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Het overlijden van Mari Heesakkers op 9 mei jongsleden kwam ook in de 

molenaarswereld hard aan. Heel mooi was het dan ook dat een grote 

groep molenaars aanwezig was op de dag van zijn begrafenis om hem de 

laatste groet te brengen en om daarna volgens oud gebruik de molen te 

kruien in de richting van de verdwijnende begrafenisstoet. We wensen zijn 

familie alle sterkte toe voor de komende tijd. 

 

In Liessel is groot onderhoud verricht. Zo werden  bijvoorbeeld de rijn op-

nieuw in de loper bevestigd, de steenbus vervangen, de bolspil afge-

draaid, de steenkuip gerestaureerd en het hele lichtwerk aangepakt. Al 

deze werkzaamheden werden notabene door de molenaars zelf uitge-

voerd.  

Verder een artikel over ‘prinsjeswerk’, dit is  het gebruik om de voorzoom 

van de roeden in diagonale richting te schilderen in de kleuren van onze 

nationale vlag. Een gebruik dat oorspronkelijk zijn ingang vond in de 

Zaanstreek, maar dat later ook doorsijpelde naar onze contreien.  

Huttentut: een hedendaags nagenoeg onbekende plant, die vroeger hier 

op kleine schaal verbouwd werd om olie uit te slaan, om te gebruiken als 

lampolie en bij de bereiding van voedsel. Er werden zelfs ook bezems van 

gemaakt. Deze plant staat nu opnieuw weer in de belangstelling. Er wor-

den o.a. voedingssupplementen, huidolie en brandstof voor vliegtuigen 

van gemaakt  

Een podcast over het watermolenlandschap, die gedeeltelijk is opgeno-

men rond de watermolen van Hooydonk, vertelt ons het e.e.a. over de 

toekomst van de watermolen en zijn omgeving. 

 

De redactie 

 

De voormolen 
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Begin maart maakte Mari ons bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Om-

dat niet te voorspellen was hoe lang het zou gaan duren voordat er uitval-

verschijnselen zouden optreden, heeft Mari voortvarend diverse taken 

overgedragen, zowel privé als voor Den Evert. 

Helaas bleek al gauw dat een viertal chemokuren geen positief resultaat 

hadden. Mari werd steeds zieker, dit verliep gelukkig wel zonder pijn 

We maakten plannen om waardig afscheid van hem te gaan nemen door, 

staande op de galerij van de molen, hem uit te gaan zwaaien, stil, zonder 

woorden. 

Het is er helaas niet meer van gekomen, Mari overleed in het bijzijn van 

zijn dierbaren op zondag 9 mei. 

Ik had hem nog willen zeggen, dat daarboven altijd 

een mooie wind waait om te malen, en dat je daar 

wel in moest geloven, maar dat wist hij al, denk ik. 

We hebben op onze traditionele wijze, samen met 

een grote groep andere molenaars, afscheid van 

Mari genomen. Het was een mooi afscheid, waarbij 

zonder woorden veel gezegd kon worden. 

Door de familie werd het erg op prijs gesteld, dat 

we het op deze wijze hebben gedaan. Hiervoor 

willen zij ons hartelijk bedanken.  

 

‘Urenlang kon je kijken naar het draaien van het gevlucht, 

met zestig enden doorklieven de wieken de krachtige wind. 

Je was er getuige van en je genoot van dat geweld, één met de natuur. 

We waren een geweldig team en hadden weinig woorden nodig voor al-

weer een fijne middag op Den Evert. 

Wat jammer dat je in het zicht van de haven moest stranden. 

Je blijft voort leven in onze herinneringen en we koesteren de mooie mo-

menten. 

Rust zacht Mari, ge waart ‘ne goeie mens’. 

 

Namens Team Den Evert 
Riekus Meijering 

           

  In Memoriam 

Mari Heesakkers  

1959– 2021 
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Oorspronkelijk waren in de Volksvriend drie maalkoppels aanwezig, waar-

onder een koppel in de invaart, waarvan de grootte en samenstelling niet 

bekend is. Wel weten we dat dit koppel waarschijnlijk in maart 1956  uit de 

molen is verwijderd. Dit kunnen we zien aan een inscriptie in het beton 

waar het maalkoppel heeft gestaan. Het tweede koppel is een 17der kop-

pel kunststenen (doorsnede 1,50 meter). Van dit koppel is de loper 37 cm 

dik en de gaten voor de kraanbeugels aan de zijkant zitten ongeveer in 

het midden. Hieruit valt af te leiden dat deze maalsteen vrij nieuw is en 

bijna niet is gebruikt. De steen bestaat uit drie graden van hardheid: het 

bodemsel, het velkantje en de kerf elk met een andere hardheid. Dit type 

stenen werd na 1920 toegepast. Deze steen is dus na 1920 in de molen 

geplaatst. Aan de oorlogsschade is af te leiden dat deze steen in oktober/

november 1944 in de molen aanwezig was. De ligger van dit koppel is 

een gebruikte loper van kunststeen met een later opgestorte maallaag. De 

tweetaks rijn van dit koppel is van het type pennetjeswerk. Door de oor-

logsschade is dit koppel niet meer maalvaardig, maar is ook na 1944 in de 

molen gebleven. 

 

Het maalvaardige koppel is een 16der 

koppel blauwe stenen (doorsnede 1,40 

meter). De loper is een blauwe maal-

steen uit één stuk met opgestorte maal-

laag. De ligger bestaat uit twee aan el-

kaar gelijmde blauwe stenen, ook met 

een opgestorte maallaag. Het opstorten 

van een maallaag werd vooral vanaf 

1900 tot ongeveer 1920 toegepast. De 

 

 
Op de bil 

           

  Onderhoud maalkoppel De volksvriend   Liessel                                                                                                                      

Peter van Rongen 

De oude, grotendeels weggerotte steenbus, 

voor de foto even samengebonden  

met tie-rips). 
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blauwe stenen zijn dus mogelijk tweedehands en waarschijnlijk zo in de 

molen geplaatst in 1903. Wanneer de maallaag is aangebracht is niet be-

kend. 

Van de drie aanwezige koppels is dus maar één koppel bruikbaar. De 

molenaars van de Volksvriend zijn dus voor het malen afhankelijk van dit 

koppel. Al geruime tijd is met dit koppel niet goed te malen. We hebben in 

onderling overleg besloten om groot onderhoud uit te voeren en dit in ei-

gen beheer te doen. De problemen met dit koppel zijn op een aantal vlak-

ken. Per onderdeel hebben we de problemen geïnventariseerd en vervol-

gens opgelost.  

Om in de juiste volgorde aan 

de klus te beginnen moes-

ten er wat voorbereidingen 

worden getroffen.  Om toe-

gang te krijgen tot de diver-

se onderdelen is het gehele 

maalwerk gedemonteerd. 

De meelkuip, inclusief alle 

onderdelen, is uitéén geno-

men. De steenbalk, het 

staakijzer, de nodige spieën 

en de neut van het steen-

rondsel zijn losgemaakt. Het 

steenrondsel met staakijzer 

is opgehesen om ruimte te 

maken. Uit het lichtsysteem 

zijn ook de nodige onderde-

len gehaald. Het taatslager 

en de bijbehorende spieën 

zijn vrijgemaakt. De loper is 

met behulp van de steen-

kraan naast de ligger gezet 

om de ligger, steenbus en 

bolspil bereikbaar te maken. 

Hier kwamen we er achter 

dat de steenkraan niet lood-

recht staat. Deze klus pak-

ken we later aan.  

De loper maalde niet goed. Het meel werd warm en de zemelen waren te 

fijn. De jagertjes waren versleten en het leer was hard geworden; de ja-

gertjes moesten worden vervangen. De entree, breeklaag en maallaag 

zijn enigszins versleten en zijn gescherpt met historische bilhamers. Voor-

al de entree heeft extra aandacht gekregen. We hebben de leren jagertjes 

De bolspil wordt in het midden en loodrecht op de 

ondersteboven liggende loper afgesteld met een 

steenschrijver *). Deze steenschrijver heeft een 

hoek van exact 90 graden, zodat de rijn onder  de 

goede hoek in de steen geplaatst kan worden. 
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vervangen door twee dubbele sets. 

Ook de ligger ontkwam niet aan het 

billen. De breeklaag en maallaag wa-

ren enigszins versleten en zijn ook 

gescherpt. 

De loper is voorzien van een vaste 

viertaks rijn. Door het over de jaren 

heen veelvuldig afstellen van de rijn 

was deze te laag in de maalsteen 

komen te zitten. Ook was de rijn al-

leen gespied en niet met gips ingego-

ten. De hoogteverstelling (rijnspieën) 

waren toe aan vervanging. De rijn 

was niet gecentreerd in de loper ge-

monteerd, waardoor de loper enigs-

zins slingerde. De rijn, spieën en op-

vulplaatjes zijn uit de loper verwij-

derd. Nieuwe rijnspieën zijn door on-

ze smid uit Helenaveen vervaardigd 

naar een voorbeeld van spieën uit 

molen de Oostenwind in Asten. De rijn is nu op de juiste wijze in de loper 

aangebracht met spieën van acaciahout in axiale en radiale richting. Om 

de rijn te positioneren is de loper op de kop op de ligger gelegd op houten 

balken. De bolspil is in de rijn 

gestoken. Het uitlijnen van de 

loper en de rijn is uitgevoerd 

door met een steenschrijver het 

midden van de steen te bepa-

len. Er was geen steenschrijver 

in de molen aanwezig, daarom 

hebben we er één moeten ma-

ken passend voor een 16der 

steen. Vervolgens is de bolspil, 

wederom met de steenschrijver, 

haaks op de loper uitgemeten. 

Om de rijn op de juiste diepte in 

de loper te plaatsen zijn de nieu-

we gesmede spieën aange-

Bolspil met conische passing en het 

oude radiale hijsgat met plug opge-

vuld en nieuw axiaal gat met M16 

draad geboord en getapt.  

Op maat gesmede vervangende  

spieën.  
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bracht als afstand-

houder. Vervolgens 

zijn meer aca-

ciaspieën ingesla-

gen, de positie van 

de rijn is weer ge-

controleerd en zijn 

de acaciaspieën en 

de rijn ingegoten 

met gips. De wan-

den van het kropgat 

zijn ook gladge-

maakt met gips.  

Op de bolspil was 

pitroest aanwezig op 

de hals. Dit deel be-

staat bij onze bolspil 

uit een gietijzeren 

bus, aangebracht op 

de spil d.m.v. een spie en spiebaan. De pitroest is ontstaan door inwer-

king van vocht in combinatie met onvoldoende smering, dat corrosie moet 

tegengaan. Daarnaast zijn luchtinsluitingen in het gietijzeren gedeelte de-

bet aan de roestvorming. De bolspil is door een professioneel draaibedrijf 

 

Foto links: drie neuten (nog niet op maat) aangebracht in hun kamer.  

De smeerkamer is al uitgehakt.  

Rechts: de spieën t.b.v. de neuten in de neutenkamer. De neuten zijn op maat en 

afgeschuind.  

De rijn gefixeerd in de loper met spieën en gips. Opval-

lend is hier het ronde gat waarin de bolspil wordt gestoken 

in het centrum van de rijn. Vaak is dit vierkant  

of rechthoekig..  
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afgedraaid tot een diameter van 113,8 mm zodat het merendeel van de 

roestvorming is verdwenen. Door de luchtinsluitingen kon de roestvorming 

niet helemaal worden bestreden. Een smeerinrichting in de steenbus 

moet verdere roestvorming tegen gaan.   

De bolspil kon uit de steenbus worden genomen d.m.v. een hijsgat in de 

nok, het conische deel, van de bolspil. Hiervoor zat een radiaal gat in dit 

deel om een ijzeren staafje aan te brengen en hieraan op te tillen. Dit gat 

was te dicht op het uiteinde van de nok gemaakt. Door  veelvuldig gebruik 

van hamers en poelietrekkers op de bovenkant van de bolspil was het gat 

vervormd. Besloten werd om het aanwezige gat te dichten en een gat te 

maken in de lengterichting van de bolspil. In dit gat is M16 draad getapt 

om een oogbout te kunnen indraaien en hiermee de bolspil op te tillen. Bij 

normaal gebruik wordt dit getapte gat gevuld met een imbusdraadeind. 

De verbinding tussen de nok en het gat in de bolspil is een conische pas-

sing en was niet volledige passend meer; tussen de nok en de rijn was 

enige speling aanwezig van ongeveer 0,5 mm, deze speling is natuurlijk 

niet acceptabel. De speling veroorzaakt instabiel slingeren van de loper 

t.o.v. de ligger en is één van de voornaamste oorzaken van de maalpro-

blemen van het koppel. Een structurele oplossing kan zijn om de conische 

passing opnieuw te laten draaien. Hierdoor wordt de bolspil echter iets 

korter, waardoor mogelijk e.e.a. niet meer past. Gekozen is om te onder-

zoeken of de oriëntatie van de bolspil en de rijn tot een oplossing leidt. Er 

is een punt gevonden, waarbij de conische passing zonder speling in el-

kaar past en de steen en de bol-

spil loodrecht gemonteerd kan 

worden. Deze oriëntatie is op de 

bolspil en de rijn aangegeven 

met een merkteken zodat in de 

toekomst deze passing kan wor-

den teruggevonden. 

De oude eikenhouten steenbus 

dateert mogelijk uit de tijd van 

de oprichting van de molen en 

was compleet versleten. De 

steenbus was sterk ingerot en 

aangetast door houtborende 

insecten. Bij het demonteren 

bleek de uitgesleten ruimte tus-

De afstelring voor de spieën die de 

neuten op hun plek houdt. Rechts is 

de pijp te zien die vanuit de smeer-

kamer naar de Staufferpot met vet 

loopt. 
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sen bolspil en steenbus te zijn opgevuld met hennep en een leren broeks-

riem. De oude steenbus was niet af te stellen en er was geen voorziening 

om het raakvlak tussen de hals van de bolspil en steenbus goed te sme-

ren. De steenbus was in de ligger gespied met spieën van diverse hout-

soorten en ingegoten met een onbekende kunststof. Besloten werd een 

complete nieuwe steenbus te fabriceren.  

De nieuwe steenbus moet  af te stellen zijn, zodat slijtage kan worden 

gecompenseerd. Ook moet de bolspil kunnen worden gecentreerd in de 

steenbus. Daarnaast dient een smeerinrichting te worden aangebracht. 

Hierdoor loopt de bolspil beter in de steenbus en wordt roestvorming te-

gengegaan. Diverse tekeningen en foto’s van andere korenmolens zijn de 

basis van het ontwerp van de steenbus voor de Volksvriend. De afmetin-

gen zijn aangepast aan het steengat van de ligger. De nieuwe steenbus 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Bus. De bus zelf bestaat uit 12 iepenhouten segmenten van 30o, 
totaal vormen deze segmenten een bus met een binnendiameter 
van 115 mm, een buitendiameter van 290 mm en een hoogte van 
250 mm. 

- Afstel en centreermechanisme bestaat uit drie eikenhouten neu-
ten die met het kopshouten deel de bolspil raken. Elk van de neu-
ten is in de bus aangebracht in één van de drie uitgehakte ka-
mers, die een hoek ten opzichte van elkaar hebben van 120o. De 
achterzijden van de neuten zijn afgeschuind. Daarachter is voor 
elke neut een spie aangebracht die in hoogte is af te stellen en 
waardoor de neuten naar voren en naar achter kunnen verplaat-
sen. Hiermee zijn de neuten af te stellen. De spieën zijn verbon-
den met draadeinden, moeren en contramoeren, die zorgen voor 
de afstelling. Een metalen ring samen met de moeren zorgt voor 
de borging. Twee andere ringen zorgen voor de bevestiging van 
het afstelmechanisme aan de bus. 

Links: de steenbus is met acacia spieën aangebracht in de ligger .  

Rechts: de spieën zijn afgezaagd en de steenbus is ingegoten met gips.  
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- Smeersysteem. Een smeerkamer, aangebracht in één van de 
iepenhouten segmenten, zorgt voor de smering van de hals van 
de bolspil. In de smeerkamer is hennep aangebracht dat dient als 
smeerkwast. De smeerkamer wordt gevoed door een koperen 
leiding met daaraan een staufferpot voor voldoende voorraad reu-
zel als smeermiddel. 

- Stofafdichting. De bovenzijde van de steenbus is voorzien van 
een stofafdichting om er voor te zorgen dat het gemalen meel niet 
door de bus naar beneden valt. Voor dit doel is op de steel van de 

bolspil ook een leren 
kraag gemonteerd om 
eventueel meelstof bij 
het taatslager weg te 
houden. 
De steenbus is in de 

ligger aangebracht met 

diverse acacia spieën 

en vervolgens ingego-

ten met gietgips. De 

bovenzijde van de 

steenbus is afgedekt 

met een multiplex 

plaatje dat is aange-

bracht met houtschroe-

ven en afgesmeerd met 

gietgips. Het uitlijnen 

van de steenbus in de 

ligger is uitgevoerd met behulp van een laserwaterpas. 

Het taatslager was niet goed af te stellen. De spieën van de taatskamer 

waren versleten. De afstelling van het taatslager bestaat uit twee spieën 

in de vonder- of pasbalk, die zorgen voor de afstelling van het taatslager 

in de lengterichting. De afstelling in de dwarsrichting op de vonder- of pas-

balk bestaat uit het verplaatsen van de gehele balk in het paard en de 

ezel. Alle gebruikte spieën bestonden uit een enkele spie. Hierdoor ont-

stonden ongewenste krachten. Het was beter om alle spieën te vervangen 

door spieën en bijbehorende contraspieën met een zelfde hoek. Hierdoor 

zijn de raakvlakken met het in te klemmen object altijd parallel. Het bepa-

len van de positie van het taatslager in de vonderbalk, t.o.v. de steenbus 

en de ligger, is uitgevoerd met behulp van een laserwaterpas. Het taatsla-

ger wordt gesmeerd met kogellagervet; via een vetnippel kan het lager 

blijvend worden gesmeerd. 

In het Monumentenwachtrapport van 2020 was een opmerking geplaatst 

dat een schenkel van de meelkuip moest worden hersteld. Na onderzoek 

bleek dat meerdere schenkels bij de onderlinge verbinding waren ge-

Een deel van meelkuip met de schenkels (delen waar-

op de beplanking is bevestigd).  
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scheurd. We hebben besloten om alle schenkels na te kijken en waar no-

dig te repareren. De meelkuip dateert waarschijnlijk uit 1969 - 1970, ten 

tijde van de restauratie, na aankoop door de gemeente Deurne. Alle be-

staande verbindingen zijn niet gelijmd, maar gespijkerd. De meelkuip is in 

lijn met de historische constructie zonder lijm gerepareerd. Om de repara-

ties aan het oog te onttrekken zijn de verbindingsmiddelen verzonken en 

de gaten afgesloten met vloeibaar hout op lijnoliebasis. Vervolgens is het 

gedroogde vloeibare hout bijgekleurd. Ook zijn een aantal haakjes gebro-

ken, die de vier ronde delen van de meelkuip aan elkaar verbinden. Dirk 

Verberne, de kunstsmid uit Helenaveen, heeft acht nieuwe gemaakt. 

Door het veelvuldig verplaatsen van de rijn in de loper was het lichtwerk 

niet goed meer af te stellen. Het gehele maalwerk diende opnieuw te wor-

den aangepast om het regelgebied van de licht te herstellen. Door de 

hoogte van de vonderbalk en kruisvonderbalk aan te passen met eiken-

houten vulbalkjes is het regelgebied van het lichten en bijhouden hersteld. 

Ook de regelmoer van de kruisvonderbalk valt nu weer binnen het ge-

noemde regelgebied. Het dwarsbalkje van het paard, dat als veiligheid 

zorgt dat de vonder- of pasbalk niet kan vallen, was door hout borende 

insecten aangetast en daardoor gebroken. Het aangetaste vurenhouten 

balkje is vervangen door een nieuwe eikenhouten variant. 

 

(Foto’s in dit artikel: Peter van Rongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Steenschrijver die gebruikt 

werd bij het aanbrengen  

van de rijn.  

Hij geeft de exacte hoek aan 

van de bolspil ten opzichte van 

de rijn.  
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In het voorjaar zijn op bergmolen Laurentia te Milheeze omvangrijke werk-

zaamheden uitgevoerd. Hierbij zijn o.a. nieuwe, geklonken, roeden gesto-

ken. De roeden zijn weer voorzien van Van Bussel stroomlijnneuzen, zo-

als deze molen ze ook gehad heeft tussen 1944 en 1965 (toen bij de vori-

ge grote restauratie weer Oud-Hollands werd aangebracht). Kort na het 

steken (op 31 maart) is het gevlucht ook weer geverfd. Daarbij zijn de 

schuine rood-wit-blauwe banen weer aangebracht. Ook de standerdmolen 

Sint Willibrordus in Bakel en de bergmolen De Volksvriend hebben deze 

rood-wit-blauwe banen. 

Deze opmerkelijke kleurstelling zie je soms op meer molens, maar is toch 

vrij bijzonder. Wat is daarvan de achtergrond? Deze vraag hield me de 

afgelopen tijd bezig. Ik ben navraag 

gaan doen, oude foto’s/ansichtkaarten 

gaan bekijken en boeken met foto’s, 

vooral oude, gaan doorbladeren. Het 

resultaat van mijn onderzoek, waarbij ik 

me tot dusver voornamelijk heb beperkt 

tot Noord-Brabant, heeft geleid tot dit 

artikel. 

 

Allereerst het boek ‘De molen in ons 

volksleven’ (eerste druk 1958). Daarin 

beschrijft A. Bicker Caarten dat in enke-

le streken de roeden streepsgewijze in 

schuine richting rood, wit en blauw ge-

schilderd worden, waardoor dus de nati-

 

Daar bij die molen . . . 

           

 Prinsjeswerk  

Gerard Sturkenboom 

De Laurentia in Millheeze rond 1950 met 

rood-wit-blauwe banen op het gevlucht. 

(Verzameling: Geert van Stekelenburg) 
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onale kleuren vele malen wor-

den herhaald. Als voorbeelden 

noemt hij in Gelderland: Val-

burg, in Limburg: Horn, Heide 

(Venray) en Oler en in Noord-

Brabant Milheeze, Gemert en 

St. Oedenrode. Tot zover het 

citaat uit voornoemd boek. 

Voor de molens in Gemert-

Bakel gaat het dus om een al 

langer toegepaste kleuren-

combinatie.  

Op een pagina van Wikipedia 

wordt beschildering van een 

windmolen in rood, wit en 

blauw ‘prinsjeswerk’ genoemd, 

dat vooral bij molens in de 

Zaanstreek werd gedaan. 

Daarbij vooral doelend op de 

beschildering van de wip- of 

vangstok. Deze toepassing 

heb ik bij veel molens, door 

het hele land, teruggevonden. 

In onze streek komt de vang-

bediening met een vangstok 

weinig voor – in Brabant en 

Limburg is vanouds de bedie-

ning met een vangtrommel het 

meest gebruikelijk. Juist op de Laurentia in Milheeze is een vangstok te-

rug te vinden, die inderdaad rood-wit-blauw beschilderd is. Dit zou zich 

kunnen laten verklaren uit het gegeven dat de molen, gebouwd in 1890, 

uit het westen van het land afkomstig is, waar een vangstok algemeen 

voorkomt. Toch is op foto’s van de molen van vóór midden jaren ’60 geen 

vangstok te zien. Waarschijnlijk is de vangstok bij de omvangrijke restau-

ratie in 1965 aangebracht, toen ook de kruibok werd vervangen door een 

kruirad en de dakleerbedekking op het achtkant en de kap, door riet.  

Overigens is op foto’s van voor deze ingrijpende restauratie (bron: 

www.allemolens.nl) te zien dat ook de kuip (aan de bovenzijde van het 

achtkant) rood-wit-blauwe strepen heeft. En meer: ook de staartbalk heeft 

vanaf begin jaren ’30 deze rood, wit, blauwe beschildering gehad. Eén 

van de huidige molenaars, Mares Verheijen, zoon van oud-molenaar/

eigenaar Fons Verheijen vertelde mij dat zijn vader in zijn jonge jaren de 

molen maar kleurloos vond en toen de rood-wit-blauwe kleurstelling heeft 

De Volksvriend in Gemert 

(Verzameling: Gerard Sturkenboom) 
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aangebracht. Anno 2021 heeft de Milheezer molen die dus nog steeds, 

uitgezonderd op de staartbalk. 

Het lijkt er op dat de beschildering in de nationale driekleur niet ingegeven 

is door koningsgezindheid. Deze link lijkt wel de reden waarom bij de 

bergmolen De Volksvriend in Gemert in de tweede helft van WO2 de van 

Busselneuzen en de roeden een zilveren kleur kregen. Mogelijk werd het 

overschilderen op last van de bezetter uitgevoerd. Na de 2e wereldoorlog 

zijn de voorzijde van de roe en neus, met de voorkant van de roe opnieuw 

rood-wit-blauw geschilderd. Hier waren bij de verbusseling aan het begin 

van de 2e wereldoorlog de neuzen ook met rood-wit-blauwe banen ge-

schilderd. Overigens kregen de gerestaureerde Pot-roeden met nieuwe 

van Busselneuzen van De Volksvriend bij de restauratie in 2016/2017 ook 

weer de voor deze molen kenmerkende brede rood-wit-blauwe strepen. 

 

Waar kwamen, c.q. komen deze rood-wit-blauwe beschilderde wieken 

nog meer voor? 

In ons werkgebied, Peelland, hebben de nog bestaande standerdmolens 

van Asten en Someren in ieder geval ook deze beschildering gehad. Mo-

len De Oostenwind in Asten is op een foto uit 1930 al te zien met de be-

sproken beschildering, evenals op een foto uit 1967. Molen Den Evert in 

Someren had op zijn oorspronkelijke plek bij Sluis XI volgens een foto van 

Van Rijckevorsel, gedateerd oktober1934, ook al de rood-wit-blauwe stre-

pen over de gehele breedte van roede met windborden en voorzoom.  

De al jaren geleden gesloopte standerdmolen aan de Molenstraat in Deurne.  
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Daarnaast zijn er foto’s van de verdwenen molens van Deurne (aan de 

Molenstraat, gesloopt in 1926, Ten Bruggencate-nr. 01589) en Aarle Rix-

tel (in 1920 gesloopt; Ten Bruggencate-nr. 01565 a) waarop de nationale 

driekleur is te zien. 

En verder in Noord-Brabant? 

De stellingmolen St. Jan te Oer-

le, eind jaren ’80 van de vorige 

eeuw gebouwd door molenbou-

wer De Jongh, heeft ook de 

rood-wit-blauwe strepen op het 

gevlucht gekregen; op de bin-

nenroede zelfs op de fokken. 

Op dit moment is dit de meest 

westelijke molen in Noord-

Brabant met deze kleurstelling.  

Op een oude foto uit de jaren 

‘20/’30 heeft de iets westelijk 

gelegen, nog bestaande, molen 

De Korenaar in Oirschot ook de 

rood-wit-blauwe strepen (de 

molen heeft dat in de huidige 

situatie niet meer, maar wel is 

op het achterkeuvelens nog 

een rood-wit-blauw gestreepte 

mast aanwezig met daarop een 

windwijzer). 

Niet ver van De Korenaar heeft 

de Stratense Molen van Th. Van 

Kessel (Ten Bruggencate-nr. 

02615), een standerdmolen, gestaan. Deze in 1954 gesloopte molen had 

op een foto uit 1933 (kort voor de Verdekkering in 1934) ook de driekleur 

op de windborden en voorzomen (lang niet altijd werden de voorzijden 

van de roeden meegenomen in deze kleurstelling). 

Meer naar het Noordoosten heeft molen Sint Victor in Zeeland-Oventje 

recent weer de rood-wit-blauwe beschildering teruggekregen. Deze molen 

is in 1938 gebouwd als stellingmolen ter vervanging van een in 1925 tij-

dens een cycloon verwoeste 6-kante bergmolen. Op een foto uit 1958 is 

de molen met Van Bussel stroomlijnwieken én over de volle breedte rood-

wit-blauwe strepen te zien. 

Verdwenen molens die ook rood-wit-blauwe voorzomen hadden, zijn er 

geweest in: 

De standerdmolen in Someren in de  

dertiger jaren. 
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- Sint-Oedenrode (Ten 
Bruggencate-nr. 01556); “De 
Koeveringse Molen”, deze 
oude standerdmolen is ver-
woest door oorlogsgeweld in 
september 1944  
- Son (Ten Bruggencate-
nr. 03101); eveneens een 
standerdmolen; afgebroken 
in 1951 
- Maarheeze (Ten Brug-
gencate-nr. 00180); in 1959 
is deze ronde stenen berg-
molen gesloopt 
- Sambeek (Ten Bruggen-
cate-nr. 00232); ronde ste-
nen bergmolen “Op Hoop 
van Zegen”; in november 
1944 uitgebrand bij oorlogs-
geweld 
- Overloon (Ten Bruggen-
cate-nr. 01954); ronde ste-
nen grondzeiler 
“Tevredenheid”, in de herfst 
van 1944 verwoest door oor-
logsgeweld 
- Sint Anthonis (Ten Brug-
gencate-nr. 01950); gesloten 
standerdmolen die in 1935 is 
afgebroken 
- Vierlingsbeek (Ten Bruggencate-nr. 00230); ronde stenen 
grondzeiler “De Groeningse 
Molen“ of “Vierlingsbeekse 
Molen”; in oktober 1944 door 
oorlogsgeweld verwoest 
- Beers (Ten Bruggencate
-nr. 02575); ronde stenen 
stellingmolen, in 1960 ontta-
keld. De romp van deze mo-
len is weliswaar in 1970 uit-
gebrand, maar is later her-

Hamont Belgie (deel van een ansicht). 

Hier  werd de Nederlandse driekleur  ver-

vangen door de Belgische. 

(Foto: Limburgse Windmolens in Heden 

en Verleden) 

De beltmolen van Maarheeze rond 

1930 in de kleuren van de Nederlandse 

vlag. Deze molen werd in 1959 ge-

sloopt. 
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steld en bestaat – tegenwoordig in gebruik 
als woning – nog steeds 
- Sint-Hubert (Ten Bruggencate-nr. 
01947); 8-kante bergmolen “De Korenaar”, 
afgebroken in 1951. 
Het is opvallend dat er veel molens in Oost-

Brabant op een zeker moment rood-wit-

blauwe voorzomen kregen. Het moment 

waarop is nogal verspreid in de tijd en lijkt 

willekeurig. Overigens, bij de provinciegrens 

hield het niet op. Ook in Midden- en Noord-

Limburg waren er veel en nog steeds heeft 

de Hompesche Molen van Stevensweert ze 

evenals de herbouwde Houthuizer Molen in 

Lottum. 

De hierboven genoemde molen in Sint An-

thonis was in eigendom van familie Verbrug-

gen. Een nazaat werd in 1935 eigenaar van 

molen De Korenaar in Oirschot. Lag daarin 

de aanleiding om de voorzomen van deze 

molen met rood-wit-blauwe strepen te versie-

ren? Wie zou dat nog kunnen bevestigen? 

Over de landsgrens, met name in Belgisch 

Limburg, waren ook wieken van meerdere mo-

lens versierd met de (Belgische) driekleur; 

zwart-geel-rood. Van één molen, bergmolen 

“Coolen” in Hamont (Ten Bruggencatenummer 

02862), is dat misschien niet zo opmerkelijk. 

In 1936 werden daar namelijk roeden gesto-

ken die kort daarvoor gestreken waren uit Ba-

kensmolen in Horst (L); deze molen had daar 

al rood-wit-blauwe strepen. In Hamont werden 

deze blijkbaar overgeschilderd. 

Tot slot, vrij kort voordat de molen van Milhee-

ze zijn nieuwe roeden kreeg, werden in molen 

“’t Nupke” in Geldrop de uit 1979 daterende 

roeden na een grondige inspectiebeurt op-

nieuw gestoken. De wieken kregen hier ook 

weer een rood-wit-blauwe beschildering, alleen hier in langs richting (rode 

voorzoom, witte windborden, blauwe roeden).  

 

Ook de (niet meer bestaande) 

molen van Aarle-Rixtel had 

rood-wit-blauwe roeden,  

De molen van Bakel had eer-

der al eens een rood-wit-

blauwe beschildering.  Die is  

nu opnieuw weer aange-

bracht. 
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Rond 1980 vertelde een oom, die naast mijn vader, zijn hele leven lang 

molenaar was op de standerdmolen in Asten mij het volgende: Op 10 de-

cember 1914 brandden door een schoorsteenbrand het gehele molenhuis 

en de bijbehorende rosoliemolen af. De rosoliemolen en molenhuis be-

hoorden bij tegenovergelegen standerdmolen. Er was zo weinig over van 

het geheel dat men besloot het niet weer op te bouwen. De boeren moes-

ten voortaan met hun oliehoudend zaad naar de watermolen van Van den 

Boomen op Stipdonk (dbnr. 12357).  

Het zaad werd door de boeren vervoerd in een stoop (kruik) waarmee 

men de olie ook weer mee naar huis nam. Het ging hierbij vaak om hut-

tentutzaad, een zaadsoort waarvan ik voorheen nog nooit gehoord had. 

Nader onderzoek leerde me dat de huttentutolie heel vroeger werd ge-

bruikt als middel bij het looien van leer en later als smeermiddel, bij de 

voedselbereiding en vooral als brandstof voor olielampen. Totdat aardgas 

en elektriciteit in gebruik kwam wer-

den olielampen gevuld met deze 

olie. Van de stengels kan een be-

zem worden gemaakt. Kleinere 

stukken kunnen dienen als een 

schuurspons. 

 

Huttentut, ook wel dederzaad, vlas-

dodder of vlasdotter genoemd, 

hoort bij de ijzertijd. Op de zoge-

naamde raatakkers (een kleine, min 

 

  Vulstukken 

           

  Huttentut, een verdwenen gewas? 

Geert van Stekelenburg 

Huttentutzaadjes met een afmeting van 

ongeveer 1 mm lang. 

(Foto: www.minnesotawildflowers.info) 
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of meer vierkante of rechthoekige aaneensluitende akker zoals die vanaf 

de Late Bronstijd tot in de Romeinse tijd als landbouwsysteem werd ge-

bruikt voor de verbouw van primitieve graansoorten) werd dit gewas al 

verbouwd voor de productie van plantaardige olie. Het is een plant uit de 

kruisbloemenfamilie waar ook kool, koolzaad, raapzaad, radijs en mosterd 

toe behoren. De 

plant heeft gele 

bloemen en korte 

ronde tot omge-

keerd eivormige 

vruchten. De za-

den zijn klein, on-

geveer 2 mm. Hut-

tentut is éénjarig 

en wordt 50 

tot70 cm hoog. De 

stengel vertakt 

zich in stijve, 

schuin afstaande 

zijtakken. De 

bloem wordt door 

verschillende soorten insecten bestoven. Met name bij bijen is het een erg 

geliefde bloem vanwege de hoeveelheid nectar. 

De naam van het gewas zou afgeleid zijn van het woord huttegetut dat 

‘klein goed’ betekent. Het wordt ook wel dederzaad genoemd. In Enge-

land heet het ‘gold of pleasure’, in Duitsland ‘leindotter’ en de Franse 

naam is, sesame d’Allemagne’ (Duits sesamzaad).  

Het gewas werd voornamelijk geteeld om haar zaden, die met een oliege-

halte van 20‑25 % bijzonder olierijk zijn. De zaden zelf smaken scherp en 

kunnen, zoals mosterd, als smaakmaker gebruikt worden. De koek die na 

persen van de zaden overblijft is geschikt als veevoer. 

Dorsresten van de vruchten (hauwtjes) werden in de prehistorie vaak toe-

gevoegd als magering aan pottenbakkersklei (magering is een term voor 

bestanddelen die aan de pottenbakkersklei worden toegevoegd om krimp 

tijdens het bakproces tegen te gaan).  

De stengels van huttentut leveren stevige bezems. Bijna alle delen van de 

plant zijn bruikbaar. Het blad heeft een scherpe smaak en kan worden 

gebruikt bij salades. 

Het gewas stelt weinig eisen aan de grond. Huttentut groeit weliswaar het 

beste op zandige, kalkrijke leem.  

Waar komt dit cultuurgewas vandaan? De plant die geteeld wordt is Ca-

melina sativa en is onderdeel van een groep wilde en halfwilde Camelina, 

soorten die thuishoren op de steppe van Oost-Europa, Centraal Azië en 

De lichtgele huttentutbloem 

(Foto: www.nexles.com) 
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Turkije. Huttentut zal begonnen zijn als onkruid tussen andere gewassen 

en is uiteindelijk een cultuurgewas geworden. Voor Nederland is het een 

van de oudste cultuurgewassen. 

Het gewas huttentut heeft nog een ander kenmerk: de hauwtjes en zaden 

blijven bij rijpheid aan de plant blijven zitten. Zij raken niet gemakkelijk los 

om zich te verspreiden in de om-

geving. Minder verlies van zaden 

is bij het oogsten natuurlijk een 

groot voordeel. 

In Nederland wordt de teelt pas 

van belang in het eerste millenni-

um voor Christus. Het is niet dui-

delijk waarom het gewas in de 

ijzertijd zo populair werd. Mis-

schien had het iets te maken met 

de klimaatverslechtering die zich 

rond 800 voor Chr. voordeed. Of 

was er een technische innovatie 

die juist déze olie nodig had? 

Men vermoedt dat huttentutolie 

een grote rol speelde in een nieu-

we manier van leerlooien. 

Na de ijzertijd lijkt het gewas iets 

aan belang te verliezen. In tek-

sten uit latere tijd komt de plant 

maar zelden voor als cultuurge-

was. Huttentut is echter nooit 

helemaal verdwenen uit Europa 

ook niet uit Nederland. Vooral op 

zandige bodems hield de cultuur 

stand tot in de twintigste eeuw .  

Waar werd de huttentutolie olie toen eigenlijk nog voor gebruikt? In 1978 

werd de olie in Zuidoost-Polen nog in de diergeneeskunde gebruikt. Een 

andere toepassing van huttentut is te vinden in Franse kookboeken uit de 

veertiende tot in de zestiende eeuw. Een zaad met de naam cameline 

wordt daar genoemd als specerij en werd onder andere verwerkt in sau-

zen die bij gekookte vis werden geserveerd. 

Intussen bleef huttentut ook onkruideigenschappen behouden en kon zich 

ook in het wild staande houden. De plant werd een vervelend onkruid in 

vlasakkers (vlashuttentut).  

Tegenwoordig staat de teelt van huttentut weer buitengewoon in de be-

langstelling, als bron van biodiesel en andere biobrandstof. In de VS en 

Canada worden grote stukken land met het gewas ingezaaid. In 2009 

Spijsolie geslagen uit huttentutzaden 

(Foto: Facebook.com 
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vloog de KLM bij wijze van proef 

als eerste luchtvaartmaatschappij 

met huttentutolie in één van de 

vier vliegtuigmotoren. De olie 

heeft op den duur misschien 

zelfs de potentie om palm- en 

kokosolie te vervangen. 

Ook wordt de olie toegevoegd 

aan veevoer en aan vissen ge-

voerd als voedingssupplement. 

Huttentut wordt gezaaid van april 

tot juni en om een goede verde-

ling te krijgen wordt het zaad 

vaak vermengd met (droog) 

zand. Huttentut groeit, zoals eer-

der al vermeld,  op de allerarm-

ste gronden, ook zonder kunst-

mest. Huttentut heeft weinig wa-

ter nodig om te groeien. Onkruid-

bestrijding is eigenlijk niet nodig 

want huttentut groeit en ontkiemt 

snel. Om dezelfde reden is het 

niet nodig de grond om te ploe-

gen. Wanneer huttentut op arme, verdroogde grond heeft gestaan, is de 

bodemstructuur daarna verbeterd en wordt onkruid onderdrukt. Momen-

teel wordt geëxperimenteerd om dit gewas om en om met erwten te telen. 

Huttentut groeit ook op verzilte grond. Om deze redenen is er nu ook be-

langstelling voor dit gewas, zowel binnenlands als in het buitenland. 

Voor de productie van nylon, het stofje waar panty’s, klimtouw en tiewraps 

van worden gemaakt, importeert Nederland palm- en kokosolie uit tropi-

sche gebieden. Die oliën hebben grote nadelige gevolgen voor het regen-

woud en de biodiversiteit. Daarom komen Wageningse wetenschappers 

met een duurzaam alternatief: olie uit de huttentut, een plant die in Neder-

land groeit. Het probleem hierbij is vooralsnog echter dat de zaadbolletjes 

een mengsel bevatten van verschillende oliën. Het scheiden van die oliën 

kost veel tijd en geld, waardoor huttentutolie momenteel niet rendabel is. 

Slechts vijftien procent van alle olie in de zaadbolletjes is geschikt voor 

chemische processen zoals de productie van nylon. Bijna de helft van de 

zaadbolletjes bestaat uit de eetbare olie omega-6-vetzuren. Met behulp 

van het zogeheten genetisch gereedschap CRISPR-cas. (een soort  mo-

leculaire schaar) wordt een gen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak 

van de eetbare olie van het zaad geknipt. Op die manier verhoogden de 

wetenschappers het percentage chemisch bruikbare olie van vijftien naar 

Huttentutolie (Camelina) als  voedingssup-

plement. 
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vierentwintig procent. Ook probeert men nog steeds de andersoortige oli-

ën in het zaadbolletje te verminderen door genen uit te schakelen of juist 

harder aan te zetten. Daarmee passen wetenschappers de eigenschap-

pen van de plant verder aan totdat de huttentut straks alleen nog maar 

chemisch bruikbare olie maakt. Olie die gebruikt kan worden voor het pro-

duceren van allerlei artikelen die nu nog uit aardolie voortkomen. 

Waarom richten de onderzoekers zich juist op dit plantje? Dat komt omdat 

de huttentut de enige plant is die deze specifieke olie maakt. Bovendien is 

de plant relatief makkelijk te telen. Binnen drie maanden groeit een zaadje 

uit tot volwassen plant waarvan de olie geoogst kan worden. Die korte 

groeiperiode heeft een hoop voordelen. Het heeft in zo’n korte tijd bijvoor-

beeld weinig water nodig en omdat de plantjes dicht op elkaar kunnen 

groeien en snel ontkiemen, groeit er weinig onkruid tussendoor. Daardoor 

is er minder onkruidbestrijding nodig. 

Op dit moment levert het plantje in de juiste omstandigheden zo’n duizend 

kilo olie per hectare. Een palm levert vier keer zoveel. Pas als de op-

brengst verder kan worden vergroot, of wanneer meer grond in Nederland 

door klimaatverandering onbruikbaar wordt voor andere gewassen, zal de 

teelt van huttentut economisch haalbaar zijn in Nederland. 

 

Gebruikte bronnen: 

- www.bioflore.be/nl/plantaardige-olien 
- www.researchgate.net/publication/338431083 
(PDF: Bakels een ijzertijdboer zaait huttentut) 
- https://www.hunebednieuwscafe.nl 
- www.vreeken.nl/390900-huttentut-zuzana 

 

 

 

In de sinds vorig jaar lopende podcastserie ‘Verborgen in het volle zicht’ 

onderzoekt acteur Simon Heijmans erfgoedlocaties waar iets staat te ge-

beuren. Plekken die blootgesteld worden aan klimaatverandering, aan 

krimp of juist enorme groei. Hij bezoekt onder andere landgoederen, wa-

termolens in Brabant en het forteiland Pampus.  

De serie is opgezet in opdracht van ‘Erfgoed Deal’, waarin dertien organi-

saties samenwerken aan de toekomst van cultureel erfgoed in een veran-

derend Nederland. Een van deze organisaties is de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. 
 

           

  Podcast ‘Watermolenlandschap’ 

Geert van Stekelenburg 
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In deze podcast vertelt een medewerker van de RCE, Wouter, het een en 

ander over de geschiedenis van de watermolen, zijn werking en wat er 

zoal nodig is om goed te kunnen malen. 

Hij bespreekt het ontstaan van een specifiek landschap rond watermolens 

door opstuwing van het water. Dit kenmerkende landschap stond op het 

punt te verdwijnen, mede door de in het jaar 2000 opgestelde 

‘Kaderrichtlijn Water’. In deze kaderrichtlijn was o.a. opgenomen dat de 

rivieren schoner moesten worden en dat de visstand (met name die van 

zalm) verbeterd moest worden. De watermolen zou voor al deze verbete-

ringen helaas min of meer moeten wijken. 

In Brabant is als reactie hierop rond drie watermolens een initiatief van de 

grond gekomen, met als doel te gaan bekijken of de doelen van de 

‘Kaderichtlijn Water’ niet op een andere, voor de watermolen meer gunsti-

ge, manier behaald zouden kunnen worden. 

In de podcast wordt gesproken met Riet Meijer, eigenaar en molenaar van 

de Hooydonkse watermolen en tevens één van de initiatiefnemers van dit 

initiatief voor het behoud van de watermolen. Riet vertelt over het eeu-

wenoude recht om water op te stuwen en dat dit recht geldt vóór alle an-

dere regels. Het waterschap wilde dit recht kopen, maar dit is gelukkig 

nooit gebeurd. 

Ook vertelt Riet over de specifieke eigenschappen van het watermolen-

landschap met zijn gebruikers en bewoners. Het gesprek gaat ook over 

Een oude afbeelding van de Hooydonkse watermolen  

(Foto: rijksmonumenten.nl)         
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de ruilverkaveling, die niet altijd even positief uitviel voor de watermolens, 

sterker nog: veel watermolens verdwenen door dit proces. 

Het Waterschap vormt ook een van de partijen in het initiatief tot behoud 

van de watermolens. Een medewerker van het waterschap vertelt, staan-

de bij de Spoordonkse watermolen, hoe natuur en erfgoed samen kunnen 

vallen en hoe deze samenhang toekomstbestendig gemaakt kan worden. 

Hij gaat in op de klimaatverandering met zijn gevolgen en de te nemen 

maatregelen. De oorspronkelijke toestand van het watermolenlandschap 

biedt volgens hem namelijk uitstekende mogelijkheden om meer water 

vast te houden, iets wat nodig zal zijn in de toekomst. Watermolens kun-

nen hierbij een belangrijke rol spelen.  

 

‘Verborgen in het volle zicht’ met het onderdeel ‘Watermolenlandschap’ is 

op alle podcastkanalen te vinden.   

 

 

 

 

De Spoordonkse Watermolen is een onderslagmolen op 

de Beerze bij Spoordonk. De molen is in gebruik als horecagelegenheid en 

korenmolen die te bezichtigen is.  
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 Uit de oude doos 

De molen in Ommel tijdens de bouw rond 1902. In dat jaar kreeg molenaar Johan-

nes Raaymakers een vergunning ’tot oprichting van een wind– graan– en oliemo-

len’ ten westen van de ‘kiezelweg van Asten naar Deurne’. 

De molen was een herbouw van een achtkant uit Noord– of Zuid-Holland. In de 2e 

W.O. liep de molen oorlogsschade op en werd in 1955 gesloopt. 

Op de foto wordt de bovenas naar boven gehesen m.b.v. een kaapstander. 
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Peellandse Molenstichting 

Bestuur:   
Voorzitter:  Marc van Deursen, Kerkstraat 33, 5711GT Someren, 0493-495421 

Secretaris:  JanTielemans, Schutsstraat 22, 5737EW Lieshout, 06 51815 316 

Penningmeester:  Gerard Sturkenboom, Biss. Arnoutlaan 14, 5591BL Heeze, 040-2262602 

Leden:   Hans Kalkhoven, Argostraat 48, 5631JZ Eindhoven, 06 13587634 

   Mari van Dijk, Vecht 16, 5751WH Deurne, 06 13543865 

   Peter van Rongen, Atalanta 19, 5754DW Deurne, 06-18653805  

   Geert van Stekelenburg, Hofstraat 26, 5721BB Asten, 0616716543 

   Jurgen van Stiphout, Pr. Bernhardlaan 11, 5707HH Helmond, 0492-524442 

    

Molenkalender 2021: 
  
Excursie Peellandse Molenstichting:  25 september  
  
 
   Meer over molens en mulders in Peelland: 
   

   www.peellandsemolenstichting.nl 


