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Van Clemens 
 
 

Dappere mannen 
 

Tot het ‘vaste’ repertoire van Mannenkoor Fortissimo hoort het lied ‘Stouthearted Men’ (dappere 

mannen). Het lied ademt een sfeer van onverschrokkenheid, vastberadenheid en straalt een 

mentaliteit uit van ‘niets kan ons van de wijs brengen’. Bij het zingen van dit lied voel je de stevige 

onderlinge band en de onversaagdheid die we nog steeds voelen, zeker als we bij elkaar zijn. Dit is 

trouwens ook een van de functies van samen optrekken: met z’n allen, wat er ook voor beren op de 

weg mogen liggen, een doel nastreven. Misschien zou een ‘zoom-sessie’ waarbij we dit lied zingen de 

onderlinge band kunnen aanhalen, immers ook de niet-lezers van KOORonaNIEUWS doen dan met 

z’n allen mee! De grote beer die we nu tegen zijn gekomen heet COVID-19 en we zullen er dapper 

mee om moeten gaan, dus vaccineren, weer repeteren en zingen! Ik gok op eind augustus of 

september van dit jaar. Ik hoop dat wat Ben heeft voorgesteld in nummer 35 van dit periodiek écht 

doorgaat. 

 

Maar nu iets over ‘Stouthearted Men’ als lied. Tussen de twee wereldoorlogen werden in New York 

operettes uitgevoerd in de stijl van de Weense operette. Voor mijn ouders (en wellicht ook voor 

velen van jullie ouders) waren operetteliedjes veel gezongen, gefloten en geneuriede tophits. In mijn 

kinderjaren werd ik ‘doodgegooid’ met onder meer het 

‘Viljalied’ , het ‘Wolgalied’ (niet ons ‘eijoechem’) en veel 

andere deunen uit bijvoorbeeld de ‘Zarewitsch’ , ‘Das 

Land des Lächelns’. Ik denk dat mijn grote hekel aan dit 

genre (ook de huidige musicals) toen is ontstaan.  

 

Maar goed, terug naar New York. Een bekende 

Amerikaanse operettecomponist was Sigmund Romberg 

(1887-1951). Deze (joodse) man was oorspronkelijk een 

Hongaar en is als ‘Rosenberg’ geboren. In zijn jeugd 

bleek hij zeer muzikaal: op zesjarige leeftijd speelde hij 

viool en twee jaar later piano. In 1909 emigreerde hij 

naar de Verenigde Staten en was daar kortstondig 

werkzaam in een potloodfabriek en verdiende 



vervolgens zijn geld als pianist in cafés en restaurants. In de loop van zijn latere leven schreef hij 

muziek voor allerlei theatershows en werd hij een veelgevraagd componist voor allerlei 

theaterstukken. De bekendste werken van hem zijn drie operettes (in de stijl van Franz Léhar): The 

Student Prince (1924) (de leerling-prins), The Desert Song (1926) (het woestijnlied) en The New 

Moon (1928) (de nieuwe maan). Ons lied ‘Stouthearted Men’ is afkomstig uit deze laatste operette 

The New Moon.  

 

Uit mijn bronnen (vooral Wikipedia) blijkt dat die operette zeer succesvol was: 519 uitvoeringen op 

Broadway en vanaf 1929 uitvoeringen in London. Filmversies verschenen in 1930 en 1940. Het 

verhaal is geschreven door Oscar Hammerstein II, Frank Mendel en Laurence Schwab. Een wat 

voorspelbaar, romantisch verhaal, maar toch wel een weerspiegeling van de toenmalige tijdgeest.  

 

Waar gaat het over? Een jonge Franse edelman Robert geheten, die revolutionaire ideeën aanhangt 

(‘de macht aan het volk’) ontvlucht het koningsgezinde Frankrijk. In New Orleans - en onder een valse 

naam – verkoopt hij zich als ‘horige’ aan de planter en scheepseigenaar Beaunoir. Hij wordt verliefd 

op de dochter Marianne maar kan niets over zijn aristocratische afkomst vertellen omdat hij door de 

Parijse politie wordt gezocht. Hij wordt toch gepakt door burggraaf Ribaud, een speurder en boef. Hij 

wordt op een schip, The New Moon, gezet om naar Frankrijk terug te keren. Robert veronderstelt dat 

hij is verraden door zijn geliefde Marianne. Immers zij vaart, met toestemming van haar vader, op 

hetzelfde schip mee, waarbij zij heeft gedaan alsof zij verliefd zou zijn op de scheepskapitein Duval.  

Dan breekt er een muiterij op het schip uit en de gevangen ‘horigen’ grijpen de macht. Zij gaan aan 

land op het eiland Pines en stichten daar een republiek onder leiding van Robert. Er verschijnt een 

Franse vloot aan de horizon. Rimbaud verwacht dat het eiland wordt veroverd door de Franse 

koning. Echter de commandant van de vloot meldt dat in Frankrijk de revolutie is uitgebroken en dat 

van alle edelen wordt geëist dat zij afzien van hun titels en aanspraken. Rimbaud die dit weigert 

wordt geëxecuteerd en Robert – die van zijn titel afziet – blijft en gaat verder met Marianne door het 

leven. Eind goed, al goed. 

 

Ik zei al eerder dat het verhaal in een tijdgeest past. Je zou kunnen zeggen dat het verwijst naar de 

Amerikaanse revolutie, het losmaken van Engeland tussen 1775 en 1783. Er ontstond toen een meer 

democratische samenleving. Een tweede factor was de Eerste Wereldoorlog die afliep in 1918, dus 

tien jaar vóór de première van The New Moon. Een belangrijk resultaat van deze oorlog was dat de 

macht van de aristocratie in Europese landen verdween. 

 

Wat wij zingen, Stouthearted Men, is een lied dat wordt gezongen in de operette tijdens de scene 

waar Robert mannen verzamelt om in opstand te komen tegen de monarchie en de democratie te 

vestigen. Een echt mannenlied dus. Toch zijn zowel de Amerikaanse Onafhankelijkheids Oorlog als de 

Franse revolutie gebeurtenissen geweest waar vrouwen een wezenlijke rol hebben gespeeld. Wellicht 

is het beter om Stouthearted Men te vertalen in ‘dappere mensen’ in plaats van ‘dappere mannen’... 

plaats van ‘dappere mannen’... 
 
 
Van René 
 
Eerst bouwen en dan komt mei…… 
 
https://mannenkoorfortissimo.nl/wp-content/uploads/2021/04/100-ZVUK.mp4 
  

https://mannenkoorfortissimo.nl/wp-content/uploads/2021/04/100-ZVUK.mp4


Van Daniël 
 
Vorige week maandag sprak ik een vrijwilliger van het Fokker museum in Ossendrecht. We weten het 
wellicht nog van de fietsdag met Fortissimo. Een geweldige dag, buiten de lekke banden om dan. 
Maar goed.  

Deze man was samen 
met zijn vrouw het 
terrasje van het 
museum aan het 
schoonmaken. Omdat 
ik daar elke week aan 
het werk ben met 
mijn cliënten vroeg ik 
of het goed was om 
zijn terras weer 
schoon te spuiten, 
wat we net bij het 
terras van de 
aankomende AbdijBos 
(zo zal de nieuwe 
naam zijn) al hadden 
gedaan. De vrijwilliger 
vond het goed, want 
hij wil weer graag 
open en zelfs 

uitbreiden. Ik kwam in gesprek en vertelde dat we met Fortissimo een rondleiding hadden gehad in 
het museum. Hij wist het nog goed. Hij vertelde dat Cees Coppens een mooie foto had geleverd zoals 
Cees had toegezegd. Cees zal dat zelf nog wel weten. Hij was erg blij met de foto en wilde mij nog 
weer een hele rondleiding geven en begon al weer te vertellen. De foto was een belangrijk stuk in de 
geschiedenis van Fokker Woensdrecht. Hij heeft mij de foto ook laten zien en die heeft een 
belangrijke plaats in de vitrine. Het verhaal is nu helemaal compleet, zo zei hij. 
Ik had verder niet veel tijd, werk gaat nu eenmaal voor.  
Het is toch mooi dat een fietstocht met Fortissimo zo toch ook weer wat extra’s oplevert. Maar ook 
mooi dat hij het museum weer wil openen. Hij doet het vrijwillig maar met heel veel passie. 
Wellicht leuk voor wie wil, om weer langs te gaan (als het weer mag). 
 

 

Van Wim 

 

Twee 2 reacties op vorige nieuwsbrieven. 
1. De foto van René in Nieuwsbrief 33 was een foto van de Basilica van Constantijn in Trier. Dat 

was de kerk met het hele hoge plafond waar we nog even gezongen hebben tijdens onze 
rondwandeling door die mooie oude Duitse stad 

2. Het programma dat Fred in de vorige nieuwsbrief opnam leverde wat meer speurwerk op. 
Toch denk ik dat ik het gevonden heb. Volgens mij was dat van ons optreden ter gelegenheid 
van het 1e Europese Mannenkoor Festival in Apeldoorn. Wij wonnen daar de KNZV trofee. 
Ik herinner me dat we moesten inzingen in een LTS-school daar maar verder weet ik er niet 
veel meer van. 
 

Opm. redactie: beide reacties zijn juist! 

  



Van Bas 
 

MIJN MOLENWERELD, deel 9.  

 
                    1960…………….……→  
Hier liep ik als rekruut met mijn 
maten voor de exercitie oefeningen. 
Links...rechts...links...rechts… 
 
Of het goed ging? 
Nou, niet echt.  
Een flinke aanwijzing van de opper 
wachtmeester, (het was Artillerie 
hè), hielp ons ook al niet…… 
…..”links is waar je duim rechts zit….”. 
Problemen met links en rechts zijn van alle tijden. Zo ook met linksom en rechtsom. 
 
Zo belanden we natuurlijk bij de molen.  
Maar dan moeten we samen wel even duidelijke afspraken maken…….  
 

 
Foto 1 laat zien hoe de molen met een oudhollands opgehekt gevlucht naar de wind gekruid staat als 
de molenaar het gevlucht wil laten draaien. Het gevlucht is zodanig vorm gegeven, dat de wind het 
gevlucht LINKSOM (= tegen de wijzers van de klok in) zal laten draaien.  
 
Foto 2 laat hetzelfde molentje zien . Nu echter aan de andere kant. De kant waar de molenaar staat 
om het gevlucht “op de wind” te zetten met behulp van het kruirad. Let nu goed op…….het gevlucht 
draait nu RECHTSOM (= met de wijzers van de klok mee) zegt de molenaar. “Logisch hè”, zei JC 
Kortom ….. belangrijk is de plaats vanwaar je naar de molen kijkt. 



Goed, we zijn bezoeker 
en staan voor de molen. 
De molenaar is 
aanwezig, heeft alles 
veilig opgestart en het 
gevlucht draait. 
LINKSOM.  Als leek zeg 
je misschien wel: 
“LINKSOM? Zou dat 
misschien ook 
RECHTSOM  kunnen 
zijn?” Het antwoord is 
“JA” . Maar dan moet je 
de molen anders 
construeren. 
Om dat uit te leggen 
heb ik de bijgaande 
tekening geleend van 
Kees Krijt jr. Ik heb hem 
nooit ontmoet, maar hij 
zou best de zoon of 
kleinzoon van een 
krijtmolenaar kunnen 
zijn. De andere tekening 
is van Gerrit Pouw en 
die heb ik wel eens 
mogen ontmoeten en 
zelfs mee 
gecorrespondeerd. 
Kees Krijt laat 1 wiek 
zien. (Even terzijde….de 
molenaar heeft het 
altijd over “een end”, 
zelden of nooit gebruikt 
hij het woord wiek.) We 
zien van boven naar 
beneden natuurlijk de 
askop….. daar gaan de 2 
roeden doorheen en 
aan het onderste deel 
van de binnenroede is 
het hekwerk 
gemonteerd.  
                 …………………. 

’n gedeelte aan de rechterzijde van de roede en een lattenwerk aan de 
linkerzijde van de roede.  
Op dat linkerdeel kan, indien er weinig wind staat, een zeil worden 
uitgerold. Zo op het eerste zicht denk je toch dat die wiek zo plat is als 
een dubbeltje, maar niets is minder waar. Want Kees tekent ook een 
zijaanzicht van dit end en wat zien we…..dat staat krom!!!  

 
 



 
Gerrit Pouw laat 
het in zijn tekening 
van de achterzijde 
zien. 
 
Als jullie goed 
kijken, zie je dat 
die horizontale 
latten door de 
roede heen gaan. 
De gaten voor 
deze doorgang 
staan niet recht 
onder en 
tegenover elkaar, 
maar verspringen 
steeds iets en 
daardoor ontstaat 
de kromming in 
het lattenwerk. 
De zeeg wordt dat 
genoemd en is 
eigenlijk op iedere 
molen weer iets 
anders. Dat hangt 
weer af van welke 
trekkracht er voor 
juist deze molen 
gevraagd wordt. 
 
Deze kromming 
zorgt ervoor dat de 
invallende wind 
het end naar 
rechts duwt en zo 
dus zorgt dat het 
hele gevlucht 
“tegen de wijzers 
van de klok in” aan 
het draaien gaat. 
LINKSOM dus. 
 
 
 
In al mijn 
eigenwijsheid durf 
ik dan ook te 
proberen om te 
zeggen 
 “spiegel het hele ontwerp, voer het uit en de molen zal de andere kant op draaien”. 
 



 
Ik ga het eens met een foto uitproberen.  
 
 
 
 
 

Op 25 mei 2008 stonden Truus en ik in 
Stiens en zagen deze zeer kleine 
poldermolen………….   
 
die gaat “tegen de wijzers van de klok 
in draaien” als de molenaar het 
gevlucht van slechts 9 meter  
(één end is dus slechts 4,5 meter)  
de vrijheid geeft………………….. 
 

en hier dus gespiegeld…. 
 

 
 

 
 

en zo zal die ook draaien,  
maar dan “met de wijzers van de klok mee”. 
 
Het verhaal gaat, dat ooit een molenmaker in 
Overslingeland in de Alblasserwaard aan het 
riviertje De Giessen vanwege een soort 
weddenschap toch zo’n molen gebouwd zou 
hebben. Door collega’s werd aan zijn 
kwaliteiten getwijfeld en zou hij een 
onbekwame bouwer zijn.  
 
Jullie zullen snappen dat dan ook alles in de 
molen gespiegeld moet zijn. 
 
 

 
In andere landen komt rechtsom draaiend 
wel voor.  
Zoals deze (in 1780 gebouwd) in Engeland: 

  

   Drinkstone Smock Mill  

 

 

 

 



In Nederland dus niet. Hier draaien alle molens dus LINKSOM.  

 

Zo ben ik nu aangeland bij de oplossing van de prijsvraag. 

Ik heb van 5 zangersvrienden een antwoord gekregen. 

Vier hebben het juist en een niet. Daniël gaf een leuk 

antwoord. Hij zag dat de wieken niet goed getekend 

waren en wel met een fout die veel voorkomt en toch 

zeker als kinderen een molen tekenen.  

 

 

Hij heeft groot 

gelijk en ik zal het nog 

eens laten zien aan de hand van het boekje 

waaruit ik de tekening genomen had. 

Het boekje is in eenvoudige taal geschreven èn getekend voor 

kinderen maar niet door kinderen. Tineke Schinkel tekende en 

voor de aardigheid zet ik de tekeningen waarop 

gevluchten staan hier bij elkaar 

 

 

 

 
 



Hieronder heeft Tineke het wel erg bont gemaakt. Ze tekent 2x een zelfde soort molen, een 
Paltrokmolen weet je nog wel, en de ene keer gaat het goed en de andere keer fout………. 

  
 
 
De ene foute oplossing kwam van Kees….. 
 
Aan het van mijn bijdrage ga ik nader in op 
de prijsvraag. 
 
Goed, in Nederland draaien molens 
LINKSOM als we met de wind in de rug naar een draaiende molen staan te kijken. 
 
Daar worden diverse argumenten voor aangedragen. 
Nummer 1: Een hele belangrijke is de wind. Ik zal proberen het een beetje simpel te brengen……. 

er zijn mensen die menen te kunnen bewijzen dat over het algemeen de wind zich op het 
noordelijk halfrond zodanig gedraagt dat de wind bij ons het meeste effect heeft op onze 
constructie van het oud hollandse gevlucht. 

 
Maar er zijn ook mensen die menen dat ze het nutteloze van deze redenering kunnen bewijzen… 
Kortom, deze redenering snijdt geen hout. Er zijn nog steeds aanhangers. Vinden jullie het nog 
simpel? Ik in ieder geval niet.  
 
Bovendien wordt er zeer sterk aan getwijfeld of onze verre verre verre voorouders zich met deze 
theorieën zouden hebben bezig gehouden, toen ze aan het denken waren……..”hoe krijg ik het nou 
eens voor elkaar om mijn steeds maar groter wordende steen aan het draaien te krijgen?” 
 
 



Nummer 2: Maar hoe dan misschien wel? Het zou wel 
eens aan de as kunnen liggen. 
In een vorige bijdrage heb ik het gehad over de 
gietijzeren as en daar zelfs een allemachtig mooi 
filmpje bijgeleverd.  
De eerste assen die gebruikt werden waren echter 
van hout. Daar zocht de molenmaker in het bos of 
op het landgoed van de Heer van Berghe op Zoom 
of Huijbergen of Tholen of Zeddam of Ulvenhout 
naar een geschikte en betaalbare eik……. 

 
 

 
……om er een geschikte as van te 
 maken.  
 
In den beginne was zo’n as nog niet zo 
groot. Naarmate het formaat van molens 
toenam, was ook een grotere as nodig 
uiteraard. 
 
Het ondereind van de stam was het 

grootst en dikst en daar maakte men de 

askop van. Daar werd nogal wat van 

    gevraagd hoor, want daar moesten 2 

          gaten in gemaakt worden om er de 

                                                            roeden in te kunnen plaatsen. En die 

                   roeden waren geen saté stokjes hoor. 

Hierboven vertelde ik over het molentje van Stiens: het had een 

gevlucht van 9 meter oftewel een roede had een lengte van 9 

meter. Het kan ook anders.  

←……..In Haastrecht: ca. 30 meter!!!! 

 

 

Daar zit 

natuurlijk wel 

een enorme 

ontwikkeling 

achter van 

klein naar 

groot en groter, en van houten as naar houten as 

met gietijzeren insteekkop, naar volledige 

gietijzeren as. Maar toch.  

   De 4 stevige ijzeren  

   stroppen zitten er niet  

   voor niets…………….→ 

 

 
 
 



We gaan nu helemaal naar het topje 
van de molen. Naar de kap. Dat mag 
deze keer, want “de molenaar heeft 
de vang erop gelegd”. Het gevlucht 
is stil gezet. VEILIG dus. Ook in de 
kap. 
 
Het rode is een gedeelte van de 
gietijzeren as. In het midden van het 
grote wiel (=bovenwiel) gaat de as 
er doorheen. De as komt achter dit 
bovenwiel aan de voorkant uit de 
molen met de askop en daar zit het 
gevlucht dus aan. De ijzeren as ziet 
er wel dunnetjes uit vergeleken met 
zo’n dikke boomstam. De eerste 
molenaars die de overstap van hout 
naar ijzer maakten…..vonden dat 
vaak griezelig en maakten de ijzeren 
as met vulstukken net zo dik als de 
houten.  
 
Dat zag er zo uit ongeveer….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu zijn we aangeland op het punt waar we willen 
zijn: 
---denk je in, dat het een hele houten as is, 
---de molenaar “licht de vang”, 
---de wieken, in de kap gezien, gaan RECHTSOM draaien, 
---de as gaat natuurlijk mee, 
---en….dat zou IN DE DRAAIRICHTING ZIJN DIE DE BOOM VAN NATURE ZOU HEBBEN !!! 
---en dat zou de ultieme reden zijn waarom het gevlucht, aan de voorzijde gezien, LINKSOM draait. 
 
Maar ook deze redenering kent medestanders en voorstanders. 
 
Op dit punt aangekomen heb ik de hulp ingeroepen van onze eigen deskundige, te weten Fred. 
Hij heeft beloofd er eens over na te denken en ons te vertellen wat de natuur doet met groeien en 
bloeien. 
 Gebeurt dat recht of krom?  
Rechtsomdraaiend of linksomdraaiend?  
Grof of fijn? 
Kortom, dan wordt het een co-productie. Fred gaat denken en schrijven en het aan ons laten weten. 
 
Ik ga ondertussen verder met mijn aandeel. Want we zijn er nog niet hoor.  



Nummer 3: Dat het gevlucht LINKSOM draait zou ook te maken kunnen hebben met het 
rechtshandig zijn van vele mensen. (0ngeveer 90% van de mensheid is rechtshandig, is becijferd). 

Daar zullen molenaars geen uitzondering op 
maken, denk ik. Herinneren jullie je dit plaatje 
nog? Dat van Kees Krijt. Ik neem er even een 
deel van…………………………..………..→  
Een end waarop een half zeil is voorgelegd. Vóór 
de molenaar dat zeil gaat voorleggen, ligt het 
opgerold en geklampt.  
 
Ik neem er nog een deel van……….. 

 
Op de roede zien jullie 5 zwarte stipjes. Dat zijn de kikkers op de roede. 

 
 
 
Daar maakt de molenaar  
het zeil aan vast.  
Kijk, hier is hij er mee bezig. 
 
Het zeil is een rechthoekige lap zeildoek. 
De bovenste 2 hoeken zitten altijd vast, ook als het opgerold is. 
Eerst maakt de molenaar rechtsonder de hoek vast. 
Daarna klimt hij het hekwerk in en maakt alle lussen van de 
kikkerlijn aan de kikkers vast. 
En……DAT GAAT MET DE RECHTERHAND HET GEMAKKELIJKST 
voor de rechtshandige molenaar. 
En…..daarom is het gevlucht zo gemaakt en draait LINKSOM. 
 
 
  en hier rechts………..→ 
  zou dus moeilijker zijn voor een 
  rechtshandige. 
 
Hier kan ik nog wel een aanvulling kwijt: 
De echte molenaar, die er vroeger zijn 

brood mee moest verdienen, zocht natuurlijk naar trucjes om wat tijd 
te winnen.  
Ook hier. Hij rolde dan het zeil uit en maakte het rechtsonder niet vast 
en probeerde staande voor het hekwerk om met een subtiele 
beweging met de rechterarm de lus van de kikkerlijn om de bovenste 
kikker te slaan en zo naar beneden weer een lus enzovoorts, 
enzovoorts. Daarna pas het rechterhoektouw vast. Hij hoefde dan dus niet naar boven te 
klimmen. Spaarde tijd en energie. 
 
 



Ik als vrijwillig molenaar heb dat uiteraard ook uitgeprobeerd. Het is me gelukt gelukkig. Stiekem, van 
binnen was ik daar best trots op. Een handigheidje, maar toch. Op het examen mocht je dat niet 
laten zien, want je moest wel aantonen dat je naar boven durfde te klimmen. 
 
Nu moet ik terugdenken aan najaar 2004. We zijn op vakantie in de Achterhoek en komen in het 
dorpje Vragender. Daar staat molen De Vier Winden. Binnenkijken natuurlijk. Zit daar een genietende 
molenaar op een stoeltje en zegt: “mooi hè”. Het is Frans Gunnewick. Hij is een beroemdheid in de 
molenwereld. Ik heb zelfs weleens de term “molenaar van de buitencategorie” gehoord. 
 
Als hij hoort dat ik een vrijwillig molenaar 
ben, noemt hij me …. 
“oh, dus een gemaakte molenaar”. 
  Frans Gunnewick aan het 
  billen in 1984.  
  Hij is in 2009 overleden. 

 
De rechtshandige molenaar.  
Gaat daarom het gevlucht LINKSOM ? 
 
 
Nummer 4: We zijn er nog niet mee klaar 
hoor, want er wordt ook gedacht dat de 
draairichting van de bovenste molensteen 
( = de loper) er wel eens mee te maken kan 
hebben. 

  Dit is nu te zien in een molen:  
 
←-------een maalkuip met daarin 2 molenstenen  
 
 
  en die worden ligger en loper genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maar hier is een hele lange geschiedenis aan vooraf gegaan…….. spierkracht van mensen 

  

  Groter…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en groter……..  

 

 

en groter……..  

 

 

 

 

 

 

 

 

en groter…….. 

 

 

 

 

 

 

 

er moest uit een ander vaatje getapt worden…… 

dieren of water of wind moesten het gaan doen. 

Maar hoe dan wel? 

  



De eerste stenen werden bij wijze van spreken 

langs de weg gevonden. Een pientere gebruiker 

dacht… “als ik er nou eerst eens een holletje in 

maak, dan blijft mijn meel beter liggen”… 

Een volgende legde 2 grotere stenen op elkaar en 

fabriceerde een handvat aan de bovenste en dan 

maar eens draaien. De volgende stap was om 

groefjes in de steen te maken en jawel hoor, 

steeds meer productie. 

We waren er toch van uitgegaan dat de meeste 

mensen rechtshandig zijn!! 

 

Dan draait deze molenaar de bovenste steen 

LINKSOM…..en de groefjes ( = het scherpsel) 

pasten daarbij uiteraard…..LINKSDRAAIEND 

SCHERPSEL. 

Toen de steen dus onhandelbaar groter werd, moest die toch wel LINKSOM blijven draaien. 

De molenmaker bouwde een huisje en daar kwam een as in èn een gevlucht aan de as èn een 

overbrenging naar de grotere steen……..maar die moest wel LINKSOM draaien 

Zo ongeveer werd de eerste zeer eenvoudige standerdmolen in elkaar geknutseld. 

 

 

Deze bezoekster ziet in haar 

gedachten ……. 

….het gevlucht LINKSOM draaien, 

maar binnen natuurlijk RECHTSOM 

 

….de as doet dat dan ook, 

 

….het bovenwiel doet dat dan ook, 

 

….het rondsel, dat er voor zit, draait    

nu  LINKSOM, 

 

….de loper in de kuip draait dus 

LINKSOM. Dat wilden we toch!!! 

 

….et voila , de wind doet zijn werk 

 

….onze bezoekster heft juichend haar 

armen in de lucht en roept:  

“Eureka, ik heb het begrepen”.  



Molenmaker ook enthousiast, want het werkt.  

Molenaar ook enthousiast, want met minder 

zwaar werk toch meer opbrengst.  

 

Bakske koffie verdiend. 

 

Oranjebittertje erbij. 

 

Pijpje smoren. 

 

Even brainstormen. 

 

Zie hier rechts het resultaat………………..→ 

 

Een tweede koppel stenen. 

 

Maar in dit koppel stenen draait de loper 

RECHTSOM. 

Ja, dat maakt nu niets meer uit, want 

ellebogenstoom is uitgeschakeld en Jan de 

Wind helpt. 

 

Op de nieuwe loper is nieuw scherpsel aangebracht. Niet links maar RECHTSDRAAIEND scherpsel. 

 

Geen probleem hoor. U bestelt en wij maken…… 

 

 

 Hoe je het ook bekijkt, de molens in Nederland draaien LINKSOM. 



Dus tenslotte. 

De prijsvraag.  

 

 

Inderdaad:  

de linkse is de goede. 

Die zal LINKSOM draaien  

als de vang gelicht wordt. 

  

Ik moet eerlijk zijn en  

toegeven dat ik er  

vanuitging  

dat niemand het antwoord  

zou weten welke molen of 

dit is. 

Maar het was René die me  

uit de droom hielp, want  

hij wist het precies.  

Hij bleek een insider te zijn  

in de geschiedenis van  

de Zuidwesthoek. 

Hij heeft me gelukkig gewezen op oude studies over de molen van hun kring in het verleden. 

Niet alles, maar veel wist ik al. In mijn vorige bijdragen sprak ik vaak over mijn maatje Piet op de 

molen van Krabbendijke. Mijn 

maatje was Piet Schoutens, 

inderdaad de jongste zoon van 

Jac.A. Schoutens. Ik moet hier 

helaas vertellen dat in maart jl. 

mijn maat op 87 jarige leeftijd is 

overleden. 

Ik had al foto’s van de molen …..→ 

en René stuurde mij  

ook nog deze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bas 

 



Van Fred 

 

De draairichting van windmolens en bomen. 
 

Bas daagde mij uit om als “deskundige” iets te zeggen over de draairichting van oude windmolens.  

Dit is wel een risicovol onderwerp, want Bas heeft natuurlijk als molenaar de wetenschap over 

molens in het bloed. 

En als ik iets verkeerds zeg over hout zal Jac Franken als kenner van hout en alles wat ermee gedaan 

kan worden mij wel corrigeren.  

Bas schrijft over de draairichting van de Nederlandse molens. Zou dit iets met de draaiing van bomen 

te maken kunnen hebben? 

 

Voer voor onderzoek! 

 

In molens worden veel 

verschillende houtsoorten 

gebruikt, afhankelijk van 

het onderdeel van de 

molen.  

 

De bovenas van de molen 

is de as waaraan de wieken 

vastzitten. Die as werd 

gemaakt van eikenhout en 

krijgt de volledige kracht 

van de wieken te verduren.  

 

Eikenhout is oersterk en 

slijtvast. Waarschijnlijk werd het en wordt het nog wel daarom gebruikt voor de bovenas van de 

molen. 

Er is veel te vertellen over de groei van bomen en hoe een boom er van binnen uitziet, maar dat gaat 

verder dan de vraag van Bas. Misschien iets voor een volgende keer….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zouden alle eiken in Nederland een draaiing hebben en dan ook allemaal naar rechts? Daar gaat het 

nu om. En als dat zo is, lijkt mij dat dit de verklaring is voor een naar links draaiende molen. We 

zullen het zien…. 

Vergelijk het met een draad wol of een touw. Als je tegen de draairichting in gaat, gaan de vezels uit 

elkaar, ga je met de draairichting mee dan wordt het geheel steeds vaster. Zoiets….. 

 

Goed op zoek dan maar naar de draairichting van hout.  

Nu heb ik vaak bomen met gedraaid hout gezien, maar me nauwelijks afgevraagd waardoor dit 

veroorzaakt zou kunnen worden. Niet bij stilgestaan, of eigenlijk wel, maar al gauw gedacht aan 

wind, zon en dergelijke. 

 

Het boek van Anton Sipman, “Molenbouw”, hét handboek voor molenaars en molenbouwers, zegt 

helemaal niets over draairichting of gedraaide bomen als het gaat om de bovenas. Wel veel over de 

vele soorten hout die in molens werden en worden verwerkt.  

 

Tijdens mijn speurtocht, ook op internet, kwam ik van alles tegen over draaiing van bomen: 

 

1. Sommige bomen hebben van nature een getordeerde stam, bijvoorbeeld de tamme 

kastanje. 

2. Bomen die bij hoge gebouwen staan vangen veel wind (en licht) van één kant en raken 

daardoor gedraaid. 

3. Er zijn bomen die op een energiebaan staan, ze torderen om daar zo weinig mogelijk last van 

te hebben. 

4. De draaiing van de aarde veroorzaakt de draaiing in het hout. 

5. De aantrekkingskracht van de maan veroorzaakt de draaiing. 

6. Laanbomen wenden zich af van de weg.  

7. De wijze van snoeien heeft invloed op het torderen. 

 

Maar ook: 

 

1. Er zijn bomen die nooit verdraaiing vertonen. 

2. Veel bomen blijven recht van draad.  

3. En van diezelfde soort zijn er die links draaien óf die rechts draaien of in de loop van de tijd 

eerst rechts en dan links draaien of andersom. 

4. Bomen die middenin een bos staan vertonen zelden een verdraaiing. 

5. Bij de ene boom kun je aan de buitenkant zien dat er een draaiing in zit en bij de andere niet. 

6. Er zijn bomen die binnen de stam lagen hebben met linksom draaiende vezels en andere 

lagen met vezels die rechtsom draaien. 

 

Een aantal oorzaken kunnen we gerust met een korreltje zout nemen en er zijn er ook die ik wel 

logisch vind klinken. Maar dan nog is het de vraag waarom het bij de ene boom wel en bij de andere 

niet gebeurt. Behalve dan in het geval van de Tamme kastanje. Die draait altijd.  

 

Solitaire bomen, die dus ruimte genoeg hebben, vertonen soms ook verdraaiing. 



 

Draaiing in verschillende solitaire bomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsom en linksom. 

 

De boom zal niet draaien omdat hij het zo leuk vindt, 

dat zal zeker een reden hebben. 

Vast staat inmiddels wel dat draaiing, ook binnen de 

verschillende vezellagen in de boom, nuttig is bij het 

verspreiden van water en voedsel vanuit de wortels 

naar alle takken en bladeren en omgekeerd. Bij rechte 

vezels gaat het water recht omhoog naar die kant 

waar de wortels het hebben opgenomen. Als de 

houtvezels door de boom heen spiraliseren bereiken 

ze alle kanten van de boom. De wortels bedienen dan 

alle kanten van de boom. Een omgevallen boom kan 

daardoor nog steeds een volledig bladerdek hebben 

door de resterende wortels die nog bodemcontact 

hebben.  

Ook bomen die aan de kant van de weg staan en waarvan de wortels dus voor een deel zijn afgedekt, 

kunnen tóch een volledige symmetrische kroon hebben. Dit spiraliseren doet iets met de “draad” van 

het hout. Je kunt dit lang niet altijd aan de buitenkant van het hout zien. Je merkt het altijd als je 

hout klieft, het is soms verrassend hoe het hout er uit ziet als het in twee stukken uiteenvalt.  

 



Voor de boom is het dus goed om zich aan te passen aan de omstandigheden. Dit, met het gevolg dat 

de draad van de boom nogal eens afwijkt van de verwachtingen. Aannemers, timmerlieden, 

scheepsbouwers, wagenmakers, bruggenbouwers, muziekinstrumentenmakers én molenbouwers 

trokken daarom met de houtvesters het bos in om de meeste geschikte bomen voor kun werk te 

reserveren. De bomen met een rechte draad hadden steeds de voorkeur, want die waren het 

voordeligst te verzagen tot planken en balken. Bomen die maar 

één draairichting vertonen waren minder in trek, want het leverde 

scheluw trekkende planken op. Bij bomen die eerst de ene kant op 

draaien en later de andere kan op is dat minder het geval.  

De bomen hoefden overigens niet altijd recht te zijn. 

Huizenbouwers en scheepsbouwers kochten het liefst bomen in 

de vorm die ze nodig hadden. En de schrijnwerker had het liefst 

afwijkende draadrichtingen voor een mooie structuur in zijn 

fineerwerk. 

Ik schrijf in de verleden tijd, maar onlangs was op TV te zien dat 

restaurateurs van de Notre Dame in Parijs meer dan 200 geschikte 

dikke eiken in de Franse bossen hebben uitgezocht om het dak van 

de kathedraal te herstellen.  

 

Op het plaatje hiernaast kun je zien dat de zaagmeester in en 

houtzagerij (soms een molen) veel inzicht nodig heeft om een 

boom zo gunstig mogelijk te verwerken.  

 

De echte oorzaak van de draaigroei is dus nog steeds niet bekend. 

Er zullen zeker méér verschillende oorzaken zijn. 

Sommige bomen zullen best draaien door de standplaats in de 

buurt van gebouwen of aan de rand van een bos, maar ze doen 

dat niet allemaal. 

Wel is helder dat jonge naaldbomen bijna altijd naar links draaien, 

als ze draaien. Op latere leeftijd draaien ze dan weer naar rechts. 

Er zijn er echter ook die recht blijven.  

Loofhout kan ook een draaiing vertonen na eerst een rechte 

vezelgroei. Hoe ouder de boom, hoe meer verdraaiing, áls ze verdraaien. En nu komt het: onder 

andere eik en beuk vertonen altijd draaiing naar rechts, als ze op leeftijd zijn én draaien. En onder 

andere appel en pruim draaiing naar links! Hoe dat komt? Joost mag het weten. 

 

Dat brengt ons weer bij de hoofdas van de molen, die vroeger dus altijd van eikenhout was. 

Het is waarschijnlijk dat de molenbouwer of de molenaar zelf op zoek ging naar de juiste boom voor 

zijn hoofdas. Hij beoordeelde de draaiing van de stam en hoe dit in de molen, nadat de boom tot as 

was verzaagd zou uitpakken. En misschien ging hij wel speciaal op zoek naar een boom met draaiing. 

 

In Nederland is veel zomereik aangeplant nadat na de 80-jarige oorlog en in de Franse tijd zowat alle 

bomen waren gerooid. Pas in het begin van de 20e eeuw is er serieus werk gemaakt van de aanleg 

van, vooral, productiebossen. Er waren nog zo weinig autochtone eiken over dat eikels moesten 

worden ingevoerd om de bossen te herstellen. Autochtone eiken moet je met een lantaarntje 

zoeken. In Huijbergen hebben we er nog een paar. zo lang het duurt, want ze staan in een gebied 

waar volop gecrost wordt met mountainbikes. Deze eiken zijn op geen enkele manier beschermd. 

 



Eiken werden in landgoederen vaak ter versiering van tuinen geplant. Dat zijn nu ook nog de oudste. 

Veel solitaire eiken staan als afbakening van landerijen in het veld. Dit zijn vaak de mooist 

uitgegroeide bomen. In de Achterhoek, waar ik geboren ben, staan nogal wat eeuwenoude eiken. 

Gelukkig zijn de mensen er zuinig op.  

 

Zo ook op de Dikke Boom van landgoed Verwolde tussen Zutphen en Lochem. Dit is een 

omrijdboom…., niet voor automobilisten, wél voor fietsers. 

Je ziet aan die boom dat hij naar rechts draait.  

Deze boom is zeer waarschijnlijk geplant tussen 1567 en 1577. Ongeveer 450 jaar oud! De tijd van 

Willem van Oranje, Claudio Monteverdi en William Shakespear.  

De boom heeft een kruin van 25 meter doorsnee en een stamomvang van 770 cm. 

In 1767 liet een molenaar zijn oog vallen op de boom. Misschien wel omdat hij een geschikte draaiing 

in de doom zag. Hij had uitgerekend dat hij er twee bovenassen uit kon halen. De boom had toen een 

omtrek van 460 cm. De molenaar bood f 275,-, maar het bod werd afgeslagen. Gelukkig maar…. 

 

Maar weten we nu of een molen naar 

links móet draaien vanwege een draaiing 

in een eik? 

Ik vermoed van wel, want ik denk dat een 

eik met een rechte draad als bovenas 

gaat splijten, onafhankelijk van of hij de 

wieken nu naar rechts of links draaien. En 

omdat de oude eik altijd naar rechts 

draait, áls hij draait, moeten de wieken 

“dus” naar links draaien. 

 

Zoals Bas al memoreerde. Aan het 

worteleinde van de as werden de wieken vastgemaakt. Dat is de sterkste kant van de stam. Logisch, 

want de hele kruin schroeft als het waait aan de basis van de stam.  

Overigens maakt het voor de draadrichting van de stam niet uit of je hem andersom zou monteren. 

De linksdraaiende molen draait de vezels altijd vast. Probeer dit maar uit met dat stukje touw. 

 

 

Een beuk met een naar rechts gedraaide 

stam. 

 

 

 

 

 



De “Dikke boom” in Bergen op Zoom vertoont 

geen verdraaiing. 

 

 

 

De eeuwenoude beuk rechts draait ook niet. 

 

 

De eik op leeftijd links ook niet.  

De molenaar of molenbouwer zou deze naar 

mijn idee dan ook niet kiezen. 

 

 

 


