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TEKST: JOHAN VAN DIJK EN JAN KUGEL

FOTO’S: JELTE OOSTERHUIS

Leven met de seizoenen 
en de natuur

In het kader van het jaarthema Kijken over de grens 
reisden Zelfzwichter-redacteuren Jan Kugel en Johan 
van Dijk af naar de Eemshaven, de grens van de 
provincie. Het doel was om de grenzen van de seizoe-
nen en met name de winter op te gaan zoeken! 
Vrijwillig molenaar Ida Wierenga-Spijk van polder-
molen De Goliath weet als geen ander hoe je die 
seizoenen kunt onderscheiden en hoe dat van invloed 
kan zijn op het werken met een poldermolen.

Omgekeerde windturbine
Een rit door de Eemshaven richting De Goliath biedt je 
een bijzonder schouwspel met wentelende windturbi-
newieken op. Eén vreemde eend in de bijt valt ons 
direct op: een turbine die met ‘z’n kont in de wind’ lijkt 
te staan. Het is dan ook het eerste wat we Ida vragen 
zodra we in de schuur van de voormalige molenaars-
woning, nu informatiecentrum van Essent/RWE, aan de 
koffie zitten. Het antwoord blijkt vrij simpel: dit is een 
turbine zonder kruimotoren (motoren die de kap en 
rotorbladen van de turbine op de wind houden). De 
wind blaast de kap als het ware zo dat de rotorbladen 
altijd in de wind staan. Het lijkt dan dat de molen 
verkeerd op de wind staat, maar hij draait als het ware 
gewoon ‘andersom’. Een interessant onderwerp om 
over na te denken!

Beschuit met muisjes
Alhoewel er genoeg over windturbines valt te vertel-
len, houden we het vanaf nu vooral bij de ouderwetse 
modellen en uiteraard De Goliath in het bijzonder. We 
worden bij binnenkomst gelijk getrakteerd op beschuit 

met muisjes omdat Ida ‘oma’ geworden is van drie 
kleine kittens. Dieren zijn dan ook een belangrijke rode 
draad in ons gesprek, niet in de laatste plaats omdat ze 
zo nauw verbonden zijn met de overgang tussen de 
seizoenen. De persoon van Ida Wierenga-Spijk behoeft 
voor veel mensen waarschijnlijk ook geen extra uitleg 
meer. Opgegroeid in de buurt van de molen, heeft de 
eenzaam gelegen Goliath altijd al een belangrijke rol in 
haar leven gespeeld. Vanaf 1987 zet zij zich als vrijwillig 
molenaar met hart en ziel in voor het poldermolencom-
plex dat bestaat uit de molen, sluis en molenaarswo-
ning. Sinds 2006 is het geheel eigendom van de 
Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencom-
plex De Goliath, waar Ida voorzitter van is. Als we Ida 
vragen naar de overgang van de zomer naar de herfst, 
vertelt ze over de spreeuwen die de molen dan soms 
met duizend tegelijk bezoeken. Gek genoeg zoeken ze 
dan niet de roede voor de borst op, maar nemen ze 
plaats op de horizontale wieken als de molen in de 
ruststand staat. Die trek van de vogels is slechts een van 
de vele voorbeelden die de veranderingen van de 
seizoenen aan kan geven en vele voorbeelden zullen 
dan ook volgen.

Een toevluchtsoord voor mens en dier
Ook al ligt De Goliath ver van de bewoonde wereld, 
sinds Ida hier molenaar is, is het een waar toevluchts-
oord voor mens en dier geworden. Als we nog meer 
koffie drinken en ondertussen genieten van de huisge-
maakte cake, komen de Groninger zangers Eltje 
Doddema en Harm Tabak even aanschuiven. Ze zijn in 
de molen druk bezig met de opnames van ‘De Goliath 
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Tapes’. “Alles kan bij De Goliath” lacht Ida terwijl ze 
toelicht dat de molen ook een officiële trouwlocatie is 
van de gemeente Eemsmond en zij daarbij zelf op-
treedt als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Mensen van heinde en verre weten Ida en haar 
molen te vinden, maar het enthousiasme wordt bij Ida 
het allergrootst als ze vertelt over alle avonturen die ze 
met de dieren in de polder heeft beleefd. Zodra de 
herfst echt begonnen is en het jachtseizoen geopend, 
wordt het terrein bevolkt door veel hazen. In het 
verleden hebben jagers wel eens geprobeerd om bij de 
molen te jagen, maar Ida heeft duidelijk gemaakt dat 
ze daar niet van is gediend. Het meest bijzondere 
bezoek dat Ida jaarlijks krijgt, zijn overigens twee 
patrijzen. Deze vogels zijn zo aan Ida en de omgeving 
gewend dat ze eens dwars door de molenaarswoning 
liepen, de aanwezige (menselijke) bezoekers vol 
verbazing achterlatend. Een gewonde aalscholver die 
op een keer bij de molen kwam, werd door Ida vakkun-
dig behandeld en ze vond uit dat reuzel een prima 
alternatief is voor de ontbrekende vetlaag op de veren 
van deze vogelsoort.

Leven met de seizoenen
Officieel woont Ida in Uithuizermeeden, maar in de 
praktijk is ze vaker bij de molen dan thuis. Daardoor 
leeft ze als geen ander met de seizoenen en kan dus 
ook de overgangen tussen de verschillende jaargetijden 
als geen ander beschrijven. Zo kom je er bijvoorbeeld 
achter dat de houten constructie van de molen ‘leeft’. 

Ida legt uit: “Na de winter merk je dat ongeveer in 
maart het hout in de molen gaat ‘zweten’. Denk er om 
dat je dan niet gaat vegen, want je krijgt de boel niet 
goed schoon. Als het in april wat warmer gaat worden, 
wordt het hout ook weer droger.” En dat komt 
uiteraard goed uit, want elk voorjaar spuit Ida de 
gehele molen schoon met luchtdruk. Zo staat de molen 
er voor de Nationale Molendagen weer spic en span bij. 
Dat is dan vooral een praktische kant van het verhaal 
van de seizoenen. Het weer en de windrichting zelf 
vertellen de oplettende molenaar ook veel. “Zolang er 
nog een noordoosten wind is, is de winter nog niet 
voorbij. De Oostzee is dan nog bevroren en dat zorgt 
voor koude wind. Zodra de Oostzee weer begaanbaar 
is, worden de temperaturen hoger en komt noordoos-
ten wind ook niet meer voor.” Het hele jaar door leef je 
als poldermolenaar met de wind en het weer. Op de 
open vlakte kun je weersveranderingen al een paar 
dagen van tevoren aan zien komen. En zo dicht bij de 
zee is een verschijnsel als zeewind iets om in de zomer 
rekening mee te houden. Ida stelt dan ook dat alles 
valt of staat met het goed in de gaten houden van de 
lucht. Extra bijzonder is dat je bij wind van zee het 
keren van het tij kunt horen bij De Goliath. Je hoort 
dan het water ineens ‘razen’. 

Herfst en winter
De herfst en de winter waren eigenlijk de aanleiding 
om af te reizen naar De Goliath. Ida vertelt ons dan 
ook meer over de praktische kanten die daarbij komen 
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kijken. Zo kun je merken dat de wind meer kracht 
heeft zodra de herfst zijn intrede doet. Ideaal voor een 
poldermolen die dan meer water kan verzetten. Een 
echte functie heeft De Goliath overigens niet meer.  
De twee vijzels malen het water nu rond in een circuit. 
De tweede vijzel, die jarenlang alleen op motorkracht 
kon functioneren, is een aantal jaren geleden in ere 
hersteld en kan weer door de wieken voortbewogen 
worden. Met een stevige wind maalt Ida een enkele 
keer met twee vijzels. “Maar dan moet ik wel uitkijken 
dat de boel niet droog komt te staan!” voegt ze 
lachend toe. Als het kouder wordt, blijft Ida gewoon 
draaien. “Je moet je gewoon goed tegen de kou 
kleden” is haar advies. Zodra de kettingen van de 
molen beginnen te roesten en het kruien van de molen 
moeilijker wordt, dient de winter zich aan. Ook dat is 
geen reden voor Ida om te stoppen met malen. “Alleen 
als het vriest blijven de vijzels stilstaan, maar dan kan 
de molen nog wel ‘voor de prins draaien’.” Ida blijft 
het hele jaar door met reuzel smeren, maar in de 
koude periodes brengt ze het wel naar binnen zodat 
het beter smeerbaar blijft. In de koude maanden zorgt 
Ida dat de steekborden uit het wiekenkruis na elke 
draaibeurt uitgehaald worden en staat de molen in 
principe op het westen om de stormen het beste te 
kunnen trotseren. Verder houdt ze de kruipalen rond 
de molen ook goed in de gaten, want die kunnen soms 
los gaan zitten. En als het echt te koud is, dan blijft de 
molen aan de ketting. “Behalve jaren geleden toen er 
televisieopnames moesten worden gemaakt en ze 
beelden van mij wilden hebben terwijl ik de molen aan 
het kruien was.” Zelfs dan zit Ida niet bij de pakken 

neer. Ze heeft gekookt water op de bevroren kruiring 
op de kapzolder gegoten en de kap werd vervolgens 
over een soort ijsbaantje op de wind gezet. Met deze 
creativiteit weet Ida zich uit elke situatie te redden en 
inspireert ze dagelijks mens én dier. 

Afscheid
Na een paar uur met Ida te hebben gesproken lopen 
we nog even naar de molen om bij de artiesten te 
kijken. Met eigen ogen kunnen we zien hoe de oude 
molen is omgetoverd in een ware studio. Weer buiten 
blijft het uitzicht bijzonder op deze plek, zeker door 
het grote contrast dat de kolossale windturbines 
oproepen. Nadat we fotograaf Jelte Oosterhuis hebben 
geassisteerd bij het maken van de foto’s onderin de 
molen, nemen ook wij weer afscheid. Als er een plek is 
om meer over de seizoenen te leren, dan is het De 
Goliath wel. Wilt u zelf de jaargetijden op deze 
bijzondere manier beleven? Ida en haar collega-mole-
naar Bart de Haan vertellen u er graag meer over bij  
De Goliath!
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TEKST: HERMAN BINK  

FOTO’S: ROBIN HUISMAN EN HERMAN BINK (PEGELLAMP)

Begrenzing door  
de seizoenen 

Vroeger was een molenaar veel afhankelijker van de 
seizoenen dan tegenwoordig. Het grootste verschil is 
dat de meeste molenaars, globaal gezegd vóór de 
Tweede Wereldoorlog, werkten voor de boeren. Dat 
gold zowel voor poldermolens als voor korenmolens.  
Er moest gemalen worden, in bijna elke omstandig-
heid. Want het brood moest gebakken worden en het 
vee gevoerd. Het grondwater op het land in de polder 
moest op peil blijven, geschikt voor het vee om op te 
grazen of om te worden bewerkt voor de akkerbouw. 
Dat was toen. De vrijwillige molenaars van nu hebben 
die plicht niet, moderne elektrische gemalen zorgen 
voor de nodige bemaling. 

In Nieuw-Scheemda spreek ik bij poldermolen  
De Dellen met Hans Tiddens, molenaar aldaar en met 
Wim van Rheen, molenaar van de Westerse molen, de 
‘buurmolen’, over hun werk in en om de molen. 
Oefenen de seizoenen daar invloed op uit? Met andere 
woorden: leggen de seizoenen grenzen op?

Ze vertellen om beurten, waarbij de een de ander 
aanvult. Het gebied, dat door de molens bemalen 
werd, wordt tegenwoordig elektrisch bemaald. Het 
dieselgemaal Cremer in Termunterzijl nam deze taak in 
1930 over van de molens. Het gemaal had een capaci-
teit van 1000 m³ per minuut voor het uitmalen naar 
zee. Cremer werd in 2002 museum. Want het nieuwe 
gemaal Rozema, dat op aardgas werkt, nam het in 
2000 over met een capaciteit van 2700 m³ per minuut! 

De tekst uit 1931 bij gemaal Cremer is nog meer van 
toepassing op gemaal Rozema:
 
WAT ONZE ZIJLEN NIET VERMOGEN,
WORDT DOOR DIT MONSTER UITGESPOGEN,
DIES IS DE BOEZEM STEEDS GEPAST,
TE BERGEN POLDEREN OVERLAST.

Hans: ”Met twee vijzels kan De Dellen zijn bemalings-
gebied van 320 hectare zo nodig zelf aan. Maalt dan 25 
tot 32 m³ per minuut al naargelang er wind is.” Nu is 
dat niet meer nodig, want het automatisch gemaaltje 
‘Tichelwaark’ vlak naast De Dellen doet dat nu. Dat kan 
maximaal 32 m³ per minuut aan. Hans: “Eénmaal 
stonden we stand-by, maar tegenwoordig haalt het 
waterschap er meteen een mobiele dieselpomp bij als 
er met het gemaaltje ‘Tichelwaark’ iets aan de hand is.”

De vrijwillige molenaars van nu vervullen meer de taak 
om ons nationale erfgoed levend te houden en malen 
op tijden die ze zelf uitkiezen, daarbij de onderhouds-
staat van hun molen nauwlettend in de gaten hou-
dend. Maar vroeger, zo’n anderhalve eeuw geleden, 
ging het er een stuk serieuzer aan toe.

Water en nog eens water
De poldermolens maalden niet alleen overdag, maar 
ook regelmatig ‘s nachts. Vooral in het regenseizoen 
vanaf oktober tot en met april. De waterstand moest 
na hevige regenval zo snel mogelijk weer op peil 
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worden gebracht. De molenaar lette voortdurend op 
de wind. Vooral bij harde wind was het oppassen 
geblazen, die kon het water hoog opjagen. Moest de 
molen ‘s nachts draaien, dan was het de molenaar zelfs 
bij reglement verboden te gaan slapen. Overdag mocht 
vrouwlief meehelpen. De man werkte op het land van 
de boer en zij bediende dan de molen en deed daar 
verder alles wat nodig was. Maar ‘s nachts niet. Dan 
was de molenaar verplicht dat zelf te doen. Wakker 
blijven viel vaak niet mee, dus kluste hij wat bij door 
bijvoorbeeld netten te boeten. Of, wat toen verboden 
was, door te gaan vissen. Hans: “Op De Dellen was van 
alles verboden.” 

In het contract van W.H. Kuipers uit 1851 art. 4 stond: 
‘Hij (=de molenaar) zal slechts ééne koe mogen houden 
en geen hond, hoenders, eenders of ganzen of wat 
meer van dien aart is, in het bezit hebben.’ (enz. enz.)
Voor de molenaar met zijn karig loon was vissen een 
aardige bijverdienste. Hij viste voornamelijk op paling. 
Die zwemt vooral in het najaar bij voorkeur ‘s nachts, 
en met de stroom mee. Vooral wanneer de molen hard 
maalde, kon er bij het verlaten van de molen veel 
paling terechtkomen in een daar bevestigd raam-net. 
Hebbes...
Uiteraard in het holst van de nacht, zonder maan-
licht! Want andere molenaars, die hetzelfde deden, 
hielden zijn zeilen nauwlettend in de gaten en wisten 
al gauw hoe laat het was wanneer ze die hard zagen 
draaien.

Hoofdtaak bleef echter het water op peil houden. 
Wind was en is daarbij het eeuwige sleutelwoord voor 
de molenaar. Er is bijna niemand gevoeliger voor 
seizoensgebonden weersomstandigheden dan de 
molenaar. Hij houdt voortdurend een oogje in het zeil 
en let op de kleinste weersveranderingen. Zelfs een 
onschuldig lijkend wolkje bij heldere hemel zal hem 
waakzamer maken.

“ ‘t Is pegel!”
Het boek ‘Vereniging ‘De Binnenvaart’ geeft een 
definitie van het woord ‘pegel’: 
‘1. ander woord voor peil, waterstand. Verouderd 
Nederlands, thans voornamelijk een Germanisme. 
Onder andere in Groningen en op de grote rivieren 
soms ingeburgerd........Gerelateerde termen: kanaalpe-
gel, pegelpaal. 2. peilmerk.....’.

Je vindt er ook het werkwoord.: pegelen:
 ‘merken i.v.m. de waterhoogtes aanbrengen’.

Verder nog: pegelpaal: 
‘in het water geplaatste paal waarop merken, de 
zogenaamde pegels, die de waterhoogtes aangeven, 
aangebracht zijn’.

Hans en Wim leggen uit wat zij daar in hun molenbe-
zigheden mee te maken hebben. Pegel is het maximale 
niveau van het boezemwater in de kanalen, het water 
waar de molen op uitslaat, op uitmaalt. Men riep in 
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geval van de maximale hoogte van het boezemwater:” 
Het is pegel!” In dat geval moest de molen stoppen 
met water uitmalen. Anders dreigde overstroming, 
omdat de sluizen het water niet tijdig konden lozen op 
zee. Vroeger stond er bij menig molen in Groningen 
een pegelpaal met daaraan op een hoogte van plus-
minus 15 meter een pegellamp. Ook in De Dellen. 
Brandde die als het donker was, dan betekende dat 
STOPPEN met malen. Overdag moest dat aangegeven 
worden door er een mand aan te hangen. Bij negeren 
van dit gebod, ingesteld door het waterschap, kon bij 
ontdekking de molen zelfs aan de ketting worden 
gelegd. Bij mist werkte het systeem niet en moest de 
molenaar controleren of het water de zogenaamde 
pegelbout bereikte buiten aan de molen. Bij de meeste 
polder molens zit die er nog steeds aan. 
Beneden in de molen toont Hans me een grote lan-
taarn, de pegellamp van De Dellen. Ik zie boven me 
een antieke, kniehoge pegellamp hangen. Hij heeft 
waarschijnlijk op petroleum of carbid gebrand. De 
lamp, met een gietijzeren frame en bedekt met zink, is 
van vóór 1926. Dat jaar kwam er elektriciteit op de 
molen. De pegellantaarn kreeg toen een elektrische 
lamp van 1000 watt. Hans wil graag een pegelpaal 
terugplaatsen met zo’n lamp eraan, net als vroeger. In 

het archief van het waterschap Hunze en Aa’s zijn er 
nauwkeurige tekeningen van zo’n mast. Het probleem 
is echter: het benodigde geld.

Vorst
Ook ’s winters, als het koud is om en in de molen, 
komen de grenzen van het malen in zicht. Wim: “Wel 
eens van ‘ijzige planken’ gehoord? Als het ijzelt en er 
liggen zeilen op het wiekenkruis dan worden die door 
de ijzel keihard, ijzige planken zo gezegd. Voor het 
zover is, is het stoppen met malen.” Als het even kon 
werden de zeilen nog tijdig opgerold. Soms ook 
dreigde de vijzel door vorst ingevroren te raken. Dan 
moest het ijs zo mogelijk gebroken worden, bijvoor-
beeld met een ijsbijl. Lukte dat niet dan was het einde 
bemaling, einde geld verdienen. Zoiets hebben Hans en 
Wim zelf nooit meegemaakt, want in zulke omstandig-
heden geldt er voor hen geen noodzaak meer te malen 
en staan hun molens stil. Overigens blijven de zeilen 
van de Westerse molen er tegenwoordig gewoon op, 
ook ‘s winters, vertelt Wim. 

De winter van 1944 is berucht. Het was toen bitter 
koud. En omdat er weinig brandstof was, verplichtten 
de Duitsers de poldermolenaars extra te malen. Wind 
kostte immers niks, brandstof was kostbaar en nodig 
voor de oorlogsvoering. In de periode vóór de Tweede 
Wereldoorlog werden er in Nederland al een heleboel 
molens afgebroken. Maar dankzij genoemde verplich-
ting bleven er na 1945 toch nog circa 150 molens in 
Groningen over, zowel koren- als poldermolens, hoewel 
de Duitsers er ook nog enkele in brand gestoken 
hebben tijdens hun aftocht. Wim voegt er aan toe: “Al 
in 1941, moest de Westerse molen van de bezetter een 
deel van de Roode Tilsterpolder bemalen. Om dat 
mogelijk te maken, kwam er een duiker onder de 
Scheemderweg. Dit vanwege de schaarste aan brand-
stof voor de dieselmotoren op de meeste gemalen 
toen. Dat werd de redding voor de Westerse molen.”

Hitte
Eigenlijk komen extreme weersomstandigheden als 
storm, strenge vorst en ook hitte sporadisch voor.
Van het laatste hebben de molenaars dan ook niet veel 
overlast. Het warmlopen door warm weer van de 
halslagers of de penlager aan de achterkant van de as 
is zelden een probleem. “We voelen dat met de hand 
na, het is een kwestie van de juiste smering.” Als door 
warm weer een langdurige periode van droogte 
ontstaat, dan wordt er niet gemalen.

Windborden
De windborden of steekborden aan het einde aan de 
roeden van de molen leveren de extra trekkracht op 
die nodig is voor het eigenlijke werk: graan malen of 
water wegmalen. Als er storm verwacht wordt, wat het 



9

meest voorkomt in de herfst of het voorjaar, dan 
worden de windborden eruit gehaald. Zeilen worden 
opgerold en de kleppen van een zelfzwichter geopend. 
Dat gebeurt ook als de molen een lange tijd stilstaat, 
bijvoorbeeld vanwege een periode van niet aanwezig 
kunnen zijn van de molenaar. Standaard volgen ze in 
dat geval de volgende procedure. 
Buiten: windborden eruit, roeketting eraan, bliksemaf-
leider aansluiten, kleppen open. 
Binnen: blokken of stutten in het bovenwiel, pal erin 
en de lekenketting vastmaken aan de vangstok. 
Daarna kan er verder weinig verkeerd gaan.

Seizoens-inwerking
Als elke molen hebben De Dellen en De Westerse 
molen te maken met weersinvloeden waaraan ze jaar 
in jaar uit voortdurend blootstaan. Veranderingen van 
temperatuur zorgen voor uitzetten en krimpen van 
onderdelen van de molen, ultraviolette straling van het 
zonlicht werkt in op de buitenkant, de kap, de bekle-
ding van de romp en de verflaag op de houten onder-
delen. Regelmatig hebben de molens daarom onder-
houd nodig. Zo blijven ze in goede conditie. Bij mijn 
bezoek aan De Dellen vandaag zie ik dat ook gebeu-
ren. Al het houtwerk wordt weer grondig in de 
originele kleuren geverfd. Vroeger gevaarlijk werk, 
tegenwoordig veiliger dankzij de hoogwerker die erbij 
gebruikt wordt. Een hoop werk. De schilder vertelt: 
“Eén eind van de wieken is net zoveel werk als het 

schilderen van een heel huis.” En dat vier keer en 
daarna de rest nog!

Een opknapbeurt op gezette tijden is noodzakelijk. 
Kost gemiddeld wel circa € 15.000 per jaar. Maar dat 
verdienen deze bijzondere vertegenwoordigers van ons 
nationale erfgoed allemaal. Want ook wie na ons 
komen kunnen er dan nog van genieten.

Molenaar Hans Tiddens (1950) behaalde zijn mole-
naarsexamen op De Goliath in 1992 en sindsdien is 
hij vrijwillig molenaar in Nieuw-Scheemda op molen 
De Dellen, een achtkante grondzeiler uit 1855/1985. 
Hij is nu een paar jaar met pensioen na een werk-
zaam leven als elektronicus.
Molenaar Wim van Rheen (1975) is behalve veeboer 
van een bedrijf met 125 koeien vrijwillig molenaar 
op de Westerse molen uit 1862 niet ver van die van 
Hans vandaan. Hij doet dat als hobby naast zijn 
werk. Hij behaalde in mei 1998 zijn molenaarsdi-
ploma op De Onrust te Oude Pekela.
Bij beiden tref ik passie aan voor het molenaarsvak. 
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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.

Werkplaats: Eendenpoelseweg 6a, 6581 AB Malden, Nederland
Tel.: 0031 (0)24 696 36 54  /  0031 (0)6 53 66 76 86

E-mail: molensteenmakerij@planet.nl

www.molenstenen.nl

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

Steun de molens van Het Groninger Landschap

Word Donateur

www.groningerlandschap.nl of bel: 050 - 313 59 01
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TEKST EN FOTO’S: MARGREET VERSTEEG

Kleuters in de molen, 
een grensverleggende 
ervaring

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

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

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

die van je bezoeker, met name als die vier à vijf jaar 
oud is en vooral geïnteresseerd in de molenkat. 
Molenaar Heleen verstopt een muisje in haar molen. Zij 
weet dat kinderen op school al gehoord hebben over 
de molenmuis en alle plaatjes in het prentenboek 
hebben gezien. Zij vertelt dan dat de meid, de hond, de 
kat, de muis én de molen zelf een staart hebben. 
Vervolgens gaat zij in op de kruibare kap en wind die 
steeds vanuit een andere hoek blaast. 
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Erfgoedjuf
Als erfgoedjuf, opgeleid door Erfgoedpartners, past 
hiervoor respect. Bij de cursus kreeg ik als opdracht een 
zinvol programma voor kleuters te ontwikkelen. Het 
prentenboek De Molenmuis was uitverkocht en scholen 
waren dringend op zoek naar een cultuurprogramma 
met als onderwerp erfgoed, liefst niet te ver weg en 
aansluitend op andere leerdoelen in hun onderwijs. De 
molenaar van De Korenschoof in Noordlaren, Cor 
Kosmeijer, wilde wel klassen ontvangen, maar zag zich 
beperkt in de ruimte op de meel- en maalzolder. Als 
erfgoedjuf leerde ik over Cultuur in de Spiegel: 
concrete zintuigelijke ervaringen zijn belangrijk in het 
erfgoedonderwijs. Kinderen spiegelen hun hier en nu 
aan de ontmoeting met gebouwen, verhalen, machi-
nes, musea, voorwerpen van vroeger. Wat is meer 
geschikt dan een molen? De ervaring van de hoogte 
van de trappen maakt kinderen stil, de ervaring van 
meel verwerkt tot koekjes laat ze kennismaken met het 
product dat in de molen gemaakt werd. Een stapel-
verhaal, gespeeld op school, vertoond via het digibord 
en thuis gelezen met pappa en mamma, zorgt voor 

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

Molens van Öland – 
Zweden

Herman Bink, vaste medewerker van de Zelfzwichter, 
bezocht dit voorjaar Öland in Zweden. Tot zijn verras-
sing kent dit eiland heel wat molens. Genoeg reden om 
in dit nummer kort verslag te doen van zijn bezoek. 
Zeker omdat dit jaar het overkoepelend thema ‘Kijken 
over de grens’ is.

Van plan ooit naar Zweden te gaan? Sla dan een 
bezoek aan het eiland Öland niet over. Dit langgerekte 
eiland (137 km lang en maximaal 16 km breed) ligt in 
de Oostzee ten zuidoosten van Zweden. Het is trou-
wens geen eiland meer, want het is sinds 1973 via de 
Ölandbrug verbonden met het vaste land. 

Waarom zou u, lezer van de Zelfzwichter, dit eiland 
niet moeten missen? 
Het agrarische zuidelijke deel van Öland is zogenaamd 
Cultureel Erfgoed, het staat sinds 2.000 op de Wereld-
erfgoedlijst van de UNESCO. Midden jaren 1800 
stonden er op het eiland meer dan 2.000 molens. 
Daarvan zijn er nu nog zo’n 400 over, bijna allemaal 
bejaarde standerdmolens. Daarbij hangt de hele molen 
aan een centrale zware houten balk, die op zijn plaats 
gehouden wordt door schuin geplaatste stutten 
onderaan. Die stutten rusten op stenen of rotsblokken, 
ruim voorradig op dit eiland. Door middel van een 
staart aan de molen kun je hem draaien. Aan de staart 
zit ook de trap naar boven. De molens werden meren-
deels gebruikt om graan te malen.

De bodem*, grotendeels bestaande uit kalksteen, was 
nou niet bepaald geschikt om akkerbouw op te 

bedrijven. Betere grondbewerkingsmethodes zorgden 
er in de loop van de tijd voor dat het akkerbouwgebied 
zich toch steeds verder uitbreidde. Dat zorgde weer 
voor meer welvaart, en -in de hoogtijjaren- voor de 
toename van het aantal molens van de ooit 2.000 
boeren op het eiland. Die molens waren geen onroe-
rend goed. Verhuisde de eigenaar dan ging de molen 
mee. Nogal logisch op dit schaars beboste eiland waar 
te weinig hout beschikbaar was om een nieuwe molen 
te bouwen. 
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Behalve de bovenbeschreven standerdmolens staan er 
ook een paar van het Nederlandse type, achtkante 
houten molens waarbij alleen de kap draait. Doet u 
Öland aan, er staat aan de oostelijke kustweg een rij 
van zeven molens bij Störlinge Kvarnrad. 

Bij ons bezoek aan Öland viel er nog veel meer te 
ontdekken, onder andere de vele indrukwekkende 
lange stenen muren in het landschap, sommige nog uit 
de Middeleeuwen, de kalkstenen bruggen (op plaatsen 
waarvan beweerd wordt dat de Vikingen er al een brug 
bouwden), de zeldzame planten die hier groeien, 
(orchideeën, zonneroosjes en dergelijke), de bijzondere 
burcht bij Eketorp (vierde eeuw!), de Karlevi-stenen uit 
het jaar 1.000 met runeninscripties, het fort uit de 
IJzertijd bij Barbyborg, enzovoorts.
Tenslotte: wie weet komt u op Öland leden van de 
Zweedse Koninklijke familie tegen. Die vieren er 
namelijk hun vakanties.

*Op sommige plaatsen was de laag aarde dikker en 
beter te bewerken daar waar bossen waren geweest.
Bron: (grotendeels) Internet 
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Museale molenvondst
Het grootste museum van Nederland  
en een molensteen

Vier Groninger kerken - Krewerd, Middelstum,  
Midwolde, Pieterburen - hebben zich dit voorjaar 
verbonden met het Catharijneconvent in Utrecht in het 
streven het grootste museum van Nederland te 
vormen. Het Catharijneconvent, een museum met veel 
kerkelijke kunst, heeft uitgerekend dat het vloeropper-
vlakte van de Nederlandse monumentale kerken groter 
is dan dat van welk museum ook. Omdat veel kerken 
hun bestemming verliezen, maar wel de moeite van het 
behouden en bekijken waard zijn, wordt ernaar 
gestreefd zo veel mogelijk van die kerken open te 
stellen voor publiek en zo samen het grootste museum 
van Nederland te vormen. De kerken die meedoen aan 
dit initiatief zijn (bijna) dagelijks open en te bezichti-
gen met behulp van een audiotour of kijkkaarten met 
uitleg over wat de kerk zo bijzonder maakt en wat er 
te zien is.

De molensteen en bilhamer op de preekstoel van 
Zuidhorn
Tot nu toe doen dertien kerken mee, Groningen draagt 
met maar liefst vier kerken naar verhouding de meeste 
kerken aan. Nu zijn er in Groningen ook kerken die 
toch al veel open zijn en waar veel te zien is. Zuidhorn 
bijvoorbeeld. Een middeleeuwse kern, een oud interi-
eur, mooi glas-in-lood uit het begin van de vorige eeuw 
én een preekstoel die wil laten zien dat die door 
belangrijke mensen geschonken is. In de kerk zijn wel 
meer ‘dingen’ die herinneren aan belangrijke en zelfs 
adellijke mensen. Een rouwbord bijvoorbeeld, met veel 
wapens die wijzen op de goede afkomst van degene 
voor wie het gemaakt is. De preekstoel dateert uit 1698 
en heeft een kuip uit 1649. De preekstoel heeft twee 
klankborden waarvan de laagste dateert uit begin 20e 
eeuw. Op die kuip staan verschillende familiewapens. 
Hoogstwaarschijnlijk niet alleen van de adellijke 
families die in Zuidhorn een borg bezaten. Ook is het 
wapen aangebracht van een kerkvoogd of eigenaar 
van het collatierecht die op het moment van vervaardi-
ging van de preekstoel, een van die functies bekleedde 
en molenaar was. Het gaat dus om een wapen dat 
geen familiewapen is maar een persoonlijk wapen van 
iemand die zelf ook daadwerkelijk molenaar was! 

Het wapen laat zien dat voor een molenaar in 1649 een 
behoorlijke boterham te verdienen was. En meer dan 
een boterham, ook macht en aanzien, want kerkvoogd 
of collator werd je niet zomaar. Overigens is een 
collator iemand die het recht heeft een priester of 
dominee te benoemen. In sommige plaatsen zijn de 
meest smeuïge verhalen te achterhalen van collatoren 
die iemand benoemd hadden die het later niet met hen 
eens bleek, maar dat gaat misschien een beetje ver 
voor een molentijdschrift!
Meer info: www.grootstemuseum.nl

Tekst: Margreet Versteeg, met aanwijzingen van 
Redmer Alma/Drents Archief
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GRON I NGER MOLENWERELD 

Molenstichting  
Midden- en Oost-Groningen

Molenstichting Midden - en Oost-Groningen 
maakt ommetjes rond zijn molens

De Molenstichting Midden- en Oost-Gronin-
gen (MSMOG) is opgericht in maart 2015 uit 
een fusie tussen de Slochter Molenstichting 
en Molenstichting Oldambt en is gevestigd  
in de nieuw te vormen gemeente Midden-
Groningen (per 1 januari 2018).

De MSMOG is juridisch eigenaar van tien 
grote (zes polder- en vier korenmolens) en 
twee kleine molens (paaltjasker en weide-
molen). De molens staan in het beheergebied 
van het waterschap Hunze en Aa’s en zijn 
verdeeld over de huidige gemeenten Slochte-
ren (zeven), Menterwolde (twee) en Oldambt 
(drie). 
De molens worden volledig beheerd en 
beschouwd als cultureel erfgoed van Neder-
land en ook als zodanig onder aandacht van 
de bevolking gebracht door het organiseren 
van diverse activiteiten en het creëren van 
maatschappelijk draagvlak. Daartoe wordt 
overleg gevoerd met maatschappelijke 
dorpskaders, lokale overheden, molenaars, 
molengidsen en molenvrienden en met 
culturele (zuster)organisaties. Het doel is om 
rondom de molen een groep mensen te 
verzamelen, die samen met het bestuur en de 
molenaars allerlei (culturele) activiteiten 
organiseert, gericht op het in stand houden 
van de molen(s) en een optimale maatschap-
pelijk gebruik ervan. Hiertoe kan tevens een 
neven- of herbestemming van een molen 
dienen.

Recreatie en toerisme
Ook is het voornemen de relatie met andere 
erfgoedorganisaties in de sector recreatie en 
toerisme verder uit te breiden om de molens 

nog prominenter onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Vooral in geïsoleerde 
dorpen kan dit in verband met de leefbaar-
heid van belang zijn en wordt deze activiteit 
toegejuicht en ondersteund door de lokale 
overheid. Hierbij valt onder andere te denken 
aan het uitwerken van zogenaamde dorps-
ommetjes inclusief de molen. 

Dorpsommetjes
Onlangs is een aanzet gegeven tot het eerste 
ommetje rondom de Westerse molen te 
Nieuw-Scheemda. In samenspraak met de 
dorpsgemeenschap, de Hervormde Kerk, 
Routebureau van de stichting Landschapsbe-
heer Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, 
grondeigenaren en ondernemers van Nieuw-
Scheemda is een route van 6-7 kilometer 
uitgezet, gemarkeerd door palen met hierop 
plaatjes. Een tijdrovende klus want er moeten 
met veel partijen afspraken gemaakt worden 
die sluitend en eensluidend moeten zijn.

De bedoeling is dat de wandeling met een 
groep van 8-15 personen onder leiding van 
een wandelgids ongeveer drie uur (of langer) 
duurt, waarbij allerlei objecten en bedrijven 
bezocht kunnen worden en uitleg zal worden 
gegeven. Ook kan de kerk en natuurlijk de 
molen, beide met uitleg, bezocht worden. De 
uitgezette wandeling wordt ook op de 
website van het Routebureau Groningen 
geplaatst en zal (deels) opgenomen worden 
in het wandelknooppunt route van de 
provincie Groningen. 

Groepsaanmelding onder gegarandeerde 
leiding van een wandelgids kan via de 
website van de MSMOG, www.msmog.nl, 
onder Activiteiten en dan Ommetjes. Ook zal 
een folder van het ommetje Westerse molen 
uitgegeven worden met nadere informatie. 
De kosten van een groepsommetje bedragen 
ongeveer € 3,50 per persoon. Het is mogelijk 
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het ommetje alleen te lopen maar dan is er 
geen garantie dat de kerk en molen geopend 
zijn. Verder zijn honden op alle molenomme-
tjes niet toegestaan vanwege mogelijke 
infectiehaarden op het land van de grondei-
genaren. 
Wandelingen rondom de molens van Over-
schild en Kolham zijn in voorbereiding. De 
verwachting is dat beide dit jaar of begin 
volgend jaar klaar kunnen zijn. Ook zijn 
ommetjes in voorbereiding rondom de 
molens in Noordbroek, Slochteren en 

Esri Nederland, Jan-Willem van Aalst - www.imergis.nl

Ommetje Nieuw-Scheemda

±0 100 200 300 400
m

Harkstede. In Harkstede vindt nu al een 
Rondje Harkstede plaats waarbij Stel’s 
Meulen een belangrijke rol speelt. 

Als MSMOG vinden wij dat deze ontwikkelin-
gen een zeer belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan het in stand houden van molens 
en erfgoed in midden- en oost-Groningen en 
tevens om dorpen met hun eigen karakter te 
promoten. 
 
Reint Huizenga is voorzitter van MSMOG
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

ANDER  MOLEN N I EUWS

Molen De David overgedragen
Op 9 juni werd Molen De David officieel 
overgedragen aan Openluchtmuseum  
Het Hoogeland in Warffum. 
Met die overdracht is de restauratie van deze 
kleinste houtzaagmolen van Nederland 
afgerond. Daarnaast is op die datum een 
nieuwe, digitale presentatie aan de molen 
toegevoegd. Museumbezoekers ontvangen 
daarmee uitgebreide informatie over de 
molen op hun eigen smartphone of tablet.

Ruim vijf jaar geleden werd stichting Behoud 
Molen De David opgericht, met als doel om 
de kleinste houtzaagmolen van Nederland te 
restaureren en een plek te geven op het 

terrein van Openluchtmuseum Het Hooge-
land. Dat doel is enkele jaren geleden 
behaald. Daarnaast is een groep vrijwilligers 
opgeleid om de molen te kunnen bedienen. 
Tot slot is nu ook een miniwebsite ontwik-
keld, die via tablet of smartphone in het 
museum kan worden bekeken. Daarmee 
krijgen bezoekers van alle leeftijden en met 
uiteenlopende interesses informatie over de 
molen aangeboden. Daarmee is nu het 
moment gekomen om de molen officieel over 
te dragen aan het Openluchtmuseum.

Bewegend
De miniwebsite is een innovatieve techniek 
om museumbezoekers beter te informeren 

FOTO: ANTON TIKTAK
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over de gebouwen op het museumterrein.  
In het geval van De David vertelt de website 
over de ontwikkeling van de molentechniek, 
de geschiedenis van molens en het gebruik 
van windkracht in het verleden en in de 
toekomst. Naast teksten, biedt de site 
bewegende beelden van De David, maar ook 
van moderne windmolens in de Eemshaven. 
Een apart, educatief kindergedeelte leert op 
speelse wijze over wind, molens en techni-
sche vernieuwing.

Opheffen
Na de overdracht van de molen zal stichting 
Behoud Molen De David nog wat administra-
tieve zaken afhandelen en zichzelf na de 
zomer opheffen. Openluchtmuseum Het 
Hoogeland wordt dan de trotse eigenaar van 
een bijzondere molen met een spannende 
geschiedenis.

Oktobermaand Kindermaand
Oktober is de maand van de gratis kinder-
activiteiten bij culturele instellingen in 
Groningen. Gratis workshops, dans, muziek, 
theater, knutselen en speurtochten voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ook 
molens doen mee. Kijk voor het programma 
op www.kindermaand.nl of  
www.cultuurkalendergroningen.nl. 

Nieuwe directeur van De Hollandsche Molen
Nicole Bakker is per 1 september 2017 de 
nieuwe directeur van De Hollandsche Molen. 
Zij volgt Leo Endedijk op die bij de vereniging 
werkzaam blijft op het gebied van belangen-
behartiging en advisering. Endedijk treedt op 
eigen verzoek terug als directeur. Het bestuur 
vond na een sollicitatieprocedure Bakker de 
meest geschikte kandidaat om leiding te 
geven aan de landelijke vereniging, die zich 
al sinds 1923 inzet voor het behoud van 
molens in Nederland. De nieuwe directeur 
geeft aan het huidige beleid van De Holland-
sche Molen in grote lijnen voort te zetten. 
Het vergroten van het draagvlak en het 
versterken van de belangenbehartiging 
blijven onverkort de pijlers hiervan. Leo 
Endedijk, die 25 jaar het directeurschap 
vervulde, zal zich voortaan inzetten als hoofd 
belangenbehartiging voor de vereniging. 

Achtergrond
Nicole Bakker (50) trad in oktober 2011 in 
dienst van De Hollandsche Molen als mana-

ger bedrijfsvoering en organisatie. Sinds 2015 
is zij adjunct-directeur bij de vereniging.
Leo Endedijk (60) begon zijn loopbaan bij De 
Hollandsche Molen in april 1985 als redacteur 
van het verenigingsblad Molens. In 1990 
werd hij directeur.

Onderzoek naar de toeristische waarde van 
Drentse molens in 2017
In opdracht van Molenstichting Drenthe is 
onderzocht op welke manier de molen een 
stevigere positie krijgt in de Drentse vrijetijds-
economie. Het onderzoeksrapport is inmid-
dels afgerond, besproken met de Provincie en 
aangevuld. Het rapport geeft een duidelijk 
beeld hoe het er toeristisch voor staat met de 
Drentse molen. De 22 conclusies en aanbeve-
lingen vormen een goede basis voor een 
vervolg.
De Provincie Drenthe vindt dat dit onderzoek 
een goede start is voor een Masterplan. In 
het Masterplan Drentse molens zullen de 
aanbevelingen concreet gemaakt worden en 
voorzien van kostenraming en planning. 
Nog iets dat in het Masterplan uitgewerkt 
wordt: een paspoort per molen, waarin de 
molen op de kaart wordt gezet en waarin de 
huidige voorzieningen en de suggesties voor 
verbetering per molen goed zichtbaar 
worden. Voor het vervolg op dit onderzoek 
dient de Molenstichting een subsidieverzoek 
in bij de Provincie. 
Het rapport met conclusies en aanbevelingen 
is te vinden via www.molensindrenthe.nl.
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MOLENTYPES OVER DE GRENS

Het jaarthema 2017 van de Zelfzwichter is 
‘Kijken over de grens’. In dat kader is dit jaar 
de rubriek ‘Molentypes’ in ons molenblad te 
vinden. De rubriek belicht molentypes die in 
de provincie Groningen niet (meer) voorko-
men. Deze keer staat torenmolen De Zwaan 
in Lienden in de Betuwe centraal.

Torenmolens zijn grote ronde stenen molens, 
met enorm dikke muren, een molentype dat 
we in Groningen niet kennen. Voor dit artikel 
interview ik Mariepauline Hollman, molenaar 
op De Zwaan. De Zwaan is de jongste 
torenmolen van Nederland, gebouwd in 
1644, en een vertegenwoordiger van een 
zeldzaam molentype. De torenmolen van 
Zevenaar stamt namelijk uit rond 1500 en die 
in Zeddam van 1440 (de oudste nog bestaan-
de molen in Nederland).

Mariepauline ontmoette ik in 2010 op de 
‘vrouwelijke molenaarsdag’. Tijdens een 
avondlijke rondleiding door de molen 

waarmee ik toen draaide, was Mariepauline 
érg enthousiast over het rietgedekte acht-
kant: “Wat een mooie constructie en bijzon-
der houtwerk en helemaal niet koud (het was 
maart!).” In 2011 werd ze molenaar op 
torenmolen De Zwaan in Lienden. Zij wordt 
daar altijd gastvrij ontvangen en verzorgd 
door de moleneigenaars, de gebroeders Van 
Harn. De familie Van Harn is al sinds 1879 
eigenaar van de molen. Tijdens mijn bezoek 
ontdekken we dat Mariepauline zeker niet de 
eerste vrouwelijke molenaar op deze molen 
is. Toen de grootmoeder van de huidige 
eigenaars weduwe werd, zette zij als vrouw 
het bedrijf en dus de molenaarsactiviteiten 
voort. Voor de familie Van Harn is het 
onderhoud aan de molen soms lastig op te 
brengen, toch zorgen ze goed voor de molen. 
Zo is aan het begin van dit jaar, voorafgaand 
aan landelijke molenexamens op deze molen, 
veel houtwerk op de roeden aangepakt en 
waar nodig vernieuwd.

TEKST EN FOTO’S: MARGREET VERSTEEG

De torenmolen van Lienden, in meer dan één opzicht een grensgeval
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De standerdmolen en de torenmolen
Mariepauline vertelt me over dit unieke 
molentype. De torenmolen is als molentype 
ontstaan uit de standerd. Toen ze merkten 
dat de standerdmolen vaak omwaaide of in 
brand vloog, werd een stenen variant 
ontwikkeld met dezelfde aandrijving. In het 
geval van de torenmolen van Lienden, en dat 
zal elders ook wel zo zijn geweest, zijn 
onderdelen hergebruikt. Dit laatste zie je 
overigens ook in het noorden waar standerd-
molens vaak door achtkanten zijn vervangen. 
In Winsum is bijvoorbeeld een wiel van de 
standerdmolen hergebruikt in de achtkante 
molendocumentatie De Ster! Déze molen, De 
Zwaan, is niet alleen in de plaats gekomen 
van een omgewaaide standerdmolen. In een 
oud bestek is te lezen dat onderdelen 
moesten worden hergebruikt. Er mocht zelfs 
geen molensteen aangekocht worden. Ook 
de spillen en wielen die de steen aandrijven, 
moesten gebruikt worden in de nieuwe 
stenen molen. Voordat de molen gebouwd 
werd, is de rentmeester van de toenmalige 
moleneigenaar op reis gegaan om in Gouda 
en Hazerswoude torenmolens te bekijken en 
te bestuderen. Er moeten daar heel bijzon-
dere technische innovaties te zien geweest 
zijn. In de lijst van gekochte materialen is te 
lezen dat er ‘vier masten’ besteld zijn. De 
nieuwe molen is gebouwd met een staart, 
maar nú kruit de molen van binnenuit. 
Waarom zijn de bouwers eerst helemaal op 
reis gegaan om zo’n voor die tijd modern 
kruiwerk te bekijken en is de molen later 

toch omgebouwd tot de voor de torenmolen 
gebruikelijk binnenkruier met twee kruiwer-
ken? Een staart werd eerder niet, zoals wij 
dat nu kennen, aan de middenbalk of de 
lange spruit aan de kap bevestigd, maar 
opgebouwd vanuit een soort verlengde 
roosterhouten. Dit wringt en trekt. Mogelijk 
is de molen daarom later toch kruibaar vanuit 
de kap gemaakt. 
Bij de bouw van de molen zijn meteen 
houten- en ijzeren rollen aangekocht. De kap 
kruide dus licht, liep zogezegd op rolletjes. 
Op dit moment heeft de molen een Engels 
kruiwerk, zodat de grote zware kap met de 
lange wieken uitstekend op de wind te 
zetten is. Ook heeft de molen sinds lange tijd 
een koningsspil en een spoorwiel. Later zijn 
er zelfs drie koppels stenen in de molen 
geweest. De torenmolen kenmerkt zich door 
de enorm dikke muren die naar boven toe 
steeds dunner worden. In het geval van  
De Zwaan zie je dit aan de buitenkant. Er zijn 
zogeheten versnijdingen, waar duidelijk te 
zien is dat muren dunner zijn als je verder 
naar boven kijkt. Op een oude afbeelding 
van de molen van Hazerswoude zijn deze 
versnijdingen ook te zien. Het model van  
De Zwaan vertoont hiermee een opvallende 
gelijkenis. 

Het succes van de torenmolen
Er zijn rond de bouwtijd van De Zwaan veel 
meer torenmolens in bedrijf geweest. Van 
sommige staat de romp nog steeds, zoals in 
het Limburgse Well. In andere gevallen is de 
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toren uitkijktoren geweest, maar in de oorlog 
toch maar, voor alle veiligheid, afgebroken. 
In Groesbeek bijvoorbeeld. Maar als type zijn 
er nog maar vier over: in Gronsveld, bij 
Maastricht en de al genoemde torenmolens 
in Zevenaar en Zeddam. De molen van 
Lienden wordt weleens als een ‘grensgeval’ 
gezien. Molenkenner J.S. Bakker zegt: “De 
reis heeft in ieder geval een zeer merkwaar-
dige molen in Lienden opgeleverd, een 
molen die men misschien wel mag aanmer-
ken als een overgangstype naar de moderne 
stenen molen. De molen is daarom een 
bijzonder kind van zijn tijd.”

De molenaar
Mariepauline deed eerder aan hardlopen en 
roeien, maar in 2007 zag ze een afbeelding 
van een witte Zeeuwse ronde stenen molen 
en wist: “Ik moet molenaar worden.” Ze ging 
naar molen De Pegstukken in Schijndel. Daar 
vertelde ze dat ze eigenlijk watermolenaar, 
molenaar op een water-gedreven molen dus, 
wilde worden. Haar wordt echter aangeraden 
eerst de opleiding voor windmolenaar te 
volgen. Later gaat ze zich verdiepen in 
genealogie en ontdekt dat haar familie 
watermolenaar in Maastricht, Mechelen en 
Gulpen is geweest. Mariepauline’s voorouders 

kwamen uit Westfalen en brachten van daar 
hun deskundigheid mee naar Zuid- Limburg! 
Op één van de foto’s van de molenaar is 
Mariepauline te zien, die naast een heel dik 
touw staat. Dit is de zeer oude klamant van 
De Zwaan. De klamant is gebruikt om de 
steen te lichten voordat er een steenkraan in 
de molen was, zo vertelde Dick Zweers, 
auteur van Standerdmolens eens aan Marie-
pauline.

Waarom niet in Groningen?
Ook in Groningen was lange tijd de standerd-
molen ‘de standaard’ op gebied van malende 
molens. Waarom is hier nooit geëxperimen-
teerd met grote ronde stenen molens met 
dikke muren? Baksteen genoeg, zien we aan 
de vele middeleeuwse Groninger kerken. 
Wellicht was de Groninger, net als Mariepau-
line, al heel vroeg gecharmeerd van het 
houten, toen nog rietgedekte, achtkant. Heel 
voorstelbaar in een land met een slappe 
ondergrond, waar torens vaak los van de kerk 
gebouwd werden om uiteenscheuren te 
voorkomen!

Bronnen: Informatie van molenaar Mariepau-
line Hollman, Dick Zweers en uit een artikel 
uit 1992 van J.S. Bakker in tijdschrift De 
Molenaar.

De vorige Zelfzwichter, nummer 2017.2, heeft 
u digitaal ontvangen.
Het daarvoor verschenen exemplaar, nummer 
2017.1, ontving u nog als een papieren versie 
in uw brievenbus.
In die uitgave berichtten wij u over de 
argumenten voor ons streven volgend jaar 
toe te werken naar een volledige digitale 
jaargang met een mogelijk extra papieren 
uitgave, waarin een compilatie van de inhoud 
van de daarvoor uitgegeven digitale versies 
verschijnt.
Ook vroegen wij u in de vorige papieren 
Zelfzwichter om ons te berichten als u een 
digitale uitgave niet kan en/of wil ontvangen. 
Wij hebben van vijf van onze abonnees/
donateurs hierover bericht ontvangen. 
Overigens zijn er aan circa 100 abonnees/

donateurs geen digitale versies verstuurd, 
omdat we van hen geen email-adres hebben.

In de komende periode willen wij graag uw 
bevindingen horen over de eerste digitale 
versie van de Zelfzwichter. 
Bij het besluit van onze redactie en van 
Erfgoedpartners om definitief over te 
stappen naar het maken van de digitale 
Zelfzwichter willen wij zoveel als mogelijk 
rekening houden met uw opmerkingen over 
de distributie van ons molenblad. Wij 
ontvangen uw opmerkingen graag via Thea 
Pol van Erfgoedpartners, eindredacteur van 
de Zelfzwichter, Lopende Diep 8, 9712 NW 
Groningen. Ook telefonisch kunt u reageren: 
(050) 313 00 52. Uiteraard is Thea ook per 
e-mail te bereiken: pol@erfgoedpartners.nl

Tjerd van Riemsdijk



Fo
to

: J
el

te
 O

o
st

er
h

u
is

Molenaar Ida Wierenga bij ‘haar’ 
molen De Goliath in de Eemshaven


