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Als ik op een grijze zaterdagmorgen iets voor tien uur 
over het Hoogeland rijd zie ik van ver molen De Lelie 
van Eenrum al fier in het landschap staan. De wieken 
draaien en nodigen van harte uit om langs te komen. 
Bij de molen aangekomen, tref ik er een grote groep 
vrijwilligers die door fotograaf Jelte Oosterhuis op de 
foto wordt vastgelegd. Naast de ingang lees ik in een 
korte beschrijving dat de molen in 1862 werd gebouwd. 
In 1954 sloeg de molen bij een zware storm op mysteri-
euze wijze op hol waarbij ternauwernood brand 
voorkomen kon worden. Wel sloegen beide pelstenen 
van de molen door de hoge snelheid door de muren 
heen. De molen werd gerestaureerd maar draaide 
zelden. In de jaren tachtig volgde andermaal een 
restauratie en werd de molen door vrijwillige mole-
naars in bedrijf gesteld. Een aantal restauraties en 
verbouwingen verder is De Lelie sinds 2007 eigendom 
van de Stichting Het Groninger Landschap. De molen 
draait nu wekelijks, beschikt over een permanente 
expositie ‘van laand tot stoet’ en brood- en koekjesbak-
kerij met winkeltje op de begane grond en weet 
jaarlijks grote aantallen bezoekers te trekken.

“Wat zou de Molenstraat zijn zonder molen” 
De groep mensen die betrokken is bij De Lelie is groot 
en varieert in leeftijd van 15 tot 70+ jaar. Er wordt 
gewerkt in verschillende teams: de broodbakkers, de 
koekjesbakkers, de molenaars, de hulpmolenaars en de 
molengidsen. Tom Baars is al sinds 1981 aan de molen 
verbonden. Hij viert dit jaar zijn 35-jarig jubileum. Toen 
de gemeente in 1980 het initiatief nam voor de 
restauratie werd hun aandacht voor de molen en 

daarmee ook de interesse voor dit bijzondere techni-
sche vernuft gewekt waarna aanmelding voor de 
opleiding tot molenaar volgde. Geen halve maatregel, 
die van groot belang is geweest voor het behoud van 
dit monument. De molen is een beeldbepalend 
onderdeel van het dorp, net als de kerktoren. De Lelie 
werd ook wel de ‘veurste meuln’ genoemd omdat 
eerder in de Molenstraat maar liefst drie molens 
stonden waarvan De Lelie, vanaf de kerk gezien, de 
eerste was. Vandaag de dag is De Lelie een karakteris-
tiek en actief onderdeel van het dorp. De molen is 
meer dan een monument. Het is een ontmoetingspunt 
op het dorp. Géén dorpssoos, maar een plek waar 
kennis over dit bijzondere erfgoed aan jong en oud 
wordt overgedragen.

De molen verbindt
Was het in het verleden zo dat de molen de broodvoor-
ziening van de molenaar betekende en hij het terrein 
afgesloten hield voor buitenstaanders, tegenwoordig 
zit de economische meerwaarde van de molen juist in 
de openstelling van het terrein en de molen zelf. Een 
behoorlijke omslag die alleen tot stand kan komen als 
de mensen rondom de molen zich hier met hart en ziel 
voor inzetten. De vrijwilligers zijn allemaal afkomstig 
uit of woonachtig in Eenrum zelf. Alleen daarin toont 
zich al de verbinding. Het enthousiasme waarmee de 
vrijwilligers over het werken bij de molen vertellen 
werkt aanstekelijk. Zo is de molen een goede vorm van 
afleiding in de dagelijkse werkzaamheden. “Het is 
heerlijk om, wanneer het werk het toelaat, de compu-
ter te verruilen voor de molen. Gewoon even alleen 

TEKST: CARIN VAN DE WAL

FOTO’S: JELTE OOSTERHUIS

De Lelie 
en zijn vrijwilligers
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achter de staart te staan met de kop in de wind.” Het is 
een bron van nieuwe energie, een zinvolle tijdsbeste-
ding, een goede manier van inburgering en voor de 
jongere generatie kan het werken in de molen zelfs 
een goede aanloop zijn naar een betaalde baan. “In de 
molen leer ik niet alleen hoe ik de koekjes moet 
bakken, het is er ook gezellig en ik leer andere mensen 
kennen, maar bovendien doe ik ook ervaring op in de 
winkel en leer ik samenwerken. Als ik later ergens 
anders aan het werk ga weet ik hoe dat gaat.” Het 
maakt niet uit of je geïnteresseerd bent in techniek, 
graag verhalen vertelt, koekjes of brood bakken leuk 
vindt of gewoon met mensen wilt omgaan. In De Lelie 
is het allemaal aan de orde. Juist doordat er zoveel 
vrijwilligers zijn blijft het leuk om je voor de molen in 
te zetten. De vele handen die beschikbaar zijn maken 
dat het werken bij De Lelie niet gepaard gaat met 
stress of werkdruk en dat er ruimte blijft om nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen.

Authentiek, vanuit eigen kracht
Komen de vrijwilligers allemaal uit Eenrum zelf, de 
bezoekers komen juist meest van ‘buiten’. Ze zijn in 
Eenrum om naast de molen ook de mosterdmakerij, de 
klompenmakerij en de kaarsenmakerij te bezoeken. 
Men realiseert zich dan ook heel goed dat de plek waar 
De Lelie staat mede bepalend is voor het succes. “Had 

de molen 300 meter verderop gestaan, of net buiten 
het dorp, dan zou de aanloop veel minder zijn.” Nu 
kan het plein voor de molen meer en meer ingezet 
worden als centrale plek voor activiteiten van het dorp 
en wordt samengewerkt met het mosterdrestaurant en 
de kaarsenmakerij. Bezoekers kunnen een rondleiding 
boeken voor een bezoek aan de mosterdmakerij, de 
kaarsenmakerij en de molen. Op deze manier ontvangt 
De Lelie het hele jaar groepen die een familiedag of 
personeelsfeest houden. Ook worden de broodjes, die 
zaterdagsmorgens in de molen gebakken worden, 
tijdens de lunch in het restaurant geserveerd als 
‘Leliebroodje’. Van concurrentie is geen sprake. Het zijn 
partners die elkaar versterken. Bij het bakken van het 
brood en de Leliekoekjes wordt bovendien niet ingezet 
op een groeiende productie. Een authentiek product 
moet het zijn. Dat geldt voor de Leliekoekjes, maar 
zeker ook voor het pannenkoekenmeel, waarvan 
tijdens de kerstmarkt soms 15 pakken tegelijk worden 
ingeslagen om zo ‘de winterstop door te komen’.

Enthousiast en betrokken
De vrijwilligers van De Lelie zijn blij met de Stichting 
Het Groninger Landschap als eigenaar van de molen. 
Die zorgt goed voor de molen èn voor de vrijwilligers. 
Op hun beurt doen de vrijwilligers hun uiterste best om 
de molen meer en meer in te zetten als verbindende 
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factor op het dorp. De Lelie wordt steeds vaker door 
(oud)Eenrumers gekozen als trouwlocatie of als 
fotolocatie voor het maken van huwelijks- en familiere-
portages. Het in de vreugde zetten van de molen bij 
feestelijkheden in het dorp, zoals een huwelijk of 
geboorte, gebeurt de laatste jaren bewust vaker. Een 
kleine bijdrage, kleine moeite, die prikkelt en de molen 
weer even onder de aandacht brengt. Of de molen in 
de vreugde staat of in de rouw zal voor een heleboel 
mensen niet zichtbaar zijn, maar juist het uitleggen 
hiervan biedt ruimte om deze oude gebruiken ook in de 
huidige tijd weer hun betekenis en waarde terug te 
geven. Sociale media zijn hierbij een mooi nieuw 
instrument. De facebookpagina van De Lelie telt een 
kleine 400 volgers en geeft een nieuwe impuls aan de 
betrokkenheid. Berichten worden door een paar 
duizend mensen bekeken en veel gedeeld en van 
reacties voorzien, waardoor maatschappelijk draagvlak 
wordt gecreëerd. Het motto hierbij is: ‘Toon je als molen 
de betrokkenheid met het dorp, dan kun je dezelfde 
betrokkenheid uit het dorp terug verwachten’.

De molen voorwaarts!
In erfgoededucatieprojecten als ‘De molenmuis’’ 
worden de jongste leerlingen van de basisschool 
meegenomen in het verhaal rondom de molen en 
wordt geprobeerd de kinderen te prikkelen. Juist deze 
jonge kinderen leren zo met andere ogen te kijken 
naar de eigen omgeving en misschien lukt het om de 
interesse te wekken van één of twee mogelijk nieuwe 
molenaars voor de toekomst. Ook een arrangement als 
het ‘Rondje Eenrum’ of de 80ste verjaardag van de 

Stichting Het Groninger Landschap, later dit jaar, zijn 
mooie aanleidingen om de molen bij een nieuwe 
generatie vrijwilligers onder de aandacht te brengen. 
Wanneer steeds wordt gewerkt vanuit een evenredige 
verdeling van de inzet, enthousiasme, authenticiteit en 
de bereidheid tot samenwerking liggen de mogelijkhe-
den voor het oprapen en gaat De Lelie nog een mooie 
toekomst tegemoet!

Een paar cijfers
Molen De Lelie heeft een team van 25 vrijwilli-
gers, te weten:
• 5 broodbakkers, die zaterdagsmorgens verse 

broodjes bakken
• 11 koekjesbakkers, die zaterdagsmiddags de 

beroemde Leliekoekjes bakken
• 5 gediplomeerde molenaars 
• 2 hulpmolenaars
• 2 molengidsen, die naast de molenaars de 

bezoeker uitleg geven over het werken op de 
molen en de rondleidingen verzorgen

De molen is:
• van mei tot oktober op zaterdagmiddag 

geopend (koekjes bakken, broodbakken)
• in de maanden juli en augustus ook op 

woensdagmiddag (koekjes bakken) te 
bezichtigen

• ook te bezichtigen wanneer het vaandel op 
de kap is gehesen

• in 2015 bezocht door meer dan 3.000 mensen
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Deze keer aandacht voor twee molenwinkels: die van 
de Wilhelmina in Noorderhoogebrug (bij Groningen) 
en die van De Hoop in Kropswolde. De één gerund 
door een vrijwillig molenaar, de ander door een 
beroepsmolenaar.

De Wilhelmina
Molenaar Mieke Berghuis (1978, Haarlem) is trots op 
haar molenwinkel in de Wilhelmina en terecht. Dat 
winkeltje op de begane grond van de molen ziet er 

gezellig en proper uit. Een toonbank met rood boven-
blad, een sfeervolle hanglamp aan de zoldering, kasten 
en planken met de producten die er te koop zijn. Alles 
netjes uitgestald. Voor de ramen rood-wit geblokte 
opgebonden gordijntjes. “Ik verkoop vooral aan vaste 
klanten,” zegt Mieke, “maar natuurlijk ook aan 
bezoekers. Niet elke dag, alleen vrijdags van 9:00 tot 
12:00 uur en zaterdags van 10:00 tot 17:00 uur.” Wat er 
te koop is, zie ik in de kasten en op de planken. “In 
papieren zakjes verkopen we volkorenmeel tot en met 
allerhande broodmixen, koekmixen en alles wat je er 
tussen kan denken,” voegt ze er aan toe,” tarwe, spelt, 
rogge en mais, alles zelf gemalen en gebuild. Bloem, 
griesmeel, zemelen worden gescheiden door de buil. 
De bloem gebruiken we dan weer door de mixen. In de 
mengerij stellen we die mixen samen.” Daarnaast 
kunnen bezoekers hier ook terecht voor honing en 
wijn, jam, sapjes en mosterd. De honing is van imker 
Bart van Egteren en komt uit de wijk Paddepoel en 
omgeving. De wijn en de sapjes komen uit Wirdum van 
de Groninger landwijnboerderij gemaakt van aardbei, 
peer, framboos, bosbes en dergelijke. Twee soorten 
biologische mosterd zijn afkomstig uit Eenrum van 
Abrahams Mosterdmakerij. Met metalen koekvormpjes, 
hier verkrijgbaar, kun je koekjes uit deeg stempelen in 
de vorm van molentjes. Ansichtkaarten, boekjes, 
lepeltjes, bakvormen, pitten, gist en zaden completeren 
het assortiment. Voor de ingang van het molenwinkel-
tje staat ‘Wilhelmina’s boekenkast’ met boeken voor 
jong en oud. Die kun je lenen; ophalen tijdens ope-
ningstijden.
Wensen van de klanten vindt Mieke belangrijk, daar 
wordt rekening mee gehouden. Op bestelling kan heel 

TEKST EN FOTO’S: HERMAN BINK

Molenwinkels
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veel, zoals afwijkende verpakkingseenheden of 
samenstellingen, bijvoorbeeld een mix zonder suiker. 

Mieke runt het winkeltje helemaal alleen. Tijdens de 
openingstijden sjeest ze de hele tijd op en neer, soms 
vier verdiepingen naar boven met de bezoekers, dan 
weer naar beneden voor de klanten van het winkeltje. 
Die kunnen hun aanwezigheid kenbaar maken door 
hard de scheepsbel te luiden, speciaal voor echtge-
noot Hendrik-Jan* gegoten bij een klokkengieterij. 
Die is goed hoorbaar en komt boven het zingen van 
de molenstenen uit. “We zijn nog steeds op zoek naar 
een molengids. Die zou het allemaal wat gemakkelij-
ker maken. Dan zou er iemand boven en iemand 
beneden in de winkel kunnen zijn,” zegt ze. Hygiëne 
in de molen en de winkel is een eerste vereiste. 
Daarop houdt de N.V.W.A.* toezicht. Die controleert 
met enige regelmaat en bespreekt eventuele verbeter-
punten. De molen en winkel zijn steeds goedgekeurd. 
No problem.

Mieke doet dit werk met veel plezier. “We begonnen 
eind 2002 met de verkoop van enkele producten boven 

in de molen. Midden 2006 zijn we verhuisd naar de 
begane grond waar de winkel nu is. De molen zelf 
wordt in de lente van 2016 na een grondige restauratie 
opnieuw opgeleverd. Hij is uit 1907, de achtkant is uit 
1818 (uit Sappemeer) en de Koningsspil uit circa 1636. 
Met pretoogjes vertelt Mieke dat het haar een goed 
gevoel geeft als ze tevreden klanten ziet. Daar doet ze 
het voor. Niet voor de financiën. Die vloeien allemaal 
terug naar de molen en naar de molenwinkel, dit om 
beide draaiende te houden, voor onderhoud, verpak-
king, aankoop producten, schoonhouden enzovoorts. 

* Hendrik-Jan en Mieke Berghuis zijn beiden vrijwillig 

molenaar op de Wilhelmina en de Koningslaagte 

* Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

De Hoop
Jan Pot (1959, Nieuwe Pekela), beroepsmolenaar en 
eigenaar van De Hoop in Kropswolde is een telg uit een 
heuse molenaarsfamilie. Zijn opa H.A. Pot was al 
molenaar op De Zwaluw (uit 1891) in Nieuwe Pekela. 
Zijn vader, E.D. Pot, ook molenaar, kocht de molen in 
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Kropwolde in 1977. Hij liet de molen weer bedrijfsklaar 
maken (1979-1981). Op zijn beurt nam Jan in 1990 de 
molen van zijn vader over. “Toen ik de molen in 1990 
kocht, waren er nog 4.000 bakkers in Nederland, nu nog 
maar 1.600,” zegt mulder Jan Pot. We lopen de hele 
molen door. Hij laat me beneden de zware lichtgroen 
geverfde Duitse elektromotoren zien (Gebrüder Bühler 
staat erop). Die zien er als nieuw uit, dat terwijl de 
oudste de 100 jaar is gepasseerd. “Het graan wordt in 
deze molen tien keer gemalen en na iedere maling 
gezeefd. Zo krijg je wittere bloem, wat beter bakt.” 
Boven in de molen zie ik het imposante houten rader-
werk waarmee de twee molenstenen worden aangedre-
ven. Jan wijst op de eerste: “De kleine steen gebruik ik 
met een beetje wind,” en op de grote: “Deze gebruik ik 
als er meer wind staat en als het echt goed waait dan 
maal ik met twee koppels tegelijk aan de wind. Is er 
geen wind dan worden ze van onderaf elektrisch 
aangedreven.” We gaan weer naar beneden. Het is een 
kruip-door-sluip-door van beneden naar boven en terug 
via een aantal steile trappen. Oppassen hier. Molens, 
het blijven indrukwekkende bouwwerken die onze 
voorvaderen fabriceerden! 

Teamwork
Als jonge jongen begon Jan al mee te helpen op de 
molen. Na de middelbare school volgde hij een oplei-
ding aan de molenaars- en bakkersschool in Wagenin-
gen. Intussen is mulder Pot doorkneed in alle handelin-
gen en technieken die nodig zijn om zijn molen 
professioneel te kunnen draaien en zijn producten 
samen te stellen.
Hij doet dat niet alleen. Zijn bedrijf telt nog vier 
betaalde medewerkers. Samen met zijn vrouw Thea en 
nog drie medewerksters runnen ze het bedrijf. Berna-
dette helpt in de winkel. Francis is de ‘orderpikster’. En 
Judith is de relatiebeheerster, zeg maar: de vertegen-
woordigster. Zij onderhoudt het contact met de 
klanten. 

Streekproducten
‘De Molenwinkel’ van Jan Pot bevond zich eerst in de 
molen zelf. Maar de eisen aan hygiëne werden in de 
loop van de tijd steeds strenger, evenals de Arbowet. 
Waar voedsel wordt geproduceerd mogen geen 
bezoekers in- en uitlopen. De controle is streng, de 
boetes hoog wanneer de regels niet strikt in achtgeno-
men worden. De oplossing was de Molenwinkel buiten 
naast de molen te bouwen op de plaats waar hij nu 
staat. In die winkel zijn allerhande streekproducten te 
koop. Een boer in Zuidbroek verbouwt speciaal voor 
deze molen zaaigraan uit Duitsland: baktarwe en spelt. 
Op veel producten in de winkel zie je dan ook de ‘G’ 
van: Gegarandeerd Groningen, wat staat voor ambach-
telijke kwaliteitsproducten geproduceerd door Gronin-
ger ondernemers waarbij smaak, zuiverheid en kwali-

VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 
DE MOLENWINKEL VAN DE HOOP IN KROPSWOLDE 
EEN RIJK AANBOD …
”DE ZWARE LICHTGROEN GEVERFDE DUITSE 
ELEKTROMOTOREN…”
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teit op de eerste plaats staan. De producten hebben 
het keurmerk ‘Erkend Streekproduct’, dat wil zeggen 
ze voldoen aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen. 
Jan: “We houden ons aan de strenge etiketteringswet. 
Dat is best ingewikkeld geworden. Kijk maar op de 
verpakking. Die vermeldt allerlei verplichte instructies 
als gewicht, prijs, lotnummer, producent, de eancode 
(=streepjescode), ingrediënten, allergenen, en derge-
lijke.” De rogge die hier verwerkt wordt, komt ook uit 
de buurt. Van het Drents Landschap uit het Hunzedal.

Wat zijn die streekproducten zoal? 
Naast het traditionele meel, zoals volkorenmeel en 
tarwebloem, zijn er diverse lichte en donkere meergra-
nen broodmeel en hartige en zoete broodmeel die ook 
onder het keurmerk ‘Gegarandeerd Groningen’ vallen. 
Ook de speltproducten, diverse cake- en pannenkoe-
kenmixen vallen hieronder. Naast de streekproducten 
zijn er nog verschillende aanverwante producten te 
koop. Allerlei soorten thee, siropen en sappen. Verder 
zuidvruchten, noten en zaden. Ook voor bakvormen, 
boekjes, papieren broodzakken en rijsmandjes kun je 
hier terecht. (voor het hele assortiment: zie  
www.molenmulderpot.com).

Wie zijn jullie klanten? 
Mulder Jan: “We hebben veel vaste klanten. Dat zijn 
thuisbakkers uit de buurt maar ook uit de verre 
omtrek. Verder leveren we aan supermarkten, streek-
winkels, landwinkels, bakkers, de industrie en collega-
molenaars. Als een soort niet loopt, stellen we een 
nieuwe samen. Onze speltproducten worden het best 
verkocht.” 

Activiteiten
Soms zijn er activiteiten rond de molen, zoals een 
Proeverijdag. In een grote tent voor de molen kun je 
van alles proeven, hoe de door mulder Jan Pot zelf 
samengestelde brood-, cake- en koekmixen smaken. Er 
zijn dan allerlei aanbiedingen en acties. In de Molen-
winkel kun je zien hoe het broodbakken in z’n werk 
gaat. Hier is dat nog het echte handwerk. “Er komt 
veel volk op af,” vertelt mulder Jan. 

Historie
Dit alles vindt plaats op een plek met een rijke historie. 
Want hier zou in 1052 Maria zijn verschenen. Er stond 
een Mariakapel en die werd een reisdoel van bede-
vaartgangers. Uit 1226 dateert de vermelding dat er 
maal-belastingontduiking plaatsvond. Er moet dus al 
een molen gestaan hebben aan de Wolddijk bij 
Kropswolde (toen: Crepeswolde genoemd). De eerste 
ontginningen in de veenkoloniën vonden in dit 
voorheen moerasgebied plaats, aan de rand van het 
Zuidlaardermeer dat nog in open verbinding stond met 
zee, dus met eb en vloed. De Wolddijk met daarop de 

Lange Onze Lieve Vrouwe Laan, nu de Woldweg, lag er 
dus niet voor niets.
Een molen van vóór 1787 is in 1923 afgebrand. In 
hetzelfde jaar is op dezelfde plek de achtkante koren-
molen De Hoop gebouwd.

Molen De Hoop, de enige grondzeiler-korenmolen in 
Groningen, is niet te bezichtigen. 
De Molenwinkel is geopend op donderdag en vrijdag 
van 10:00 – 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 – 16:00 
uur.

Jan Pot trakteert me tussen de bedrijven door ook nog 
op een stukje molenpoëzie. Hij declameert het met 
warme intonatie, gekleurd met ‘n tikkeltje Gronings 
accent:  
 De hemel geeft
 wie vangt die heeft
 staat uw molen wel gedraaid
 uw wieken worden wel bewaaid.
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In mijn molencollectie bevinden zich vier speldjes in de 
vorm van een molen, die in het oorlogsjaar 1940 
werden uitgegeven. Dit gebeurde door de stichting 
Winterhulp Nederland (WHN), die op 22 oktober 1940 
door rijkscommissaris Seyss-Inquart werd opgericht. 
Alle Nederlandse burgemeesters werden benoemd tot 
plaatselijke directeuren. Deze stichting was bedoeld om 
‘behoeftige Nederlandse staatsburgers zonder aanzien 
des persoons hulp en ondersteuning te verschaffen’. Dit 
laatste klopte echter niet, want gehandicapten en 
bejaarden kwamen niet voor verzorging in aanmer-
king. De WHN gaf waardebonnen uit waarmee de 
begunstiger levensmiddelen, kleding, schoeisel en 
brandstoffen kon kopen. De waardebonnen mochten 
niet tegen contant geld ingewisseld worden. Winkeliers 
en handelaren waren verplicht de bonnen als betaling 
aan te nemen. 

Daarnaast werden één keer per maand in het hele land 
collectes gehouden. Onder de collectanten bevonden 
zich veel Duitsgezinde lieden en NSB’ers, die door de 
partijleiding waren aangespoord om zich voor dit werk 
op te geven. De collectes waren bij de Nederlanders 
niet erg populair. Er werd dan ook regelmatig opgeroe-
pen niets te geven aan de NSB’ers. Op de posters 
waarmee reclame werd gemaakt voor de winterhulp, 
werd nogal eens de tekst ‘Nog geen knoop van mijn 
gulp voor de winterhulp’ geklad. De loterijen daarente-
gen waren wel populair, omdat de goklust het nogal 
eens won van de principes.

POSTER VOOR DE COLLECTE OP 29 EN 30 NOVEMBER 1940, 
WAARBIJ DE GEVER EEN LICHTGEVEND MOLENTJE KREEG.

B.D. POPPEN

Museale molenvondst
Lichtgevende molenspeldjes 
in oorlogstijd



11

ONDERSCHRIFT IN HET KRANTENBERICHT: VOLGENDE WEEK 
VRIJDAG EN ZATERDAG ZULLEN DE COLLECTANTEN VOORZIEN 
VAN KUSSENTJES MET MOLENTJES EEN AANVAL DOEN OP DE 
BURGERS DER NEDERLANDEN TEN BATE VAN DE ‘WINTER-
HULP’.

Om het geven bij collectes te stimuleren werden er 
speldjes gemaakt, die aan de gevers werden uitgereikt. 
Met deze speldjes werd ingespeeld op sentimenten en 
nationale gevoelens. Zo werden er series uitgegeven 
met afbeeldingen van sprookjes, bloemen, verkeers-
borden, klederdrachten, historische figuren, kerstver-
sieringen, verbeeldingen van het Nederlandse lied en 
luciferboekjes, waardoor ze voor velen toch populaire 
spaarobjecten werden. 

De molenspeldjes
De eerste collectie speldjes die in Nederland door de 
WHN werd uitgegeven, waren lichtgevende molentjes. 
De molentjes werden in verschillende vormen uitgege-
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ven en werden gemaakt van galaliet (melksteen; 
kunsthoorn), bakeliet en metaal bestreken met 
lichtgevende verf. Door verschillende bedrijven (onder 
andere Philips) en particulieren werden vele miljoenen 
exemplaren vervaardigd.

De meeste Nederlanders wilden de speldjes helemaal 
niet en men zei: “Alleen NSB’ers lopen met molentjes.” 
De collecte werd dan ook geen succes, zodat men met 
veel speldjes bleef zitten. Tijdens de collecte op 17 en 
19 oktober 1942 werden de molenspeldjes opnieuw 
aangeboden en toen vonden ze massaal aftrek. Het feit 
dat de molentjes lichtgevend waren, werd door velen 
als ideaal gezien, om tijdens de verduisteringstijd te 
dragen. En zo liep men letterlijk en figuurlijk toch met 
molentjes. Andere speldjes werden gemaakt van hout, 
terracotta, karton, waspapier, kunststof en halfedelste-
nen die geschikt waren om tot kleine broches omge-
werkt te worden. Totaal werden rond 1,3 miljard van 
deze kleine kunstwerken door het Winterhulpwerk 
verkocht. De collectes begonnen elk jaar in oktober en 
duurden tot april. In latere jaren waren ze steeds 
minder vrijblijvend, zo werd er gecontroleerd of 
iemand gaf en hoeveel. De laatste collecte werd 
gehouden op 4 en 6 maart 1944.

Reeds in de eerste oorlogswinter werd er een spotlied 
met vier coupletten geschreven op “Winterhulp 
Nederland” (op de wijze “Piet Hein”). 

Bronnen: 
Wikipedia
http://www.hinkepink.nl/winterhulp.htm

BOVEN EN ONDER:  
DRIE VOORBEELDEN VAN DE 
LICHTGEVENDE MOLENTJES  

UIT MIJN COLLECTIE
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

AN DER  MOLEN N I EUWS

In Memoriam Lammert Groenewold
Op 22 januari 2016 overleed Lammert 
Groenewold, molenaar van De Groote Polder 
in Slochteren. Iedereen die ook maar enigs-
zins bij de Groninger molenwereld betrokken 
is, weet hoe luid zijn hart voor de Groninger 
molens klopte en hoe hij zich heeft ingezet 
voor hun welzijn. Willem Huizenga, voorzit-
ter van het Gilde van vrijwillige molenaars, 
afdeling Groningen herdenkt Lammert, die 
naast molenaar ook instructeur was.

Op vrijdagavond 22 januari 2016 bereikte ons 
het vreselijke nieuws dat onze vriend en 
instructeur Lammert Groenewold in de 
leeftijd van 55 jaar zijn strijd tegen zijn 
ernstige ziekte heeft moeten opgeven. 
Hoewel we wisten dat herstel niet mogelijk 
was, kwam dit bericht toch nog erg onver-
wacht. Lammert was de laatste tijd bezig met 
facebook, waarbij zijn Meulenkwiz erg werd 
gewaardeerd. Op 10 januari 2016 plaatste 
Lammert de 62e vraag, maar zijn antwoord 
op deze vraag kwam helaas niet meer.

Lammert was op les bij Bernard Dijk en 
slaagde voor zijn molenaarsgetuigschrift op 
14 mei 1981. Hij werd vrijwillig molenaar op 
poldermolen Koningslaagte in Zuidwolde en 
draaide ook wel met de Krimstermolen. Later 
werd Lammert molenaar op De Groote 
Poldermolen in Slochteren. Hij wilde daar 
graag instructeur worden en een opleiding 
voor vrijwillige molenaars beginnen. Met 
hulp van Gerda Koster van Udema’s molen in 
Ganzedijk werd begonnen. Dit was het 
startsein voor de opleiding in Slochteren. Met 
hulp van het afdelingsbestuur van Groningen 
en in opdracht van Het Groninger Molenhuis, 
maakte hij diverse Powerpointpresentaties 
voor de opleiding van vrijwillige molenaars 
ten behoeve van het project ‘Meer leven in 
Groninger Molens’. In deze presentaties 
komen de bouw van de Groninger molens in 

tekeningen en animaties goed in beeld. De 
leermethode van deze presentaties zijn een 
ondersteuning van de opleiding voor vrijwil-
lige molenaars en maakt het behandelen van 
de cursusstof eenvoudiger. De presentaties 
worden inmiddels door vele instructeurs in 
het hele land gebruikt. Ook voor onze 
oosterburen was Lammert bezig. Zo was hij 
betrokken bij het grensoverschrijdend project 

FOTO: JAN DANES
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Molens zonder Grenzen/ Mühlen ohne 
Grenze, om de opleiding in Ostfriesland en 
Groningen dichter bij elkaar te brengen. 
Naast molenaar was Lammert ook vele jaren 
secretaris van de Molenstichting Slochteren. 
In 2000 werd de korenmolen Entreprise in 
Kolham door brand verwoest. Voor Lammert 
en de molenstichting stond vast dat de molen 
zou worden herbouwd. Na moeizame 
pogingen en heel veel werk en frustraties, 
lukte het door standvastig doorzetten om 
twaalf jaar later, in 2012, de herbouwde 
molen weer in gebruik te nemen. In 2013 
werd Lammert door de Stichting Molengif-
tenfonds voor Vernuft en Volharding voor 
zijn vele werk de oorkonde van deze Stich-
ting uitgereikt op de jaarvergadering van de 
vereniging De Hollandsche Molen in het 
Tropenmuseum in Amsterdam. Zijn molen is 

op dit moment in restauratie. Samen hebben 
we nog kunnen kijken naar het steken van 
nieuwe roeden op 13 oktober 2015. Het 
eindresultaat van deze restauratie mag 
Lammert helaas niet meer beleven. We zijn 
hem dankbaar voor zijn vele werk voor onze 
afdeling en voor zijn leerlingen. We zullen 
zijn prettige omgang en kennis missen en 
wensen zijn nabestaanden erg veel sterkte 
toe om dit grote verlies te verwerken. Als 
eerbetoon aan Lammert stonden veel 
Groninger molens in de rouw.

De molenaar van Bourtange koninklijk 
onderscheiden
(verslag van Jan Kugel)

Hilvert Bossen dacht na de kerkdienst van 
zondagochtend 10 januari jl., dat hij, als 
scheidend voorzitter van de kerkelijke 
organisatie, het woord mocht richten tot een 
tweetal mensen, die waren voorgedragen 
voor een koninklijke onderscheiding. Wat 
Hilvert (en ook zijn vrouw) niet wisten, was 
dat hijzelf het derde ‘slachtoffer’ zou gaan 
worden. Zijn voorbereide speeches kon hij in 
de binnenzak houden. Anderen hadden de 
speeches overgenomen. In naam van de 
Koning benoemde burgemeester Kompier 
van de gemeente Vlagtwedde Hilvert Bossen 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau, gepaard 
gaande met het opspelden van de bijbeho-
rende versierselen. De onderscheiding werd 
Hilvert toegedacht op grond van zijn verdien-
sten als ‘kerkrentmeester’ van de Nederlands 
Hervormde gemeente te Vlagtwedde. 
Daarnaast werd hij ook geprezen voor zijn 
verdiensten als vrijwillig molenaar gedurende 
30 jaar op de vestingmolen van Bourtange en 
voor zijn inspanningen voor de Molenwerk-
groep Oost-Groningen. Namens de leden van 
de werkgroep mochten Nico Holman en Jan 
Kugel Hilvert en zijn vrouw feliciteren met de 
onderscheiding. 

Jubilerende molenaars
Uit de lijst die ons door het Gilde van vrijwil-
lige molenaars wordt aangereikt, blijken de 
volgende molenaars over enige tijd te 
jubileren:
25 mei: R. Lode, 12,5 jaar, J. van der Meulen, 
12,5 jaar 
7 juni: J.H. Bergman, 25 jaar
12 juni: E. Broekema, 40 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!

DE KONING BENOEMDE HILVERT BOSSEN TOT LID 
IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU. BURGEMEES-
TER KOMPIER VAN DE GEMEENTE VLAGTWEDDE 
SPELDDE DE BIJBEHORENDE VERSIERSELEN OP



15

Verrassende molenfoto

De verrassende molenfoto van Jan Danes toont deze 
keer de hand van een jonge molenaar: Rob Hoving.  
De foto heeft een welhaast Bert Haanstra-achtige 
uitstraling.



16

Openingstijden:
Donderdag en vrijdag 10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

www.molenstenen.nl

molens-titulaer 110405.indd   1 11-04-2011   13:51:17

Alle soorten molenstenen, scherpdienst, afstellen,
maaltechnisch advies.

Onderhoud aan oliestenen en pelstenen.
Restauratie van stenen en maalstoelen.
Kweernen, wrijfstenen, demo-steentjes.

Kneus- en scherphamers.

Steun de molens van Het Groninger Landschap

Word Donateur

www.groningerlandschap.nl of bel: 050 - 313 59 01
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MOLENON DERHOU D

Koren- en pelmolen Molen Berg (130)  
te Winschoten
In de maand december 2015 zijn de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:
•  Het gehele voorkeuvelens is opnieuw 

gesteld en deugdelijk verbonden met de 
windpeluw en de kapgordingen.

•  Het stormschild is vernieuwd.
•  Rond de buitenzijde van het halslager van 

de hoofdas is een metalen waterkraag 
gemonteerd.

•  De bovenas is wederom wat opgetempeld 
en het vulhout met smeerklos tussen 
keer- en weerstijl is vernieuwd. Dit onder-
houd was vooral nodig vanwege het slechte 
verband tussen de verschillende onderdelen 
van het voorkeuvelens waardoor deze ook 
niet wind- en waterdicht was.

Het werk is uitgevoerd door molenmaker 
Dunning.

Koren- en pelmolen Hollands Welvaart (64) 
te Mensingeweer en Korenmolen De Vier 
Winden (34) te Pieterburen  
Molensteenmaker Hans Titulaer is bezig in 
zowel Mensingeweer als in Pieterburen. De 
molensteen van De Vier Winden is opnieuw 
afgesteld. Alle lagers zijn schoongemaakt en 
in het vet gezet. 
In Mensingeweer was de steen te vlak en 
moest worden bijgesteld. Naar verwachting is 
deze klus binnenkort gereed (gescherpt) Ook 
hier worden alle lagers schoongemaakt en in 
het vet gezet.
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˚ SCHILDERWERK AAN 
POLDERMOLEN DE PALEN 
(77) TE WESTERWIJTWERD

 
DE BUSSELNEUZEN VAN   ˚ 
POLDERMOLEN DE 
MEERVOGEL (69) TE 
HOEKSMEER ZIJN HERSTELD

VOOR DE VEILIGHEID:       ˘ 
NIEUW HEKWERK BOVEN 
DE WATERINLAAT VAN DE 
KLOOSTERMOLEN (68) TE 
GARRELSWEER

SCHILDERWERK AAN DE   ˘  
DEUREN VAN DE KOREN- 
EN PELMOLEN DE LEEUW 
(137) TE ZEERIJP

FOTO’S: WIERINGA 
MOLENBOUWADVIES
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Reeds in het begin van de 17e eeuw stond in het dorp 
Zeerijp een korenmolen. Deze molen was een standerd-
molen, een type zoals nu nog in de vesting Bourtange 
is te zien.
Tijdens de ingrijpende molensanering van 1628 werd 
ook de molen te Zeerijp aangewezen om te worden 
afgebroken. Deze sanering werd opgelegd door de 
Provinciale Staten van Groningen waarbij van de toen 
110 aanwezige molens in de provincie Groningen een 
derde moest verdwijnen.
De inwoners waren daardoor, voor het laten malen van 
hun granen, gedwongen gebruik te maken van de 
‘Sandster nieuwe Meulen op de Corendijck’.
Lang heeft deze situatie niet bestaan, want op 23 
november 1661 werd door het provinciaal bestuur het 
volgende beslist: ‘De Heeren Staten van Stadt en Lande 
hebben Jr. Mauritz Ripperda in de Zeerijp ende de 
gesamentlijcke Carspelluiden geaccordeert om een 
koornmeulen op haer eijgen kosten aldaer te mogen 
setten.’1 

En daarmee verrees er opnieuw een molen in het dorp, 
wederom van het type standerdmolen. En uiteraard 
werd er naast de molen ook een sarrieshut voor 
chercher gebouw, zodat een ieder die graan wilde 
laten malen, gecontroleerd werd, of daarvoor ook de 
vereiste belasting was betaald. Op 8 januari 1666 werd 
Jan Pieters als ‘eenen nieuwen cercher gestelt bij de 
meulen in de Zeerijp’, aldus het besluit van de Gedepu-
teerde Staten.2 
 
 

Volgens de gegevens van B. Van der Veen Czn.3 had de 
molen een vlucht van 70 voet en werd hij in 1865 
afgebroken en vervangen door een achtkante boven-
kruier. 
De opdracht tot de nieuwbouw kwam van het mulders-
echtpaar Alje Jacobs Doornbos en Grietje Friks Bruins. 
Beiden kwamen uit een familie van bakkers en mole-

DE OP 23 NOVEMBER 1661 GENOTULEERDE BESLISSING VAN 
HET PROVINCIAAL BESTUUR IN HET RESOLUTIEBOEK. (BOVEN)

DE VERMELDING IN HET RESOLUTIEBOEK OP 8 JANUARI 1666 
VAN DE BENOEMING VAN JAN PIETERS DOOR DE GEDEPU-
TEERDE STATEN.(ONDER)

B. D. POPPEN

De molens en molenaars 
te Zeerijp
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naars. Zo was de vader van Grietje, Frik Jans Bruins, in 
1825 eigenaar en molenaar van de oude korenmolen in 
het dorp. Aan hem werd in dat jaar, door de Gedepu-
teerde Staten van Groningen bij de vaststelling van de 
molenressorten volgens de Wet op het Gemaal van 
1822, het alleenrecht op het malen van graan, in het 
molenressort Zeerijp en Eenum toegekend. Frik Jans 
Bruins en zijn vrouw Aaltje Klaassens Wolthuis hadden 
de molen gekocht van Jan Klaasen Vegter, die in 1814 
als eigenaar vermeld staat. 

Frik en Aaltje hadden twee dochters, waarvan de 
oudste, Trijntje, was geboren in 1807. Zij huwde op 
12 november 1831 met Willem Claassens Mulder. 
Willem was de zoon van Klaas Willems Mulder en 
Liefke Pieters, een olieslagersfamilie, want Klaas 
Willems was olieslager en eigenaar van de oliemolen 
‘De Zaadlust’ te Middelstum. Zoon Willem was even-
eens olieslager en in 1845 liet hij een koren- en 
mosterdmolen bouwen te Roodeschool, die hij in 1854 
weer verkocht aan G.E. Star. Blijkbaar was het geen 
vetpot en zocht hij elders een betere toekomst, want 
hij is overleden in Noord Amerika.

Aaltje Klaassens Wolthuis overleed op 24 juni 1846 en 
haar man Frik Jans Bruins negen jaar later op 5 april 

1855. Wellicht zijn de jongste dochter Grietje en haar 
man Alje Jacobs Doornbos toen eigenaar van de molen 
te Zeerijp geworden. Deze molen was toen bijna 200 
jaar oud en zal niet alleen veel onderhoud hebben 
gevergd, maar waarschijnlijk was de capaciteit ook niet 
optimaal. Net zoals wel meer mulders in die tijd deden, 
heeft ook Alje besloten tot het laten afbreken van de 
oude standerdkast en hem laten vervangen door een 
grotere achtkante molen, waarin niet alleen ruimte 
was voor maalstenen, maar waarin ook twee pelstenen 
konden worden geplaatst. Het pellen was nog een 
lonende werkzaamheid en door de opheffing van de 
belasting op het gemaal, in 1855, was het de molenaars 
toegestaan in hun korenmolen naast de maalstenen 
tevens pelstenen te installeren.
 
In 1865 kocht Alje de korenmolen van Jan Simons 
Groeneveld te Solwerd bij Appingedam. Dit was een in 
1834 gebouwde achtkante stellingmolen met twee 
koppels maalstenen en twee pelstenen. Molenmaker 
Koch bouwde de molen in Zeerijp weer op, aanvanke-
lijk met een houten as, doch in 1884 werd die vervan-
gen door een gietijzeren exemplaar, gegoten bij de 
gieterij ‘Prins van Oranje’, met het nummer 2297. In 
later jaren werd het gevlucht van de molen veranderd 
in zelfzwichting, een wieksysteem dat rond 1900 op 

ALJE JAKOBS DOORNBOS GRIETJE FRIKS BRUINS
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vele Groninger molens werd toegepast. Daarvoor werd 
de as doorboord, een karwei waarin de Groninger 
molenmakers waren gespecialiseerd. Hierbij werd in de 
kap van de molen achter de as een constructie ge-
maakt, waarbij de boor tijdens het draaien van de 
molen door de as werd geboord. Na soms enige weken, 
afhankelijk van de wind, kwam de boor er circa zes 
meter verder, in het midden van de askop weer uit. 
Vakmanschap om respect voor te hebben.
Zoon Luurt trad, 34 jaar oud, op 25 juni 1892 in het 
huwelijk met Freke Nienhuis en nam in hetzelfde jaar 
de molen over. Hij bleef tot zijn 68e de molenaar in het 
dorp, waarna hij op 12 februari 1926 de molen voor 
U 15.000,- verkocht aan Fokko Nienhuis. 
Ook Fokko kwam uit een oud molenaarsgeslacht, hij 
was op 13 november 1887 in Garsthuizen geboren, 
waar zowel zijn vader, als grootvader reeds de molen 
‘De Hoop’ bemaalden. Ook enige broers van hem 
waren molenaars. 
Fokko hield de molen in bedrijf tot het einde van de 
jaren vijftig in de vorige eeuw. Daarna werd de molen 
verhuurd en was het molenaar Eppo Tjaden Moedt, die 
op de in 1957 afgebroken molen te Leermens had 
gewerkt,  die er mee maalde. Succesvol was hij er niet 

mee, want na een aantal jaren ging zijn bedrijf in 
Zeerijp failliet.
Op 1 mei 1965 werd de molen officieel overgedragen 
aan de toenmalige gemeente ’t Zandt, die er het 
bedrag van U 3.000,-- voor betaalde. In de jaren ’70 
werd de molen gerestaureerd en werd de zelfzwichting 
vervangen door een Oudhollands gevlucht. 
Op 13 mei 1978 volgde de officiële ingebruikstelling. 
Sindsdien wordt de molen beheerd door vrijwillige 
molenaars.

Wilt u meer weten over de molenaars van de molen te 
Zeerijp. De auteur heeft een genealogie geplaatst op 
zijn website www.bdpoppen.nl/gronmol/index.html, 
pagina Groninger molenaars.

Noten: 
1.  RHC Groninger Archieven, toegangsnummer 1, inventaris-

nummer 13.

2.  RHC Groninger Archieven, toegangsnummer 1, inventaris-

nummer 132. 

3.  RHC Groninger Archieven, toegangsnummer 2489, 

inventarisnummer 488. Kwartierstaat van Luurt Doornbos, 

molenaar te Zeerijp

DE MOLEN DE LEEUW TE ZEERIJP, UITGERUST MET ZELFZWICHTING, OP EEN OUDE ANSICHTKAART.
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www.wieringamolenbouwadvies.nl 

info@dunning-molenbouw.nl
fax: 0598-450013

06-51856323
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	 	 AGEN DA
 14 april Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2016.2
 14 en 15 mei Nationale Molendag 
 11 en 12 juni Groninger Molenweekend   

  Menkemaborg Uithuizen
 tot en met 31 december ‘Glans in Groningen’
   In de Menkemaborg zijn zilveren voorwerpen te zien die de rijkdom en positie 

van de bewoners laten zien, wat nog wordt versterkt door het laten graveren 
van het eigen familiewapen. De aanwezige voorwerpen zijn gemaakt in de 
18de en begin 19de eeuw door Groninger zilversmeden. De zilversmeden 
gingen mee in de diverse 18de-eeuwse modestijlen, van barok naar rococo en 
neoclassicisme. Er is een grote variatie aan voorwerpen in de Menkemaborg te 
zien, van dienblad, koektrommel, kandelaar, theepotje, koffiekan, schepwerk 
tot olie- en azijnstel en bruidsuikermandje.  

 tot en met 2 oktober Universiteitsmuseum Groningen
  ‘Copying the World’. Gipskunst 1860-1960
   Het Universiteitsmuseum toont het gebruik van gips voor het vastleggen en 

verspreiden van kennis onder universiteiten, onderzoekers, scholen, studenten 
en leerlingen. Uit verschillende belangrijke collecties, ook buiten Groningen, 
zijn bijzondere objecten met bijzondere verhalen te zien. 

De cultuurliefhebber kan op de website www.cultuurkalendergroningen.nl van alles vinden wat Groningen te 
bieden heeft op het gebied van cultureel erfgoed: nieuwe exposities, dans en theater, rondleidingen, kinderac-
tiviteiten en nog veel meer. Worden op en rond uw molen activiteiten georganiseerd?  Voeg ze toe aan Cultuur-
kalender Groningen. U kunt de kopij ook sturen naar: Marianne Ootjers: cultuurkalendergroningen@erfgoed-
partners.nl.

...waar al het aanbod op het gebied van 
cultureel erfgoed samenkomt.

Groningen is rijk aan cultureel erfgoed. Alles wat 
Groningen te bieden heeft voor de 
cultuurliefhebber wordt op de site www.cultuurkalen-
dergroningen.nl gebundeld.
• Nieuwe exposities 
• Dans en theater
• Rondleidingen
• Kinderactiviteiten 
 • en nog veel meer 

Laat je verrassen en ga op ontdekkingstocht naar 
bijvoorbeeld het Groninger Museum, 
poldermolen De Goliath, Fraeylemaborg en vele 
andere culturele bezienswaardigheden! 
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Molenaar Mieke Berghuis  
in de molenwinkel van  
de Wilhelmina in  
Noorderhoogebrug 


