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GEMEENTE TEN BOER 
 

Enige gegevens over de molen "Germania” in Thesinge. 
 

Al op een kaart van 1686 komt in dit dorp een molen voor. Als overal was dit in die tijd een 
standerdmolen die, blijkens andere gegevens, reeds voor 1649 gebouwd moet zijn. 
Deze molen was een z.g. dwangmolen. Dit hield in dat de boeren in een aangegeven rayon 
verplicht waren hun koren bij deze molen te laten malen. Een “beschermde" molen dus. 
Voor 1825 Is deze molen verdwenen. Omstreeks dat jaar laat Roelf Kornelis Mulder, van 
beroep tevens bakker, een z.g. grondmolen bouwen. Zijn zoon Kornelis Roelfs Mulder, 
molenaar te Thesinge, maakte er in 1852 een stellingmolen van. Stond het achtkant tot dusver 
op de grond ("grondmolen") nu werd er een stenen onderbouw opgetrokken en hierop werd de 
achtkant geplaatst. 
Zo ontstond de "stellingmolen". 
In 1852 kreeg de molen dus de tegenwoordige gedaante vandaar dat dit jaartal nu op de molen 
is aangebracht. 
Het korenmolenressort, waarin deze molen lag besloeg de gehele gemeente Ten Boer, maar 
behalve Kornelis Roelfs Mulder hadden hierin ook nog een molen: 
Te Woltersum: Jan Gerrits Tooy. 
Te Wittewierum: Derk Heines Mulder. 
Te Sint Annen: Jan Eltjes Stuurwold, totaal dus vier molens. 
De boeren hadden dus nog wel wat keus, ook al was er sprake van “dwangmolens”. 
De oude grondmolen was alleen korenmolen, in de stellingmolen van 1852 werden ook twee 
pelstenen gelegd, waardoor hij een koren- en pelmolen werd. Dit werd mogelijk, doordat de 
molen nu als stellingmolen 5 ellen hoger was geworden. Voor het pellen is n.l. een grotere 
windkracht nodig, wat bij de grotere hoogte beter te verwezenlijken is. 
In 1889 wordt de molen eigendom van Jan Jansen, die met de dochter van molenaar Mulder 
trouwde. In 1916 komt hij in het bezit van Willem Oomkes. Zijn opvolger is zijn zoon Luitje 
Oomkes*, die de molen in 1968 aan de gemeente Ten Boer heeft verkocht. Hij verkeerde toen 
in zeer slechte staat en stond eigenlijk op de nominatie om afgebroken te worden. Door deze 
verkoop aan de gemeente werd afbraak voorkomen. Er is met de heer Oomkes een 
huurovereenkomst aangegaan. Hij blijft dus de “molenaar" en met hem is afgesproken, dat hij 
de molen ook periodiek en bij bepaalde gelegenheden in werking zal stellen. Na het opmaken 
van een begroting en het inwilligen van verzoeken om subsidie kon de gemeente in zijn 
vergadering van 25 augustus 1971 besluiten de restauratie uit te voeren. Op 30 september 
d.a.v. kon aan de heer Doornbosch deze restauratie opgedragen worden. 
Vermelding verdient, dat de A.N.W.B. met een bescheiden bedrag in de kosten bijdroeg, 
terwijl ook van het Kammingafonds een bijdrage werd verkregen. 
Op 24 januari 1973 besloot de gemeenteraad deze molen, die nimmer een naam droeg, de 
naam "Germania" te geven, de naam van het oude Benedictijnen Klooster (waarvan de nog 
overgebleven kapel thans eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken, op dit ogenblik 
in restauratie is). Men mag aannemen dat de oudste molen in het dorp een molen van dit 
klooster is geweest. Kloosters van de omvang van dat wat hier eertijds stond hadden altijd een 
eigen molen binnen hun muren. 
(Gegevens deels afkomstig van de heer B. van der Veen Czn te Groningen). 
 
* Na het overlijden van Willem Oomkes in 1935 werd het bedrijf voortgezet onder de naam Wed. W. 
Oomkes. Luit Oomkes is pas in 1945 de molenaar geworden. 
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Blijft molen Germania draaien? 
 
Geschiedenis 
AI op een kaart van 1686 komt in Thesinge een molen voor. Dit was een standerdmolen, 
die volgens andere gegevens al voor 1649 gebouwd moet zijn. Deze molen was een 
zogenaamde dwangmolen. Dit hield in dat de boeren in een aangewezen rayon verplicht 
waren hun koren bij deze molen te laten malen. 
 
Voor 1825 is deze molen verdwenen. Omstreeks dat jaar liet Roelf Kornelis Mulder, van 
beroep bakker, een grondzeiler bouwen. Dit was alleen een korenmolen. Zijn zoon Kornelis 
Roelf Mulder, molenaar te Thesinge, liet de molen in 1852 met 5 ellen (1 el = 69 cm) 
verhogen en het werd een stellingmolen. Tevens werden er twee pelstenen aangebracht. In 
1940 is deze pellerij weer verdwenen. In de oorlogsjaren stond er in de molen een illegale 
molenpers, waarmee de molenaar olie uit zaden perste. De laatste molenaar was Luitje 
Oomkes, die de molen in 1968 aan de gemeente Ten Boer verkocht. De molen verkeerde toen 
in zeer slechte staat en stond eigenlijk op de nominatie om afgebroken te worden. Door de 
verkoop aan de gemeente werd dit voorkomen. 
 
Beheer 
In 1972/1973 liet de gemeente de molen restaureren voor f 107.000, - (o.a. een nieuw 
wiekenkruis). Molenmaker Doornbosch had tijdens de restauratie een goed contact met de 
molenaarsvrouw Corrie en hij monteerde aan de molen een bord met haar doopnaam 
Cornelia. Deze naam keurde de gemeente af. In 1973 besloot de gemeenteraad de molen de 
naam Germania te geven, de naam van het oude Benedictijnenklooster. Het naambordje 
Cornelia prijkt nog steeds de molenaarswoning. 
Tot 1996 heeft de gemeente het onderhoud van de molen verzorgd. Daarna is de molen onder 
het beheer van molenstichting Fivelingo gekomen. Naast molen Germania staan er nog zeven 
molens onder hun beheer. Technisch adviseur van de molen, dhr. P. Huisman en een 
gemeenteraadslid van de Gemeente Ten Boer, dhr. J. Joling hebben o.a. zitting in het bestuur 
van deze stichting. 
De watermolens in onze dorpen staan onder het beheer van molenstichting Hunsingo. 
 
Het behoud van een molen 
Was de molen vroeger van groot belang, tegenwoordig is hun functie overgenomen door meer 
technische voorzieningen. Meel wordt fabrieksmatig gemalen en de waterstand wordt door 
grote watergemalen op peil gehouden. Dus beroepsmatige molenaars zijn er (bijna) niet meer. 
In ons hele land zijn tal van vrijwillige molenaars actief. Na een gedegen opleiding houden ze 
de molens draaiende. En dat is van groot belang. Ooit wel eens na een lange zit de benen 
gestrekt? De gewrichten zijn stijf en stram. Zo werkt het ook bij de molen. In het inwendige 
van de molens zijn tal van raderen, assen en tandwielen die vernuftig draaiende gehouden 
worden door het draaien van de vier wieken. Als de wieken niet regelmatig in beweging 
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komen en het draaimechanisme niet regelmatig wordt gesmeerd, betekent dat achteruitgang 
van de molen. 
Gelukkig is dat bij molen Germania niet het geval. Vanaf 1988 is Cor Gerkes vrijwillig 
molenaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molenaar Gerkes voor molen Germania. (Foto: Wolter Karsijns) 
 
Na het behalen van zijn molenaarsdiploma nam zijn vader Jacob Gerkes de Thesinger molen 
van hem over. En alhoewel Cor nog steeds in naam molenaar is van deze molen, is in de 
praktijk alleen zijn vader wekelijks op de molen aanwezig. De draaiuren van de molens 
worden bijgehouden en daaruit blijkt dat molenaar Gerkes veruit de meeste uren draait.  
 
De molenaar van Germania 
Met Jacob Gerkes uit Warffum heb ik op een zondagmiddag met een redelijk briesje wind een 
gesprek in de molen. De molen draait, maar beneden in het door hemzelf professioneel 
afgetimmerde "kantoortje" hoor je daar niets van. De wieken draaien geluidloos in het rond. 
Tot groot genoegen van Gerkes. Hij zorgt er wel voor dat de verschillende draaiende punten 
goed worden gesmeerd en dat de (tand)wielen regelmatig met bijenwas worden ingevet. 
Jacob Gerkes viel na 32 jaar werken bij Philips-Nord-Plast in een gat. De diensten, 1 
dagdienst, 1 avonddienst, 1 nachtdienst en daarna 1 slaapdag en dat volcontinue achterelkaar 
met een enkele ingelaste rustdag, hebben hem gesloopt. En als je in een gat valt, zoek je 
andere bezigheden. Die heeft hij gevonden bij de molen. De molens, die al een tijdje zijn 
aandacht hebben. 
 
Documentatiemateriaal 
In Nederland, zo weet Gerkes te vertellen, staan 1124 molens. Daarvan staan er in de 
provincie Groningen 83 stuks. Korenmolens, watermolens en twee houtzaagmolens (de 
Bovenrijge aan het Damsterdiep en de Fram in Woltersum). De folders, foto’s en andere 
documentatie over molens zijn een verzamelobject geworden. Regelmatig gaat Gerkes op stap 
om molens te bekijken en ervaringen uit te wisselen met andere (vrijwillige) molenaars. 
Brabant is zijn favoriete reisbestemming. Zelf heeft hij voor allerlei molens in de buurt 
foldermateriaal geschreven. Ook heeft hij mooie ansichtkaarten van molen Germania laten 
maken. Deze biedt hij te koop aan in de molen. Als herinnering of als verzamelobject. 
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Kruideniertje spelen  
Eén keer per week staat hij ook in de winkel van korenmolen Joeswert in Feerwerd; daar biedt 
hij o.a. diverse kant-en-klare meelproducten aan. De door de molenaar en hem samengestelde 
broodmix wordt getest in een broodbakmachine. Het resultaat, belegd met een plakje kaas, 
laat hij me zien. Ook de kruidkoekmix en de pannenkoekmix zijn gemakkelijk te bereiden. 
Deze producten zijn trouwens ook in molen Germania en bij de AgriShop in Garmerwolde 
verkrijgbaar. De verkoopactiviteiten roepen nog een beetje heimwee op naar vroeger. Gerkes 
vader was kruidenier en de kleine Jacob mocht (of moest) meehelpen in de winkel, waar de 
producten nog werden afgewogen en geschept in papieren zakken. In het verleden had Gerkes 
nog veel meer verkoopactiviteiten in de molen, maar deze loonden de moeite niet. Af en toe - 
op een speciale dag, molendag of monumentendag - regelt hij via een warme bakker dat er 
vers brood wordt verkocht. Door te weinig publiciteit en de slechte weersverwachting is dit 
bij de laatste monumentendag niet doorgegaan. 
 
Onderhoud 
Kleine reparaties worden door de molenaar zelf gedaan: vervangen van planken, het verven 
van deuren, schotten en andere zaken. Daarbij schiet Gerkes vaak zelf wat geld uit eigen zak 
bij. Maar het grote onderhoud vergt heel wat meer tijd en geld. Inmiddels, de rekenaars onder 
ons hebben het vast al opgemerkt, is het zo'n dertig jaar geleden dat er groot onderhoud is 
gepleegd aan molen Germania: Over het onderhoud en het beheer praat ik op een ander 
moment met dhr .Piet Huisman uit Thesinge. Hij heeft als technisch adviseur van Germania 
en de Fram zitting in het bestuur van de molenstichting Fivelingo. Jaarlijks geeft de gemeente 
Ten Boer een subsidie van f 10.000, - voor de Germania. Dit bedrag wordt overgemaakt naar 
de penningmeester van molenstichting Fivelingo. Een derde van dit bedrag wordt besteed aan 
verzekering van de molen en de molenaar. Een hoge verzekeringspremie, want de molen is 
een uniek object en de molenaar heeft een behoorlijk risico op ongevallen. Het andere deel 
wordt besteed aan onderhoud van de molen. En dat onderhoud is duur. Hout is kwetsbaar 
materiaal, dat geregeld moet worden vervangen. De molen bestaat bijna alleen uit houten 
componenten. In 1999 is de houten staart vervangen, en dat bleek hard nodig. Hij viel bij het 
demonteren zowat uit elkaar. 
 
Restauratieplan 
Al in 1997 is een begroting gemaakt wat het restaureren van de molen zou gaan kosten. 
Molenmaker Doornbosch kwam met een begroting van totaal f 166.000, -. Deze begroting is 
met een subsidieaanvraag gezonden naar de Monumentenzorg (BRRM). De Monumentenzorg 
kwam toen met een subsidie van f 38.637, -, uit het Provinciaal Fonds kwam f 19.637, -.en 
een aantal andere landelijke fondsen zorgde dat het totaal aan subsidiegevers op f 72.000, - 
kwam. Molenstichting Fivelingo kan weinig financieel bijdragen. Een tekort van f 90.000, - 
dus. Maar ….. de subsidieaanvraag heeft een voorwaarde. De restauratie van de molen moet 
beginnen voor april 2002. En deze datum wordt niet gehaald. De geldmiddelen zijn er (nog) 
niet. In september kwam het bestuur van de Stichting Fivelingo bij elkaar om zich o.a. te 
beraden over de restauratie van molen Germania. Ten eerste zal de begroting moeten worden 
bijgesteld. In vier jaar tijd zijn de bouwkosten behoorlijk gestegen. De strengere Arbo-
wetgeving (steigerbouw) en de hogere loon- en materiaalkosten maken dat de restauratie nu 
op ca. f 250.000, - uit zal komen. En dat is wel even slikken. 
 
Wat zit er in de molen? 
Zo op het eerste gezicht ziet de molen er nog zeer patent uit. Hij draait er elke week lustig op 
los. Maar schijn bedriegt. De kap moet eraf, balken trekken krom, het ijzerwerk van de roeden 
is aangedaan door erosie, diverse schijven lopen niet meer goed, het zogenaamde koningswiel 
zakt door zijn gewicht door een balk. Dit zijn nog maar enkele punten, die grondige 
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restauratie behoeven. Molenaar Gerkes vertelt dat de kap niet meer geheel rond kan draaien, 
en dat het draaien veel te moeilijk gaat. Voordat de wieken in de goede stand staan, heeft de 
molenaar al heel wat zwaar werk verricht. Gewoonlijk moet het draaien van de kap met één 
vinger in de neus kunnen gebeuren. Als de restauratie niet snel plaatsvindt, zou dat kunnen 
betekenen dat de molen niet meer draait. En dat is, zoals eerder vermeldt, een snellen 
achteruitgang van de gehele conditie van de molen. 
 
Wat nu? 
De Molenstichting Fivelingo stelt zich twee scenario’s voor: de algehele restauratie uitstellen 
of deelrestauraties uit te voeren. Deelrestauratie heeft het voordeel dat er direct wat gaat 
gebeuren, maar als nadeel dat de algehele restauratie veel duurder zal uit vallen. Verder zal de 
stichting op zoek gaan naar nog meer subsidiemogelijkheden. Vanuit het dorp Thesinge is een 
donateurvereniging Vrienden van Germania opgericht. Voor een minimale bijdrage van f 20, - 
kan men donateur worden. Op de actie, gehouden in de zomer van 2000, is vanuit het dorp 
weinig respons gekomen. Hoe kan dat toch? Iedereen geniet van de draaiende molen. De 
molen hoort bij het dorp Thesinge. 
Daarom bij monde van Gerkes en Huisman: word alsnog donateur. Al is het dan een druppel 
op een gloeiende molensteen, alle steentjes samen een mooi monument. U kunt een steentje 
bijdragen door te storten op rekening 30.58.57 37.540 t.n.v. Vrienden Germania te Thesinge. 
 
Mensen wil der veur woaken 
Dat ter blift, wat nou nog staait 
Loat de vaaier wieken maaien 
In de lucht zo wiend ze draait 
Loat ons de meulen holden 
loat de wieken draaien hoog ien wiend 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inwendige 
van de molen: 
allemaal 
houtwerk. 
(Foto Wolter 
Karsijns) 

 
 
Roelie Karsijns-Schievink 
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Uit het molenboek van de heer G. Husslage, “Windmolens”, heb ik wat Nederlandse 
benamingen van molenonderdelen overgenomen. In het boek stond ook een tekening, die 
ongeveer overeen komt met de molen “Germania” te Thesinge. 
De lezer zal bij het lezen van het onderdeel “De molenaar” met deze tekening wat beter 
geïnformeerd zijn. 
 
1. windpeluw 13. zwichtstelling 
2. zerken lager 14. stellingdeurtjes 
3. molenas 15. trap op maalzolder 
4. roede 16. maalzolder 
5. vangstok 17. ingang 
6. bovenrad 18. graanzak aan het luitouw 
7. vang 19. begane grond 
8. kruiring 20. graanmolen 
9. luirol 21. kaar of voorraadbak 
10. staart 22. koningsspil 
11. schoor 23. schijfloop 
12. kruihaspel   
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Kornelius Oomkes    Geboren in het molenhuis op 3 augustus 1920 
Vertrokken uit het molenhuis op 15 september 1945 
 

Mijn ervaringen met en in de molen “Germania” te Thesinge (1934 tot 1 juni 1945). 
 
Loop met mij mee en luister. 
 
Er staat aardig wat wind en er moet nodig graan worden gemalen. 
De molendeur zit op slot, maar geen nood, met de pink in het sleutelgat kan de deur ook open. 
Ik doe de deur open en zie rechts een schraag met teervaten, koolteer, carbolineum en bruine 
teer, voor eigen gebruik en voor verkoop. Daarnaast een grote natte slijpsteen voor het slijpen 
van bilhamers. Verderop een grote kist voor de verkoop van maïs en gort. Verder staan er 
zakken gerst en maïsmeel en uiteraard een bascule. Dan is er enige ruimte voor doorloop en een 
trap. Ongeveer 30% van de bestaande ruimte is hiermee gemoeid. De overige 70% is dus 
beschikbaar voor opslag van het te malen graan. Het is vaak passen en meten met de opslag. De 
betonnen vloer heeft men naar mijn mening indertijd 15 cm te hoog gelegd. 
 
Voor ik naar boven ga, is het gewenst alvast een zak graan (60 kg?) onder de luiluiken te slepen 
en deze zak te koppelen aan het touw dat verbonden is met de ketting van lui-inrichting. 
De trap naar de maalzolder is direct bij de ingang links van de buitendeur. 
Het is praktisch de trap daar te hebben vanwege de afvoer van het gemalen product. Bovendien 
kun je vanaf de maalzolder direct zien wie er bij de deur is. 
Ook tijdens het malen komen er regelmatig boeren graan brengen en meel halen. 

 
De maalzolder.  
Op de maalzolder komt het meel vanaf de maalstenen via een pijp en een bak in de zakken. De 
zakken meel worden weggezet om af te koelen (warmte van het malen; vaak hoog 
vochtgehalte). Wanneer het meel voldoende is afgekoeld, worden de zakken dichtgebonden en 
zonodig gestapeld om later via het trapgat te worden afgevoerd. Bij het afvoeren van de zakken 
ga je zo laag op de trap staan, dat je schouderhoogte 2 à 3 treden lager is dan de vloer van de 
maalzolder. Je trekt vervolgens de zak meel naar je toe en kiepelt dan de zak op een handige 
manier op je schouder. Een heel doelmatig systeem. Jarenlang komt het meel op deze wijze van 
de maalzolder.  
De bergruimte op de maalzolder is lange jaren beperkt geweest. Toen er nog gepeld werd en 
ook enige jaren daarna was er aan de noordoostkant een wand waarachter de gepelde gerst werd 
gereinigd en het meel werd gebuild. Dit is later allemaal opgeruimd. Op de wand stond van 
alles en nog wat geschreven, o.a.:  

Iedereen het naar de zin te maken 
    En door elk te zijn bemind, 

Dat zijn de onmogelijkste zaken 
Die men op de wereld vindt. 

 
Op de maalzolder wordt ook de stand van de maalsteen geregeld, al naar gelang het graan fijn 
of grof gemalen moet worden. Ook kun je daar de graantoevoer naar de stenen regelen. Bij 
harde wind laat je veel graan toe en laat je de draaiende steen (loper) dieper zakken. Bij zachte 
wind is het omgekeerde het geval. De molen staat (stond) in het noordoosten van het dorp. Is de 
wind zuidwest, dan komt de wind over het dorp naar de molen toe. Rondom de N. H. Kerk 
staan veel hoge bomen. Hierdoor en door de bebouwing van het dorp wordt de wind in de 
doorstroming gehinderd. De wind is dan onregelmatig, zo ook de snelheid van de molen. Je 
blijft maar corrigeren met de loper en de aanvoer. Zeer vervelend werken met matig resultaat. 
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Bij weinig wind, uit welke richting dan ook, is het een kunst om te malen. Je laat dan vrijwel 
geen graan toe en laat de loper bijna vrij lopen. De molen heeft dan vrijwel geen weerstand en 
de wieken krijgen zodoende toch enige snelheid door de middelpuntvliedende kracht. Je laat 
vervolgens enig graan toe en er wordt gemalen. Dit is heel belangrijk in windstille perioden. In 
de jaren ’20 -’30 wordt er op het platteland veel roggebrood en weinig witbrood gegeten. 
Roggebrood is in verhouding goedkoop. Rogge wordt niet gemalen, maar gebroken. Een lichte 
behandeling, maar het moet gebeuren. Er is feeling en geduld voor nodig. Je doet soms twee 
uur over 1 hl. (70 kg.) en bij sterke wind 5 à 6 minuten. “Je bent nu eenmaal molenaar of niet!” 

 
“Afgedwaald” 
Ik zou immers beginnen te malen. Terug naar de maalzolder. Als extra rem ligt de loper op de 
onderste steen. Ik trek aan een touw om de loper vrij te krijgen en zorg ervoor dat bij de start 
van de molen de molensteen niet vol graan loopt. We gaan via de trap naar de steenzolder of 
pelzolder (in Thesinge gelijkvloers met de zwichtstelling). Op deze zolder bevinden zich de 
maalmolen en een pletmachine voor het pletten van lijnzaad. Vroeger was hier ook het 
werkterrein van de pellers. De vloer bestaat voornamelijk uit luiken, die boven de twee 
pelstenen liggen. De pelstenen liggen op een balkenpartij boven in de maalzolder en rondom 
die stenen zijn er groepen, bestemd voor het bergen van de bij het pellen vrijgekomen 
producten. In oorlogstijd hebben wij deze ruimten gebruikt voor clandestien gemalen tarwe en 
meel. Deze ruimten vallen niet op 
 
De in gebruik zijnde maalmolen bestaat uiteraard uit een liggende steen en een loper. De 
maalsteen is van Jaspis kunststeen en heeft een diameter van 1.40 meter. Boven de loper is een 
kaar (een afgeschuinde bak) met een inhoud van circa 1½ hl. Via een schuif valt het graan in 
een zogenaamde schoen (een trogvormige bak) boven de loper, die door een schokkende 
beweging het graan regelmatig met kleine hoeveelheden tegelijk in het kropgat doet belanden. 
De maalderij is uiteraard naast het luigat. Door aan een touw te trekken kan men het luiwerk in 
werking stellen. Er wordt dan een ketting opgerold, met daaraan de reeds genoemde zak graan, 
die op deze manier naar boven wordt gebracht. Het touw wordt dan losgelaten en daarna wordt 
de zak op een schraag naast de kaar gedrukt, waarna het graan gestort kan worden. 
 
Wat een oponthoud, de molen draait nog niet eens. Dus verder. 
De deurtjes naar de zwichtstelling worden aan de luwzijde van de molen geopend. Het is de 
bedoeling dat de wind recht voor de wieken komt. Dit is mogelijk door middel van een 
kruihaspel aan de staart. Een windmolen bestaat uit twee delen, een vast deel en een draaiend 
deel. De scheiding is bij de kap. Het draaibaar deel, schrik niet, bestaat uit: windpeluw, lager, as 
met beide roeden, bovenrad met vang, grote en lange spruit, schoren en staart. Het vaste en het 
draaiende deel zijn zo geconstrueerd, dat een molen, zowel in stilstand als in werking, naar de 
windrichting kan worden gekruid. Bij een draaiende molen is het uiteraard alleen maar iets 
bijstellen. 

 
Dus de molen wordt gekruid (op de wind gezet). 
De steunbalk tussen muur en staart wordt weggenomen. De trekketting wordt in de juiste 
richting uitgelegd en met een haak achter een draagbalk van de zwichtstelling gelegd. De 
tweede ketting dient als tui. Staat de molen stil en is het rustig weer, dan kan de tui wel los 
blijven. Bij een draaiende molen en een sterke en/of ruimende wind is het oppassen. Ik vier dan 
met de rechterhand de tui en bedien met de linkerhand de haspel. Het is gewenst de staart in 
bedwang te houden, want door de winddruk wil de staart weleens uitzwenken en dat moet je 
voorkomen. 
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De molen staat zoals het moet, dus met de kop in de wind. De kettingen worden vastgezet en de 
steunbalk wordt weer geplaatst. 
Om te kunnen malen moet je inschatten, hoe groot het stuk zeil moet zijn wat je gaat gebruiken, 
b.v. vol, 2/3, 1/3 of niets. Wel of niet de losse borden plaatsen op het eind van de wieken. Dit 
alles is afhankelijk van de sterkte van de wind. Je moet daar feeling voor hebben. 
 
Is dit alles geregeld, dan kan men de vang lichten en beginnen te malen. Nog een paar letters 
over de vang. De vang is een stelsel van afgeronde houtblokken, dat precies rond het bovenrad 
past. Wanneer de vang via een lange ketting en een hefboom wordt opgelicht, en aan een haak 
opgelicht blijft, kan de molen vrij draaien. Wil men de molen weer stil zetten, dan wordt het 
oppassen. Men licht de vang weer uit de haak, en naarmate de blokken het bovenrad omvangen 
wordt de molen geremd. Het remproces begint bij de as, waarin de roeden zitten. De einden van 
de roeden willen nog doordraaien. Er komt dus spanning op de roeden, wanneer het remproces 
wordt doorgezet. Wanneer het bovenrad onder de vang doorslipt, kan brand het gevolg zijn. 
 
De molenaar moet er om denken, dat de vang goed is afgesteld. Het bovenrad, dat door de vang 
wordt omsloten, heeft een groot oppervlak. In extreem droge perioden kan de voering van de 
vang iets slinken. Wanneer de vang dan te ruim is afgesteld, kan het gebeuren, dat de molen 
zelfs bij rustig weer doorloopt, wanneer je wilt vangen (een persoonlijke ervaring). Er zijn in de 
loop der jaren al heel veel molens afgebrand, doordat ze zogenaamd onder de vang doorliepen, 
b.v. wanneer een stilstaande molen, als één van de roeden niet aan de ketting lag, in een storm 
begon te draaien,  
Wanneer het remproces wordt doorgezet, kan er zoveel kracht op de roeden en de as komen, dat 
ze breken. Men moet, wanneer de molen bijna stilstaat, de vang weer even lossen en de wieken 
even respijt geven, zodat de molen blijft staan. De molenaar laat het stil zetten van de molen 
niet graag aan een ander over. 
De vang is een rem, die alleen functioneert, wanneer de molen vooruit loopt, dus als de molen 
op de wind staat. Bij onweer gebeurt het nogal eens, dat de wind 180 graden draait. De druk 
achter op de wieken kan dan zo groot worden, dat de molen terug gaat draaien. De vang werkt 
dan niet meer en heeft bovendien de neiging te lichten. Om dit te voorkomen laat men vanaf de 
kruihaspel met een touw een pal in het bovenrad vallen of legt men de onderste roede vast aan 
een ketting. 

 
Het weer! 
Bij lage druk veelal onstabiel, winderig en regenachtig weer met de wind tussen zuid en 
noordwest. Bij hoge druk meestal stabiele windkracht, maar ook langdurig mist met weinig 
wind. Dit laatste weertype komt vooral in december voor en wanneer er dan een beetje wind 
staat moet er gemalen worden. Het betekent dat er in deze periode vaak ’s nachts en zelfs op de 
kerstdagen gemalen moet worden. 

 
De temperatuur! 
Het is altijd koud in de molen. Er is altijd trek van de wind van de onderste buitendeur naar de 
stellingdeur die altijd open staat. We dragen zwaar gebreid ondergoed en dat is nodig. We 
moeten vaak veel zweten door al het gedraaf langs de trappen. Heen en weer, van beneden naar 
boven en naar buiten op de stelling om het weer en de molen in de gaten te houden. In de 
wintermaanden heb ik het gebreid ondergoed, de manchesterbroeken en de boezeroens van pa 
afgedragen en als ik me goed herinner ook de borstrokken met gedeeltelijk dubbelgebreid 
voorpand van grootmoe (overleden in 1933). 
 
Tot zover het molenaar zijn. Kor. 



5. De molenaar  5.4. Molenwieken en zwichtstelling 

78 

Naast kerktorens zijn molens gezichtsbepalend voor menig dorp in de provincie. 
 
De wieken, de staart en de omloop (meestal zwichtstelling genoemd) zijn de meest in het 
oog springende delen van koren- en pelmolens. 
 
Vanouds worden de wieken van zeilen voorzien om de molen sneller te laten draaien. Het 
voorleggen van de zeilen is een nogal bewerkelijke bezigheid. Bovendien hebben zeilen het 
nadeel dat er tijdens het gebruik van de molen nauwelijks mogelijkheid is de snelheid te 
corrigeren. Vooral tijdens buiig weer met wisselende windkracht is dit een probleem. 
 
Om het voorleggen van de zeilen te beperken en om tijdens het gebruik van de molen de 
snelheid iets te kunnen regelen, is men overgegaan op de toepassing van een kleppensysteem 
op de roeden (meestal eerst op één roede). Een molen met een dergelijk kleppensysteem 
wordt een zelfzwichter genoemd. 
Volgens “van Dale” wordt onder “zwichten” ondermeer verstaan: wijken, zich onderwerpen, 
toegeven. Het voorvoegsel “zelf” verdient nog wel enige toelichting, maar daarover straks 
meer. 
 
In 1891 werd de eerste molen met zelfzwichting in Groningen gebouwd. In de jaren daarna 
werden diverse andere molens van zelfzwichtende roeden voorzien. De kleppen waren in die 
tijd gemaakt van hout. Later, toen er moderne lichte metalen ter beschikking kwamen, werden 
de kleppen gemaakt van dit materiaal. Het lichte metaal werd ook gebruikt voor een 
gestroomlijnde bekleding van de wieken. De luchtweerstand werd hierdoor kleiner en 
bovendien was het materiaal bijzonder duurzaam. 
Verder werden bij veel molens de zwichtborden vervangen door remborden en de uiteinden 
van de wieken eventueel voorzien van remkleppen. 
 
Al deze moderne voorzieningen werden pas beschikbaar toen het gebruik van koren- en 
pelmolens al op zijn retour was. De zelfzwichting is nog enige tijd in gebruik geweest op 
windwatermolens, waar de molenaar tijdens het draaien niet altijd aanwezig was of wanneer 
de vrouw van de molenaar de molen ging bedienen. 
 
Zelf ben ik niet bij deze moderne uitvindingen opgegroeid. Ik zal me daarom in dit schrijven 
beperken tot de ervaringen die ik heb opgedaan in de molen die later de naam “Germania” 
kreeg. Omstreeks het jaar 1925 heeft pa geïnvesteerd in een zelfzwichtende roede. Als kleuter 
heb ik daaraan nog 1 cent (die ik gevonden had) bijgedragen. 
 
Voor alle duidelijkheid: er zijn 4 wieken en 2 roeden. De roeden van onze molen hadden een 
lengte van 67 voet (ca. 20 meter). Ze waren het dikst in het midden (rond het asgat) en werden 
naar het eind toe steeds dunner. De roeden hadden een kromming naar buiten (van de molen 
af). De binnenste roede was meer gebogen dan de buitenste. Het hekwerk volgde de 
kromming van de roeden. Er moest voldoende ruimte zijn tussen de wieken en de molenromp. 
Het profiel van de wieken was zodanig, dat er een maximaal rendement was van de wind. 
 
De roede moest over een afstand van ongeveer 5 meter rond het asgat zoveel mogelijk 
onbeschadigd blijven. Er werd niet in geboord om de roeden zo sterk mogelijk te doen zijn. 
Bij het realiseren van een zelfzwichtende roede ontkwam men er echter niet aan om door de 
volle lengte van de as, precies in het midden een gat te boren en dus ook door beide roeden. 
Voor de bediening van de zelfzwichter moest door dat gat een ronde stang heen en weer 
kunnen worden geschoven. 
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Waar de stang aan de staartkant uit de as kwam, bevond zich een soort hefboom, bestaande uit 
een lange, op zijn kant liggende, platte, zware, ijzeren staaf met op het eind 2 ronde gaten 
waaraan kettingen waren bevestigd. 
 
Aan de zijde van de kop was de stang via 
een paar ijzeren kniegewrichten verbonden 
met een lange treklat (doorsnede 5 bij 5 cm), 
die over de roede heen en weer kon worden 
getrokken. 
 

Aan de treklat waren door middel van 
telefoonbouten de beugels van de 
kleppen bevestigd. Bij onze molen 
waren er 21 kleppen per wiek. De 
kleppen hadden een afmeting van 120 

cm bij 40 cm. Het draaipunt van de klep zat 
op ongeveer 12,5 cm. De kleppen werden 
aan de achterzijde van de wieken gesloten. 
Door druk van de wind gingen de kleppen open. Bij zachte wind moesten de kleppen gesloten 
zijn. 
 
Bij het monteren en afstellen moest men er voor zorgen, dat er een evenwicht bestond tussen 
de weerstanden en het gewicht van het hevelijzer achter de molenas. Wanneer men de hevel 
rechtstreeks bij de achteras zou kunnen bedienen zouden de kleppen zonder moeite open en 
dicht moeten gaan. Om de kleppen vanaf de zwichtstelling (naast de kruihaspel) te kunnen 
openen en sluiten was er een ketting van 22 meter nodig. Het ene eind van de ketting was 
bevestigd aan het onderste oog van de hevel en het andere eind aan het bovenste oog. Boven 
de hevel was een balk gemonteerd waaraan een katrol was bevestigd, zodat men van onderaf 
de hevel kon bedienen. 
 

Molenmaker Bolhuis uit Thesinge, die de 
roede had gemaakt, had het geheel goed 
afgesteld. Bij het naar beneden trekken van de 
ketting werden alle kleppen gesloten en 
wanneer aan de bovenste ketting getrokken 
werd, gingen de kleppen allemaal tegelijk 
open. 
In evenwicht betekende, dat bij windstil weer 
en loshangende ketting de hevel en dus ook de 
kleppen in de stand bleven staan, zoals was 
geregeld. Half open kleppen zouden door de 
winddruk automatisch open moeten gaan. 
Gebeurde dat niet, dan moest het voor een 
twaalfjarige jongen geen enkele moeite zijn 
om door even aan één van de kettingen te 
trekken de kleppen iets bij te stellen. 
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De bediening ging als volgt: 
1. Bij stilstand werd de katrolketting in zijn hoogste stand getrokken, zodat de kleppen 

open gingen. De wind had dan vrij spel. Bleef de molen met de kop in de wind staan, 
dan gingen de kleppen ook niet meer vanzelf dicht. Toch werd de katrolketting aan 
een klos vastgemaakt. Bij onweer of na een paar dagen rust zou de wind immers 180 
graden kunnen draaien. Bij sterke wind zouden de kleppen dan sluiten, waardoor de 
molen terug zou gaan draaien. Als door wind van achteren de kleppen gesloten waren 
was het vanwege de winddruk niet meer mogelijk door aan de ketting te trekken de 
kleppen te openen. 

2. Wanneer het maalproces begon en er was een zwakke wind, zodat je alle aanwezige 
wind moest benutten, dan werden de kleppen gesloten en de ketting met enig gewicht 
verzwaard. Mocht een windvlaagje de kleppen even open duwen, dan werden nadien 
door het aangebrachte gewicht de kleppen direct weer gesloten. Wanneer het gewicht 
iets te weinig was, trok men de kettingen even iets aan. Hoeveel gewicht er nodig was, 
was een kwestie van ervaring. Een extra zwaar gewicht was niet nodig, immers door 
de hefboomwerking werd de uitgeoefende kracht vele malen vergroot.  

 
Zelfzwichting was een prachtig systeem, maar “zelf” was bij ons toch nog een beetje zelf de 
molen bedienen.  
Een zelfzwichter stoorde zich niet aan de snelheid van de molen, maar alleen, bij goede 
afstelling, aan de druk van de wind die op de kleppen neerkwam. 
 
Het gebruik van een hevel of hefboom is zo oud als de geschiedenis. In veel landen werd 
vroeger (en nu nog steeds) het water uit een put gehaald met behulp van een lange boom 
boven de waterput. Uit eigen omgeving kennen we de ophaalbruggen, die nog met de hand 
kunnen worden bediend. Verder zijn veel gereedschappen waarbij gebruik gemaakt wordt van 
de hefboomwerking, zoals tangen, scharen en klauwhamers. 
 
Een heel verhaal over een zelfzwichtende roede. Vanwaar die affiniteit tot die kleppen van 65 
tot 70 jaar geleden? 
 
Rond 1925, toen één van de roeden brak werd daarvoor een nieuwe zelfzwichtende roede 
geplaatst. Na ongeveer 11 jaar begonnen al de eerste kleppen naar beneden te vallen als 
gevolg van het doorroesten van de beugels en de slotschroeven. Achteraf gezien was dat wel 
heel snel. Waren de beugels te dun geweest of waren ze niet voldoende in de menie gezet? 
Het was niet anders! 
Af en toe dwarrelde er een klep naar beneden of moest er één uitgehaald worden vanwege 
breuk. Er werd geen molenmaker ingeschakeld om de kleppen te repareren of er nieuwe in te 
zetten. Dit had ongetwijfeld te maken met de slechte financiële toestand in ons gezin en 
bedrijf tijdens de ziekte van pa en na zijn overlijden in 1935. Verschillende foto’s van de 
molen in dit boek laten zien dat soms meerdere kleppen ontbraken. Ze getuigen van verval en 
het onvoldoende kunnen benutten van de aanwezige windkracht. 
 
Voor de 2e wereldoorlog waren er, behalve bij de ambachtslieden, niet veel gereedschappen in 
omloop. Het bleef beperkt tot een zaag, een hamer en een nijptang. Op een boerderij was er 
soms een bankschroef en enig ander gereedschap. Bij ons op de molen was ook weinig 
gereedschap aanwezig om zelf iets te kunnen repareren. Toch heb ik geprobeerd met het 
gereedschap wat we hadden diverse kleppen, die beschadigd waren te herstellen. Smid 
Blaauw maakte een serie nieuwe beugels en kuiper Homan zaagde uit oude Amerikaans 
grenen balken nieuwe regels. Bij gebrek aan een schaaf en een beitel was het voor mij niet 
mogelijk om geheel nieuwe kleppen te maken. Ze moesten immers scheluw (licht gebogen) 
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worden gezaagd. Ik had het toen ook niet kunnen doen. Bij het verwijderen zou het dunne 
bordhout door de aanwezige roestige spijkers ook kapot gaan. 
 
Alleen het regelhout op de einden was door roest van beugel en slotschroeven kapot, de rest 
was nog gaaf. Waar de einden kapot waren, heb ik de regel schuin doorgezaagd, de einden 
vernieuwd en met twee slotschroeven weer vastgezet. Het weinige scheluw dat daarna nog 
moest worden aangebracht was wel met een zak- of broodmes te doen. Met enig oud of nieuw 
bordhout was de klep dan weer bruikbaar. Er restte dan nog het aanzetten van de beugel met 
twee slotschroeven. “Dat was het dan!” 
“Toch niet, de klep moest nog worden teruggezet in de roede. Maar waar?” 
De kleppen waren bijna allemaal verschillend en daar meerdere kleppen het begeven hadden, 
was het passen en meten voordat de klep kon worden ingezet, met alle risico dat het niet de 
juiste plaats zou zijn. 
 
In het hekwerk zaten aan beide kanten, waar de klep moest worden ingezet, vaste bussen voor 
de draaipunten van de klep. Voordat een klep kon worden ingezet moest de beugel eerst weer 
van de herstelde klep worden afgehaald. 
De beugel moest eerst worden vastgemaakt aan de lange treklat en het draaipunt in de bus. 
Daarna ging je met de klep naar boven. De buitenste draaipunt werd in de bus gedaan en de 
andere, aan de kant van de roede, van achteruit in de daar al gemonteerde beugel geschoven. 
De bouten werden weer geplaatst en dan maar hopen dat de klep op de juiste plaats was 
geplaatst.  
In het begin van mijn reparaties bleek dat niet altijd het geval te zijn. 
Er was niemand in mijn omgeving die mij wat dat betreft wegwijs kon maken; ik moest het 
zelf uitvinden. 
 
Op zeker moment ontdekte ik bij de reparaties, dat er aan de linkerzijde op de regel 
uitgebeitelde Romeinse cijfers stonden en “toen schoot een lichtstraal hel en flikkerend door 
het duister van Joost’s hersens heen”. Het waren de volgordenummers van de kleppen. Het 
was nu maar aftellen. 
Een roede werd op de molenmakerswerf gemaakt met hekwerk, borden en kleppen. In elk 
onderdeel was met een beitel een nummer gezet, dus ook in de regels van de kleppen. 
Wanneer de roede helemaal klaar was, werden alle onderdelen er weer afgehaald. Alleen de 
roede werd door het asgat getakeld en vastgezet. Nadien werden alle onderdelen 
teruggeplaatst, zo ook de kleppen op nummervolgorde. De molenmaker had het voordeel dat 
hij bij het plaatsen van de kleppen bovenaan kon beginnen en vrij kon staan op de heklatten. 
Bij reparatie moest je tussen de reeds geplaatste vooruitstaande kleppen staan (zie ook de foto 
op blz. 79). Het opnieuw inzetten van kleppen was link werk. Het was moeilijk lopen met in 
de ene hand de klep en met de andere hand je vast te houden. Je kwam altijd een hand tekort 
en je moest ook nog het werk op grote hoogte doen. 
Een kleine molen, zoals die van ons, was nog steeds hoog. 
Ondanks de moeite die het repareren van de molen heeft gekost, was het dankbaar werk. 
 
Het gebruik van molenzeilen. 
 
Om doelmatig van windkracht gebruik te kunnen maken wordt al eeuwenlang gebruik 
gemaakt van zeilen. Het bekendst zijn de zeilen, die gebruikt worden/werden bij de 
scheepvaart en de windmolens. 
De windmolens die wij kennen zijn Oudhollands, zo eigen, zo aan elkaar gelijk. 
Er is een vrij groot verschil tussen het gebruik van zeilen door een schipper en een molenaar. 
Bij de schipper gaat het gebruik van de wind vrij rechtstreeks. De wind wordt gebruikt om een 
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beweegbaar schip vooruit te duwen, waarbij veel stuurmanskunst van de schipper te pas komt. 
Het gebruik van de wind door de molenaar is meer indirect. De molen is een statisch geheel 
en de druk van de wind moet omgezet worden in een draaiende kracht. Er moet energie 
ontstaan. 
 
De molenaar is afhankelijk van de windkracht en het profiel van het hekwerk, zoals dat door 
de molenmaker is gemaakt. Het profiel van de roede met het hekwerk heeft een grote invloed 
op het rendement van de winddruk. (Ik kan niet verklaren hoe en waarom). 
Ik heb zelf meer ervaring met het grote effect van het voorgelegde zeil op de snelheid van de 
molenwieken. 
Molenzeilen werden door de zeilmakers op maat geleverd, even lang en breed als het hekwerk 
van de molenwiek. De zeilen waren volledig omzoomd door een stevig touw. Het uiteinde 
van het zeil had een sierlijke ronding. Het doorlopende touw werd aan een kram van de 
andere roede vastgemaakt. Het binnentouw werd vastgemaakt aan de roede waarvoor het zeil 
was voorgelegd. 
 
Bij het voorleggen werd het zeil, dat over de volle lengte was opgerold, van onderen 
losgemaakt en uitgerold. Het zeil was aan de kant van de roede voorzien van een dik touw 
met om de 45 cm een lus van een dunner touw. Op de roede waren om de 45 cm houtjes 
aangebracht, om daar de lussen vast te haken. De houtjes hadden de vorm van een zittende 
kikker en ze werden dan ook kikkers genoemd. Wanneer het zeil geheel uitgerold was, ging 
de molenaar of zijn knecht(je) via het hekwerk naar boven tot ongeveerd drievierde van de 
hoogte en ging dan al dalende de lijnen aankikkeren. Aan de buitenkant van het zeil zaten 
enkele scheerlijnen, waardoor het zeil strak achter de hekken kon worden getrokken. De lijnen 
werden op een handige manier achter het hekwerk vastgemaakt en wel zodanig dat ze later in 
één ruk weer los gingen. De onderste vrije touwen werden aan de hoeken van het hekwerk aan 
klossen zo vast gemaakt, dat ze eventueel in het pikkedonker bij het afzeilen los te maken 
waren. 
 
Bij het “aanspannen van de molen”, zoals wij dat noemden, werd niet gevraagd naar de 
weersomstandigheden. Regen, wind, mist, sneeuw, ijzel of strenge vorst. Het moest gebeuren. 
Het was wel eng om bij al die verschillende weertypes de hoogte in te gaan om de zeilen vast 
te leggen.  
Bij harde wind was het vaak niet nodig dat al het zeil werd voorgelegd, maar bijv. 1/3 of 2/3. 
Het werd geregeld vanaf de één of twee scheerlijnen. 
Bij het afzeilen werden de touwen losgemaakt en het zeil (vanwege de wind) naar achteren 
opgerold. Door het zeil enkele keren van het hekwerk te lichten lag het al spoedig als een 
slang van boven tot beneden op het hekwerk. Met een fikse zwaai werd dan het zeil achter de 
roede geslagen, waar het door de daar aanwezige haken werd vastgehouden en de rest werd 
door de hekken getrokken en daar vastgemaakt. Het grootste deel van het zeil lag dan 
beschermd achter de roede en voorzomers. 
Er restte dan nog het wegnemen van de windborden en het aansluiten van de bliksemafleider 
aan de ringleiding.  
 
Het voorleggen van de zeilen en het afzeilen was een heel karwei (en voor een jongen onder 
de 17 jaar een pittige klus). 
In de winter kon het wel eens voorkomen dat regen overging in ijzel of vorst en dat daardoor 
de zeilen bevroren. Het was gewenst de zeilen op tijd op te bergen. Natte, bevroren zeilen 
waren niet handelbaar en er was het gevaar dat het stof zou breken bij het oprollen.  
Het kunnen beschikken over minstens één zelfzwichtende roede was een ware uitkomst. 
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Molen “Germania” 
te Thesinge 
(W. E. Karsijns) 

 
Het is een bijzonder mooie foto van een molenwiek, de zwichtstelling en de omgeving. De 
molenwiek is hier ontdaan van zeil en windbord (ook wel zwichtbord genoemd). 
 
Het windbord wordt geplaatst op het einde van de molenwiek en heeft een groot effect op het 
draaivermogen. Bij sterke wind moet men goed overwegen of de windborden al dan niet 
geplaatst moeten worden. Het plaatsen en wegnemen van de windborden is op zichzelf zeer 
eenvoudig. Alleen bij sterke wind is het moeilijk manoeuvreren met het grote bord. 
Het losse bord wordt voor tegen de molenwiek aangelegd en vervolgens 10 à 15 cm, zoals een 
lade, achter nokken naar boven geschoven en wordt dan door de aanwezige verende lat onder 
een klamp van het bord vastgehouden. 
 
De verende lat is op de voorzomer van de molenwiek zichtbaar. Het is een lat van ongeveer 
18 mm dik, natuurlijk van Amerikaans grenenhout. De lat is op de tweede en derde heklat 
ingelegd en vastgezet. Op de vierde lat is de inkeping dubbel zo diep als op de tweede en 
derde heklat. Bij de diepere inkeping kan de verende lat op en neer bewogen worden. Wordt 
het bord tot de hoogste stand ingeschoven dan valt de kop van de verende lat achter een klamp 
van het bord en zit het bord vast.  
Bij het uithalen van het bord wordt de verende lat in de diepe inkeping getrokken en valt het 
bord naar beneden. Ook in het pikkedonker kan men de borden in- en uitdoen. 
Doorgaans worden de borden, wanneer de molen lange tijd stil blijft staan eruit gehaald en op 
de pelzolder bewaard. 
De korte lat in het grote hekwerk is bestemd voor het bevestigen van de scheerlijnen van de 
molenzeilen. 
 
Zwichtstelling 
Het ligt voor de hand, dat men in een zwichtstelling alleen een soort steiger herkent. Een 
omloop, die het voor de molenaar mogelijk maakt de molen te bedienen. 
Op het eerste gezicht is daar eigenlijk ook alles mee gezegd. 
Meestal wordt niet onderkend dat de stelling een belangrijke functie heeft bij het kruien (het 
op de wind zetten van de molen). 
 
Er is reeds beschreven, dat een molen uit een vast en een beweegbaar deel bestaat. Om het 
beweegbaar deel te kunnen laten functioneren zijn er nodig: de staart, de grote en de kleine 
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spruit, de schoren en natuurlijk de kruihaspel. Voor stellingmolens betekent het, dat de 
stelling zodanig gemaakt is, dat die de kracht van het kruien kan doorstaan. 
 
De bouw van een zwichtstelling is molenmakerswerk, wat niet gemakkelijk door anderen 
kan worden overgenomen. 
Bij een achtkantige stellingmolen, zoals de “Germania”, bestaat de zwichtstelling uit 8 velden, 
die samen één geheel vormen. De balken van de binnenrand liggen op gemetselde steunberen, 
die uitsteken uit de muren. De buitenste lange balkenpartij wordt gedragen door 8 balken met 
schoren, die onder door beugels met de steunberen zijn verbonden. De binnenste en buitenste 
ring zijn door een scala aan balken met elkaar verbonden. 
Het is belangrijk dat de acht velden perfect en sterk aan elkaar gemonteerd zijn, zodat door de 
grote kracht van het kruien de velden niet gaan scharen. 
 
Een aantal belangrijke punten: 

1. Zowel de balken van de binnenring als de balken van de buitenring moeten elkaar 
overlappen en nauwkeurig in elkaar zijn gekeept. 

2. De binnenring wordt door 16 klossen hout op gelijke afstand van de muren gehouden. 
3. Er moet zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van planken van dezelfde kwaliteit 

(duurzaam hout) en afmeting (even dik en breed). Bovendien moeten de planken 
voldoende lang zijn. Bij de verbinding van de velden moeten de schuine kanten 
vrijwel naadloos op elkaar aansluiten.  

4. De draadnagels voor de planken moeten voldoende dik en lang zijn. Ze moeten 
immers niet alleen de planken op hun plaats houden, maar ook de hele constructie van 
de stelling stabiliteit geven. Zonodig moet er voorgeboord worden, vooral op de 
einden, om scheuren door droogte te voorkomen. 

5. De leuning voorkomt dat men van de stelling valt. Bovendien geeft de leuning 
stabiliteit aan de hele constructie.  

6. In de velden moet er voldoende ruimte tussen de planken zitten om de wind vrij spel te 
geven voor het drogen. De planken moeten goed onderhouden worden door het hout 
regelmatig te verduurzamen met koolteer, carbolineum of iets dergelijks. 

 
“Wie moet dat betalen? Zoete, lieve Gerritje. Wie moet dat betalen? Zoete, lieve meid.” 
Een bekend liedje uit onze jeugd. “En zo was het!” Daarom werd wel eens iets gedaan of 
nagelaten, wat eigenlijk niet kon. Om de zwichtstelling begaanbaar te houden werden er wel 
eens te dunne of te korte planken gebruikt. Bij vervanging van de lange dikke balken van de 
buitenring werd wel eens volstaan met kortere, zodat deze koud tegen elkaar aansloten in 
plaats van met de noodzakelijke inkepingen. Ze werden dan wel om de hoeken voorzien van 
een strook plaatijzer Al die noodoplossingen deden afbreuk aan de kracht van de stelling. 
 
In 1935 kwam de oude Zijlstra (achter in de vijftig?) met het idee de achter de molen 
aangebouwde dusthok (opslagplaats van dust, een afvalproduct dat bij het pellen vrijkomt) af 
te breken en de lange, dikke, Amerikaansgrenen planken van het schuine dak te gebruiken 
voor de buitenvelden van de stelling. Het is zo gedaan. 
 
Om het scharen van een zwakke stelling te voorkomen en het kruien te vergemakkelijken was 
het wenselijk de kruiring boven in de molen vaker te smeren en er voor te zorgen dat bij het 
uitleggen van de ketting bij het kruien de haak niet om de buitenste ring werd gelegd, maar 
ongeveer 80 cm naar binnen, waar ook de spatiegaten voor de kruihaak waren gemaakt. De 
kruihaken waren voorzien van een dwarsijzer om doorzakken te voorkomen. 
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Wanneer door de wind het raderwerk van de molen in beweging werd gebracht, dan was het 
tijd om de verkregen windenergie te gaan gebruiken. 
Voor de molen “Germania” betekende dat het malen van boerengraan tot veevoeder en het 
malen van rogge voor roggebrood voor menselijke consumptie. 
 
In vroegere jaren werd op het platteland maar weinig wittebrood gegeten. Het bleef meestal 
beperkt tot één sneetje per broodmaaltijd. Het meel voor het wittebrood werd nauwelijks door 
de dorpsmolenaar gemalen. In mijn kindertijd werd wittebrood nogal eens gebakken van 
Amerikaanse bloem. “Uncle Sam” stond op de zakken. De Amerikaanse bloem werd vaak in 
relatie gebracht met het optreden van bakkerseczeem. Zowel broer Luit, als onze dubbele neef 
Jan Oomkes, heeft daardoor het bakkersvak vaarwel moeten zeggen. Het hoe en waarom is 
mij niet bekend. 
Tijdens de oorlogsjaren werd natuurlijk een hoeveelheid tarwe gemalen voor diverse 
consumptiedoeleinden. 
 
Zoals al hier en daar vermeld, is de molen “Germania” na 1927 niet meer gebruikt voor het 
pellen van gerst. Diverse grotere pel- en korenmolens in Groningen hebben het uitgehouden 
tot circa 1950 en toen was het vrijwel overal gedaan. 
In het volgende hoofdstuk zal nog iets geschreven worden over de inrichting van de molen 
“Germania” als pelmolen. 

 
Het binnenwerk van de molen 

 
a. bovenas 
b. bovenwiel 
c. bonkelaar 
d. koningsspil 
e. luiwerk, hier met schijven (de “Germania” had 

tandwielen) 
f. spoorwiel of takrad 
g. steenschijfloop 
h. steenspil 
i. maalbak 
j. kaar (of voorraadbak) 
k. schoen 

 
 
 

 
Constructie van de maalderij  Spoorwiel en schijfloop 

j 
k 
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Het grote takrad of spoorwiel (f) boven de steen- of stellingzolder was de distributeur van 
kracht. 
De tanden van het tandwiel grepen tussen de 28 staven van de steenschijfloop (g), die 
gemonteerd was op de lange ronde steenspil (h) van circa 5 meter. De steenspil had boven 
een diameter van 35 cm en onder een diameter van ongeveer 23 cm. 
 
Onder in de ronde, houten steenspil was een vierkante ijzeren spil gemonteerd. Deze had 
onderaan twee klauwen om de lopersteen aan te drijven. Het geheel werd een klauwijzer 
genoemd.  
De ijzeren spil (of klauwijzer) was als volgt bevestigd in de houten steenspil: 
 

Het tapse bovenste deel van het 
klauwijzer zat over een lengte van circa 
50 cm midden in het onderste deel van de 
houten steenspil. Om het klauwijzer er 
weer uit te kunnen halen, was er in de 
steenspil een sleuf gemaakt, welke 
afgedekt werd met een (op de steenspil 
lijkend) passtuk. De ijzeren spil werd 
vastgeklemd met stevige banden, welke 
rond de houten steenspil waren 
aangebracht (zie ook de foto hiernaast). 
 

Maalderij in de “Germania” (foto W. E. Karsijns) 
 
De overgang van het ronde hout naar het vierkante ijzer bevond zich ongeveer 20 cm boven 
het deksel van de maalbak. De vierkante spil diende om de toevoer van graan naar de 
maalstenen te regelen. De schoen (ook wel schuddebak genoemd) had aan één zijde een 
verlengstuk, dat ongeveer 25 cm voorbij de steenspil stak. Met een katrol en een gewicht kon 
dit verlengstuk tegen de vierkante steenspil worden getrokken. Bij het draaien van de molen 
werd daardoor de schoen geschud en werd zo de toevoer van het graan naar de maalstenen 
geregeld. - Het klepperde altijd zo gezellig. - Aan het eind van de schoen (daar waar het graan 
in het kropgat viel) was aan de onderkant een zware magneet bevestigd, om de eventueel 
aanwezige metalen uit het graan te verwijderen en zo te voorkomen dat de stenen door het 
metaal beschadigd werden. 
 
Onderaan de ijzeren steenspil zaten twee 
klauwen. Deze twee klauwen pasten in twee 
verticale sleuven in de rijn (molenijzer). 
Een rijn was een ijzeren kruis met armen van 
circa 15 cm, welke paste in het middengat van 
de lopersteen.  
Midden in de rijn bevond zich een iets taps, 
vierkant gat, waarin de kop van de bolspil 
onwrikbaar vast gleed. De bolspil en de rijn (en 
daarmee de lopersteen) vormden daardoor één 
geheel.  
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De bolspil had een lengte van ongeveer 1 meter. De klauwen van de steenspil rustten op de 
kop van de bolspil en de rijn. Er zat iets speling tussen. Dat was nodig omdat de schijfloop 
boven en de maalsteen vaak niet helemaal horizontaal liepen. 
 
De onderste steen, ligger genoemd, was veel dunner dan de loper en lag onbewegelijk op een 
bed van zware blokken. Het gat in het midden van de steen werd opgevuld met een stuk 
boomstam. In het midden van de boomstam zat een gat met een diameter ter grootte van de 
hals van de bolspil. Het gat had een lagerfunctie. Om het gat ook over langere tijd passend te 
doen zijn, waren er in de boomstam drie verticale sleuven gehakt van circa 10 cm diepte, 
zodat met behulp van wiggen en neuten (blokjes) de juiste diameter kon worden bewaard. De 
boomstam met gat werd een steenbus genoemd. Behalve dat de bolspil in de steenbus 
draaide, schoof hij ook vrij vaak op en neer (vanwege de dieptestelling van de stenen). 
 
Het ondereind van de bolspil rustte in een taatspot, een enigszins taps gevormde bus. De 
taatspot zelf was bevestigd in een blok hout. Het blok hout rustte op een dikke balk van 2 
meter lengte. In de balk was een ongeveer 7 cm diepe ruimte gemaakt voor het blok. Deze 
ruimte was zo groot dat het blok met de taatspot nog enigszins kon worden verschoven. Het 
ene eind van de bolspil stond immers in de taatspot en het andere eind was onwrikbaar vast 
verbonden met de lopersteen en circa 25 cm lager vastgeklemd in de steenbus. 
Door het blok hout waarin de taatspot met wiggen te verschuiven was men in staat de loper 
egaal over de legger te laten gaan. Na het scherpen van de stenen moest men altijd wel wat 
bijstellen. Je moest daarvoor altijd met z’n tweeën zijn. 
 
Het ondereind van de bolspil had een diameter van 5 cm. 
Het was onvoorstelbaar welk een groot gewicht er dagelijks en vaak draaiend in de taatspot 
stond, namelijk de schijfloop, de steenspil, het klauwijzer, de lopersteen en de bolspil. 
 
In de oorlogstijd - Takens was toen al onze molenmaker - kregen wij slijtage aan de taatspot 
en de steenbus met het vulhout. Beide onderdelen moesten worden vernieuwd. 
Wagenmaker Homan kon ons helpen aan vulhout voor het maken van de steenbus, hout wat 
normaliter gebruikt werd voor het uitdraaien van een wagenwielas.  
Smid Blauw draaide het op de draaibank van binnen en van buiten in de juiste maat. Takens 
deed de rest, namelijk het maken van sleuven en neuten. Smid Blauw maakte een nieuwe 
wigvormige taatspot met in het centrum een licht glooiende verhoging en leverde er een 
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conische schijf bij (het einde van de bolspil was ook enigszins rond). De bedoeling was om 
door meerdere wrijfvlakken de slijtage te beperken. Het ging echter niet; de bolspil kwam te 
hoog te liggen, waardoor de maalstenen elkaar onvoldoende raakten. Het is wel in orde 
gekomen, maar dan zonder een schijf in de taatspot. Ik herinner mij dat pa vroeger soms een 
rijksdaalder (toen een dagloon) in de taatspot deed. Dat schijnt vroeger gebruik te zijn 
geweest. Ook heb ik wel eens gehoord, dat er toen nog veel met glijlagers werd gewerkt, bij 
voorkeur gemaakt van legeringen van harde en zachte metalen. Bij ons werd voor de smering 
gebruik gemaakt van een kluitje gesmolten reuzel met daaraan raapolie toegevoegd. 
 
De brug(balk) met een lengte van 2 meter en een doorsnede van 25 bij 30 cm met daarop het 
blok met de taatspot diende voor het bedienen van de lopersteen, namelijk voor het variëren 
van de afstand tussen de stenen. De brug diende er ook voor om al het gewicht te dragen, dat 
al genoemd is bij de druk op de taatspot. 
 
In 2002 was het de vrijwillige molenaar Gerkens niet meer toegestaan om de maalstenen te 
gebruiken. De mensen van de Molenstichting twijfelden aan de sterkte van de brugbalk. 
 
Het scherpen van de stenen, billen genoemd. 
 
Om de maalstenen te kunnen scherpen, was het nodig om de maalstoel letterlijk van zijn 
ommanteling te ontdoen. Het was een kleinigheid. Alle onderdelen waren zo gemaakt dat de 
stenen in korte tijd konden worden blootgelegd. Het verwijderen van de schijfloop en de 
steenspil met daaraan het klauwijzer kostte meer inspanning. 
Boven in de schijfloop zaten er twee grote krammen en daarboven was er een groot takelblok 
om de voornoemde delen uit het kropgat te tillen. De spil werd in een zijwaartse richting aan 
één van de achtkantstijlen van de molen vastgemaakt. 
Er restte nog de lopersteen op te vijzelen en te keren. Dit ging als volgt: 

 
Er werden 2 kwartronde draagbeugels aan de 
lopersteen bevestigd. Daartoe zaten er 
tegenover elkaar 2 ronde gaten in de zijkant 
van de steen. Naast de steen stond een 
zwenkbare steenkraan (galg), die boven het 
midden van het kropgat werd gedraaid. 
Aan de galg hing een vijzel (schroefspil), 
waaraan de draagbeugels met een bout werden 
bevestigd (zie figuur hiernaast). 
Het takelen kon beginnen. 
 
Om de rijn (molenijzer), die onder de 
lopersteen was gemonteerd, niet los te 
wrikken, werd zeer voorzichtig de schroef 
boven de vijzel iets aangedraaid. De 
lopersteen kwam zodoende iets los te liggen 
van de ligger. De tap van de bolspil zat 
meestal zo vast in de rijn, dat de bolspil mee 
omhoog ging. Hierdoor zou de rijn los kunnen 
komen van de steen. Om dat te voorkomen 
werd via het kropgat onder elke vleugel van 
de rijn een houten keiltje gelegd, waarop men 
de steen weer liet zakken. 
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De rijn bleef dan goed vastzitten in de steen. Als die er uit sprong was je nog niet jarig. Het 
was een hele klus om de rijn opnieuw op de juiste plaats vast te zetten. De kern moest immers 
precies in het midden zitten, anders zou de steen gaan slingeren. Wanneer de steen weer vast 
op de rijn lag, werd met een moker en een stempel de tap van de bolspil uit de rijn 
losgeslagen. De bolspil zakte vervolgens terug in de taatspot. 
De steen en de rijn waren dan los van de bolspil. De moer werd weer aangedraaid en de 
keiltjes werden weggenomen. De sleutel van de moer werd met een draadje geborgd. Daarna 
kon men door het draaien van de steen, de lopersteen zonder moeite omhoog draaien. 
Wanneer de steen voldoende hoog “opgevijzeld” was, werd de steen een halve slag gedraaid, 
waardoor het maaloppervlak naar boven kwam. De steen werd vervolgens opzij gezwenkt en 
op een stevige balkenpartij naast de maalstoel gelegd. De draagbeugels werden weggehaald 
en daarna kon het billen beginnen. 
 
Tot 1900 werden de molenstenen uitsluitend gemaakt van natuursteen, namelijk van 
Andernachtse steen, afkomstig uit de Eiffel. De stenen werden, ondanks hun grijsbruine kleur, 
blauwe Duitse stenen genoemd. De steensoort, een soort gestolde lava, was zeer poreus, 
waardoor het een groot snijdend vermogen had. Deze steensoort was uitermate geschikt voor 
maalstenen. Uit overlevering weet ik, dat dergelijke stenen vaak gebild moesten worden. Het 
billen bestond uit het uithakken van kerven (groeven). Bij grote stenen werden de kerven 
boogvormig uitgeslagen.  
 
In mijn kindertijd gebruikte pa al kunststenen. 
De steen had een diameter van 1.40 meter. In het midden het zogenaamde kropgat voor het 
klauwijzer (voor het aandrijven van de lopersteen) en 2 schuin lopende gaten (de zogenaamde 
zwelggaten) om het te malen product tussen de stenen te leiden. 
 
De blauwe stenen hadden het nadeel dat de steen over het hele oppervlak van een 
gelijksoortig materiaal was, waardoor de groeven slecht zichtbaar waren bij het opnieuw 
billen. De verhogingen tussen de groeven sleten tijdens het maalproces snel weg, waardoor de 
maalcapaciteit terugliep. 
 
Kunststenen hadden het voordeel dat ze gemaakt waren van verschillende materialen. De 
opstaande regels (maalruggen), waaraan niet of weinig gehakt hoefde worden waren van 
amaril of kwarts (zeer harde materialen) en het licht beige materiaal daartussen, dat 
weggebeiteld moest worden, was wat minder hard. Het billen gingen daarbij gemakkelijker. 
Het materiaal wat uitgeslagen moest worden was weliswaar nog zeer hard, maar minder hard 
dan de regel die moest blijven staan. 
 

Het uithakken (billen) werd gedaan met speciale 
bilhamers. Dit waren mokers met aan beide zijden een 
zware, met staal verharde, scherpe beitel van 4 cm breed. 
De kerven in de molenstenen werden uitgehakt in een 
bepaald patroon. Bij grote stenen maakte men meestal een 
“pandenbilsel” De steen werd daarbij ingedeeld in 
panden. Een steen met een diameter van 1.40 meter (zoals 
bij ons), had een buitenomtrek van circa 4.40 meter. De 
omtrek van het kropgat was ongeveer 90 cm. In elk pand 
was er één doorlopende maalrug vanaf 5 cm van het 
kropgat tot aan de rand. Alle maalruggen in een pand, dus 
ook de kerven liepen evenwijdig aan elkaar in een ronding 
gelijk aan de ronding van de buitenkant van de steen. De 
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ruggen werden steeds korter, naargelang ze verder van de doorlopende rug aflagen. De kerven 
waren meestal 1 cm breder dan de maalruggen. 
Als ik me goed herinner hadden onze stenen 4 maalruggen per pand. Bij elke aansluiting was 
de maalrug in het begin iets smaller om de doorvoer van het graan, maar vooral ook de 
luchtstroom te bevorderen. 
 
Voordat met het scherpen van de stenen werd begonnen, was het gebruikelijk de 
stellingdeuren te sluiten en de ramen te blinderen, zodat er geen licht van buiten op de stenen 
kon vallen en er geen ongelijke schaduwen van de maalruggen ontstonden. Als lichtbron had 
elke biller de beschikking over een olielampje, dat zo nu en dan werd verplaatst. 
 
Zoals al genoemd waren de bilhamers voorzien van twee beitels. Het voordeel was dat de 
hamers daardoor extra zwaar waren en dat men de beschikking had over twee verschillende 
beitels. Met de scherpe beitel werd op de scheiding van de maalrug en het zachtere gedeelte in 
de voorronding een snede gehakt van 4 
mm en in de achterronding een snede van 
ongeveer 7 mm. Het was heel precies 
werk, waarvoor een scherpe beitel nodig 
was. Voor het tussengedeelte, de kerf 
genoemd, werd het bilsel uitgeslagen met 
een reeds gebruikte beitel, die al enigszins 
stomp was. Door het diepteverschil tussen 
voor- en achtersnede liep het 
maaloppervlak iets schuin. De achtersnede 
van 7 mm werd iets breder gehouden om 
de luchtstroom tussen de stenen te 
vergroten en het meel en de ontstane 
warmte sneller af te voeren. Als leerling 
begon je met het uithakken van de 
achtersnede omdat deze toch wat breder en 
ruwer mocht zijn. Het voorsnijden was voor de meester-biller. Men had steeds een boendertje 
bij zich om het resultaat van het billen te kunnen beoordelen. Het was gewenst om bij het 
billen een beschermbril te dragen. De handen liet men meestal onbeschermd, met als gevolg 
dat je af en toe bloed op de handen kreeg. Het kwam meermalen voor dat er na een week nog 
bilsel uit de wondjes kwam of dat je het bilsel er met een speld moest uit peuteren. 
 
Wanneer de stenen waren blootgelegd om te worden gebild, had de molenaar altijd haast. Pa, 
toen hij nog gezond was, en later oud-molenaar Zijlstra gingen na het avondeten weer naar de 
stenen om verder te gaan met het billen. Het was vroeger gebruik om de molen zo snel 
mogelijk weer gebruiksklaar te hebben. In de wintertijd was het een koude bedoening, daar 
boven in de molen. Het tochtte altijd. 
 
Na het billen volgde de controle. Er werd gekeken of de rijn nog voldoende vastzat in de steen 
en of de zwelggaten nog voldoende groot waren voor de toevoer van graan. Bij de steenbus 
werd gekeken of deze nog goed sloot om de bolspil. De neuten en wiggen werden zonodig 
aangepast en kleine beschadigingen in het hout werden afgedicht met wat vlasvezel en vet. 
Daarna werd de steenbus afgedekt met een rond stuk blik om het vuil te keren. Tussen de 
steenbus en de taatspot zat rond de bolspil vaak een soort houten bloempot om 
verontreiniging in de taatspot te voorkomen. 
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Daarna werd het tijd om de lopersteen weer te lichten, te draaien en weer op de nok van de 
bolspil neer te zetten. Doordat er een merkje was aangebracht op de nok van de bolspil, was 
het mogelijk om de verbinding als voorheen tot stand te brengen. Nadat de loper was 
geplaatst, begon het zogenaamde wegen. Daarbij liet men de loper op en neer bewegen om te 
controleren of de loper gelijkmatig neerkwam op de legger. Wanneer de loper nog wat ging 
wippen, dan werd het blok met daarin de taatspot met behulp van wiggen iets verschoven tot 
de juiste positie werd bereikt. Het stellen van de steen was altijd werk voor twee personen. In 
de beginjaren werd het stellen van de wiggen meestal gedaan door Hendrik. Hij had het 
schijnbaar vroeger ook met pa gedaan. Hendrik werd in 1935 immers al 20 jaar.  
Nadat de steen zich weer in de goede positie bevond, werd de steenspil met klauwijzer 
teruggeplaatst en werd de maalstoel weer aangekleed. De molen kon dan zijn werk weer doen 
en we zeiden of dachten: “Het had eigenlijk eerder moeten gebeuren!” In de begintijd toen 
Hendrik en ik er alleen voor stonden, zagen we er wel een beetje tegenop om de stenen uit 
elkaar te halen. Toen Zijlstra later kwam, werd het anders.  

Voor het billen hadden we meestal 6 bilhamers nodig met in totaal 12 beitels. Voor het 
scherpen van de beitels maakten we gebruik van een grote, zware, natte zandslijpsteen die 
onder in de molen stond. “Natte” betekende dat de steen nat gehouden werd doordat deze 
door een waterbak draaide. De beitels mochten bij het slijpen niet warm worden, omdat het 
staal dan kon beschadigen. Het draaien van de slijpsteen was zwaar werk. Toen heb ik wel 
eens gedacht aan het versje op Michiel de Ruyter: “In een blauwgeruite kiel, draaide hij aan 't 
grote wiel, de ga-a-a-a-anse dag. Maar Michieltjes jongenshart, leed ondragelijke smart. A-
ach! A-ach! A-ach! A-ach!” 
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Tijdens de Monumentendagen in de herfst van 2003 hebben onze dochter Diena en ik een 
bezoek gebracht aan de molen in Thesinge. Op de pel- of stellingzolder troffen wij de 
vrijwillige molenaar Gerkes aan in gezelschap van enkele bezoekers. Één van de bezoekers 
informeerde naar het verschil tussen een koren- en een pelmolen. Staande bij de maalstoel kon 
hij zich wel iets voorstellen bij het malen. “Maar wat werd er onder pellen verstaan?” en “Wat 
was er van het pellen bij deze molen nog te zien?” Gerkes keek mij aan en zei: “Vertel het 
maar! Deze man is hier als molenaar opgegroeid.” Voor de bezoekers was het een verrassing 
een oud-molenaar van de molen te ontmoeten. Helaas kon ik weinig vertellen over het pellen. 
Ik had het pellen immers zelf nooit gedaan. Ik kon wel iets vertellen over de inrichting van het 
pelwerk, zoals het vroeger was geweest. 
Nadat omstreeks 1930 de pelstenen waren verkocht en geruimd, waren de twee pelspillen met 
de schijflopen opgeborgen op de zolder van het kleine kamertje van het voorhuis en helaas in 
de oorlogsjaren opgestookt als brandhout. Wat zouden ze nu nog als tastbare herinneringen 
dienst kunnen doen. 
 
Pa was van nature geen timmerman. Voor klusjes kreeg hij de hulp van zijn achterbuurman, 
Andries Slachter, van beroep dorsmachinehouder. Hij was een vindingrijke man, die alles kon 
maken. Hij was iets gehandicapt door een stijf been. Toen pa in 1934 een beroerte kreeg, was 
hij er nog niet toe gekomen het verdere pelwerk te ruimen. Om wat meer ruimte op de 
meelzolder te krijgen hebben Zijlstra en ik de schooninrichting van gort en de builkist, die op 
de meelzolder stonden, gesloopt. – Het was voor mij als jonge vent gemakkelijker om de 
zakken meel weg te slepen, dan alles te stapelen, zoals voorheen gebruikelijk was. – Van 
jongs af aan was ik altijd al nieuwsgierig geweest. Bij sloop en afbraak lette ik goed op, 
waarom en waarvoor iets gemaakt was. Door het successievelijke slopen van het pelwerk, het 
één en ander met elkaar in verband te brengen en door navraag bij Zijlstra heb ik een 
behoorlijk inzicht gekregen in het pellen. Het fijne weet ik er echter niet van. 
 
Bij het schrijven over de koren- en pelmolen, kwam ik er niet onderuit, om ook iets te neer te 
zetten over het pelwerk van de molen. 
 
In het algemeen verstaat men onder “pellen” het van de bolster ontdoen van zaden en 
vruchten. Zoals reeds in het voorwoord staat vermeld betekende “pellen” voor de Groninger 
molens het pellen van gerst tot gort. Dus gerst geschikt maken voor menselijke consumptie. 
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Wat was daarvoor nodig in een windmolen? 
Veel kwam overeen met dat wat ook in een korenmolen werd gebruikt, namelijk schijfloop, 
steenspil, klauwijzer, rijn, bolspil met nok en taats, taatspot en ondersteuningsbalk. 
Totaal anders waren echter het bilsel van de stenen en de kuip rondom de stenen. 
De werkzaamheden bij het pellen waren ook heel anders dan bij het malen. Ik noem het 
inlaten van het graan, de vele herhalingen van bewerken, het zeven en het uitwaaieren van 
bijproducten. 
 
Zoals bekend, gebeurde het malen van graan tussen de lopersteen en de liggersteen, waarbij 
het graan gedistribueerd werd aangevoerd. Bij het pellen stond er op de maanbladen een kaar 
met een schuif met daarin 15 à 20 kg gerst, wat in één keer werd gelost. 
 
Een pelsteen had aan de oppervlakte enkele zwaaigroeven 
en aan de zijkant (buitenronding) kleine verticale groeven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
De pelkuipen 
waren in wijdte verstelbaar door passtukken en 
waren aan de binnenkant voorzien van metalen 
platen, pelblik genoemd. De platen werden, voordat 
ze gemonteerd werden, door de molenaar geruwd. 
Hij trok lijnen over de platen en sloeg daarna met 
een vierkantige pen op korte afstand van elkaar 
gaatjes in de platen, die daarbij op een houten 
ondergrond lagen. De lezer kan het nadoen met een 
vierkante spijker. Door het drevelen scheurt het blik 
een beetje en wordt daardoor zeer ruw. Voorzover ik 
weet, werden ook de maanbladen boven de steen 

voorzien van pelblik. 
 
De schijfloop van de steenspil van de pelmolen was kleiner dan die van de korenmolen. Bij 
evenveel wind was de snelheid van een pelsteen groter dan die van een maalsteen. Voor een 
goed effect moest de pelsteen een hoge snelheid hebben. Voor het pellen was een stevige, 
gelijkmatige wind nodig. Een dergelijke wind werd vroeger een “pelwind” genoemd.  
 
Wanneer de pelsteen op volle snelheid draaide, werd de hele kaar gerst in één keer op de steen 
gelost. Door de groeven van de steen en de luchtstroom werd de gerst met grote snelheid 
tegen de geruwde blikken kuipwanden rond de steen en de onderkant van de maanstukken 
geslingerd. De gerst die bij de zijkant naar beneden viel, werd daar door een schuine ijzeren 
strip onderaan de steen weer naar boven gegooid. Het graan kreeg geen rust voordat het van 
de meeste bast was ontdaan. Het was aan de peller hoelang het proces ging duren en hoe vaak 
het herhaald werd. Vond hij het welletjes, dan trok hij in één keer een grote schuif uit de 
pelkuip. De hele voorraad werd in een aan een beugel gehangen vat opgevangen en 
vervolgens gestort in een boven- en naastgelegen zeefinstallatie. 
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Doordat de steen in één keer onbelast ging draaien, nam de snelheid van de steen fors toe. Het 
kwam zelfs voor dat, door de snelheid en het gewicht van de steen, niet de steen door het 
tandrad werd aangedreven, maar het tandrad door de steen. Om kambreuk te voorkomen, was 
het nodig, dat de kammen ook van achteren zuiver op steek stonden. 
Wanneer er met één steen gepeld werd, dan was het wenselijk, dat de kaar gevuld klaar stond 
om de steen zo snel mogelijk weer te kunnen belasten. 
Het voordeel van twee stenen was, dat deze om en om konden worden belast en gelost, 
waardoor ook de capaciteit verdubbelde. 
 
De bast- en meeldeeltjes (het dust) stoven door de gaatjes van het pelblik in de ruimte naast 
de pelkuipen. Het dust was goed te gebruiken als veevoer. Het werd opgeslagen in het 
dusthok achter de molen (zie blz. 29). 
Het waren niet alleen de bastdeeltjes van de gerst, die veel stof deden opwaaien. Er ontstond 
ook veel stof door verpulvering van aanwezige kluitjes grond. Bij slecht oogstweer zat er vaak 
veel grond door het graan. Pellen was stoffig werk. De pelzolder was meestal vlakbij de 
zwichtstelling gesitueerd. Hiermee sloeg men twee vliegen in één klap. De molen kon 
gemakkelijk worden bediend en het stof kon via de stellingdeuren worden afgevoerd. 
Het was een ongezonde bezigheid. Zweet, tocht en stof. Bij voldoende wind en werk ging het 
pellen dag en nacht door. 
Hoe vaak een partij gerst de stenen passeerde, weet ik niet. Het hing ook af van de eisen die 
aan het eindproduct werden gesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a .koningsspil, b. het grote tandwiel, c. schijfloop, d. pelspil, e. pelkuip met steen, f. bolspil, 
g. taatspot, h. brug, i. zwichtstelling, no 2 kaar, no 12  dustgroep. 
 
Op de tekening van Adriaan Ulle, vroeger molenmaker te Zaandam, uit het boek 
“Windmolens” van G. Husslage is goed te zien waar de verschillende onderdelen van het 
pelwerk in de molen waren gesitueerd. 
De pelinrichting, die zich in vroegere jaren in de “Germania” bevond, toonde veel 
overeenkomsten met de geschetste pelmolen. 
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De zogenaamde pelzolder lag boven de pelstenen met pelkuipen, welke voorzien waren van 
een tweedelig rond deksel (de maanstukken). De maanstukken bevonden zich precies op het 
niveau van de pelzolder. De pelzolder bestond voor het grootste deel uit grote luiken (boven 
de stenen en boven de dustgroepen). Zo kon men gemakkelijk bij de stenen en de ruimten 
rond de stenen komen. Dit was belangrijk, omdat de diameter van de pelkuipen af en toe 
enigszins moest worden aangepast.  
 
De tekenaar heeft de verschillende onderdelen van de pelinrichting duidelijk in beeld 
gebracht. Het grote tandwiel aan de koningspil, aan weerszijden de schijflopen, de pelspillen, 
de stenen in de pelkuipen en daar weer onder de bolspillen in de taatspotten. 
 
De verstelbare bruggen, waarin de taatspotten, zijn hier gemonteerd op hangende jukken. Bij 
ons waren ze op de maalzolder geplaatst. 
Ik herinner me, dat om de bolspil van de rechter pelsteen (vermoedelijk de laatste steen, die 
alleen werd gebruikt) een touwschijf was gemonteerd om de schoningsinrichting aan te 
drijven. 
Bij pelmolens was het gebruikelijk om de hulpwerktuigen, zoals de zeven en de waaiers aan 
te drijven met touwsnaren. Ze konden alle richtingen op en door diverse vernuftige systemen 
was het mogelijk bij rek of krimp (door wisselende weersomstandigheden) de verschillen in 
lengte op te vangen. Bovendien kon, door het gebruik van overloopkatrollen, de snelheid te 
gevarieerd worden.  
 
Rondgaande touwen kreeg men door de einden van een touw te splitsen en de touwdelen 
vervolgens aan elkaar te vlechten. Bij een gewone splits kreeg je een dubbele dikte van het 
touw. Bij touwsnaren maakte men een loopsplits, dat wil zeggen dat men bij een vijfdraads 
touw steeds met één draad verder ging, uiteraard naar beide kanten. Het touw werd dan niet 
dubbeldik, maar nam steeds toe met 1/5. Het werd een lange verbinding. Was het touw 
eenmaal ingelopen, dan gaf deze geringe verdikking geen hinder meer. Zijlstra heeft het mij 
uit curiositeit wel eens voorgedaan. 
Op de tekening komt duidelijk de grote lengte van de pelspillen in beeld. Onderin zie je nog 
net de ijzeren spil, waaraan de klauwen voor het aandrijven van de pelsteen zitten. 
De ijzeren spil met klauwen werd klauwijzer genoemd. Het boveneind van de ijzeren spil was 
ingebracht in een gat in het midden van de houten pelspil en werd vastgeklemd met 3 ijzeren 
ringen. De ijzeren spil met klauwijzer moest zeer zorgvuldig en precies worden ingezet. De 
steen mocht immers onder geen beding gaan slingeren.  
Je kon het vergelijken met het inzetten van een boor in een boormachine. Wanneer de boor 
ook maar iets scheef stond, kon je niet goed boren. Onvoorstelbaar, hoe de molenmaker zoiets 
kon doen met spillen, die soms 5 à 6 meter lang waren. 
 
Het inzetten van een rijn in een pel- of maalsteen was ook precisiewerk. Bij een vaste rijn 
(met 4 vleugels) vormden steen en bolspil één vast geheel. De kern van de nok in de rijn 
moest precies in het midden van de ronding van de steen staan. De taats (punt van de bolspil) 
was te vergelijken met de punt van een tol. Toen wij als kinderen een paar centen van onze 
ouders kregen om een tol te kopen, hadden we al gauw in de gaten, dat het belangrijk was om 
te kijken hoe het spijkertje met de ronde kop in de punt van de tol zat. Wanneer het spijkertje 
wat scheef zat, hoefden wij die tol niet. De tol zou nooit goed draaien. Wat is het toch goed 
geweest, dat we vroeg hebben leren tollen! 
 
De molen “Germania” was één van de kleinste pelmolens. Hoe groot de diameter van de 
stenen was, weet ik niet precies. Ik ging altijd uit van een diameter van 1.50 meter. Het kan 
ook 1.60 meter zijn geweest, maar zeker niet groter. 
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Pelmolen (zonder stenen). Tekening van Adriaan Ulle. 
Uit “Windmolens” van G. Husslage 
 
Foto’s en tekeningen roepen herinneringen op Zo vergaat het mij als ik de prachtige tekening 
van Adriaan Ulle bekijk.Voor mij staat het vol bezienswaardigheden. Veel komt overeen met 
de molen “Germania” van vroeger en uiteraard ook van nu. Het is een weergave van, zoals in 
het voorwoord staat vermeld, een formidabel bouwwerk om windenergie te mobiliseren. 
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Wat valt er zoal te zien? 
 
De molen op de tekening is evenals de “Germania” een achtkante molen. De “Germania” 
heeft echter tot het rieten dak gemetselde muren met op de acht hoeken tot aan de 
zwichtstelling steunberen (zowel aan de binnen- als de buitenkant). Vanaf de zwichtstelling 
naar boven is er een achtkant van zware stijlen verbonden door kruisverbindingen. 
Functionele balkpartijen zorgen voor verdere versterking. De balkverbindingen boven de 
stijlen worden het ondertafelment genoemd. Daarboven bevindt zich de kruiring, het 
boveneind van het vaste deel van de molen. Boven de kruiring bevindt zich het 
boventafelment en alles wat tot het beweegbare deel van de molen behoort, zoals de molenas, 
het bovenwiel met toebehoren, de roeden, de windpeluw, de staart met de grote en de kleine 
spruit en de schoorbalken, gezamenlijk duizenden kilo’s zwaar. 
 
Achter de roeden ziet men een soort lagerstructuur. Onze molen had destijds een houten as en 
de lager bestond uit een soort blauwe steen. De ronding van de hals van de as was ingelegd 
met strepen ijzer (“schenen”, zoals wij ze noemden). De as werd gesmeerd met gesmolten 
reuzel. Er waren ook molens waarbij boven de as een afgerond bakje was gemonteerd, waarin 
een stuk ongesmolten reuzel werd gelegd. Dat werkte zelfsmerend. Af en toe ging één van ons 
naar boven om de uitgeknepen reuzel onder op de lagersteen opnieuw weer op de as uit te 
strijken. We hadden jaarlijks maar weinig reuzel nodig. In mijn schooltijd kwam er ook wel 
eens iemand bij pa om een potje “Meulenloop” (zoals het half afgebruikte vet werd genoemd). 
Kraamvrouwen gebruikten het wel eens als geneesmiddel bij zwerende borsten. 
 
Tussen de lange balk, windpeluw en de zerken lager liggen vulstukken om de as op de juiste 
hoogte te stellen. Het wiekenkruis moet er fier bij staan, goed gestapeld zoals men dat noemt. 
Dat is om de wind goed te kunnen vangen. Uiteraard moet er ook voldoende ruimte zijn 
tussen de binnenroede en de hoeken van het achtkant. Een iets voorover hangend wiekenkruis 
lijkt ook zo slaperig. Naar mijn mening is de stand waarbij de punt van de bovenwiek 
ongeveer verticaal boven de koningsspil draait de meest juiste stand. 
 
In mijn tijd heeft molenmaker Takens de as eens iets opgevijzeld. Hij schaafde eerst een eiken 
plaat ter grootte van de zerken lager, enigszins scheluw. De plaat was aan de dikste kant circa 
2½ à 3½ cm. Met een zware vijzel op de middelste steunbeer onder de windpeluw werd de as 
opgevijzeld en met wat molenmakerskunst werd de plaat onder de zerken lager geplaatst. De 
kop van de vijzel was geborgd in een aanwezig ondiep gat in de molenas. 
Het was natuurlijk niet eenvoudig. Er moest rekening gehouden worden met de diepgang van 
de tanden van het bovenwiel en de bonkelaar aan de koningsspil. Door de afstand van de lager 
tot de tandwielen was de afwijking niet zo groot, dat daar iets moest worden bijgesteld, ook 
niet bij de vang. 
 
Halverwege de koningsspil ziet men nog enig raderwerk. Bij ons was dat het luiwerk, waar de 
zakken met graan mee naar boven werden gebracht. 
 
Tot besluit nog enkele opmerkingen bij de tekening: 

1. Het is duidelijk te zien dat de koningsspil van het vaste gedeelte van de molen in de 
top verbonden is met het beweegbare gedeelte, zodat de molen bij alle windrichtingen 
zijn werk kan doen. 

2. Het is onvoorstelbaar, dat de zulke zware spillen met alles erop en eraan draaien in 
betrekkelijk kleine taatspotten. 
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Op een maalbedrijf zoals bij ons in Thesinge was de hoeveelheid graan, die gemiddeld in één 
week door een boer werd aangeboden, klein.  
Het aangeboden graan moest min of meer apart worden gemalen. 
Om het graan gescheiden te houden, werd bij wisseling de schuif van de kaar (voorraadbak) 
afgesloten en het nieuwe graan gestort. Er was dan nog enige voorraad aanwezig in de 
trogvormige bak (schoen) boven de lopersteen, die door zijn schokkende beweging het graan 
regelmatig met kleine hoeveelheden tegelijk in het kropgat deed belanden. 
 
Bij het wisselen moesten in korte tijd, vooral bij sterke, onregelmatige wind, diverse 
handelingen worden verricht: 
 

1. Het sluiten van de schuif onder de voorraadbak. 
 
2. Het storten van de reeds opgeluide nieuwe zak graan. De lege zak werd dan direct via 

het trapgat naar beneden gegooid. Degene die beneden stond voor ontvangst van het 
meel wist dan meteen dat er een nieuwe partij op komst was. 

 
3. Wanneer er beneden niemand aanwezig was, ging je zelf naar de maalzolder voor de 

benodigde werkzaamheden. 
 
4. Het lichten van de lopersteen, zodat door de circulerende lucht in de ruimte tussen de 

stenen de laatste meelresten werden weggeblazen. Het lichten en neerlaten van de 
steen werd een paar keer herhaald. Wanneer er geen meel meer uit de meelpijp kwam, 
werd de meelbak waaraan de zak hing afgesloten. Daarna ging je weer naar boven om 
een nieuwe zak graan toe te laten. 

 
5. Het wegzetten van de volle zak van de vorige partij en het aankoppelen van de naar 

beneden gegooide zak. Uiteraard werd ook de fijnheid van het meel gecontroleerd en 
werden eventueel de stenen bijgesteld. Door de onregelmatige gang van een 
windmolen moest dit steeds gebeuren. 

 
6. Het aankoppelen van een nieuwe zak graan aan de luiketting onder in de molen. Na 

afkoppeling werd de ketting altijd naar beneden gedaan. 
 
7. Vervolgens naar de stellingzolder, dus twee trappen op, om de zak graan op te luien en 

eventueel bij te storten. De lege zak werd uiteraard weer naar beneden gegooid. Je kon 
de stenen ook bijstellen boven naast het luigat, maar daar had je geen controle op de 
fijnheid van het meel. Het bijstellen ging daar op het gehoor, op het knarsen van de 
stenen. Dit kon je je niet veroorloven bij het breken van rogge. De fijnheid kwam 
daarbij heel precies. Het brood werd anders te los of te compact. De bakker kreeg de 
klachten en de molenaar kreeg de schuld. 

 
Bij de vernieuwing van één van de molenroeden, omstreeks 1925, heeft pa de molen 
voorzien van één zelfzwichtende roede. Het was een vernuftig systeem. Bij het in gebruik 
nemen van de molen hoefde men maar voor één roede zeil voor te leggen. Bij de 
zelfzwichter trok je aan een ketting, waardoor alle kleppen sloten en de molen direct 
bedrijfsklaar was. Wanneer dan tijdens het malen bleek, dat de omwenteling van de 
wieken te snel ging, kon men de snelheid corrigeren door even aan één van de kettingen te 
trekken of door meer of minder gewicht aan één van de kettingen te hangen. De kleppen 
gingen dan automatisch, afhankelijk van de windkracht, open en dicht. 
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Theoretisch zou het zo moeten gaan, maar in de praktijk ging dat niet altijd op. “Hoe zo?” 
De clou was dat de stand van de kleppen geregeld werd door de druk van de wind en niet 
door de snelheid (omwentelingen) van de wieken. De snelheid van de wieken werd 
enerzijds bepaald door de druk van de wind en anderzijds door de belasting van de molen 
vanwege het maalproces. Door het wisselen van de producten liep de molen vaak even 
onbelast. Doordat het molengebeuren dan geen kracht afnam, werd de druk op de kleppen 
zo gering, dat ze niet open gingen. De snelheid van de wieken kon dan nogal oplopen, 
vooral bij buiig weer. Bij onstabiel weer was het beter om met gewichten aan de kettingen 
de kleppen wat meer open te laten. 
 
Bij de wisseling van producten was het soms veiliger de molen niet onbelast (of 
nauwelijks belast) te laten draaien en maar een schatting te doen. Er moest natuurlijk wel 
voor gezorgd worden, dat elke boer zijn kwantum kreeg. 
 
In de oorlogstijd zijn wij begonnen met het wegen van het binnenkomende graan en van 
het uitgaande meel.  
We rekenden toen voor verlies door uitdroging (het graan was niet altijd even droog en 
werd door het malen warm) en stuiven 1 kg per hl. We kwamen er niet aan tekort, maar 
het oude gezegde: “Molenaar, molenaar kijkt in de wind, neemt uit elke zak een spint” (1 
spint is 5 liter) ging dus ook niet op. Bij het malen van tarwe was de korting iets hoger. Je 
kon de gebruikers geen verontreinigd tarwemeel teruggeven. Het wegen was weliswaar 
bewerkelijk, maar wel gewenst om een goede verhouding met de boeren te houden. 
 
Het werk van een knecht(je) bestond uit het opluien en storten van het graan, het regelen 
van de aanvoer in het kropgat van de loper en het in de gaten houden van de zelfzwichter 
(en eventueel de nodige handelingen doen).  
Er was nog een werkje, dat wel gedaan moest worden, maar waarvoor niet betaald werd. 
Dat was het mengen van het graan. Enkele boeren waren nogal gemakzuchtig bij het 
aanleveren van het graan. Voor rundvee werd veel gebruikgemaakt van haver, een product 
dat vanwege het hoge bastgehalte moeilijk te malen was.  
Men gebruikte vaak een mengsel van 60% haver, 25% gerst en 15% bonen of erwten. Het 
kwam nogal eens voor, dat het niet of niet voldoende was gemengd. Wanneer het gestort 
was, ging men het zo goed mogelijk door elkaar roeren. Het maalde dan beter en je kreeg 
een mooi product. 
 
Wanneer je alleen op de molen was en er behoorlijk veel wind stond, dan rende je de hele 
dag van beneden naar boven en omgekeerd. Voor de trap tussen de stellingzolder, (waar 
bij ons de maalstoel stond) en de maalzolder hing een touw. Wanneer ik naar beneden 
ging, liet ik mij aan het touw en met afgesleten klompen over de treden naar beneden 
glijden. Als molenaarsknechtje kon ik het nog sneller dan pa. 
 
Bij de renovatie van de molen zijn beide trappen verplaatst. De benedentrap was direct 
naast het luigat, waardoor je via de kortste weg het meel naar buiten kon dragen en tijdens 
het werk op de maalzolder kon zien of er zogenaamde klanten naar binnen kwamen.  
De trap van de maalzolder naar de stellingzolder is ook iets naar achteren verplaatst, ook 
iets minder doelmatig. 
 
De lezer zal wel begrijpen dat het wel mogelijk was de molen alleen te bedienen. Echter 
bij sterke onregelmatige wind was het voor één persoon eigenlijk niet te doen. 
Een knecht(je) was dan wel gewenst. 




