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De voormolen
Hoe ontstond de Peellandse Molenstichting
Marc van Deursen in gesprek met Joep Coppens

“Van het een kwam het ander!”
Omdat de Peellandse Molenstichting dit jaar haar 40 jarig jubileum viert
ben ik op zondagmorgen 31 maart naar Joep Coppens gegaan om van
hem te horen hoe de stichting is ontstaan, welke mensen een grote rol
hebben gespeeld en hoe Joep de toekomst van de Peellandse ziet.
Veel vragen om het gesprek op gang te houden had ik niet nodig, want
als Joep passioneel begint te vertellen komen de verhalen en anekdotes
als vanzelf. Het was een heel leuk gesprek, waarbij ik in dit verslag zoveel
mogelijk van de zijsprongetjes die Joep maakte probeer weer te geven
om jullie zoveel mogelijk mee te laten genieten van de sfeer tijdens het
gesprek.
Hoe het allemaal begon
In 1968 verwierf de gemeente Deurne het eigendom van twee molens die
nodig gerestaureerd moesten worden, namelijk de Volksvriend in Liessel,
deze molen had al een naam omdat er in Liessel twee molens waren en
de molen in Vlierden die geen naam nodig had omdat Vlierden maar één
molen had.
Toen de restauratie
van de Volksvriend
vorderde vond de
gemeente Deurne
dat er ook nog iets
meer moest
gebeuren. De laatste
Joep Coppens tussen
enkele van zijn vele
kunstwerken.
(foto: DeurneWiki.nl)
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zak, op de wind gemalen, was in 1949 door Louw van Deursen verwerkt,
dus de molen stond al 20 jaar stil. Louw had nog wel een tijdje elektrisch
gemalen.
Toen in 1968 de molens gekocht waren kon subsidie aangevraagd
worden. In Liessel werd er gekozen voor een dierenpark rond de molen
als beschermingszone. In Vlierden was het invullen van de omgeving nog
een probleem. Joep Coppens kwam hier in beeld, hij woonde destijds in
Maastricht. Daar ontmoette hij Sjang Stevens, makelaar uit Asten. Joep
gaf aan dat hij graag terug naar Brabant wilde en een schuur zocht om
zijn beelden te maken. Hij kreeg van Sjang de tip om naar Vlierden te
gaan en te kijken of hij de molen kon ombouwen tot atelier. Harry
Reijnders, wethouder, en daarna Frans Hoeben, burgemeester van
Deurne werden, benaderd en het resultaat was dat Joep onderin de
molen een werkplaatsje mocht maken. Dit was verre van optimaal, omdat
het onderin de molen te donker was. Maar al gauw kreeg hij de
mogelijkheid om zijn huis te bouwen op een perceel bij de molen met
opstalrecht, met daarbij de voorwaarde dat huis en werkplaats qua vorm
en volume moesten passen in de molenomgeving. In 1971 betrok Joep
met Els en hun twee kinderen het huis.
In in die tijd gaven Wim van Deursen, de wethouder en zijn broer Louw,
regelmatig aan dat Joep ook wel het molenaarsvak moest leren om zo
ook het ambacht
levend te houden.
Zo werd Joep
molenaar en hij
leerde het vak van
Piet Rakels die
draaide op de
molen in Bakel. De
grootvader van Piet
liet zijn molen
verplaatsen van Hei
-Eind naar de
In een artikel van 13 april 1978 in de Peelkoerier werd voor Liesselseweg en tot
het eerst in de gedachte aan een regionale “Peellandse
1944 werd daar
molenvereniging
gemalen, totdat een
” bekend gemaakt.
Engels
bombardement de
molen in brand schoot en volledig verwoestte.
Piet werd telkens door Joep opgehaald en thuisgebracht en door de
samenwerking tussen de molenaars kwam de oprichting van het
molencomité Deurne in een stroomversnelling.
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Piet ging ook op andere molens helpen
om deze maalvaardig te krijgen:
Zeilberg, Liessel en Vlierden. Holten’s
molen was destijds in zodanig vervallen
toestand dat malen daar niet meer
mogelijk was.
In Liessel draaiden ze onder het
toeziend oog van Piet Gitsels en ook
Piet van Aarssen zag ze graag komen in
de Zeilberg. Zo raakte Joep ook
betrokken bij die andere molens.
Op 6 oktober 1973 werd het
molencomité Deurne opgericht. W.A.M.
van Heughten, die eigenlijk Wim heette,
maar zichzelf ook graag WAM noemde,
was al zeer intensief betrokken bij het
Heem in Deurne en raakte onder de
indruk van de molens en nieuwe
molenaars Joep Coppens en Antoon
Fransen. Tegelijkertijd ontstond landelijk
het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat
nieuwe molenaars wilde opleiden. Oude
molenaars konden de nieuwkomers
gaan opleiden en er was voldoende geld
beschikbaar voor restauraties in het hele
land. Voorwaarde was wel dat de
molens ook gingen draaien.
Joep rolde zelf met plezier in het
molenaarsvak, omdat hij de teloorgang
van de molens van dichtbij had gezien.
De oprichtingsakte met de datum
De opa van Joep, Jan Coppens was
28 mei 1979.
molenaar in Asten en de oma van Joep
was Pietje van Eerd, de oudste dochter
van Fried van Eerd. De familie van Eerd kennen we als grondleggers van
de huidige Jumbo supermarkten. Stiefzoon Fried was molenaar op de
molen in Beek en Donk (de achtkant in Beek) van 1903 tot 1937. Deze
laatste was een neef van de oma van Joep.
Het zijn allemaal indrukwekkende verhalen over de mulders in Peelland.
Via vererving kregen alle vijf de kinderen uit het gezin van Eerd een
molen. De familie was dus zeer trots dat Joep ook weer ging malen,
tenslotte waren ze allemaal historisch verbonden. In 1973 werd het comité
opgericht en in 1978 was de Peellandse Molenstichting een soort van
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vanzelfsprekend vervolg. W.A.M. van Heugten was secretaris en een van
de mensen die aangaf dat het comité te klein was om levensvatbaar te
zijn, het moest van meer betekenis worden.
De Peellandse Molenstichting had zich tot doel gesteld om molenaars op
te gaan leiden en het behoud van de molen als bouwwerk en de nostalgie
van het vak waren zeker van invloed op het voortbestaan van het
molencomité Deurne. Ook ontstonden er intensieve contacten met het
Gilde van Vrijwillige molenaars. Het hele gewest Helmond werd het
werkgebied en oud molenaars en leerlingen werden actief bij de nieuwe
stichting betrokken. De meeste activiteit
kwam van Jac van de Winkel, een zoon
van Lei van de Winkel uit Stramproy.
Jac had een baan bij de gemeente
Eindhoven en hij had een geweldig
plezier in het organiseren van excursies
en studieavonden. Jan van Woezik was
er ook vanaf het begin onmiddellijk bij.
Hij was te vinden op de molen in
Roggel en bij Piet van Aarssen in de
Zeilberg. Jan was werktuigbouwkundig
ingenieur en had van nature een grote
liefde voor het molenaarsvak en de
techniek die daarbij hoorde. Ook de
gemeente Deurne vond het, als
eigenaar, prachtig dat de molens niet
alleen draaiden, maar dat er ook
mensen waren die er weer echt mee
konden werken.
Een van de eerst die zich aanmeldt Ook vanuit de Peellandse
als vrijwillige molenaar binnen Peel- Molenstichting werd de motivatie om
land is Antoon Fransen.
meer te gaan draaien en malen volop
(foto: www.devolksvriend.nl)
gepromoot. Het probleem was echter
dat veel molens “schijnbaar”
maalvaardig waren opgeleverd. Het gebouw kon alleen zijn wieken laten
draaien voor de toeristen, maar het malen ging zeer gebrekkig. Sinds de
oorlog stond het vak molenaar namelijk stil en de laatste molenaars waren
bijna uitgestorven. Het malen met wind en stenen werd door nog maar
een heel klein gezelschap echt beheerst en voor buitenstaanders was de
evolutie van het malen al helemaal niet meer te volgen. Rond 1900 werd
in de molens voor 95% gemalen voor menselijke consumptie en in de 50
jaar die daarop volgden, draaide dat volledig naar het malen van 95%
veevoer. De oude beroepsmulder zag twee grote concurrenten voor het
voorbestaan van zijn vakkennis. Het malen van veevoeder mocht veel
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grover en er werd achteraf toch van alles bijgemengd dus het
schoonhouden van de stenen was ook veel minder belangrijk. De basaltlava stenen werden vervangen door kunststenen die voor een grof
maalproduct veel meer capaciteit hadden. Basalt werd op een gegeven
moment alleen nog maar gebruikt voor het zeer fijn malen van boekweit
en als de stenen helemaal stomp gesleten waren kon er altijd nog een
tijdje lijnzaad op gemalen worden voordat men weer moest billen. In de
oorlog kwam er nog even een
kleine opleving doordat de
energie schaars werd.
In Vlierden had men heel veel
spijt dat enige jaren daarvoor de
kollergang weggehaald was. De
vraag naar raapolie voor het
bakken was in de oorlog weer
behoorlijk groot. Het stoppen van
het maalderijbedrijf was alles
behalve en geleidelijke overgang.
Malen met stenen werd als
ouderwets gezien en wind als
onbetrouwbare energiebron werd
vervangen door een andere
brandstof of elektriciteit. Sinds
1925 ontstonden na de uitvinding
van de wals de grote
meelfabrieken zoals die van van
der Venne in Weert.
In de molen had intussen wel de
bloembuil zijn intrede gedaan,
maar die kon niet op tegen het
geweld van de machines in de
Holtens molen in Deurne in een tijd waarin
restauratie nog lang niet in zicht was..
meelfabrieken.
In de regio Peelland werd met
name door de firma Adriaens uit Weert weer een beetje gerestaureerd,
maar de kennis om een molen echt maalvaardig op te leveren was niet
meer aanwezig. We spreken hier van rond 1970. Meer molens werden
rond die tijd gerestaureerd: in Someren de beltmolen, in Asten de
standerdmolen en in Gemert de Bijenkorf.
Jan van Woezik kwam in beeld, deze wilde vanuit zijn liefde voor het
werktuig niets liever dan de molens die weer konden draaien ook
maalvaardig maken. De molenmakers beheersten het vak van molenaar
te weinig en waren daarnaast te duur om deze klus te kunnen klaren. Een
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kleine klus zoals bijvoorbeeld een wanwichtigheid herstellen is vrij
eenvoudig, maar wel heel tijdrovend.
De oud-molenaars en hun nieuwe leerlingen waren intussen niet
tevreden, het echt malen voor consumptie moest ook weer mogelijk
worden. Jan ging met het stichtingsbestuur rond de tafel zitten en werkte
een voorstel uit waarin de molenaars gesteund zouden worden door een
reizende molenaar. Dit zou de terugkeer van de vroegere hegmulder
betekenen.
Waarom deze opzet bij de molens niet lukte en bijvoorbeeld in het

Gerrie Feyen uit Weert, Piet Rakels, Antoon Fransen en Joep Coppens bij
het bovenwiel van de Volksvriend in Liessel.

museum in Asten wel kwam volgens Joep door het grote aanbod van
goedkope krachten dat door de gemeente beschikbaar gesteld werd. In
1974 deed Joep namelijk via zijn contacten bij klokkengieterij Eijsbouts,
waar hij het “verloren was” principe (cire perdue) introduceerde, zijn
opwachting in de realisatie van het museum Jan Vriens. Er was al een
behoorlijk aantal opgezette vogels en andere dieren uit de peel aanwezig.
Piet van der Zanden (hoofdredacteur van het Peelbelang) ging naar de
burgemeester om te vragen of ze hiervoor een oude boerderij op Ostade
niet mochten gebruiken. Burgemeester Rutten gaf aan dat ze dan ook alle
spullen op de zolder van het gemeentehuis mee moesten nemen. Dit
waren met name oude klokken die Andre Lehr verzameld had en die
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eigenlijk alleen af en toe aan de klanten van Eijsbouts getoond werden
(Dit alles vond plaats rond1972).
In het land was ook een tekort aan echte beiaardiers ontstaan door de
nieuwe ontwikkelingen in automatisch beiaards. Onder de voorwaarde
dat het museum het eerste jaar 25.000 bezoekers zou trekken kreeg het
23 mensen uit de sociale werkplaats als personeel en kon begonnen
worden onder de bezielende leiding van de heer van den Elsen. Het
museum draaide goed.
Ditzelfde model was ook voor Peelland en zijn molens bedacht, maar het
personeel dat nodig was, was heel anders. Ondanks dat de eisen in
salaris van Jan heel laag lagen, lukte het niet om alle gemeenten op een
lijn te krijgen en dit mogelijk te maken. Jan is bij Philips gaan werken,
waar hij tot zijn pensioen is gebleven. Daarnaast bleef hij draaien in
Roggel en Deurne en later heeft hij rond 1990 een grote rol gespeeld bij
de restauratie vanHolten’s molen.
De betekenis van het Deurnese molencomité nam steeds verder af toen
de activiteiten als vanzelf door gingen als Peellandse Molenstichting. Deze stichting had als doel: Vrijwillige molenaars onderling verbinden en van
oud-molenaars de vakkennis leren. Deze oud-molenaars werden er echt
intensief bij betrokken. De kennis van het malen werd gedeeld, er werden
hand- en span diensten verricht en om de onderlinge band te verstevigen,
werden sinds eind jaren 70 excursies georganiseerd.
Actieve oud-mulders uit het begin, met het risico dat we nu mensen
vergeten, waren de gebroeders van Stekelenburg uit Asten, Jan van
Deursen uit Someren, Wiel Nijs uit Mierlo, Fons Verheijen uit Milheeze,
Piet van Aarssen uit de Zeilberg en Joep Sanders uit Lieshout.
Niet alle molens en mulders waren te porren om deel te nemen. Het idee
om in de molen aan de Helmondweg in Mierlo een molenmuseum te
vestigen, ging helaas niet door. (Meer daarover kan je lezen in het boek
Brabantse Molens van Zoetmulder.)
In Someren werd de verplaatsing van de standerdmolen van sluis 11 naar
de nieuwe locatie begeleid. Piet Meulendijks draaide daar als een van de
laatste mulders op de oude locatie.
Wat de meeste indruk op Joep gemaakt heeft, is de snelheid waarmee de
molens in Nederland verdwenen: van ruim 10.000 in 1900 naar nog geen
900 in 1950. Oude poldermolens kregen af en toe nog een nieuw leven
als korenmolen in onze regio, maar dan alleen voor het malen van
veevoer. Piet Gerrits uit Gemert, molenaarszoon en Adriaan van Roy
gingen mee molens maalvaardig maken en een klein deel van de
Peellandse was theoretisch bezig zoals bijvoorbeeld ook Fedde van
Stekelenburg.
Joep werd door Piet van de Zanden ook gevraagd om lid te worden van
de heemkundekring “De Vonder” in Asten-Someren. Samen met Marien
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van Kuijk, de dierenarts werd het plan om de molen van sluis 11 te redden
en te verplaatsen.
Geert van Stekelenburg
kwam intussen in
opleiding bij Joep. De
oud molenaars vonden
dit prachtig, met name
het scherpen en
balanceren van de
stenen gaf hun een
zekere trots.
Even terug in de tijd:
Piet Rakels was van
huis uit mulder en kocht
de molen tussen
Someren en Someren
Eind. Tijdens de crisistijd
ging dat nog wel een
beetje. Cornelissen, een
boerenzoon uit Someren
Het logo van de stichting s een ontwerp van de
-Heide had het plan om
hand van Joep Coppens
deze molen te
verplaatsen en te herbouwen. Maar verder als het onttakelen en opslaan
is het nooit gekomen.
Piet Rakels ging ondertussen verder met veevoer en kon komen werken
op de standerdmolen. Bij het opzeilen ging het echter mis en een kindje
van twee jaar werd geraakt door het gevlucht. Piet draaide vanaf die tijd
niet meer met een windmolen. Piet Adriaans had een maalderij in Bakel
waar Piet Rakels mocht komen werken. Dus elke dag ging hij op de fiets
naar Bakel. Sommige mulders hadden voor hun vervoer een
vrachtwagentje, maar nagenoeg niemand had een auto.
Belangrijkst bleef het onderling contact van de vrijwilligers op de molens.
De opkomst van het Gilde van vrijwillig molenaars eind jaren 70 speelde
ook een belangrijke rol in het geven van een goede opleiding. Het
hoogtepunt vindt Joep het herstel van Holten’s Molen. Of dit zonder de
Peellandse Molenstichting ook gelukt zou zijn blijft de vraag.
Mulders gingen vaak weer veevoer malen en zo bleef het vak toch een
beetje bestaan. Veel mensen mochten destijds met 60 met de VUT, jong
genoeg om nog het vak van molenaar nog te leren en met een beetje
subsidie ging het wel. Veel jonge mensen konden echter nog steeds niet
malen met windkracht. Intussen werd volkorenmeel van de molen een
gezondheidshype.
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Het in bedrijf houden van de molens werd versterkt en in dezelfde tijd was
er veel restauratiebudget. Maar er waren inmiddels wel voldoende molens
vond de Rijksdienst. Zij waren daarom tegen het opnieuw opbouwen van
ruïnes. Maar uit het niks ontstond in Deurne de wens om Holten’s Molen
te gaan restaureren. Geert van den Boomen en Jan van Woezik waren
daar vanaf het begin de drijvende krachten. Jan Gunneweg van
monumentenzorg hield zich gelukkig stil en zo werden heel veel fondsen
aangeboord. Juist Holten’s molen heeft veel betekenis voor het begrip van
de molen, het molenaarsvak en het zich aanpassen aan de veranderende
omstandigheden. Dit verschijnsel is ook herkenbaar uit de scheepvaart:
oude technieken en het bouwen van houten schepen herleven, maar ook
het varen op de wind moest beheerst worden.
Een mooi voorbeeld van de geschiedenis van een molenaar staat op blz
11 en blz. 12 van molens in Peelland. (verhaal Grard van de Linden)
Hoe ziet Joep over 10 jaar de Peellandse molenstichting?
Op verschillende molens zal worden gemalen voor consumptie,
bijvoorbeeld spelt, want daarvoor zijn de stenen uitermate geschikt. In
Budel en Heeze gebeurt dit al. We moeten dan elkaar wel het
molenaarsvak blijven leren. Dat geldt ook voor die molenaars die
hobbymatig wat veevoer malen. Het bouwwerk moet in stand gehouden
worden en de geschiedenis levend. Molens zijn kenmerkende objecten en
bijzondere tekenen van welvaart. Andere landen zoals Amerika en Nieuw
Zeeland zijn maar wat jaloers op deze geschiedenis.
Zolang er wind waait en we elkaar enthousiast houden voor het
molenaarsvak kunnen we blijven genieten van een werkende molen.
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Uitgelicht

175 jaar Vlierdens Molen Johanna-Elisabeth
Op zaterdag 27 april Koningsdag viert Vlierden het 175-jaar bestaan van
de molen Johanna-Elisabeth. De hiervoor speciaal opgerichte werkgroep
“Samen Vlierden” heeft gezorgd voor een zeer gevarieerd programma.
De dag begint om 9:30 bij de kiosk en
de dorpsvlaggenmast. Daar wordt de
Nederlandse vlag gehesen en zal de
Vlierdense Fanfare Wilhelmina het Wilhelmus spelen, die dag wordt tenslotte
ook Koningsdag gevierd. Daarna gaat
de hele stoet in optocht naar de molen
aan de Molenhuisweg.
Na de opening en een woord door wethouder Marnix Schlösser begint, met
een platte wagen als podium, een amusementsprogramma met muziek, zang,
dans en cabaret. Zowel het kerkkoor
als het koor “Show Enjoy it All” brengen
liederen ten gehoor. Daarnaast geeft
ook het gilde Sint Willibrordus een demonstratie vendelzwaaien.
Op de weide rondom de molen zijn kinderspelen en presentaties van verenigingen. In de molen komt een escapeDe Vlierdense molen in 1972
room, waaruit men moet proberen te
(foto: Rijksdienst voor het
ontsnappen.
Culturele erfgoed)
Voor een hapje en een drankje wordt
uiteraard gezorgd.
Al deze festiviteiten duren tot 14:00 en zijn geheel gratis.
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Van Gogh tekende twee Peellandse Molens
Jan Tielemans
Van Gogh heeft twee van de Peellandse molens getekend
Vincent van Gogh heeft amper twee jaar in Nuenen gewoond en gewerkt,
van december 1883 tot november 1885. In deze korte tijd heeft hij een
aantal van zijn bekendste werken vervaardigd en ook de Roosdonck in
Nuenen en de Vogelenzang in Lieshout een aantal keren getekend en
geschilderd.
Voor de Roosdonck is de erkenning als van Gogh monument logisch, de

De Vogelenzang op een van de tekeningen van van Gogh. De tekening is
bekend onder de naam “Korenschelven en een molen” en
dateert van augustus 1885

molen staat net buiten de bebouwde kom van Nuenen, vlak bij het huisje
van de familie de Groot, de familie die we kennen van het schilderij “de
Aardappeleters”. Van Gogh heeft in die omgeving verschillende tekeningen en schilderijen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de Protestante kerk, daar13

om staat de Roosdonck logischerwijs een aantal keren op een zijn afbeeldingen.
Van de Vogelenzang werd al enige tijd aangenomen, dat deze ook op de
tekeningen van van Gogh voorkomt. Het bewijs hiervan kwam uit enkele
van de 819(!) brieven van van Gogh aan o.a. zijn broer Theo. Daarom is
de Vogelenzang ook door de stichting Van Gogh Brabant als zodanig erkend.
Naast het feit dat de molen voor komt op een aantal tekeningen, is uit
röntgenonderzoek op een schilderij gebleken, dat de molen ook daarop
terug te vinden is, helaas overgeschilderd met een ander onderwerp.
De stichting Van Gogh Brabant zet zich in voor het behoud van de van
Gogh monumenten en sluit daarom met de eigenaren een erfgoedgedragscode af. Deze code brengt verplichtingen met zich mee voor beide
partijen. Laarbeek is de eerste Brabantse gemeente die de code heeft
ondertekend, op 29 oktober 2019. De gemeente Laarbeek wil zich graag
inspannen om samen met de stichting Van Gogh Brabant het monument
in goede staat te houden. Het convenant waarin deze code is vastgelegd
is door beide partijen ondertekend en het bijbehorende schildje is opgehangen in de invaart van de Vogelenzang.
Bij de molen komt een informatiebord over van Gogh en de Vogelenzang.
Ook is er inmiddels een knooppunt in het fietsroutenetwerk bij de molen
opgenomen en vanaf 2020 wordt de Vogelenzang opgenomen in het informatieboekje van het Vincentre in Nuenen.
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Sporen in de molen
Oorlogsschade aan De Volksvriend in Liessel
Peter van Rongen

In het Peellands Molennieuws van december 2018 (PM 95) heb ik een
stukje geschreven over de mogelijkheid van een “van Bussel” wiekverbetering op onze molen. Naar aanleiding van dit stukje ontving ik een mailtje, via Gerard Sturkenboom, van Ton Meesters. Ton is tot 2011 betrokken geweest bij de International Molinological Society (TIMS) en bezit
een uitgebreide verzameling aan molenafbeeldingen. Hij is actief als bestuurslid van vereniging De Westbrabantse Molens en is mederedacteur
van het blad De nieuwe Molenwereld. In dit mailtje stuurde hij mij een foto
van de Volksvriend genomen vanaf de zuidzijde. Erwin Esselink, een autoriteit op het gebied van molens, heeft de foto voor Ton bestudeerd en
geconcludeerd dat het om de Volksvriend in Liessel gaat.

Britse troepen in gevecht
15

De tekst op de achterzijde van de foto

Datering van de foto was vrij eenvoudig. Op de achterkant staat een
copyrighttekst en een korte beschrijving. De foto is uitgegeven in
november 1944, maar gemaakt na de tegenaanval (tweede bezetting) van
de Duitsers van 27, 28 en 29 oktober. Op 29 oktober 1944 begon een
tegenoffensief van het Britse leger en op 31 oktober werd Liessel weer
door de Britten ingenomen. In Liessel bekend als de tweede bevrijding.
De foto moet dus gemaakt zijn op 29, 30 of 31 oktober 1944, dat mogen
we dus met grote zekerheid aannemen. De foto laat op de voorgrond een
mitrailleursnest zien met een Vickers machine geweer, dat ondersteuning
biedt aan de
optrekkende Britse
troepen tegen het
Duitse leger. Op de
achtergrond is duidelijk
de Volksvriend te zien,
met ernstige
oorlogsschade.
De foto was al bij ons
bekend, we waren
echter in het bezit van
een erg onduidelijke
kopie uit de “erfenis”
van Piet Meulendijks.
Op deze kopie was
vooral de voorgrond
zichtbaar, De schade
Oorlogsschade aan de
Volksvriend. Duidelijk te
zien zijn de enorme gaten
in de zuidzijde van de
molenromp.
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aan de molen kon je niet goed zien. Op de door Ton verstuurde foto is de
schade wel goed zichtbaar.
De digitale scan was van een dergelijk goede kwaliteit dat ik de foto kon
uitvergroten waardoor de oorlogsschade aan de molen duidelijk zichtbaar
werd.
In het Boek “Liessel brandt, Geschiedenis van Liessel in de Tweede
Wereldoorlog”, uitgegeven in 1994, is op bladzijde 124 een afdruk
geplaatst van het verzetsblad “De Typhoon, dagblad voor de Zaanstreek”
van 23 oktober 1945, uitgave 198 (2e jaargang). Op deze afdruk is een
tekening gepubliceerd van Gerrit Dekker, waarop de Volksvriend is te

De Volksvriend, getekend door Gerrit Dekker in 1945.
zien. De tekening stamt uit 1945. Het bijschrift vermeldt dat het om Gitzels
molen gaat, ook heeft de tekening een opvallend grote gelijkenis met de
foto die ik van Ton heb ontvangen.
Het bijschrift luidt: “IN PEELLAND: EENS BREEKT DE ZON DOOR (Van
onzen specialen verslaggever). Treurig staan de wieken van den
bergmolen van Gitzels stil. Als klapperende vleugels. Het sierlijke lichaam
17

is geschonden door een granaat, op zijn weg er dwars doorheen nam.
Zwart geblakerd en dood zijn de anders zoo rustlooze wieken. Nooit
zullen zij meer vroolijk klapperen in den wind, nooit zullen zij meer met
snorrend geluid door het wijde luchtruim maaien. Eén van de vele
slachtoffers van geteisterd gebied, van Peelland”.
Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944. De
makers kwamen allen uit de illegaliteit. Het dagblad bestond uit een op
beide kanten getypt kwarto velletje en zat vol typefouten. Later vormden
professionele
journalisten de
redactie en werd
de kwaliteit
steeds beter. Het
blad werd later
steeds dikker.
Ook in dit
geciteerde stukje
zit een storende
fout, ik heb het
De 25 ponder brisantgranaat die in 2018 bij werkzaamheden
overgenomen
rond de molen werd opgegraven.
zoals het
(foto: Peter van Rongen)
origineel is
gepubliceerd.
Gerrit Dekker was een tekenaar die jarenlang voor Zaanse en landelijke
bladen tekende. Hij werd in 1911 geboren in Oudendijk. Op z’n zestiende
kwam hij naar de Zaanstreek en begint zijn tekentalent in dienst te stellen
van diverse kranten. Zijn werkzame periode is 54 jaar van 1929 – 1983.
Hij is op z’n 72e gestopt met betaald werk en is op 31 juli 1991 in
Santpoort overleden.
Of Gerrit Dekker is afgereisd naar Liessel om de Volksvriend te tekenen
of dat hij een foto heeft gekopieerd is niet bekend. Wat mij wel opvalt is
dat de foto en de tekening een opvallende gelijkenis hebben. Waarom
een krant uit de Zaanstreek een artikel aan De Peel heeft gewijd is ook
niet bekend. Als je de archieven van de krant er op naslaat vind je geen
artikelen over andere streken in relatie tot oorlogsgeweld.
In de molen zijn nog veel bewijzen van de oorlogsschade aanwezig. Zo
zijn in het spoorwiel nog steeds de inslagen van de granaten te zien. Bij
de restauratie van 2010 vielen verschillende granaatscherven uit het
spoorwiel. In de romp zijn de inslagen van de granaten zichtbaar, doordat
de reparaties met weinig vakmanschap zijn uitgevoerd. In de draagbalk
van de koningsspil zijn nog verschillende kogelgaten uit oktober 1944
aanwezig. De loper van het onbruikbare maalkoppel is ernstig beschadigd
door granaatinslagen. Bij graafwerkzaamheden in november 2018 ten
behoeve van de damwanden aan de voorkant van de molen hebben we
een groot deel van een 25 ponder brisantgranaat opgegraven.
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Oorlogsmolentjes in Peelland
Marc van deursen

Op vele molens zie je ze staan, kleine handmolentjes, die, zoals de molenaar vertelt, gebruikt werden tijdens de tweede wereldoorlog om thuis nog
wat meel te kunnen maken voor het brood als de molen door de bezetter
niet bereikt kon worden
Toch is het vreemd, ik ben namelijk nog nooit een bezoeker tegen gekomen die mij kon vertellen dat ze er thuis ook een hadden. En als dat zo
was, hoe kwamen de burgers dan aan graan om te malen?
Mijn vermoeden is daarom dat deze molentjes niet tijdens de oorlog ontstaan zijn, maar dat het concept van deze molentjes reeds veel langer
van te voren gebruikt werd in sommige boeren gezinnen, omdat zij dan
niet voor een paar kilo meel naar de molen hoefden gaan. Wellicht dat
tijdens de oorlog ook wat pogingen zijn gedaan om toch kleinschalig thuis
wat te kunnen malen.
Wat ook zou het kunnen is dat deze molentjes opnieuw werden gebruikt,
nadat de hamermolens in zwang kwamen en dat er daardoor geen fatsoenlijk meel meer te krijgen was om een ambachtelijk brood van te bakken in de eigen oven.
In de molen in Someren staan twee modellen die allebei deze aannames
zouden kunnen onderbouwen.
Het eerste molentje heb
ik gekregen van de erfgenamen van een kanariefokker die het gebruikEen handmolentje met blauwe stenen, dat gebruikt
werd voor het malen van
vogelvoer.
(foto: Marc van Deursen)
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te om zaden voor de kleinste vogeltjes
te kunnen malen zodat deze als een
papje opgegeten konden worden.
In deze handmolen zit een mooi koppel blauwe stenen en de lagering is
dusdanig robuust uitgevoerd, dat er
behoorlijk wat druk op de stenen gezet kon worden en dat deze nog
steeds relatief eenvoudig te draaien
was met de hand.
Volgens mij is dit molentje echter ook
aangedreven geweest door middel
van een motortje, de slinger die er nu
opzit past niet helemaal goed op de
as, terwijl een groot wiel veel beter
zou passen. Het grote kaar is er in
ieder geval veel later opgezet en wat
ontbreekt is de stoel waarop het molentje en de motor geplaatst zijn. De
uitloop van het meel is namelijk aan
De slinger aan deze molen is wat
groot en past niet goed om de as.
de onderzijde. Misschien ga ik dit mo(foto: Marc van Deursen)
lentje nog wel eens restaureren en
aansluit op een kleine motor, dan komt er wel een maalstoeltje onder.
Het andere handmolentje zou een oorlogsmolentje kunnen zijn. Het is een
echt stukje huisvlijt zoals je kunt zien. Ik heb het begin jaren 80 gekregen
van iemand uit Someren-Heide . Het werd gevonden het bij het opruimen
van de boerderij. Men heeft daarvoor
nooit geweten van het bestaan van dit
molentje en dus ook nooit gehoord,
dat iemand in de familie het gebruikt
zou hebben. Als ik toen geweten had
dat ik hier nu een stukje over ging
schrijven had ik ze natuurlijk meer
uitgehoord, of contact gezocht met
eventuele andere familieleden.
Ik denk dat een handige timmerman
dit molentje een keer in elkaar heeft
gezet, en dat zou goed in de oorlog
geweest kunnen zijn.
Dit molentje is tamelijk primitief uitgevoerd
en heeft kunststenen.
(foto: Marc van Deursen)
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Het hout is nog in opmerkelijk goede conditie. Er zit nagenoeg geen olm
in. Waar je in tijden van schaarste deze kwaliteit hout kon halen is voor
mij een raadsel.
Echter, de steentjes die erin zitten zijn gegoten van een mengsel van kiezel en specie en waren toen ik het kreeg door de invloed van vocht en
vorst al helemaal verpulverd. Waarschijnlijk kwam er door deze zachte
stenen ook best veel gruis mee tijdens het malen.
De lagering, een as door een dikke ijzeren plaat, was in ieder geval ook
niet gemaakt om lang plezier van te kunnen hebben.

Nog meer molentjes
Geert van Stekelenburg

Na een oproep in de vorige uitgave van het Peellands Molennieuws ontvingen wij het bovenstaande artikel van de hand van Marc van Deursen.
Daarnaast kwam er ook nog een mail binnen van Jan van Woezik met
een aantal afbeeldingen van molentjes die in zijn molen aanwezig zijn.
Het zijn, zo te zien, geen van allen molens die bedoeld waren om graan
mee te malen, waarschijnlijk zijn ze in gebruik geweest voor de productie
van olie.

Drie handmolentjes die hoogstwaarschijnlijk in gebruik zijn geweest om olie uit
lijn- of koolzaad te persen.
(foto’s: J. van Woezik)

Verder wist Harrie Smits (molenaar in Vlierden) te melden, dat ook hij op
zijn molen een tweetal handmolentjes heeft staan. Daarom ben ik naar
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zijn molen toe gegaan om deze te
fotograferen en te horen of hij er
iets meer over wist te vertellen.
Harrie zei me, dat hij over de
kleinste molen van de twee niet zo
heel veel wist vermelden. Hij heeft
hem gevonden in een kringloopwinkel en zelf helemaal opgeknapt. Bij het demonteren constateerde hij, dat het maalgedeelte
bestaat uit twee dikke rechtopstaande metalen schijven, die met
hun geribbelde bovenkanten
langs elkaar draaien. Het geheel
is ingebouwd in een vuren of grenen bekisting. Dit molentje wordt
nu gebruikt voor het malen van
rogge of tarwe door kinderen, die
de molen bezoeken. Volgens Harrie zou het ook wel in gebruik kunnen zijn geweest voor het malen
van vogelvoer. Het malen van
graan gaat hiermee niet zo geweldig goed: het graan moet er heel
vaak doorheen om enigszins acDit molentje heeft twee rechtopstaande
ceptabel meel te verkrijgen.
metalen schijven in plaats van
De tweede, veel grotere, handmolenstenen
molen is waarschijnlijk in gebruik
(foto: Geert van Stekelenburg)
geweest ergens in de buurt van
Vlijmen, althans in die omgeving
heeft Harrie hem opgeduikeld. Ook deze molen is helemaal opgeknapt,
o.a. is door de molenaar de bovenkant, die bestond uit een dikke, in een
soort was gezette kartonnen plaat, vervangen door een aluminium
afdekking. De kartonnen afdekking was namelijk door de jaren heen op
allerlei plekken
gebroken. Net als
voor het kleinere
molentje heeft hij
ook voor deze
molen een klein
maalstoeltje
Speciaal voor deze
molen zijn twee nieuwe kunststenen gefabriceerd
(foto: Geert van stekelenburg)
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gemaakt, zodat er een bak of een zak onder de meelpijp gehangen kan
worden.
Aan deze molen zat oorspronkelijk een vrij korte slinger, die echter
helemaal versleten was. Deze is vervangen door een langere, zodat de
gebruiker met meer kracht kan draaien. Misschien is deze molen vroeger,
middels een poelie en een leren riem, aangedreven door een
elektromotor. Hij is namelijk nogal groot en zwaar voor handbediening.
Deze molen heeft, net zoals de meeste van dit soort molens ook twee
stenen die op hun kant staan. Dit zijn echter nieuwe blauwe stenen, die in
opdracht van Harrie speciaal voor deze molen zijn gemaakt bij
molensteenmakerij Hans Titulaer in Plasmolen.
Ook in mijn eigen molen staat ook een aantal van deze molentjes.
Allemaal hebben ze staande stenen, waarschijnlijk omdat bij dit ontwerp
het graan en het meel vrij gemakkelijk naar beneden getransporteerd
wordt door de zwaartekracht. Het scherpsel op de, waarschijnlijk zelf
gemaakte, molensteentjes is daardoor dan ook niet zo heel belangrijk, het
meel loopt bij het draaien van de stenen vanzelf wel naar beneden. Heel
veel scherpsel is er op de meeste van dit soort stenen dan ook niet te
zien.
Tot nu toe heb ik nooit
iemand kunnen vinden,
die meer kan vertellen
over het maken van dit
soort steentjes. Als je
ze nader bekijkt, lijkt
het wel of ze vaak
gemaakt werden van
stuk geslagen
kiezelstenen en
cement, materiaal wat
ook in de oorlog
waarschijnlijk
voldoende voorhanden
was.
Stenen uit een “oorlogsmolentje”. Ze hebben nauweDergelijke molentjes
lijks een scherpsel (acht groeven). Op de as is
werden gebruikt om
de worm te zien die het graan naar
graan te malen: rogge,
binnen transporteert.
tarwe en mais. Ze
(foto: Geert van Stekelenburg)
waren soms ook van
gietijzer en werden aan een balk of muur bevestigd, soms ook aan de
rand van een tafel, zoals gebeurde met de bekende worstmachine. Ze
waren alleen bestemd voor kleine hoeveelheden meel, want het malen
nam zeer veel tijd in beslag, het product moest er vaak meerdere malen
doorheen. Daarom werden ze ook wel via een riem met een motor
aangedreven en in sommige gevallen werden ze uitgerust met een
achtertandwiel van een fiets, zodat ze al trappend bediend konden
worden.
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Peter van Rongen,
molenaar op De
Volksvriend in Liessel,
wist echter nog wel het
volgende te vermelden:
“Piet Meulendijks (de
vorige molenaar van
Liessel) vertelde altijd
een verhaal over het
molentje dat nu in De
Volksvriend staat. Dit
molentje was van de
ouders van Piet en
werd daadwerkelijk in
de oorlog gebruikt. Pa
Meulendijks maalde
het graan in de schuur
Het molentje dat tijdens de 2e wereldoorlog in gebruik en Piet moest als
was bij de familie Meulendijks. Tegenwoordig zonder kleine jongen buiten bij
de grote deuren op de
slinger, het wordt nu aangedreven door een
uitkijk staan. Hij moest
wasmachinemotor.
tegen de deur aan
(foto: Peter van Rongen)
leunen. In die tijd droeg
Piet klompen. Als de
controleur aan kwam lopen moest Piet met de onderkant van zijn klomp,
zo onopvallend mogelijk, tegen de deur aan schoppen. Hierdoor werd Pa
gewaarschuwd en kon hij snel het molentje voor de controleur
verstoppen.
Het molentje is nu voorzien van een wasmachinemotor, maar vroeger
werd het waarschijnlijk met een slinger aangedreven”.
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Industrieel malen bij de Romeinen
Geert van stekelenburg
Volgens historici zijn door waterkracht aangedreven raderen om graan te
kunnen malen al bekend van vóór onze jaartelling. In de gebieden rond de
Adriatische zee kwamen ze voor, maar ook de Chinezen gebruikten ze al in
de eerste eeuwen na Christus. Ook de Romeinen kenden het hydraulisch
wiel voor het malen van graan, zoals gemeld wordt door Vitruvius die het
mechanisme rond 15 jaar vóór Christus al beschrijft in zijn “Architettura”. Dit
werk was een verhandeling over het ontwerpen van allerlei constructies,

Een model van het watermolencomplex, te zien in
“Le musée départemental Arles antique”.

aquaducten, gebouwen, baden, havens, meetapparatuur, instrumenten
enzovoort.
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Volgens geologen en archeologen maalden Romeinse watermolens in Zuid
-Frankrijk in grote hoeveelheden graan voor zeelieden. Althans dit wordt
beweerd in een artikel in Science Advances (een ‘open-access’ wetenschappelijk tijdschrift).
Door een onderzoek aan de overblijfselen van een enorm watermolencomplex begonnen wetenschappers eindelijk inzicht te krijgen in wat de Romeinen precies deden bij deze vroege vorm van industrialisering.

De overblijfselen van een van de
aquaducten bij Barbegal.
(foto: Wikipedia)

Het gaat hier
om het Barbegal molencomplex, dat ongeveer 8 km ten
noordoosten
van de Romeinse stad
Arelate, het
huidige Arles
lag. Het geheel
aan bouwwerken bestond uit
twee aan elkaar parallel
staande rijen
van elk acht
watermolengebouwen. Ze
ontvingen hun

water via een aquaduct.
De molens hadden een geschatte productiecapaciteit van wel 25.000 kg
meel per dag. Dit was genoeg om tenminste 27.000 mensen te voeden.
Een maar liefst 9 km lang aquaduct transporteerde water dat kwam uit diverse kleine bronnen, die langs de zuidkant van de kalkrijke lage Alpen
ontsprongen. Oorspronkelijk dacht men, dat deze molens pas werden gebouwd in de 3e eeuw na Christus, toen Arles de zetel was van keizer Constantijn (Romeins keizer van 337 tot 340).
Men dacht dat deze molens zowel de stedelingen als het leger van de keizer voorzagen van meel, maar de resultaten van opgravingen in de vroege
jaren ‘90 van de vorige eeuw duidden er op dat de molens ouder moesten
zijn. Het bleek toen dat reeds tussen 50 en 120 na Christus een aquaduct
een van de twee kanalen vormde die de stad Arelate van water voorzag.
Een groot aantal Romeinse nederzettingen werden in die tijd namelijk van
water voorzien door ter plekke ontspringende bronnen. Tussen 120 en 130
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na Christus werd halverwege op het reeds bestaande Noordelijke aquaduct
een nieuw aangelegde tak aangesloten om het pas gebouwde molencomplex van water te voorzien. Om meer water op te kunnen sparen als energiebron voor de watermolens werden er bovendien smalle tufsteen wallen
dicht bij de bronnen gebouwd.

De laatste resten van een complex dat eens
bestond uit 16 watermolens.
(foto: Wikipedia)

Het watermolencomplex was voor antieke begrippen gigantisch groot. De
Romeinen, die veel van hun zware werk door slaven lieten opknappen, deden blijkbaar ook aan mechanisering.
Het complex werd vanaf 1937 opgegraven. Tot dan toe ging men er altijd
van uit dat het meel van de molens bestemd was voor bewoners van Arelate. Maar toen men ontdekt had, dat de molens in de herfst en winter stil gestaan moeten hebben, vermoedden de onderzoekers dat het meel niet naar
de stad ging, maar werd gebruikt om lang houdbaar, dubbelgebakken
brood (een soort scheepsbeschuit) te produceren, dat meeging op zeereizen. De molens stonden waarschijnlijk vaak stil in de herfst en de winter,
dan werd er namelijk minder gevaren op de Middellandse Zee.
Hoe kwam men er achter dat de molens in de koudere jaargetijden stil gestaan moeten hebben? Het water uit dit kalkrijke gebied liet kalkafzettingen
achter op de houten raderen. De houten onderdelen zijn natuurlijk al lang
vergaan, maar de kalklagen die zich op de raderen vormden, zijn nog altijd
te zien in het archeologisch museum in Arles. Bij de analyse van deze kalkafzettingen keken de onderzoekers naar de kristalsamenstelling en daaruit
concludeerden ze dat de molens in de koudere delen van het jaar regelma27

tig buiten gebruik waren. Dan werd er namelijk geen kalk afgezet op de raderen.
Nu, ongeveer 80 jaar na de allereerste opgravingen, blijven er nog steeds
vragen over: waar waren toch die enorme grote hoeveelheden graan voor
nodig, hoe lang waren de molens in gebruik en kwamen er binnen het Romeinse rijk meer van dit soort complexen voor? Bij het idee dat het brood
was bestemd voor zeelui, zijn echter nog wel wat onzekerheden, bijvoorbeeld: het dubbelgebakken brood was lang houdbaar, dus waarom zouden
ze niet zijn doorgegaan met de productie van bloem tijdens de periodes dat
er geen vraag was? Zo bestond er bijvoorbeeld een eeuw na de bouw van
de molens van Barbegal in de omgeving van Rome ook een groep watermolens, aangedreven door water dat eveneens door aquaducten werd aangevoerd. Deze molens werden gebruikt voor de productie van meel, waarvan brood gebakken werd voor de bevolking van Rome. Zij draaiden wel het
gehele jaar door.
Bovendien werden de pauzes in het maalproces maar voor sommige jaren
aangetoond. Draaiden de molens in andere jaren dan misschien toch door?
Pauzes in het maalproces zouden ook kunnen duiden op een tekort aan
water of een tekort aan graan? Misschien wordt dat na aanvullend onderzoek ook nog wel eens duidelijk.
Bronnen die gebruikt iijn bij het schrijven van dit artikel:
-

Science Advances Vol 4, No. 9, 05 September 2018

-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaduct_en_molens_van_Barbegal
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Daar bij die molen
Samenwerking binnen de molenbouw
Geert van stekelenburg
In de wereld van onze molens was het tot voor kort meestal gebruikelijk
dat wanneer een molen gebouwd of gerestaureerd was, de daarvoor verantwoordelijke molenbouwer ook de zorg droeg voor het verdere onderhoud van die molen. Aan deze situatie lijkt nu op sommige plaatsen een
einde te komen. Op zaterdagmiddag 9 Maart is namelijk in de in aanbouw
zijnde molen De Zwaan in Vinkel
een overeenkomst getekend tussen de Stichting Vinkelse Molen,
molenbouwers Coppes uit Bergharen en molenbouwer Adriaens uit
Weert. Adriaens en Coppes gaan
samen zorgen voor het werk aan
de afrondende fase van de molen.
Het is een unieke overeenkomst
want voor het eerst zullen deze
twee molenbouwers gezamenlijk
aan een project werken. Sinds
2010 is stichting Vinkelse Molen
bezig om herbouw van de in 1964
afgebroken molen De Zwaan te
Vinkel te realiseren. (De oorspronDe afbraak van De Zwaan in 1964.
kelijke molen is in 1964 verkocht
(foto: http://www.globetrotternet.nl)
aan het plaatsje Holland in Michigan, Amerika. De herbouw gebeurde tot nu toe zoveel mogelijk met vrijwilligers, maar het werk in de
afrondende fase is te gespecialiseerd om door vrijwilligers te laten doen.
In mei hoopt de stichting het achtkant op de belt te kunnen plaatsen.
Deze samenwerking tussen twee molenbouwers blijkt echter niet de enige
te zijn, die er momenteel plaats vindt. Molenbouwer Adriaens is namelijk
ook nog een samenwerkingsverband aangegaan met Molenbouw de
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De molen van Vaudricourt in zijn hoogtijdagen.

(beide foto’s: facebook Adriaens Molenbouw)

Achtkantstijlen voor “le moulin de Vaudricourt” in
de werkplaats van Adriaens Molenbouw.
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Jongh uit Veldhoven. Hierbij gaat het om de herbouw
van “le moulin de Vaudricourt” in het openluchtmuseum van Villeneuve dAsq, een voorstadje van de
stad Lille in NoordFrankrijk.
De molen is een achtkant,
die dateert van 1806. Zijn
oorspronkelijke standplaats
was het dorpje Vaudricourt, daar werd hij in 1988
echter al afgebroken. Alle
onderdelen werden genummerd en vervolgens
opgeslagen door de vereniging “Les Amis des
moulins Picards”. Volgend
jaar zal hij na een periode
van ruim 30 jaar, door de
hulp van twee Nederlandse
molenbouwers, weer in
zijn volle glorie herrezen
zijn in het openluchtmuseum van Villeneuve dÁsq.
Wellicht vormen deze twee
voorbeelden van onderlinge samenwerking tussen
molenbouwers wel de eerste aanzet tot een beweging, die in de toekomst
nog veel moois voor de
molens voort kan brengen.

31

Peellandse Molenstichting
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Molenkalender 2019:
Nationale Molendagen:
Open monumentendagen:

Marc van Deursen, Kerkstraat 33, 5711 GT Someren, 0493-495421
JanTielemans, Schutsstraat 22,5737EW Lieshout, 06 51815 316
Gerard Sturkenboom, Biss. Arnoutlaan 14, 5591 BL Heeze, 040-2262602
Peter van Rongen, Atalanta 19, 5754DW Deurne, 06-18653805
Geert van Stekelenburg, Hofstraat 26, 5721 BB Asten, 0493-693504
Jurgen van Stiphout, Pr. Bernhardlaan 11, 5707HH Helmond, 0492-524442

11 en 12 mei
14 en 15 september
Meer over molens en mulders in Peelland:

www.peellandsemolenstichting.nl

32

