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De voormolen
De afgelopen tijd is er behoorlijk wat groot en klein onderhoud verricht
aan diverse molens in de Peel.
Zo is bijvoorbeeld ‘de Victor’ in Someren voorzien van een dakgoot en is
een zware balk in de Opwettense watermolen gelukkig behouden gebleven door hem te verstevigen met behulp van glasfiber staven en epoxyhars.
In Geldrop is men bezig geweest met het installeren van een motor annex
dynamo op het Sagebienrad van het weverijmuseum. Dit verhaal krijgt
waarschijnlijk nog een vervolg, want een en ander verliep nog niet zoals
gedacht en gehoopt werd.
Ook in Geldrop, maar dan op windmolen ’t Nupke werd eveneens onderhoud gepleegd en bovendien werden er ook nieuwe roeden geplaatst.
In Milheeze werden, naast veel groot onderhoud, ook nieuwe, zelfs geklonken, roeden geplaatst en voorzien van ‘van Bussel’ neuzen.
Verder in deze uitgave: een artikel over windhinder voor windmolens. Deze blijkt in de praktijk meestal behoorlijk veel groter dan de deskundigen
in hun berekeningen aangeven.
In de rubriek ‘Koren op de molen’ wordt de geschiedenis van de oude
Perzische tarwesoort ‘khorasan’ beschreven.
En tot slot: de zandlopermotieven, die we regelmatig op onze molens tegenkomen, blijken toch een iets andere oorsprong te hebben dan we tot
nu toe altijd aannamen.
De redactie
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Op de bil

Dakgoot voor ’de Victor’ in Someren
Marc van Deursen

Als allerlaatste middel om de vochtbelasting van de romp van de molen te
verminderen is aan de beltmolen aan de Kerkstraat in Someren een dakgoot rond de kap aangebracht.
De molenmakers van de firma
Adriaens bouwden op de traditionele manier een steiger, met gebruikmaking van de steigergaten
in de romp. Het verschil met vroeger zit hem in er dat tegenwoordig
natuurlijk wél een randbeveiliging
aangebracht wordt, zodat de werkzaamheden op deze hoogte veilig
kunnen worden uitgevoerd.
Op regelmatige basis werd ik geïnformeerd over de gemaakte vorderingen bij de werkzaamheden. Op
bijgaande foto is duidelijk te zien
hoeveel snij en soldeerwerk er
nodig is om een dakgoot te kunnen bevestigen aan een kap die
allesbehalve recht is.
Na het uitwaterpassen van de
De ruimte tussen dakgoot en kap is hier gootbeugels bleek dat de onderzijen daar opgevuld om de goot goed aan te de van de kap ongeveer 20 cm
laten sluiten op de kap
schuin opliep naar achteren. Deze
(foto: Marc van Deursen)
ruimte moest dus ook uitgevuld
worden, omdat water nu eenmaal
weigert om naar boven te lopen. Dit is gedaan door aan de kap zinken
platen te bevestigen waarover het water de goot in kan lopen.
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Door middel van een opvangbak bovenaan zijn de uiteinden van beide
goten flexibel aangesloten op een regenpijp die aan de binnenzijde van
de staart is aangebracht. Deze flexibele manier van aansluiten is vereist
om te voorkomen dat bij het van zijn plaats komen van de staart, bij het
kruien dus, de lassen zouden
breken.
Of een dakgoot echt fraai is en
bij het uiterlijk van een molen
hoort, daar blijven de meningen
over verdeeld. De molenmakers
hebben in ieder geval hun best
gedaan om het een en ander
zo min mogelijk op te laten vallen. En als de vochtbelasting
hierdoor echt vermindert, dan is
bereikt wat er gehoopt is.
Met de strenge vorst van begin
februari hield ik wel mijn hart
De beide regenpijpen komen samen en zijn
vast voor mogelijke vorstschaflexibel aangesloten op de pijp aan de achterde. Ik laat jullie vast nog wel
kant van de kap.
eens weten wat het uiteindelijk
(foto: Marc van Deursen)
resultaat van deze aanpassing
aan de molen is.
Overigens is ‘de Victor’ in Someren zeker niet de eerste beltmolen die
voorzien is van een dakgoot: de molens van Liessel, Heeze, Nuenen,
Vlierden en Lieshout zijn al op een eerder tijdstip op deze manier aangepast aan onze moderne tijd. Ervaringen met deze aanpassing zijn er dus
al en ze schijnen positief voor de molens uit te vallen.

Groot onderhoudLaurentia Millheeze
Mares Verheyen
Gerry Verwegen
Al anderhalf jaar geleden bleek dat de beide Derckxroeden van molen
‘Laurentia’ in Millheeze zwakke punten vertoonden. Uit een ultrasonisch
onderzoek, dat een poosje later werd verricht, volgde dat beide roeden in
slechte staat verkeerden. Zo slecht zelfs, dat de situatie volgens de onderzoeker gevaarlijk kon zijn. Daarom werden er nieuwe roeden besteld
bij molenbouwer Beijk.
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De nieuwe, korte spruitbalk wordt op de
Uiteinden van de voeghouten geplaatst.

Een vereiste hierbij was wel,
dat het nu geklonken roeden moesten worden, net
zoals de welbekende
‘Potroeden’.
Molenbouwer Beijk heeft
deze roeden zelf vervaardigd, het werden dus nieuwe, geklonken Beijk-roeden.
Halverwege de maand
maart zijn beide Derckxroeden verwijderd. Mocht zich
geen belangstellende koper
voor deze versleten roeden
melden, dan gaan ze naar
de oud ijzerhandelaar om tot
schroot verwerkt te worden.
Verder is ook de lange
spruit (een oude Potroede)
uitgenomen. Deze wordt
natuurlijk volledig gerestaureerd. Originele Potroeden
zijn namelijk enige jaren
geleden al ‘heilig verklaard’
en dienen te allen tijde be-

waard te blijven voor het nageslacht.
Verder is ook de korte spruit vernieuwd, deze was aan beide uiteinden
volledig ingerot.
De lange en korte schoren worden eveneens vernieuwd, dus het buitenwerk wordt helemaal nieuw.
De staartbalk is twee jaar geleden al vervangen, net als de windpeluw, die
ook volkomen verrot was.
In de eerste helft van april zullen waarschijnlijk de nieuwe roeden gestoken worden (redactie: dit is inmiddels op 31 maart gebeurd). Ze worden
dan voorzien van ‘van Bussel-neuzen’. Ook wordt de lange spruit dan ingebracht, evenals de nieuwe lange en korte schoren.
Dan zal de molen weer geheel maalvaardig zijn en kunnen de twee molenaars hun prachtige hobby weer voortzetten en (zodra corona dat toelaat)
ook weer bezoekers ontvangen in de Laurentia in Millheeze.
(Op een van de laatste pagina’s vindt u nog meer foto’s)
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Motor / dynamo op Sagebienrad Geldrop
Hans Tielemans

In de oude gebouwen van de Wollenstoffenfabriek Gebr. Van den Heuvel
in Geldrop, bevindt zich een zeer bijzonder waterrad: een zogenaamd
Sagebien rad. Dit rad is nog een overblijfsel van de graan- olie- en volmolen die van 1380 tot 1863, langs de weg van Geldrop naar Braakhuizen
heeft gestaan. In 1863 is de watermolen gekocht door Adrianus en Wilhelmus van den Heuvel. Enkele jaren later is de molen gesloopt en de gebroeders van den Heuvel hebben er hun wollenstoffen fabriek voor in de
plaats gezet en het oude waterrad nog gebruikt. Dit oorspronkelijke Sagebien rad is in 1874 door Adrianus van den Heuvel in deze fabriek gehangen en heeft de spinnerij en later, tot ongeveer 1920 een spoeltrommel
aangedreven. Daarna is het rad vervallen en de restanten verdwenen onder een betonnen vloer.
In 2000/2001 zijn de spinnerijgebouwen gerestaureerd en is er een replica van het oorspronkelijke rad terug geplaats. Helaas heeft de gemeente
Geldrop al eerder de stuwrechten verkocht aan waterschap De Dommel.
Het waterschap heeft in 1999, de bij de molen horende, stuw gesloopt en
vervangen door een vistrap van zware stenen. De toenmalige gemeenteraad had het plan om met dit rad elektriciteit op te wekken. Dit is echter
nooit van de grond gekomen omdat het rad niet goed kon draaien van
wege de lage waterstand.
In 2012 heeft de gemeente het rad nog een keer opgeknapt. Er zijn toen
verschillende delen van de houten schoepen vervangen. Ook de aslagers
van het rad moesten worden vernieuwd. Deze lagers waren toen al kapot
gegaan door onvoldoende onderhoud. Vanaf 2012 draait het rad weer
regelmatig en is er beter onderhoud gepleegd. Sinds 2015 zijn wij met
een paar molenmensen verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud.
Wel had de gemeente, toen intussen Geldrop-Mierlo, de eis gesteld dat
het rad 24 uur per dag en 7 dagen in de week moest draaien. Helaas is
dat onmogelijk gebleken. De Kleine Dommel is een regenrivier, als het
niet regent staat het waterpeil te laag. Daarbij komt ook nog dat er niet
meer gestuwd kan worden. Vanaf midden 2015 hebben wij dagelijks bijgehouden wat de waterstand is en hoe vaak wij het rad 24 uur per dag
hebben kunnen laten draaien. Dit bleek alleen in de periode van ongeveer
half november tot ongeveer half mei het geval te zijn. Met wat geluk konden we het tijdens de jaarlijkse Nationale Molendagen nog net laten draaien. De rest van het jaar was er te weinig water.
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Vanaf 2001, heeft de gemeente geprobeerd om het waterschap zover te
krijgen de waterstand weer omhoog te brengen. Helaas is dat tot nu toe
niet gelukt, het waterschap wil dit niet doen. Ze zijn bang voor klachten
over natte kruipruimtes van omwonenden bovenstrooms. In de periode
van half mei tot half november staat het rad dus stil. De onderste schoepen in het water en de rest droogt helemaal uit en paddenstoelen tieren er
dan welig.
Het 12 ton zware rad handmatig
regelmatig doorzetten bleek ook
niet te lukken. Met twee of drie
man krijg je het rad niet of nauwelijks gedraaid. De toestand
van het rad ging dus weer langzaam maar zeker achteruit.
In 2019 heeft de gemeenteraad
€ 75.000,- uitgetrokken om er
een motor op te zetten. De motor
zou dan zijn energie ontvangen
van zonnepanelen die op het dak
van het gebouw liggen en dit dus
geen extra kosten met zich mee
brengen. In plaats van een waterrad werd het dus een
“ZONNERAD”. Na wat rekenwerk door “deskundigen” bleek
een andere oplossing mogelijk
door moderne technieken te geHet op maat draaien van de as.
bruiken. Het rad zou zelf elektri(foto: Hans Tielemans)
citeit kunnen opwekken als het
draait op waterkracht en elektriciteit gebruiken als er geen water is. Het idee hier achter is dat het rad net
zoveel opwekt als dat het gebruikt. Eind 2020 is men begonnen met de
voorbereidingen voor het plaatsen van een motor/dynamo.
Donderdag 21 januari 2021 heeft de Fa. Beijk de motor geplaats en aangesloten. Deze motor is een krachtstroom motor die bij 50 HZ ongeveer
700 toeren draait. We hebben meteen ook proefgedraaid. De motor trok
het rad goed rond.
Vervolgens andersom: het rad moest de motor aandrijven. Ook dat ging,
al hadden we de indruk dat het rad wat langzamer draaide dan voorheen.
Toen ook de motor aan zetten zodat hij stroom zou leveren. Helaas, de
motor begon het rad aan te drijven en stroom opleveren deed hij niet. Nog
wat gespeeld met de watertoevoer en de frequentie regelaar van de mo8

tor, maar helaas de kracht van
het water was niet genoeg om het
toerental zover omhoog te krijgen
dat het rad stroom ging leveren.
De dagen daarna hebben we zelf
nog wat uitgeprobeerd maar elektriciteit kregen we er niet uit.
Waar zit nu het probleem? Is men
uitgegaan van verkeerde waardes? Zijn de berekeningen wel
goed? De Fa. Beijk denkt dat het
onderwater niet goed weg kan
door een scharnierend schot wat
net achter het rad in de waterloop
hangt en men wil dit weghalen en
er nog een specialist bij halen.
In deze tijd hebben we zelf enkele
eenvoudige metingen en berekeningen uitgevoerd. Voorheen
De geplaatste motor/dynamo met op de
draaide het rad rond in iets minachtergrond het Sagebien rad.
der dan een minuut, voor het ge(foto: hans Tielemans)
mak rekenen we 60 seconden. Dit
hebben we doorgegeven aan de
ontwerpers van de aandrijving. De overbrenging tussen motor en rad is
1:450. Dus de berekening was dat de motor 450 omwentelingen zou maken. Echter nu de motor aangedreven moet worden draait het rad één
keer rond in ongeveer 90 seconden. Een verschil van 30 seconden dus.
Als je dat door rekent draait de motor dus geen 450 toeren maar slechts
om en nabij 300 toeren. En daarbij komt nog dat de motor nog niet aan
staat. De schakelkast moet nog wat beter ingeregeld worden vond men.
Na het opnieuw inregelen is er weer proefgedraaid, echter met het zelfde
resultaat. Er komt onvoldoende energie uit het rad om voldoende snelheid
op de motor te krijgen. Als we de motor aan zetten gaat hij het rad aandrijven in plaats van andersom. Waar ik allang bang voor was, komt dus toch
uit. Het verschil tussen boven en onderwater is niet voldoende om elektriciteit op te wekken. De rekenmeesters moeten zich er nog maar eens
over buigen of de gemeente Geldrop-Mierlo moet maar weer gaan praten
met het waterschap om het bovenwater omhoog en het onderwater omlaag te krijgen.
Zodra het Weverijmuseum weer open mag, kan het rad ook weer bezichtigd worden. Even een telefoontje of een mailtje naar mij, dan kunnen we
een afspraak maken en kan ik de bijzonderheden van dit rad laten zien.
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Hoofddraagbalk Opwettense watermolen
Martijn Coenraads

Hierbij een klein beetje nieuws van de Opwettense Watermolen.
Bij het openleggen van de molenstenen met de steenreep is een hoofddraagbalk van de steenzolder gebroken. De betreffende balk is waarschijnlijk zo’n 250 jaar oud. We wilden de balk natuurlijk graag behouden.
Molenmaker John en Jan de Jongh hebben de balk gelukkig weten te redden. Hierbij deden epoxy giethars en fiberglas staven wonderen!
Nu kunnen we weer veilig malen.

De draagbalk van de steenzolder is gerepareerd, de delen die de epoxyhars op zijn
plaats hielden bij het aanbrengen zijn
nog niet verwijderd. Rechts: de bovenkant
van de draagbalk.
(foto’s: Martijn Koenraads)

Groot onderhoud aan ’t Nupke in Geldrop
Middenstandsbelangen

In het regionale weekblad ‘Middenstandsbelangen’ van maandag 22
maart 2021 kwamen we het volgende bericht van de hand van verslaggever Martin de Bruijne tegen. In het bericht wordt verslag gedaan over onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan beltmolen ’t Nupke in Geldrop.
‘Het was een flinke klus. De Geldropse korenmolen ’t Nupke kan weer
gaan draaien. De ijzeren roeden zijn maandag teruggeplaatst.
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Een grote kraan heeft de roedes, zo’n zestienhonderd kilo zwaar, maandag weer omhoog getakeld. Een paar weken eerder zijn ze van de molen
gehaald en naar een gespecialiseerd bedrijf in Weert gebracht. Daar zijn
ze opgeknapt.
Groot onderhoud van ’t Nupke is nodig. De laatste grote onderhoudsbeurt
was in 1979, daarna is de molen steeds beetje bij beetje opgeknapt. Nu is
het tijd voor een grote beurt. De wieken worden vernieuwd en het binnenwerk en de radaren van de molen krijgt een opknapbeurt. Het houtwerk is
in de loop der jaren deels aangevreten door boktor en de bonte knaagkever. Zo’n negentig duizend euro bedragen de totale kosten van het groot
onderhoud.
Het herstellen van de raderen wordt meegenomen in het groot onderhoud, net als het herstellen van de balken’.
(Op een van de laatste pagina’s staan nóg enkele foto’s )

De kraan van een
plaatselijk bedrijf
hijst de eerste roede
van de
aanhanger
(foto: Ger Jansens,
Middenstandsbelangen)

De binnenroede
wordt vastgemaakt
om
opgehesen te
worden.
(foto: Ger Jansens,
Middenstandsbelangen)
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Op de wind

Windhinder in de breedte
Leo Elbers

Windhinder, in de breedte
Een molen is een werktuig. Het heeft voor het functioneren de aanvoer
van ongestoorde wind nodig.
De stichting de Hollandsche Molen heeft in 1982 het rapport “De inrichting
van de Omgeving van Molens uitgebracht. Hierin is de molenbiotoop opgenomen net als de wetenschappelijke achtergrond.
De Molenstichting Noord Brabant heeft alle molenbiotopen van Brabant
opgenomen. Hierin is een methode gevonden om alle molenbiotopen met
elkaar te vergelijken. In dit rapport staan de molens van Asten, de Oostenwind, en Geldrop, het Nupke, vrijwel onderaan op de lijst. *)
Voor een ongestoorde wind geeft de molenbiotoop de hoogte aan waarboven niet gebouwd mag worden, op een bepaalde afstand. Bij het maken van bouwplannen en het aanvragen van omgevingsvergunningen
weet men altijd al dat tegen de regels van de molenbiotoop gezondigd
wordt. Een rechter zal dan vragen hoe groot de hinder zal zijn van het
geplande bouwwerk.
Om deze invloed aan te geven hebben gemeenten en vergunning aanvragers steeds gebruik gemaakt van het beeld van bovenaf: ‘de taart-
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punt’ (zie fig.1). Dit geeft de breedte aan van het gebied dat verstoring
veroorzaakt. Steeds wordt hiermee aangetoond dat een molenaar niet
moet klagen, want er wordt maar een klein puntje van het geheel, van de
totaal 360 graden, afgehaald.
Tot nu toe is men met deze gemaakte conclusie , voor de rechter steeds
weg weten te komen.
De feitelijke windhinder in het horizontale vlak is echter groter dan die
‘taartpunt’.
Dit komt omdat voor maalbare wind je naar het geleverde vermogen van
de wind moet kijken.
Maalbare wind is wind die nagenoeg constant is en nagenoeg geen variatie, op korte termijn, van de snelheid van het gevlucht geeft.

In het volgende wordt een meer precieze beschrijving gegeven van de
breedte van de verstoring van de maalbare wind door een gebouw. Dit
aan de hand van het rapport dat ‘Windmill Consultancy’ opgesteld heeft
voor ‘t Nupke en de Oostenwind.
Als eerste wordt in dit artikel de ‘taartpuntmethode’(zie fig.1) aangegeven,
daarna wordt de invloed van de breedte van het gevlucht beschreven,
vervolgens wordt ook de natuurlijke beweging van de wind meegenomen.
Verder worden aanvullingen gegeven met betrekking tot verdediging van
de molenbiotoop.
Om de hinder aan te geven die een gebouw veroorzaakt op de toestroming van wind komt zoals eerder vermeld steevast ‘de taartpunt’ naar
voren. Dit is in wezen de meest bescheiden hinder die je kunt bedenken.
Bij de Oostenwind bedraagt de hoek van ‘de taartpunt’ die ontstaat bij het
bouwen van de geplande loods ongeveer 14 graden. Deze benadering
om de invloed te berekenen die het hoger bouwen dan de molenbiotooplijn heeft, komt steeds naar voren in het rapport dat een aanvrager van
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een vergunning moet laten opstellen. Na wat rekenwerk komt men tot een
zeer kleine negatieve invloed. Steeds vele malen kleiner dan in de molenbiotoop opgenomen 5%. Men beseft dat het wat aan de magere kant is en
komt dan met een vergroting van de taartpunt voor turbulentie invloeden
en het samentrekken van de windstroming. De conclusie is steeds: de
invloed op de kwaliteit van de molenbiotoop is klein. Als er dan toch nog
hinder mocht zijn, dan kan men beter wat aan de begroeiing rondom de
molen doen. Het zijn echter twee aparte zaken: begroeiing en bebouwing.
Helaas de ingehuurde deskundigen, de aanvragers en de gemeenten zijn
er, tot nu toe, bij de rechter steeds mee weg gekomen, zodat men kon
gaan bouwen.
In de taartpunt-methode wordt het gevlucht gezien als één punt. In Asten
heeft het gevlucht een lengte van bijna 26 meter. De situatie voor de taartpunt wordt hiermee ruim groter. (Fig 2)
De totale hoek waarbij verstoring van de maalbare wind optreedt bij deze
roedlengte is 28 graden.
De hoek van de taartpunt wordt verdubbeld!
De windvaan op een molen staat nooit stil. Hij beweegt continu rondom de

heersende windrichting. Indien er een gebouw in die richting voor de molen staat, is de invloed van dit natuurlijke variëren van de wind groot. Omdat het vermogen een rol speelt bij het ‘maalbaar’ zijn van wind wordt de
variatie op het vermogen erin erg vergroot. Voor Asten geldt dat de hoek
die de wind maakt tot 10 graden heen en weer gaat. De invloed op het
geleverde vermogen komt ver uit boven de in de molenbiotoop genoemde
toegestane limiet van 5%.
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(Fig 3). De totale hoek van beïnvloeding gaat in de situatie bij de Oostenwind uitkomen op ongeveer 40 graden.
Over het gehele jaar zullen de uren met maalbare wind met ongeveer 6%
afnemen. In de maand april waarin de hoofdrichting van de wind vooral
vanuit de hal komt is de afname van maalbare wind 16%.
In beide gevallen dus ruim boven hetgeen in de molenbiotoop als maximaal toelaatbaar wordt gezien.
‘t Nupke heeft te doen met twee vergunningsaanvragen. Bij de laatste
zitting is gebleken dat ‘de taartpunt methode’’ niet meer zaligmakend is.
Het kijken naar ‘maalbare’ wind begint wat los te maken. Rechters lijken
bereid te zijn het omlaag cijferen van de invloed op de ‘maalbare wind’
met een ander realisme te bekijken. In de verdediging van de taartpunt
methode wordt steevast genoemd, dat betrouwbaardere resultaten verkregen kunnen worden via windtunnel metingen dan met de benadering
van ‘de taartpunt’.
Helaas wordt bij windtunnel metingen de wisselende windrichting niet gemeten. Op één punt in de ruimte wordt slechts gemeten of en hoe sterk er
wind is. Dit houdt in dat de verandering van de windrichting niet gemeten
wordt dus ook de verandering hiervan op het gevlucht wordt niet gemeten.
De metingen worden in een windtunnel steeds gedaan in een vaste opstelling. Voor de totale invloed moet er ook nog veel rekenwerk en interpretatie plaatsvinden. Daarenboven is het maken van een model van de
totale omgeving erg duur.
Computer programma`s kunnen de invloed bij veranderende windsnelheid
en windhoeken wel meenemen. Hier geldt hetzelfde als bij de windtunnel.
Een goed werkend model dat ook de variatie van de wind mee kan nemen
is erg duur. Dit komt door de tijd die men kwijt is om het computermodel te
maken en door de computerkracht die ervoor nodig is.
Zoals bij iedere verdediging komen bij het verdedigen van een vergunningsaanvraag ook bijzondere argumenten naar voren. In het oog springend is hoe er met een de hierboven al genoemde 5% norm omgegaan
wordt. Bij de molenbiotoop, als lijn, wordt ervan uitgegaan dat de maximale verstoring van de maalbare wind 5% is voor de gehele biotoop, dit betekent dat de maalbare wind met 14% afneemt.
Bij de verdediging van een vergunningsaanvraag wordt er steevast van
uitgegaan dat de 5% verslechtering van windvang geldt voor het direct
verstoorde deel: de hoek van de kleinste taartpunt (figuur 1). Het vastgestelde percentage wordt steeds te laag genomen. Het gaat namelijk niet
slechts om het deel dat belemmerd wordt, het gaat om de ‘maalbare
wind’. De afname van de ‘maalbare wind’ wordt veroorzaakt door de vergroting van het hele gebied, dus niet alleen door die taartpunt van figuur
1, maar ook door het feit dat het vermogen in maalbare wind ook hard
afneemt buiten die punt.
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Tot nu toe wordt de verdediging bij de rechter in het gelijk gesteld. In Asten kwam men zelfs met de oplossing om de rest van de hinder maar te
verminderen door bomen te kappen, om dan toch de te hoge hal te kunnen bouwen.
Een molen behoort te draaien op de wind. Steeds weer komt het argument naar voren dat er dan toch ook wel een elektromotor op gezet kan
worden. Men ziet in een groot aantal gevallen zelfs niet de waarde van
het behoud van het culturele erfgoed en het ambacht.
Wat de toekomst ons in detail zal brengen is onzeker, waarschijnlijk is de
methode van ‘maalbare wind’ voor een rechter houdbaar. Dit is mede het
gevolg van het feit dat de molen als werktuig gezien wordt en vandaar uit
ongestoorde levering van vermogen uit de wind, nodig heeft.

*) De molenbiotoopinventarisatie Noord-Brabant geeft informatie over de
molenbiotopen van alle windmolens in de provincie Noord-Brabant. Deze
inventarisatie bestaat uit een overzichtskaart van Noord-Brabant en gegevens over de afzonderlijke molens. Per molen is er een biotooprapport
met bijbehorende kaarten. Hierin is de windhinder rondom een molen
weergegeven met een kleurcodering en een beoordeling van de totale
molenbiotoop. Ook zijn er foto’s van de omgeving van de molen en een
beschrijving van de biotoop opgenomen.
De molenbiotoopinventaristatie is ook in te zien en te downloaden op
http://www.molenbiotoop.nl/noord-brabant

Op deze plattegrond uit de
‘Molenbiotoopinventarisatie NoordBrabant 2020’ wordt aangegeven
op welke plekken en in welke mate
de biotoopnorm wordt
overschreden. Al met al geen vrolijk
beeld voor ‘t Nupke in Geldrop.
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Vulstukken

Zandloper of schuinkruis?
Geert van Stekelenburg

In eerder artikel in Peellands Molennieuws nummer 88 schreef ik over het
feit dat je onder andere op veel molens, vooral standerdmolens, het zandloper patroon geschilderd ziet. Ik vermeldde hierin dat dit symbool afkomstig zou zijn uit de heraldiek en dat het waarschijnlijk de vergankelijkheid
van het leven verbeeldt. Verder zou dit symbool aangeven dat de desbetreffende woning, molen of boerderij vroeger eigendom was van een kasteelheer. Met name deze laatste bewering schijn bij nader inzien echter
niet op waarheid te berusten.
Vaak wordt, zonder bronvermelding overigens, op diverse websites en
geschriften verteld dat de kleuren van deze met zandlopers beschilderde
luiken vroeger waren geschilderd in de kleuren van het wapen van de

Links een schuinkruis in het metselwerk van een
kerkgebouw in Waalwijk en rechts op een kerk in Muiden
(afbeeldingen: www.bovenlicht.net en www.erfgoedleiden.nl)
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kasteelheer. De boerderij, woning of
molen zou niet het eigendom zijn
van de bewoner of de molenaar,
maar van een kasteel of landgoed.
De gebruikte kleuren waren dan ook
op het kasteel en het landgoed in
gebruik en waren meestal afgeleid
van de heraldische kleuren van het
wapen van de adellijke familie. Vervolgens wordt er beweerd, dat vrije
boeren later, uit trots over het feit
dat hun boerderij geen pachtboerderij meer was, bewust geen zandlopers meer op hun luiken schilderden.
Een interessant verhaal, maar het
de werkelijkheid schijnt nooit zo geweest te zijn. Het beschilderen van
luiken met zandlopers is vermoede(afbeelding: www.wikipedia.org)
lijk pas ontstaan als 19e eeuwse
romantiek. Wel werden al vanaf ongeveer de 16e eeuw de luiken van kastelen met heraldische kleuren (de
kleuren van het eigen wapenschild) beschilderd. Dit kleurgebruik zou uit
de late middeleeuwen kunnen stammen, maar daarover is nauwelijks iets
bekend. Maar sinds het midden van de 18e eeuw hadden de meeste
adellijke huizen helemaal geen luiken meer. Het nu op diverse landgoederen voorkomende gebruik om ook luiken op pachtboerderijen van kleuren te voorzien van de (voormalige) eigenaar van het kasteel, is dus niet
gebaseerd op een oude traditie, maar meer op fantasie.
De naam ‘zandloper’ voor deze verschijningsvorm is waarschijnlijk pas
veel later bedacht. Het feit dat het teken symbool zou kunnen staan voor
de vergankelijkheid van het leven, vond men daarbij waarschijnlijk wel
een interessant bijkomend idee.
Zandloperfiguren, die vorm van een schuinkruis hebben, kwamen echter
al wel in de 17e eeuw algemeen voor en waren zelfs vanaf de 16e eeuw
in gebruik. Deze kruisvorm kennen we nu nog in verschillende verschijningsvormen:
- het Egyptisch hangselkruis (het ‘ankh-kruis’ is een van de bekendste oude Egyptische symbolen)
- het Grieks kruis (veel gebruikt in de Orthodoxe Kerk)
- de Swastika (het hakenkruis, is het heiligste symbool uit het hindoeïsme en wordt ook gebruikt in het boeddhisme, maar tegen-
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woordig wordt het symbool vooral met het (neo)nazisme
geassocieerd)
het Keltisch kruis (symbool van het Keltisch christendom, een samenvoeging van het christelijk kruis met
een heidens zonnewiel)
het Latijns kruis (Christendom)
het Andreaskruis (schuinkruis)
Bij het nader bekijken van het zandlopermotief valt natuurlijk meteen op dat het de vorm van dat laatste kruis
heeft. Deze vorm had en heeft wel degelijk een betekenis. Het ‘maalkruis’ of ‘schuinkruis’ is in onze cultuur beter bekend onder de naam ‘Andreaskruis’. Er is een verband met de apostel Andreas. Volgens de overlevering
zou de apostel Andreas gekruisigd zijn op een dergelijk
kruis.
Zo werd er bijvoorbeeld op de middeleeuwse kerkmuur
van de kerk van Muiden (N-H) al bij de bouw een groot
schuinkruis op dit gebouw aangebracht. Ook op de koormuur van de oude kerk in Waalwijk (N-B) en op het
Waaggebouw te Amsterdam (voormalige stadspoort) kun
je een dergelijk teken in een afwijkende steensoort aantreffen. Het kruis was zeer waarschijnlijk bedoeld om onheil te weren.
Dat het schuine kruis al uit voorchristelijke tijd stamt, is
ook af te leiden uit de ‘stiepeltekens’, die je soms nog
aantreft op de middenstut van grote schuurdeuren (de
stiepel). Dit verschijnsel kwam vooral voor in het oosten
van ons land. Hieronder zien we daarvan een museumvoorbeeld uit 1637. Dit stiepelteken is tevens voorzien
van 2 wijdingskruisjes.
De oudste stiepels zijn uit de late middeleeuwen, toen
men bredere deuren construeerde met een extra stutpaal
in het midden, waartegen de dubbele deuren gesloten
worden.
Om zoveel mogelijk alle onheil (blikseminslag, brand en
hekserij) uit het huis te houden, geloofde men in de sterke werking van deze tekens. Ook bovenop de top van de
Van boven naar benden:
Het Egyptische kruis, het Griekse, kruis, de swastika, het Keltische kruis, het Latijnse kruis en het Andreaskruis
(afbeeldingen: www.wikipedia.org)
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gevel vond men, vooral in
Twente, wel deze tekens geveltekens met daarin een kruis.
Vanaf ca 1700 komt het in de
mode om ook in het bovenlicht,
een zogenaamd snijraam met
versiering in het bovenlicht van
een voordeur, een schuinkruis
aan te brengen. Ook een kruis
als bovenlicht was waarschijnlijk bedoeld om onheil buiten de
deur te houden.
Zelfs op muurankers (ijzer bedoeld om bij oude gebouwen de
Muuranker in de Astense molen ( afkomstig balken van de verdiepingsbalklaag aan de gevel te verbinden,
van het kasteel van Asten.
om te voorkomen dat de gevel
Inzetfoto: schuinkruis
op de bovenzijde van het anker.
naar buiten uit knikt) werd door
(foto’s: Geert van Stekelenburg)
de smid vaak één of meerdere
kruisen aangebracht. De oudste
muurankers komen al voor vanaf de 13e eeuw. Maar pas vanaf ongeveer
1600 werd het mogelijk in het half afgekoelde
ijzer met een beitel strepen of kerven te hakken.
Het werd door een smid, al dan niet op verzoek
van de eigenaar, aangebracht.
Ze komen in heel Nederland voor op muurankers
van smeedijzer.
Ook komt het schuinkruis voor op diverse vlaggen van dorpen en steden, zoals bijvoorbeeld:
Veghel, Gennep, Wychen, Sint-Oedenrode en
Gevaarsymbool voor
natuurlijk in 3-voud op de vlag van Amsterdam.
irriterende stoffen
Maar ook op nationale vlaggen is het te zien:
Schotland en Ierland zijn daar voorbeelden van.
Het gaat ook hierbij dus om een symbool dat bescherming biedt, of om
een teken dat geluk kan brengen.
Een duidelijke overblijfsel van de oorspronkelijke
betekenis: ‘het bezweren van gevaar’ is nog
steeds terug te vinden in onze huidige samenleving, bijvoorbeeld als gevaarsymbool voor irriterende stoffen. We vinHet logo van de milieuactieden het ook terug in
groep Extinction Rebelion,
het verkeer, onder andere het ‘Andreaskruis’
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De vlag van de voormalige gemeente Veghel

bij de spoorwegovergang of
het getekende kruis op de
grond, op een plek waar
niet geparkeerd mag worden.
Extinction Rebellion, de
actiegroep die zich verzet
tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, draagt een
schuinkruis in zijn logo,
waarmee het waarschuwt
voor het uitsterven van ve-

le plant- en diersoorten.
Het ons welbekende zandloper-motief is waarschijnlijk uit het schuinkruis
voortgekomen en pas later werd aan dit symbool de naam ‘zandloper’
gegeven.
De geschilderde zandlopermotieven op onze molens komen voor in twee
vormen, namelijk: een schuin gevierendeeld figuur, maar ook veel voorkomend is hetzelfde schuin gevierendeeld figuur mét wisselrondje in het
midden. Beide vormen bestaan zowel met de donkere vlakken boven en
onder en de lichte links en rechts of juist andersom. Deze zandlopervormen zijn echter geen van allen van

Op standerdmolen ‘Den Evert‘ in Someren zijn niet alleen de twee vormen
(mét en zonder wisselrondje), maar ook verschillende inkleuringen van het
schuinkruis te zien. Heeft de schilder zich vergist of is hier
bewust voor gekozen?
(foto’s: Geert van Stekelenburg)

echte historische waarde en geven dus niet aan dat een molen (of ander
gebouw) vroeger eigendom was van een kasteelheer. Deze molens zijn
veeleer, zoals de molenkenner Bicker Caarten in zijn boek ‘De Molens in
ons Volksleven’ van 1958 al aangeeft: ‘goedverzorgde pronkstukken, die
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met een zekere blijheid in het zonnige
landschap staan te
fonkelen’. Hij kwam
deze pronkstukken
vooral in het zuiden en
westen van het land
tegen.
Op alle schilderstukken die er in de loop
der eeuwen van molens gemaakt zijn, kom
De twee meest voorkomende vormen van
je dan ook vrijwel geen
schuinkruisen voorkomend op luiken en deuren
enkel zandlopermotief
van gebouwen.
tegen. Pas in het eer(afbeeldingen:www.wikipedia.nl)
ste kwart van de vorige eeuw zie je de eerste zandlopers verschijnen (met name op standerdmolens, de tijd van de kasteelheren was toen echter al eeuwen een gepasseerd station.
Conclusie: het bij ons als zandloper bekend staande motief is nooit bedoeld als zijnde een zandloper, maar als schuinkruis om het gebouw
waarop dit afgebeeld werd te beschermen tegen alle onheil. Pas veel later
is men dit schuinkruis ‘zandloper’ gaan noemen en heeft er een mooie
betekenis bij gehaald: de zandloper staat symbool voor de vergankelijkheid van het leven en de tijd die voorbijgaat.
En zo zijn we, als we (standerd)molens met zandlopermotieven optuigen,
niet echt historisch verantwoord bezig, maar beschermen we ze (wellicht)
tegen allerlei onheil en verfraaien ze met mooie bonte kleuren waarmee
ze vroeger nooit getooid waren.
Gebruikte bronnen:
- https://metseltekens.nl
- https://nl.wikipedia.org
- www.wikipedia.nl
- www.bovenlichten.net
- www.ergfgoedleiden.nl
- https://www.agriwiki.nl/wiki/Zandloper
- De Molen in ons Volksleven, A. Bicker Caarten, A.W. Sijthoff’s
Uitgeversmaatschappij NV, 1958,
- Meester en Molens, charles Dumas en Leo Endedijk, Waanders
Uitgevers, Zwolle, 2007
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Koren op de molen

Khorasan
Geert van Stekelenburg

De eerste betrouwbaar gedocumenteerde en zelfs nog bestaande windmolens komen we tegen in de negende eeuw na Christus in het gebied
rond de stad Sistan in het huidige Iran. Het ging hierbij om molens met
een verticale as. Deze molens waren in de regio Zahedan (het huidige
grensgebied van Iran en Afghanistan) nog vrijwel dagelijks in gebruik tot
rond 1970.
Het gaat hier om torens van 6 meter in
het vierkant met een
hoogte van wel bijna
10 meter. De maalstenen bevinden zich
onder in de molen en
hebben een diameter
van 2,10 meter! Forse molenstenen dus
in vergelijking met de
stenen die op onze
huidige molens geEen ‘muur’ van Perzische molens allen met hun windope- bruikt worden.
ning naar het noordoosten. In de verte is rechts nog een Net als bij de meeste
dergelijk complex van molens te zien
andere molens lig(foto: www.atlasobscura.com)
gen de stenen horizontaal en draait de bovenste steen over de onderste. De 'zeilen' bestaan
uit riet of dunne planken of soms lappen leer.
Deze Perzische molens zijn niet kruibaar en staan vast opgesteld met de
windopening naar het noordoosten. De molens moeten een enorme verhoging van de productiviteit hebben veroorzaakt in vergelijking tot het
werk met menselijke of dierlijke spierkracht dat ze vervingen. Vaak staan
ze in lange rijen naast elkaar om zo gedurende de periode dat een harde
wind constant uit dezelfde richting waait, gemiddeld ongeveer 120 dagen
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per jaar, het graan
te malen. Het
bouwen in rijen
werd waarschijnlijk gedaan uit
praktische overwegingen: men
bespaarde materiaal en ruimte.
De hoeveelheid
graan die er gemalen werd, als
alle molens in
Het huidige Khorosan is te vinden rond de grenzen van Iran,
zo’n lange rij in
Turkmenistan en Afghanistan.
werking waren,
(Afbeelding: The Washington Post)
moet enorm geweest zijn.
Deze windmolens werden vooral ingezet voor het malen van één bepaald
soort graan: khorasantarwe.
Waar komt de naam khorasan eigenlijk vandaan?
In het Perzisch (Farsi) betekent ‘khor’: ‘zon’. En ‘san’ betekent ‘plaats’ of
‘woning’. Khorasan, gelegen in het oosten van Iran, is dus de ‘plaats waar
de zon opkomt’. Historisch Khorasan, ook wel bekend als ‘Grote Khorasan’ omvatte zowel het huidige Khorasan als Transoxiana en Afghanistan. Het uitgestrekte grondgebied van Khorasan besloeg ooit delen van
het huidige Afghanistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. Khorasan was de bakermat van de Perzische taal en de beschaving van het
huidige Oost-Iran.
De naam ‘Khorasan’ wordt overigens ook door uiteenlopende groeperingen gebruikt, vaak verwijzend naar deze historische regio. Zo noemt een
tak van Al Qaida zich
Khorasan, evenals een
tak van IS.
Khorasan (Triticum turgidum x polonicum) is
als soort al eeuwen oud
en is ongeveer drie keer
Khorosanaren met
khorosankorrels
(foto:
www.jaysbakeshop.nl)
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zo groot als de moderne tarwe. De korrel is langwerpig met een uitgesproken ‘bult’ en is glasachtig met een gouden kleur.
Deze tarwesoort wordt zeer gewaardeerd om haar hoge voedingswaarde,
betere verteerbaarheid, zoete nootachtige smaak en stevige structuur. Hij
is rijk aan eiwitten, vezels, vitamines en mineralen. Bovendien heeft khorasan tarwe een hoog carotenoïdegehalte, een familie van sterke antioxidanten die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de rijke gouden kleur
van het graan en meel.
Door de hoge voedingskwaliteit, die vooral aan deze antioxidanten wordt
toegeschreven en de goede verteerbaarheid is khorasan tarwe volgens
de huidige producenten bijzonder geschikt voor atleten, mensen met een
actieve levensstijl en in het algemeen voor iedereen die op zoek is
naar hoogkwalitatieve voeding. (Van
welke andere oude graansoorten
hebben we dit ook al wel eens gehoord?)
Ondanks het feit dat de gluten in
khorasan tarwe verschillend zijn van
die van moderne tarwe, zijn ze nog
steeds wel aanwezig en daarom is
het graan niet geschikt voor mensen
met coeliakie. Veel mensen die gevoelig zijn voor moderne tarwe zeggen echter, dat ze geen last hebben
van allergieverschijnselen bij het
eten van khorasan tarwe en dat het
dus een goed alternatief zou kunnen
zijn voor onze moderne tarwe (en
ook deze bewering kennen we van
die andere oude graansoort spelt).
Een zakje met Khorosanmeel van het Er bestaan verhalen die zeggen dat
dit graan werd gevonden in Egyptibedrijf Kamut.
( afbeelding: www.superfoodstore.nl) sche graftombes. Boeren in Turkije
noemen het graan ‘Kamelentand’
vanwege de vorm. Ook wordt het graan ‘Tarwe van de Profeet’ genoemd,
naar een legende die zegt dat khorasan het graan was dat Noah meenam
in zijn ark.
Momenteel wordt het product behalve in Noord-Amerika ook verkocht in
Europa en China. In Nederland zijn onder andere de volgende producten
met kamut of khorasan tarwe te koop: muesli, couscous, pasta, graan,
meel, bloem, brood, gepofte graan, wafels, ontbijtgranen, gebak, crackers, bier, graankoffie, sap van jonge bladeren en een heerlijke tarwe25

drank, pizza en
koekjes. Khorasanbloem of -meel
is vaak te koop bij
natuurvoedingswinkels.
Een van de (sterke)
verhalen rond de
terugkeer van khorasan is dat in 1949
Earl Dedman, een
Amerikaanse piloot,
een ongebruikelijk
Kamut produceert allerlei soorten crackers bereid
uitziend graan ontmet khorasantarwe.
vangt van een man
Afbeelding: https://www.kracklinkamut.com/
die beweert dat hij
het uit een oud graf in Egypte heeft gehaald. Earl stuurt zesendertig korrels van deze tarwe naar zijn vader, een boer in de buurt van Fort Benton,
Montana, VS. Binnen zes jaar slaagt deze er in om met het kleine aantal
zaden een behoorlijke opbrengst van dit graan te verkrijgen. Hij noemt het
dan 'King Tut’s wheat’ (tarwe van koning Toet).
Het graan wordt dan een lokale hype. In juni 1964 publiceert de plaatselijke krant in Great Falls, Montana een verhaal met een foto van een boer
met de tarwe plant.
Deze boer deelt monsters van het graan uit
op de nabijgelegen
kermis waar ene Bob
Quinn het voor het
eerst ziet.
In 1977, net na het
afronden van zijn studie in Plant BiocheEen afbeelding van de homepage van
mistry, eet Bob een
het bedrijf Kamut International Ltd.
pakje snacks. In vetgedrukte letters op de
achterkant van de verpakking staat geschreven dat deze snack is gemaakt van gigantisch grote maïskorrels. Bob herinnert zich dan de uitzonderlijk grote King Tut-tarwe en besluit contact op te nemen met het bedrijf
om te zien of ze ook geïnteresseerd zijn in het maken van een tarwesnack. Het bedrijf toont interesse. De eerste proeven met het graan zijn
succesvol. Maar, na dat duidelijk is dat dit graan zeer beperkte beschikbaar is, besluit het bedrijf niet door te gaan met het project.
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Ondanks het verlies van interesse van de ‘Corn Nuts Company’, wordt de
tarwe dan toch nog steeds verbouwd. In dezelfde periode raakt Bob ook
geïnteresseerd in biologische landbouw en in 1986 plant hij zijn eerste
gecertificeerde biologische teelt.
In 1986 besluiten Bob en zijn vader het graan van hun bedrijf, Montana
Flour & Grains, te gaan promoten en twee jaar later wordt het graan op de
gezondheidsvoedingsmarkt geïntroduceerd in pastavorm en in 1989 in
brood.
In 1990 wordt het handelsmerk ‘Kamut’ geregistreerd, als garantie voor
het oorspronkelijk houden van deze oude graan soort en om te waarborgen dat deze soort ook altijd biologisch zal worden verbouwd.
Tegenwoordig is, khorasantarwe (onder de merknaam ‘kamut’) over de
hele wereld te vinden in allerlei producten. ‘Kamut’ is het geregistreerd
handelsmerk van Kamut International, Ltd. en Kamut Enterprises of Europe bvba. De merknaam mag alleen onder bepaalde voorwaarden gebruikt
worden. Een van die voorwaarden is natuurlijk dat het biologisch geteeld
wordt. ‘Kamut’ khorasan tarwe wordt dus alleen verbouwd op gecertificeerde biologische boerderijen voornamelijk op de akkers van NoordAmerika waar het droge klimaat, gelijkend op dat van het heersende klimaat in Iran, er voor zorgt dat de beste kwaliteit verkregen wordt. Het
graan heeft een opbrengst van 1,2 ton/ha. (tarwe, afhankelijk van de
soort: 6 ton/ha tot wel ruim 9 ton/ha)
Het handelsmerk ‘kamut’ garandeert dat de kwaliteit van het oude graan
in tact gehouden wordt door het niet genetisch te modificeren. Het heeft
dus, volgens de leveranciers van deze soort, allerlei eigenschappen en
kwaliteiten behouden die elders verloren zijn gegaan, of die werden gewijzigd door de intensieve kweekprogramma's van modernere tarwesoorten.
Gebruikte bronnen:
http://www.farsinet.com
https://en.wikipedia.org
https://www.alterbrew.com
https://www.voedwel.nl
https://www.kamut.com
*)Tijdens het schrijven van dit artikel ontving ik een e-mail van een verre achterneef, Antoon van Stekelenburg, met een bericht waarin vermeld wordt dat (pas) in
2002 de eeuwenoude windmolens van Nashtifan aangemerkt werden als Nationaal Erfgoed. De laatste man die deze molens min of meer bewaakt en onderhoud
kan echter geen opvolgers meer vinden, zodat de molens voor altijd dreigen verloren te gaan. Zie: https://www.nationalgeographic.com/science/article/nashtifaniran-windmills
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Hier zien we dat molenbouwer Beijk de buitenroede van de Laurentia in Milheeze
van opzij insteekt. Gewoonlijk gebeurt dit van boven uit, het voordeel van deze
methode is echter dat de kraan die hiervoor benodigd is,
minder groot en zwaar kan te zijn.
(foto’s: Gerard Sturkenboom)
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De ‘van Bussels’ liggen klaar naast de molen om gemonteerd te worden..
(foto: Gerard Sturkenboom)
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De binnenroede gaat richting askop van ‘t Nupke.
Deze askop (inzetfoto) is een van Aerschot insteekkop, mét voorplaat, een zogenaamde ‘leugenkop’.
(foto’s: Gerard Sturkenboom)
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Molenkalender 2021:
Excursie peellandse Molenstichting:

18 september (indien de coronamaatregelen het toestaan)

Meer over molens en mulders in Peelland:

www.peellandsemolenstichting.nl
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