
 

 

 
EXPOSITIE 
MOLENWERK  
 
MUSEUMMOLEN 
 
NATIONAAL 

JENEVERMUSEUM 

SCHIEDAM 
 

 

 

 



 

 

   
  

MOLENWERK 
SCHIEDAMSE MOLENS 
Ooit stonden er meer dan dertig molens in de stad Schiedam. Het merendeel, 
de brandersmolens, maalde graan voor de branders, die moutwijn stookten 
voor de jeneverindustrie. Om binnen de bebouwing voldoende wind te 
vangen, en voor een grotere opslag- en productiecapaciteit, groeiden de 
molens uit tot de hoogste ter wereld. Nog altijd zijn de vijf overgebleven 
reuzen uit die tijd karakteristiek voor de stad. Zij hebben in deze eeuw 
gezelschap gekregen van twee nieuwe molens waardoor het totaal aantal 
brandersmolens op zeven is uitgekomen. Maar er is maar één Museummolen! 
 

EXPOSITIE MOLENWERK 

Op de tweede verdieping van de Museummolen gaat het over molenwerk. Als 
molenaar moet je sterk en slim zijn, want het is zwaar werk en je moet heel 
veel over het weer weten. Hier leer je wat het beroep van molenaar eigenlijk 
inhoudt, en wat er de afgelopen eeuwen veranderd is èn wat hetzelfde is 
gebleven. En je weet waarom men vroeger molenaars niet vertrouwde, en of 
ze zelf in de molen wonen?  
Molenwerk is ook de naam voor het binnenwerk van de molen. Wel eens 
gehoord van een luitafel of een meelpijp? Hier kom je er niet alleen achter wat 
een bonkelaar is, maar ook waar die in de molen zit. Topstuk van de 
presentatie is een prachtig opengewerkt schaalmodel van de molen, waar je in 
het klein precies kan zien hoe het molenwerk eruit ziet. Reuze handig, want je 
bent maar een paar trappen verwijderd van het echte werk!  
 

BELEVENIS VOOR JONG EN OUD 

Er is een prettige mix van doe-dingen en andere interactieve spelletjes. Je kan 
bijvoorbeeld zelf met de hand graankorrels tot meel malen met een echte 
kleine molensteen, en raden hoe zwaar de molenstenen in de molen zijn. Je 
kan het verschil voelen tussen graankorrels, grofgemalen meel en fijn meel. Er 
is ook een mini-cursus molenaar: via een beeldscherm krijg je uitgelegd waar 
je op moet letten, en na het beantwoorden van een aantal vragen moet je aan 
het werk. Op basis van de windrichting en de windsnelheid moet je je molen in 
werking stellen - dat valt nog niet mee! Overal kom je op een speelse manier 
meer te weten over de werking van de molen.  
Molenwerk is een belevenis voor alle bezoekers, van klein tot groot. Voor 
iedereen is er wat te zien en te doen, zodat je goed voorbereid de rest van de 
molen kan bekijken. Pas op als de wieken draaien! 
 
 
 


