeldingen met windmolens. Van de 
bouwwerken zelf is in het archeologisch depot niet 
veel terug te vinden, maar doordat zij eeuwenlang als 
decoratief element zijn gebruikt zijn ze al met al toch 
nog goed vertegenwoordigd.

Michiel Rooke is assistent beheerder bij het Noordelijk 
Archeologisch Depot. In het Noordelijk Archeologisch 
Depot worden de archeologische vondsten uit de 
provincies Drenthe, Friesland en Groningen bewaard.
Nieuweweg 76, 9364 PE Nuis, www.nadnuis.nl.

Museale molenvondst
Windmolens uit de collectie van het  
Noordelijk Archeologisch Depot.

2

1

3
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

ANDER  MOLEN N I EUWS
Molenvriendendag
Restauratie was het centrale thema van de 
Molenvriendendag op 29 oktober in The-
singe. De pas gerestaureerde korenmolen 
Germania nam daarbij een prominente plaats 
in. De vele molenvrienden uit de hele 
provincie kregen een gevarieerd programma 
met een lezing van Anne Wieringa, onder-
meer technisch adviseur van Molenstichting 
Fivelingo, de eigenaar van de Germania, over 
de restauratie van de molen. Egge Knol, 

conservator archeologie, geschiedenis en 
oude kunst(nijverheid) van het Groninger 
Museum verzorgde in de middeleeuwse 
Kloosterkerk een boeiende lezing over 
Thesinge door de eeuwen heen. Museumsme-
derij Smidshouk was ook toegankelijk en 
vrijwilligers van dit museum verzorgden 
demonstraties rond het smidsvuur. 
Het Groninger Molenhuis kan terugkijken op 
een goed bezochte en geslaagde Molenvrien-
dendag.

Examens
In het voorjaar legden de volgende kandida-
ten met goed gevolg het examen voor het 
‘Getuigschrift Vrijwillig Molenaar’ af:
woensdag 27 april molen De Zwaluw, 
Oudemolen
J. Cusiël, Groningen
M.J. Scholtens, Winsum
en in het najaar slaagden de volgende 
kandidaten:
donderdag 29 september, molen De Haze-
wind, Gieten
J. Frankes, Groningen
R. Spaans, Musselkanaal
dinsdag 4 oktober, molen De Goliath, 
Uithuizermeeden
J. Uil, Siddeburen
A. Bolt, Winsum

Van harte gefeliciteerd!

De David
Na het behalen van de tweede plaats van 
molen De David in de nationale Molenprijs 
2011 is een aantal personen, waaronder 
vertegenwoordigers van het Groninger 
Molenhuis, betrokken bij plannen om de 
restauratie en herplaatsing op het terrein van 
Openluchtmuseum Het Hoogeland alsnog 
mogelijk te maken. Stijn van Genuchten, 
directeur van het museum, schreef een 
projectplan met een financieringsvoorstel en 
een planning. 

instructeur lammert GroeneWold (linKs) 
en molenaar-in-opleidinG anne ridder op 
de stellinG Van de Germania
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Op 15 november is het besluit genomen om 
de stichting ‘Behoud Molen De David’ op te 
richten.
De op te richten stichting zal de Groninger 
molenwereld op de hoogte houden van de 
acties en waar nodig een beroep op hen 
doen. Voor ideeën houdt de stichting zich 
aanbevolen!
De stichting streeft ernaar De David in volle 
glorie zichtbaar te hebben op het open 
monumentenweekend van 2013. Een ambiti-
euze, maar volgens hen haalbare planning.

Avondmalen op korenmolen Wilhelmina
Op 29 oktober vond, al weer voor de tiende 
keer, op korenmolen Wilhelmina het evene-
ment Avondmalen plaats, dit jaar voor het 
eerst met een thema: spoken door de molen. 
Daarbij trad het spook Wimpie op als 
gastheer. Tussen 18:00 uur en 22:30 uur 
kwamen zo’n 200 mensen voor een spook-
tocht naar de sfeervol verlichtte molen. Ook 
de pannenkoekenbakkers waren weer 
present en was er livemuziek. De 11e editie 
staat gepland voor 27 oktober 2012. 

Korenmolen De Lelie
Op 11-11-11 was de molen voor het eerst 
huwelijkslocatie, voor het huwelijk van 
Marchel Bulthuis en Ingrid Nienhuis. Er was 
genoeg wind zodat de molen met vlaggen 
versierd tijdens het jawoord dat op de 
stellingzolder werd gegeven draaide!
Op het moment wordt hard gewerkt aan de 
herinrichting van de expositie in de molen. 
Ook wordt er gewerkt aan een jubileumboek. 
Dit alles in het kader van het 150-jarig 
bestaan van de molen volgend jaar. Het 
jubileumweekend zal plaats vinden op 1,2 en 
3 juni 2012. In het volgende nummer van De 
Zelfzwichter meer hierover.

Gildefeest op 28 januari 2012 in het Open-
luchtmuseum in Arnhem 
Op 28 januari 2012 viert het landelijk Gilde 
van Vrijwillige Molenaars dat het 40-jaar 
daarvoor werd opgericht. Dit heugelijke feit 
wordt gevierd in het Openluchtmuseum in 
Arnhem dat voor deze gelegenheid speciaal 
geopend is. Indien mogelijk zullen de molens 
in het molenkwartier draaien. Op deze 
jubileumbijeenkomst worden ook de nieuwe 
lesbrieven ter ondersteuning van instructeurs 
en leerlingen gepresenteerd en aangeboden 

aan een bekende Nederlander, die een sterke 
connectie met de molenwereld heeft. 
Daarnaast zijn er in verschillende zaaltjes 
presentaties en discussies over uiteenlopende 
onderwerpen en zijn er deskundigen aanwe-
zig. De examencommissie bijvoorbeeld is 
vertegenwoordigd om iets te vertellen over 
de nieuwe manier van examineren en vragen 
te beantwoorden. 

Oktobermaand Kindermaand 
Oktober stond ook dit jaar in het teken van 
Oktobermaand Kindermaand, een project dat 
voor Groningen wordt georganiseerd door 
het Museumhuis Groningen en het Onder-
zoeksbureau Elles Bulder. Het doel is om 
kinderen van 4 t/m 12 jaar kennis te laten 
maken met kunst en cultuur in hun eigen 
omgeving; een vrijetijdsbezoek van kinderen 
met ouders en/of grootouders aan culturele 
instellingen te stimuleren; de samenwerking 
tussen culturele instellingen te bevorderen; 
instellingen te stimuleren tot inhoudelijke 
ontwikkeling van activiteiten specifiek 
gericht op kinderen en kinderen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking 
kennis te laten maken met kunstzinnige 
activiteiten. Ook enkele molens deden mee 
aan Oktobermaand Kindermaand, zoals 
molen Edens in Winschoten, molen Hollands 
Welvaart in Mensingeweer en koren- en 
pelmolen De Stormvogel in Loppersum. 

mulder jan KuGel Van 
molen edens heeft de 
Volle aandacht bij het 
pannenKoeKen baKKen



Mulder Jan Kugel van molen Edens schreef 
een verslag van hun ervaringen. Hieronder 
volgt een samenvatting daarvan.

Voor het eerst deden de molenaars van 
molen Edens te Winschoten mee aan de 
activiteiten in de kindermaand in oktober. Op 
zaterdagmiddag 1 oktober en woensdagmid-
dag 19 oktober hebben ze 50 kinderen 
mogen begroeten. Daarbij kwamen nog hun 
ouders/begeleiders. Helaas hebben we nog 
ruim 20 kinderen en hun ouders moeten 
teleurstellen. Molen Edens heeft geen 
onbeperkte ruimte en met het oog op de 
veiligheid is de groepsgrootte voor ons 
maximaal 10 kinderen. Natuurlijk mochten ze 
de molen in om de mulders en hun stenen 
aan het werk te zien: het malen van meel. 
Daarnaast konden ze genieten van het 
uitzicht vanaf de stelling en/of onder de 
indruk raken van de grote wieken. De 
dappersten mochten ook de laatste 2 ladders 
op om bovenin de kap de zware kamraderen 
en de grote as te bewonderen. De wieken 
werden daarvoor natuurlijk even stil gezet.
Intussen was een andere groep onder leiding 
van de molenaarsvrouw bezig met het malen 
van tarwekorrels tot meel. Eerst werden de 
graankorrels gebroken met behulp van 
vijzels, daarna werden ze een keer grof 
gemalen om vervolgens nog een keer ‘fijn’ te 
malen. Dat deden de kinderen met handmo-
lens. Daarna werd er beslag van gemaakt en 
werden er samen met de molenaar de 
heerlijkste pannenkoeken van gebakken. 
Vooraf werden de kinderen op de hoogte 
gebracht, dat niet alle ‘koren’ geschikt is om 
pannenkoeken van te maken. Ze leerden het 
verschil tussen de vier hoofdgraansoorten: 
tarwe, haver, gerst en rogge. Het bleek ook 
voor de meeste ouders een leerzame middag. 
Zowel voor de kinderen en hun ouders als 
voor de molenaars waren het geslaagde 
middagen.

ooK de stormVoGel deed mee aan  
oKtobermaand Kindermaand
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Windmolen 

Vanmiddag met mijn vader 
bij een windmolen gestaan. 
IJzeren buis – we konden 
ons erachter verschuilen – 
heel hoog, met wieken eraan. 
Een laddertje erlangs 
dan kan iemand naar boven 
gaan, als er daar iets stuk is. 

Als roeispanen draaiden de wieken
als de armen van een zwemmer. 
Ze trokken de wind uit de aarde 
maalden hem omhoog 
door die buis, bliezen hem 
de weilanden over 
zwaaiden hem urenlang na. 

Kees Spiering 

(Uit: ‘Geen houden aan’, Querido, 2004)
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Sipke Koning
Noteboomstraat 2
8922 AJ Leeuwarden
(058) 2135830 / (06) 44003400
siko@hetnet.nl
www.koning-molenzeilen.nl

• Nieuw werk en reparatie (evt. op locatie)
• Opmeten en ophangen samen met de molenaar
• Vangtouwen
• Zeil-kettingwerk
• Bijenwas, verse reuzel en romi blanke reuzel

Openingstijden:
woe. t/m vrij. 10:00-17:00
zat.  10:00-16:00
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AgENDA
Sommige agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek Ander molen-
nieuws.
Raadpleeg voor de meest recente gegevens de agenda op de startpagina van de 
website van Het Groninger Molenhuis: www.groningermolenhuis.nl
Openingstijden van de molens staan, voor zover ze bekend zijn, vermeld op de 
website in de rubriek GRONINGER MOLENS; klik bij de gezochte molen op de link 
Meer Informatie.

 28 januari   Jubileumfeest Gilde van Vrijwillige Molenaars in het Openlucht-
museum in Arnhem

 6 februari  Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2012/1
 1, 2 en 3 juni  Jubileumweekend in het kader van het 150-jarig bestaan van 

molen De Lelie in Eenrum

Over het donateurschap van het Groninger Molenhuis 

Omdat er soms onduidelijkheid blijkt te bestaan over het beleid 

van het Groninger Molenhuis wat betreft toezending van het 

blad De Zelfzwichter willen we daar graag een toelichting op 

geven. 

Donateurs van het Molenhuis (zij betalen jaarlijks een bijdrage 

van ten minste € 16) zijn door hun donateurschap automatisch 

abonnee van De Zelfzwichter en krijgen het blad vier maal per 

jaar toegestuurd. Het Molenhuis noemt zijn donateurs 

‘molenvrienden’. Voor het Molenhuis zijn donateurs een 

belangrijke steun in de rug bij het werk ten gunste van (het 

behoud van) de monumentale molens in de provincie. Ieder 

jaar organiseert het Molenhuis daarom voor de molenvrienden 

een dag met activiteiten rond één van de Groninger molens.

Groninger molenaars (lid van het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars) en molengidsen zijn een belangrijke schakel bij de 

instandhouding van molens. Als waardering voor hun werk 

krijgen ook zij ieder kwartaal De Zelfzwichter in de bus. Maar 

dit betekent niet dat zij ook automatisch donateur van het 

Molenhuis zijn. Daarom vragen wij de molenaars of zij 

(vrijwillig) een jaarlijkse donateursbijdrage willen betalen. Een 

krachtige achterban is voor de toekomst van molens namelijk 

zeer belangrijk.

molen de lelie in eenrum  
Viert in 2012 zijn 150-jariG bestaan.



Evert Nijkamp verzamelt 
wijnetiketten. Op sommige 
daarvan staan molens afgebeeld.
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