
UIT HET WEST-LIMBURGSCHE MOLENLAND
I.

lETS OVER MOLENS IN HET ALGEMEEN.

Oat" was cehl 'n weTk Dill jt' uit jc (,\'cnwicht te SI3.111;
de graankorrcls tusschcn twee steencn k"CUlen of in «n
t'>omkctcl fijll stampell, waals de werklui aan den Nijl
dat dedcn. I1U ongc"ecr 4500 jaren gelcden.

Neen, dan handkrachl-nrbeterdc_uifga1.f, niet cen af
~andsch(' koffie-molen, gelijk w~j, 7.Ondaars, ons in 1917 ell
18 verstoutlcn Ie gcbruiken. maar cell heusehe hand

graanmolcl1, waarmcc de lsraelicten reeds wislen om Ie
~aall omstrecks 1600 jaar "oor het begin onzer j3artel
hng" Het twccdc bock V3n Mozes, 1J: 5 zegt: "En ieder
cersrgcborene in Egypte. zal stcrvcn, \'an den cersten
loon ~rall Phar.1o af. die op zijncll slo,,1 zit, tot den won
dcr dU~lIslmaagd, die achier den 1lI0ien is", en in hei
~weed.e bock 2-t: 6 wordt de vcrmaning gegeven: "Gij
zult Ill~,t den ~.nderslen en bo\'ensten maalsteen in besbg
nemen , .terwlJI het bock Richteren 16: 21 vcrhaalt. dat
Samson In de gevangenis IllDest maien. Ten tijde van
Homerlls hadden de handmolens een doorsnec \,an cen
voet en wogell om de 50 pond.

0" Romeinen, vooruitslrevende lui, speelden liefsi zeU
geen molenaartjc: slaven en dieren in den "rosmolen"
~at was eigenlijk jc dat. De maalsteenen waren dan oOk
Jll de letterlijke beteckcnis van het woord "gewichtiger"
geworden; de "Jigger" Cil de ,.looper" maten in middel.
hjll tot 5 ~oct: bij 1 a 2 voet diepte. Als et;11 grootc'
mcrkwaardlgheld gold ill de eerste eeuw na Chr. een wa
tcrgraanmolell: tuSSclWII 300 en 400 'cchter werden der
gelijke molells in de omgeving van Home reeds algcmeell.

Met 't bouwl:n. vall windmolens vlotte ret vermocdclijk
Das tegell het elnd der lie ceLlW; daar de Woi,ndmole'n- .

bOllw crhtcr als cen groote en gevaarlijkc ondcrneming

wcrd . beschol1wd, blevell gedurende de vrocgcrc mid·
deleellwcll de hand- en rosmolcns. nog in lWllllng. De
,'oorzichlige Nederlanders zijn waarschijnlijk eerst in de
13<' of 14e eeuw windmalens gaan bouwen. Uit dc dcs·
bctreffende studies blijkt, dat de ecrste windmolens vier
of zes vleugels of wieken hadden, terwijl een afbeclding
\'an cell ·IOc.e('uwscheu standerdmolen ons laat zien. d31
de rocdcn" de wieken cvenwijdig doorsuedc.n. terwijl..
voo.- d(' zeilen, ook .,blik" genaamd, horizonhal latlen

zijn be\'cstigd.
De uitvinding \'an den windwatcrmolcn zou hcbben

plaats gchad in de ISe eeuw. Deze molens zouden a31l
vankelijk van de soort zijn gcweest, die zich zelf op den
wind kunnen stellen en wip- of staarimolentjes worden
genoemd_ Ats wij echter cen en'aren molenaar mogcn
geloo\'en, dan waren de standerdkoremnolens aanvanke
lijk !lie! op de windrichting te stellen. Men ken de eerst,
\'crzckerde hij, molenhuis noeh kap in dra3ibaren ,"orm.
De molcnaar kon toen dus niet. looals thans. vall een
tochtje "an 3 meter per seconde profitecren. Of Ollze I.e~s

man hei wei bij het rechic eind had, welen wij cchter lUet.
In dell ouderen tijd waren de molens aile houtel' stan

derdmolens; de eerste steenen lllo1eus in ons land. da
teerell pas vall omstreeks 1600, gelijk Jhvr. S. Collot
d'Escur)' ons medcdeelt in haar mooi. met foto's vcr·
lucht wcrk: "Dc Molens van Zeeuwsch-Vlaandcren".

Mcn lOU zith ons land. bijna niet zondcr windlllotens
kunncll voorste1ten. Tereeht zegt Mr. J. den Tcx dan
oak in "Ncderland Vooruit!": "Bij het Hol1andsche land·
schap bchoorl ecn molen. Meer in het algcmccl1 kall mcn
zcggen. dut in icderc Nederlandschc omgeving cell wind

molcn past."
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001 J0han van Meurs \-vist dit zoo mooi te teekenen:

'1 ..... Neem Holland's boer zijn landen af -
Dan houdt hij nog zijn water;
Daar nUl.alt hij toch weer land nit op,
Wat vroeger of wat later....."

Wat dat land oprnalen aaft
gaat, in vroeger eeUlwen ge-

l'
beoUl;de hier ie lande heel wat
met wiudkracht: ,in de 17e eemv
kenden wij bloeiende houtzage
rijen, pellerijen van rijst en
god, maalderijen, papier", olie-
en snuifmolens, ·alle door wind
gedreven. In 1612 begon men
met het droogmalen van de
Beemstermeer. Dit gesr.:hiedde
met 21-43 molens, gebollwd
door Leeghwater.
Reeds vroegerhad
men andere plas
seu leeggemalen,'
O.a, het Wogineer
in 1608, maar het
Beemstermaalwerk
overtrof de vroe
gere in belangrijke
mate doorzijn om
vang. In de 17e
eeu.w voIg;cLen be
noond,en het IJ

. nOig de Punner,
de Wo,rmer en de
Schermer. Nag ill
het jaar 1839 werd
de groote Zuidplaspol-der in
Schieland met behulp van wind
kracht drooggelegd. Eerst in
1843 werdhet eerst gebruik
gemaakt van een stomngemaal
bij de drooglegging van de
Nootdorpsche plassen. in Delf-
land,. .

Maar de lezer zal wellicht
vragen, waarom het ops-chrift
van dit artikel spreekt over het
West-Limburgsche moleuland,
terwijl tot nog toe enkel sprake
is geweest van Holland._ Men 6
neme ons deze uihveiding l1'iet
kwalijk; Holland is nu eenmaal het molenland bij uitstek
en alvorens tot ons speciaal onden,verp over te gaan, leek
het ons wei gewenscht '!let een en ander over mol-ens jn
het algemeen te vedellen.

We kunnen dan oak 'niet nalaten met een enkel "voord
te wijzen op het werk, dat de vereeniging "De Holland
sehe Molen" verricht tot behoud dezer sieraden van h'et

landschap, een werk, d:lt ook in ons Limbll'rgsch molen
land zijn .groot nut heeft. In haar reeds aangehaald werk
vertelt. Jkvr. Collot d'Escury, dat Zeeuwsch-Vla~nderen

ol11streeks 1700 34 of 35 molens rijk was. Omstreeks 1890
was dit aantal geklommen tot 77, terwijler rond 1927
slechts meer 36 over waren. Deze "slachting" nemen we

waar over het heele land. 0
veral worden de mooie wind
molens bij bosjes opgeruimd.
'Om slechts twee voorbeelden
uit 1928 te noemen: 20 molens
in den Beneden Waard bij Kin
derdijk buiten bedrijf gesteld
door de invoering van motor
bemaJ.ing; 50 molens ten doo
de opges,ehrevenin de Scher
mer tengevolge van eledrifica
tie van het bedrijf. Verwoed.e

rivalen van den
windwa term olen

voeren het hooge
woord; windmo
toren en' gewoon
stalen vijzels, ge·
dreven door ben
zine of electro
motorell v2rdr:n
gen de oude krach
ten. Ook in Oost·

loord-Brabant
prijken reed.s.meer
dere windmotoren .

Onze wind - ko
renm olens ver-

d,wijnen gelukkig
langzamer dan die voor be
maling, maar ook hiervoor be
staat ge'vaar. Behoudens de
meer lokale vereenigi l1g "D~

Zaansche Molen", is de "Hol-
,lands,che Molen" ~e ,eenige

vereeniging tot behoud, van
molens in e,derland. Of zij
oak in ons Limburg leden telt?
Ja, maar bedt:oefCl. weinig! Oat
is geen toestand, voor een pro
vinde, die, terech t; groat gaat
op haar landschapsschoon; er

7 moest ten onzent meer belang-
stelling voor het behoud onzer

molens bestaan! Temeer, waarhet ons bekend is, 'dal
de ,,I-Iollandsche Ivlolen" in Limburg reeds op meerdere
plaatsen positief werk leverde door het toekennen van
steun. die kidde tot lJet behou-d van 11101ens, die andel'S
wellicht verd.wenen zouden zijn tot ontsiering van het
landschap.

Wij willen thans overgaan tot eell opsol11l11ing van de
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West-Limburgsche molens, aan de hand der illustratic!"
bij ons artikel, om ten slotte met en-kele woorden de in
middell' reeds verdwenen molens te bespreken.

II.

MOLENS IN WEST-LIMBURG.
Van de win.d-korenmolens, zijn v,erschillende soorten

bekend. Daar zijn in d~ eerste plaats de oude hout'en
standerdmolens, "vel het eenvoudigste type van windmo,·
len; dan de baliemolens,. molens met een houtell omloop
of zwiehtstelling, woals er te vinden zijn te Echt, Ha
mont, Horst, Stevensweert en op enkele andere plaatsen;
verder grandmolens, molens die op den vlakken grand
staan, zonder "berg" er om heen, tot welk type aanvan'
kelijk wei aile steenen molens moeten hebhen hehoord;
en ten slotte berg- of beltmolens. Tot de laatste groep
behooren ·de meeste molens van Limburg. Andere soor·
ten, bv, de "kotkermolens", die uitwendig: iets op de
standel'dmolens lijken, wUen we in dC'~e. streken wei
met tegenkomen.

Het West-limburg:sehe volk beg-rijpt over het alge,
meell vrij goed de teekens, welke de molenaar bij ver'
sehil\~nde gebeurtenissen met de wieken gleeft. Immers,
vormen de wieken een X (d,e wiek stil ev,en voordat ze
onder ongeve·er verticaal staat), dan hebben' wij de.n
vreugde- of feeststand, Vroeger werden daarbij nog vaak.
by. bij 'gelegenheid van de Saeramentsproeessie, de zei·
len zig-zag door de hekken gevloehten en de toppen van
het wiekenkruis met de driekleu-r getooi,d.

Staat de ond,erste wiek even voorbij 't vertieale, zoo
dat de molenaar er met zijn handen bij bn, dan zien

.we den rouwstand voorgestehL In de Zaansheek werd
aan dezen stand !evens 've.rbonden het afSlaan (wegne
men) '·del' wind:borden, in' het' Limb,urgseh "stormplan
ken" genoemd.

De seherpstand of "op den' bil" hedt 'Iliet zoo alg:e
meene teekens. Doorgaans wordt hij voorg,esteld aldus:
de molenaar is met het scherpen der m-olensteenen bezig,
wanneer de molen in rust is, juist voordat de onderste
:wiek vertieaal shat, zo6 dat een klein kind er met zijn
handjes bij kan.· Deze stand verschilt opmerkeIijk van
rouw en vreug'd.

Ten slotte' krijgenwe den mststand': een roe:d-e staat
verticaal (voor de borst) of de molen staat, volgens den
term, "op een roede".

Het zou te ver voeren, in deze kolommen de techni,ek
van wind-water- en wind-korenmolens iets uitvoeriger
te beschr,ijven of aanspraak te willen maken op eeriige
volledigheid; wij gaven hier s,lechts enkeIe aanduidingen
\;an een niet-molenaar voor belangstellellide niet-mulders,
en gaan nu over tot een 'korlen beschrijvenden tekst bij
de nevenstaande illustraties.

Wij beginnen maar zoo dicht mogelijk bij huis. Of
schoon we reeds vroeger in de Nedermaas terloops iets
over de molens van afbeelding '1, en 2 ~lertdden, wordt
het hier tel' compldeering nog eens nader g,er,elieveerd,.

Afbeelding 1. Bel'gmolen, geheel van steen, geleg~en

te Stramproy, Breyvensroth, bij. het S1. Willebrordu'
pad. De molen werd in 1903 gcoouwd; hij i:s thans ster
kel' dan hij oor pronkclijk was en is een mooi exemplaar
van zijn soort. D foto, genom en uit het Westen, verraadt
den vreugde-stand, want 't is kermis bij ons!

Afbeelding 2. Wederom feest, gelijk men ziet; 't is nog
altijd kermis! Dit is een standerdmolen. Waar hij thans
staat, aan den Molenweg te Thorenroth, werd~ hij op
gericht in 1804. Meerdere gezeten boertjes k Stramp-roy
hadden in de 1ge eeuw gelijktijdilg dee I in den molen.
Vroeger, vanaf 1773, heeft de molen meer naar 't Zui
den gestaan, op de plaats die thans Meulenda31 heet. Vol
gens de overievering stond hij v66r 1773 te Hunsel in
Birkenbosch Veld en was toen eigendom eener Thorn
sehe \~orstin. De mol n zou destijds gewerkt hebben
voor de dorpen - of gedeelten daarvan - Hunsel, Neer
itter, Thorn, Grarhem, Shamproy en Molenbeersel. Mo
lenbeersel, in Belgie, kreeg zijn eersten l110len in 1811. De
molen op onze afbeelcling is van het genre d';:r zooge
naamdc- gesloten standerdmolens. Ongeveer twintig jaar
geleden, voordat de directe omgeving van den molen uit
veiligheidsoogpunt voor onbevO-ega pub¥iek was afgeslo
ten, vloerde een del' ijzeren roeden een spelencl jochie
uit de buurt. De onvoorzichtige jongen was geruimen
tijd buiten westen. Men vree:;d~ h... t ergste, doch stilaan
knapte het yentje weer op en b'... hield ni,et de minste ge
volgen ~an den klap. Tragiseh is,. dat dit jonge leven
vrij dra werd weg,gemaaid, na:lf m'en zei door het over
mafig gebruik van sigaretlen. Waamit .weer eens blijkt,
Jat aile overdaad schaadt.

Gelukkig hebben sinds langell tijd, geen ongellailen
.lan den molen meer p'laats 'gehad, afgezien van eenen
kelcn argeloo'S speurenden viervoeter. die met de rond
Qraa'iencje wieken in' onzachte, aanr:abng· kwam; enkele
maanclen geleden "verden zeifs nog twee Iwnden gekraakt.

Dc molen is voor zijn leeftijd hecht en goecL on,derhou
den. In 1927 sehreef de voorzitter van "De Hollan'dsche
Molen", Mr. P. d. van Tienhoven, den molenaar: "Moge
deze l110len nog lang als 'n sieraad voor het dorp Shamp
roy bewaard blijven." Het gebouwtje, rechts O[J de foto;
is eell bergplaats voor granen en meel, dat wij als kin
deren deftig "het maggezien" noemden.

Afbeeldirig 3. Oit is de St. Anna-molen te Tungelroy.
In ons werkpakje zie.n wijer in den regel niet op z'n,
voordeeligst uit; dat is ook het' g-eval met dezen berg
molen, dieri wij op heeterdaad betrapten teiwijl hij in
,o[Jgewekt tempo het lied van den arbei,d zang. De molen,
die gekiekt is van het Zuid-Oosten, werdo in 1875 ge
bouwd en is 'n solied exemplaar. Ons inziens ziet hij
er van buiten eenvoudiger uit, dan de hvee voorgaande.

Afbeelding 4. Weer eentje in zijn daagsche plunje. De
"vind is,tijdens ons fietstochtje van Tungelroy naar Swart-
broek een weinig toegenomen, wa3.rom de molenaar hier
zeil heeft verminderd; slechts driekwaTt heeft hij noodig,
Deze Swartbroekermolen is een achtbntige bergmoten
van haul met steenen onderboLiw. "Windmolen De Hoop,
bovenkruiei-, 1849", zegt de Voorloopige Ned.erl. Monu-
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mentenlijst eTvan. In aile bescheidcnheid meenen \Vij te
mogen veronderstellen, dat we in Limburg uitsluitend
hoven- en gee" onderkruiers aantreffen. Vrocger, verna
men wij, moct dele mol en ccn baliemolen zijn gcwcest
In 1906 is het tcgcnwoordige binncnwerk te S,,'artbroek
geplaatst. Het is afkol11stig van cen wind-watcrmolcn te
Vlaardingcl1. Dc molen. die thans bekleed is mct plankcn
en asfalt. pronktc gindcr aan den Maasmond lllet cell
fictel! jas \"an cell halve" meter diktc. Lekker warm in
de kille zeelucht! De vele "raehfen rict zijn cchter l1iet
tl33T Limburg vcr"oerd; deslloods hadden we immers
zeU riet genoeg! De foto is genomen van hct Zuid
Westen.

Afbeelding 5. Steenen bergmolen te Kccnt. Wcer!,
van welke gemccnte, gelijk bekcnd, ook Tungelroy en
Swartbroek deel uilmaken. De molen van Keenl, gczien
uit het Westen, toont pleizier op ons plaatje. Hel is in
middels Wecrter kermis geworden. Waar de tijd heen
gaat! Nict lang meer zal de gulden 7.On gluren tllsschen
de zcilende schapenwolkjes in de stervende najaarslucht...
Drocfgccstig op kcrmis? Oczang in een cafe:

"Meisje lief. O1eisje lief, kom eens hier,
Op mijnc O1olen is veel plcizier!"

Afbeelding 6. Steen en berg010len op dell Dries te
Weert. De molenaar is, gezien 't plaatje, oak vasl aan
't fuiven! Op dezen molen zien we iels_bij7.0nders. III. die
groote advertenlie. Zeker omdat hij vlak bij het station
staat. DJt moet iedereen lezen! Is 't mooi, of.. .... ? Hier
uver wilen de meeningen wei uiteen loopen; omdat de
molen door eell leerlaag er nag'll somber uitzict. Iijkt

on~ cell frisschc rcclame als deze nog niet zoo kwaad, en,
0111 practisch tc zijn, ,'oelcn we toch wei wat "oor de op·
"ailing van de molen3arsvrollw, die ons verkbpte, dat uit
die ..edame al gauw een paar nieuwe 'zeilen werden ge
klopt. Zelf, bekcnde zij, ,'ond ze het wei min of meer ont
sierend, doch iedcreen wist weI, dat zoaicts niet gratis
wert! gcduld. En .... : de firma kon weI wat royalcr af·
schuivcn, andel'S ging de reclame craf! "Boonenmolen",
lOoals hij in de wandeling heet, wera gebollwd i~ 1855.
Door de nabijheid def stationsgebollwen staat hij slccht
op dell Noordenwind.

Afbeelding 7. Bergmolen te Vrakker. Weert, aan de
Zuid-WiIlemsvaart, gClien "an het Zuid-Westen. Dele
molen werd gebouwd in 1862. Als een bijzonderheid vaU
op. dat hij zoogcnaamdc zelfzwichting heef!; geen =!cilcn
dus op de wieken. doch jalouzieen of kleppen, die door
dell molenaar in werking moeten worden gesteld. Oaat
het hard waaiell of storm en. dan openel! de kleppen zich
",'Hlzclf en latcn zoodoende den overtolligcn wind ant·
snappcn. Met dit systeem, dat niet van vandaag of gister
is, IUQPl:ll summigc molcnaars weg, andere zijn te dien
opzichte mindel' gccstdriftig. Wat er van zij, wij vinden
deze inrichting sierlijk en ze is vermoedelijk goedkooper
dan 'I gebruik van zei1e11. Ollderen van dagen herinneren
zieh, dat deze molen "gclijk"loers" tot woning was in·
gerieht. De huidigc molenaarswoning is op den voor·
grond del' afbeclding te zien, ietwat ondu.idelijk tenge·
volgc van het door den wind heen en weer bewogen
omringende loover.

(Wordt vervolgd). W. LENAERS.
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II.

MOLENS IN WEST-Lli'v\BURO.
(Vervolg).

Afbeeling 8 geeft OilS cell sieenen bergmolen te \Vec:rt
Vrakker te zien, die dicht sta:lt bij den de vorige rnaal
onder HUmmel" 7 besproken molet!. Oat deze beiden bu
'fell zijn, is vooral goed te zien 0]) het plaatjt .,Naar'
Boshoven" in de Nedermaas V;;l1l November 1928: daar
is l1uJllIner Cell op den achtergrond ollze afberlding 7
ell Ilummt'r twce de thans besprokcne. De rnolen werd
gebouwd in 1883. De tegc11\\'Qordigc rigenaar ('Tvall

is cell brae!" van ellen \"an den Onder afbecJding I be
sproken mo!cn te Stramproy: beiden hebben hun rno
Icndcur dan oak op dezelfde manier laten schildercn! De
opname van den molen, gClliaakt van ult het \Vestcll,
gcschiedde, 1erwijl hij vlot was aan 't draaicn. Jndien
het gebouw waS afgebeeJd in delen stand, in rust en
wnder zeilen, dan teekende het tamelijk wiver den
Rouwstand. j

Afbeelding 9 geeft den rnolen van 'MeuJen, te \'(1ecrt~

Hushoven te zien. Dele naam is gecn grapje; de rno1c
naal" heet wei degclijk Piet Melllell en 1110et ons inzicns

weI uit cen cchte 1T1olellaarsfamilie stammen. Dele 1110len
is geduI"ende honderd jaar, van 180-1 tot 190-1, cen stan
derdrno'lcn gcweest. Karten tijd voordat meIJ een aan
vang maakte men den ombouw ervan tot steellen berg
molen, we reI hij door den bliksem getroffen. De Heer
G. van Busse!' ook Illolenaar ell kvens karakter-hurno
rist. vertelde OIlS, dat bij dicn slag het lTlolenhuis stond
te wiegen en te schudden Of) zijn standen!. Spreken.de
ave I" genoemden heer \'an Bussel, merkell \Vij or, dat
deze heer een rijke verzamellng afbeeldingen en fotos
van windmolens bezi1, lIooral uit Nederland, Illa'H oak
uit dr omringende landen, die in cen 1110lenmuseurn
geen kwaad figUUf ZOli slaan.

Naar onze meening is d.e Hllshoven-rno1en mooier
(!llll de vorige. De foto ervan were! genomen uit het
Westen.

Afbeelding 10. We zijn thans te Nederweert aang~land

ell wei in het gehucht Boeket. WaIJneer we mogen aan
llemen, d.at boeket afstarnt of beter: afgeleid is van
boekweit. dan moeten we de opmerking maken, dat deze
J110len niet veel boek\veit, in d.e buurt gcwassen, meer
heeft gemalen; daan'oor kwa1l1 hij te laa1, in een 1ijd,
10e11 de boekwcit in deze streck gewis te geil ZOU
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oToeien! De molen is een achtkantige houten bergmo-
h f

len op steenen voet, gebouwd. in 1914, even voor heu
begin van de mobilisatie. De eige:naar en zijn knecht zij-n
beiden uit Brabant afkomstig. Toen vvij o'p bezoek kwa
men, was de knecht juist bezig met malen. De droe
vige ervapingen, al opgedaan met het "nemen" van mo
.Ien. in de vlucht, indachtig, vroegen wij hem, of hlij
even wilde halt houden.

"Hoe lang duurt dat?", vroeg
hij.

"Haag tens d.rie minuten."
"Zoo. Dan ja", en vlug knip

ten wij en maakten zoo spoe
,'dig mogelijk een gebaar, dat
hij we'er kon starten.

De molen, dien wij kiekten
uit het Zuid-We ten, is een

'praeht-exemplaar, op een voet
van hel-rood.en baksteen.

Afbeeld.ing 11. W,e steken de
Zuid-W.jJ(emsvaart over naar

· Nederwee,rt-Kreijel. De eerste
bergmolen, wanneer we een zij-

· weg zijn ingeslagen, heeft aan
twee wieken zeJfzwiehtin o'. Deze

· wieken zijn- afkom-
stig uit Oostzaan.

· De molen werd,
wanneer we de
wind.vaan mogen

gelooven, ge
bouwd. in 1840.

· 'iij werd gest.icht
door een aantal

· boeren en daarom
vroeger in de wan
deling ,.Boeren
molen" genoemd-.
Later kwam hij
aan een eigenaar
en heet thans "Braensm olen".
O'e molenber,g bestaat ni,e,t aI
leen uit aande, met steil glooi
end,e buitenwanden, lOoals het
geval is bij de meeste andere
bergmolens, doch heeft I"Ond
om een ietwat bouwvalligen
wand van bakste-en. Di.t schijnt
in vroege,r dagen toch wei m e,er
zoo te zijn gewe'est, 'want, naar,
wij van bedaagde lie-de-n verna
men hadden voorheen ook 'de
malens van anze afbe'eldingen
6 en 8 en de thans verdwenen
OIerx' molen cLe'rgelijke, s,tee
nen bergen. , I

Afbeeldi.ng: 12. Een steenworp verdeI' vinden we alweer
een wind-molen. Z66 dicht zien wij de molens niet graag
g'ezaaid: Mededinging, dat gaat, doch hier best.aat gevaar

'voor 't elkaar "kapot" concurreeren.. Enfin, "Koppe,n-mo
,len" staat er nu eenmaal, en lOoals hij er staat, staat hij
er goed. Deze mo,le,n mist iets, waaraan. we bij steenen
molens gewoon zijn, nl. den berg. Dit is dus e,en echte
"grondmolen". Waarschijnlijk voor meerdere veiJigheid,
is hij omgeven door een haagje. De molen, dien wij
kiekten uit het Weste,n, is gebouwd. in 1864.

Afbeeldin,g 13. Steene.n bergmolen te Ospel-dorp. We
klop1en bij d.en molenaar, die in een del' fraaiste oude,

huizen van Ospel woont, aan en vroegen hem Haal; de
herkomst van zijn molen. Hij ko!). ons hie'I'OIp geen ant-

, woo I'd geven, maar hij wist cen adres, waar we uits.Iuit
sel zouden kunnen krijgen. Waar konden we betel' helen-'
gaan, dan naar d'en geachten Heelr Op 't Root? Op '1.
Root is een van die oudjes, die Ospel hebben gekend,
toen het nog in de windselen lag. De 89-jarige is wat
hardhoorend en tevens laboureere'l1d aan een aoed ge-

hellgen. W,e verrasten hem,
terwijl hij bezig was, zijn ccht
genoote de "g;net" voor te le
zen. Van het. doel onzer komst
op de hoogte gebracht, -uitte hij
den tY1P~sch Nederweelrisch ge
accentlleerden uitroe,p: "O!", en
.ging dan verdeI': "Laat 's kij
ken. Ospel is ges~.ieht in 1864.
Oat jaar hoorden we oop St. Pe
tl'llsd.ag de eerste H e,ilige Mis
i.n onze kerk. Ja, we komen e,l'
weI.... Een paar jaren later is
d.ie molen gebouwd..... Oat
11uis daar is toen ook gebouwd.
't Jaal"tal staat in d.en geve!. ..."
We bedankt.ell. onzen ze,g-sman,

namen afscheid en
staken dwars, de
s~mai' over; in d,e
,richting, van het
aangedlllide huis,
en lazen daar: P.
J(.c.L. '1868.

Afbecldil1:g 14.
W'e maken thans
,recht.somkeert, in
-de pich ting naa I'

'!luis. Eerst echter
brengen we llOg
een bezoek aill1
den st-eenen be,r-g

molen te Eind-Nederwe,ert. In
d.e windvaa'll st.aat het jaarta]
1829. Me,er dan honderd jaar
heeH "Zelden Rlust" dus reeds
'g,edraaid. Doeh schamper merkt
iemand. 'me op, dat zijn naam
eerst van 1929 dateert! Een
hon-d.erdja'r-ige, die van geen
rusten wil hoor,en, zouden we
Hever "Rusteloos" hebben 'ge
doopt. Eenige tientallen meters
verd.erop, in de richting van·
Levero)', staat het bij den mo
len behoorende woonhui. ]n
-dlen gevcl hiervan staat ae,an-
ker-d: H. H. C. V. 'I 83{-' Het

wcrd dus eerst ecnige jaren na den molen gebo'Uwd.
De foto, genomen uit het Weste,n, vertoo-nt den vreug-

. destand, ofschoon het noch k-ermis, noch eenig an-del'
f,ecst i.n het dorp is. Hoe dit te verklaren? Een bewijs.
dunkt ons, dat de 1ll01enaar g;ee,n zwart'kijker is! Eerlijk
heid:shall'e willen we hierbij voegen., dat wij tijdens de
laatste Kerstdag,en meerdere van de hier bes,p-rokel1 mo
lens in den vreugdestand zage,n. Indien aile Katholieke
molenaars aldus onze Hoogfees.ten wilden s,ignaleeren,
dan pas zou iedereen ten volle de veelzijdig,e schoonheid
del' molens in 't dorps- of .stads-beeld kunnen en moeten
...vaardeeren!
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. selden kruisvoet, ,,]anuss,e .Mellle" . geheeten, die door
.den storm van. den 6 November 1921 bijna geheel werd
verwoest.

Binnen d.e stad W,eed, aan het Mol,enstraatje bij de
Lalligstraat, stond de standerdmolen "Binnenmolen" (bin-

. nen de veste) genaamd, die in 1919 is afgebroken. In
zijn "Bij'dragen tot de Oeschiedenis van Weert" (1924),
noemt Oerh. Krekelberg eenige molenprij,zen uit het
jaa I' 1800. De Binn,enmolen werod toen verkoc-ht voor
160:000.- francS. De St. Rombo,·tsmolen bracht 240.000.
francs op. Hiermee is, meenen wij, bectoeld de mol,en,
staande aan de Molenstraat en Molenpo.ort, zoodat er
behoorde te worden gelezen: St. Romualdu:smolen. De
molens waren toen zeer duur, naar het ons voorkomt.1
Laten wij eens zeggen 50.000.- gulden voor den gin.nen
molen, omdat de stad veel wind onderschepte. En dan
moet men bedenken, dat in 1920 een 'der jongste steenen
molens ging voor 5000.- ~ul.den. ·De klandizie moet
vroeger wei zee:r goed lijn geweest!

Op den Dries te Weed, ter plaatse ongeveer waar
thans het kapita1e zakenhuis voorbeen W. Peeters en Co.
staat, beyond zich "Clerx Meule", dien wij boven noem
den. Het was een steenen molen met ong;eme1en dikk~

muren, waarschijnhjk opgetrokken met steen-en .wit de
vo,orma:liig;e vesIEngw;e,rk,en. Hij werdl aJgebroken am-

'streeks 1910, terwijl het binnenwerk' ervan wer,d ge-·
transporteerd naar Keent.

Op het Rosveld te Nederweert stond de standerdmolen
St. Petrus, die eens, werd verkocht voor 312.000.- francs.
Ook deze werd afgebroken, en wei omstreeks 1920.

Nabij de (thans voormalige) sluis XV, kr plaats-e ge
naamd "Budschop", bevon.d zich e,en standercLmolen,
wiens windvaan het jaartal 1841 -ciroeg'. Deze molen
moest omstre'eks 1920 wijken voor het kanaal Wessem
Nederweert. Wij gissen, dat· dit de vroegere Roeven
waerdsmolen was, die in 1800 werd verkochtVQQ!"
299.000.- francs. . I

Een prachtige' stee'l1en molea met zelfzwichting, St.
Anna ,genaamd, bevond zich nog ten) Noord-Westen cler
Pa;'o,hieke,:c I II; \\,crd in 1925 door brand vernield.

Hiermee eindigen. ,vij voor thans het lijstje der ioo
droevig ,g e,sneuvelden, wier verdwijnen niet heeft mee
gewerkt tot verfraai'ing van het landschap!

En thans keeren wij huiswaarts, en vlijen ons m'et de
hoop dat ouze vrie'l1den de molenaars deze verdachte
krabbels toch maar niet wilen Iezen -of verstaan; anders ....
wie ons geheente! Maa r wij vergeten helaas, dat mole
naars d,e naam hebben, n.ogaI glad te zijn. Tenminst{e,
c1at hebben wij' zelf uit den mond van een ontwikkeld
molenaarszoon gehoard ...... !

...De molen "Zeld.eJl Rust" vinden wij een der schoonste,
tot nag toe doar ons g:ezien. Wij zeiden tot den ·molenaar:

"Deze malen wordt flOg niet afgebroken I", waarap'
hij antwoordde:" ae, eine we.eg nog neet"

De foto van den Inolen, die aan twee ,vieken zelfzwich
ting heeft, werd genomen u.it het Westen.

Hebben we nu al de molen van W,eert en Nederweeri
gehad? Op, vi.er na: een te Laar-W,eert en drie onder de
gemeente Nederweert, namelijk tie RoeveH, Leveroy en
Kelpen, terwiji wij den watermolen "De Broekmolen"
niet noemden,omdat a] vroeger een afbeeld,ingdaarvan
in de Nedermaas heeft g,estaan. De vier molens, die nog
geen beurt kr,egen, dragen we daarom nog geen kwaad
hart toe; hoe komt U d.aarbij!

Veeleer hope,l1 wij ze bij tijd en wijle nog eens ie l,bun
delen" met mee.rdere andere, die onS zullen \venken of
hun armen. tot ons wIlen opsteken aan weers,z'ij-de:n van
het kanaal, W'e·ss-em-Nederweert.

III.

VERDWENEN MOLENS.

Alvorens dit artikel te beeindigen, willen we nag
met enkele woorden de ons ·bekende molens vermelden,

. die in deze streken,voor en lla zijn verdwenen. Voor
juistere, volledi:ger gegevens houdert wij Oil'S aanbevoleo,·

, om deze event1ueel bijhet afdraaien der' "tweede. ade"
van ons malenrolprentje ter verbetering der details te
benutten. .

Wij noemen dan thans:
In de eerste plaats het Vloedmo.Jentje 'aan de Tungel

ruysche beek. Zooals de naam reeds doet vermo,eden,
kon .dLt molentje aIleen in he.t regenseizoen wer,ken, en
de waterkeerende sluis zette dan. liefst z:e,er veel van 't
beste wei- en bom-vland onder wate:r. Vlak bij 't ver,dwe
nen molentje heeH de gemeente Strampwy gras- ,en
bouwland, 't vro,egere verdronken land "De Vloed".
Bij het molentje behoord.e geen woonhuis, het was slechts

. e.en .eenvoudig steeneJl1 "kastje". Dit molentje' bestond
reeds i.n 1478. Den 10 November 1880 werd het voor
afbraak verkocht aan h-et Wat,ers'chap "Het Land van
Weert". De Iinkeroever der beek is ter plaatse. nag
Stramp-roj"sch gebied., evenaIs de Stappershoeven en de

, landerij en.'
Dan waS er de wakrmolen, te, Swartbroek oj} de' voor

l1.oemd~ beek.. Deze werd afgebroken. omst.reeks 1895.,
A.1s bijzond.erheid vermelden. we hieT twee windw'ater

molentjes, die wij zagen draaien te Alt"Weert, in Kalver
peel en Vetpeel, bij de B-::ekwo'l1,inlg ,en den Lin,denhof.
Deze molentjes voor uitmalin,g leverden aardig werk,
vooral in den. 'winter 1919-1920.

In het Weerterveid stond een standerctmolen op gemet-
I,

Stramp'1'oy. W. LENAERS.
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