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Geen plankje
   zit hier    zomaar

Op advies van de molenaar heb ik me warm aangekleed en stevige schoenen 
aangedaan. En ik ben nog een keer extra naar de wc gegaan, want “alleen bij hele 
hoge nood mag je bij de buurman van de molen efkes naar het toilet”!
Als ik vanuit Hintham kom aanfietsen zie ik dat de molen draait. Wat een statig 
gezicht, een molen die draait. En waarom is me dat nooit eerder opgevallen? 
Normaal draait hij alleen op zaterdagochtend, dus… hij draait voor mij, denk ik 
vereerd. 
Bij de molen word ik enthousiast ontvangen door Frans Hollander (62) en Frank 
de Jong (66). Blos op de wangen, werkkleding aan. Een glinstering in de ogen die 
er het hele gesprek niet meer afgaat. Als twee jongens die me hun speelgoed 
laten zien.
Met een hek is het gebied afgezet waar de wieken draaien. Veiligheid voor alles. Je 
zult maar een klap van de molenwiek krijgen. De heren die op het naastgelegen 
veldje aan het jeu de boulen zijn vragen zich ook af waarom de molen draait op 
woensdag. 
Woorden als scheidplank, schuddebak, billenkoek komen voorbij en ontelbare 
spreekwoorden: het is niet in de haak, de zeilen bijzetten, ergens voor zwichten. 
De anekdotes gaan vergezeld met een trotse glimlach van de vertellers.

Stilte
Wat me direct opvalt is de stilte. Ik had kabaal verwacht van krakend hout en 
steen op steen. Niets van dat alles. Het is muisstil. Alleen voor het raam zie ik de 
wieken voorbij schieten. De postbode komt binnen en zegt precies hetzelfde: 
“Wat is het hier stil!”
Binnen leer ik waarom dit een standerdmolen is. Niet omdat hij zo standaard is, 
wat ik altijd dacht, maar omdat de hele molen rust op één standaard: een dikke 

Dit is een 
en al  

techniek

Aan de Molenstraat in Rosmalen staat een 
standerdmolen, een monument in eigendom van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. iedere zaterdagochtend 

draait hij en is open voor bezoekers. Gemalen wordt er 
alleen af en toe voor een bevriende molenaar of boer 

uit de buurt. In principe is de molen er ‘voor de sier’. Ik 
fiets er bijna dagelijks langs, maar ben er nog nooit 
binnen geweest. In het kader van de rubriek Beleef 

binnen bij, bracht ik er een bezoek.
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boom waar de molen op draait.  Het is het draaipunt van 
de molen als deze op de wind gezet wordt. Het bovenste 
gedeelte, het huisje van de molen, rust op de zetel. 
Ik geef het de heren ruiterlijk maar enigszins beschaamd 
toe: ik ben nog nooit in een molen geweest. Ik ben niet 
technisch aangelegd en het komt gewoon niet in me op 
een molen te bezoeken terwijl ik ook thuis een fijn boek 
kan lezen.

Verbazing
Maar deze ochtend val ik van de ene verbazing in de 
andere. In de hele molen zitten maar twee schroeven. 
Twee!! De rest wordt allemaal met houtconstructies en 
verbindingen bij elkaar gehouden. Penverbindingen, 
zwaluwstaarten. Er wordt gewerkt met een eeuwenoude 
techniek uit 1200. Alles leunt op elkaar, niets zit geplakt. In 
principe is de molen zo uit elkaar te halen en ergens anders 
weer op te bouwen.

Beleef binnen
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Nadat we het onderste gedeelte van de molen hebben 
gehad, begin ik wat onrustig te worden. Ik voel ‘m al 
aankomen, we gaan natuurlijk naar boven….  Mijn hart 
bonkt en mijn oren suizen. Hoogtevrees. Hoe hoog is het? 

Als we de trap opgaan moet ik er straks ook weer af. Frans 
houdt mijn tas en opschrijfboekje vast. “Niet de leuning 
vasthouden maar je handen om de trede voor je. De 
leuning is wat glad. En rustig aan, eigen tempo.” Met mijn 
blik op oneindig klim ik achter Frans aan. ‘Je kunt het, je 

kunt het’ gaat het als een mantra in mijn hoofd.
En ik kan het. Tijd voor koffie. Hier hoor je de wieken wel en 
voel je meer wind. Er staat een tafel met een gezellig 
kleedje, stoelen en er is koffie. Als er een piep of kraak te 
horen is, spitsen Frans en Frank hun oren. Zoals een 
moeder elk huiltje van haar baby herkent, kennen de heren 
hun molen. Wat betekent dat geluid? Zit er een houtje los, 
moet er een nieuw houtje tussen? Moet het worden 
vervangen? 

Schaalmodellen
Tijdens de koffie laten Frans en Frank me diverse 
schaalmodellen zien waarbij technieken worden uitgelegd. 
En zelfs ik snap het. Meer en meer begrijp ik het 
enthousiasme van de heren. Ze houden van techniek en dit 
is een en al techniek. Het verbroedert ook. Op het hout 
staan jaartallen gegraveerd, 1744.  Frank: “Als er te weinig 
wind is om te draaien, heeft de molenaar weinig te doen. 

In de hele molen zitten 
maar twee schroeven

Beleef binnen
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Dus gaat hij wat in het hout krassen. Het idee dat 
molenaars drie eeuwen geleden tegen dit zelfde hout zaten 
aan te kijken en exact hetzelfde deden als wij nu, dat 
dwingt respect af.” De molenaars worden er stil van.
Frans en Frank kunnen uren praten over de techniek in hun 
molen. Na de koffie gaan we nog een trap hoger (‘vooruit, 
de laatste dan’, denk ik) en krijg ik het maalsysteem 
uitgelegd. Frans: ”Alles wat je ziet heeft een functie. Er is 
niet een plankje dat er zomaar zit, alles staat met alles in 
verbinding. Door ingenieuze bouwkundige oplossingen 
werden hier maalstenen van 1200 kilo verplaatst, zakken 

van 80 kilo met graan omhoog en omlaag getakeld.” Frans 
vult aan: “Molenaars zijn in principe lui. Voor alles zoeken 
ze een technische oplossing waardoor ze zelf niet hoeven 
sjouwen.” 

Verjaardagscadeau
Als ik de weg naar beneden overleefd heb en mijn tas en 
opschrijfboekje weer heb teruggekregen van Frans, rest mij 
nog een laatste vraag. “Hoe zijn jullie erop gekomen om 
molenaar te worden?”

Molenaars zijn in principe lui. Voor alles 
zoeken ze een technische oplossing waardoor 

ze zelf niet hoeven sjouwen.
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En ook dit zijn weer bijzondere verhalen. Tijdens een 
vakantie bezocht Frans met zijn vrouw een molen. “Als ik 
met pensioen ga, ga ik zo’n cursus volgen”, zei Frans. Maar 
zijn vrouw dacht: carpe diem en gaf hem voor zijn 
verjaardag een cursus cadeau. Frans was verkocht en zit 
sindsdien op de molen.
En Frank? Tijdens de opera Aïda, op de Parade in Den 
Bosch, zat Frank toevallig naast Frans. Ze zaten achter een 
scherm en konden niets zien van de opera. “Ach”, zei Frans, 
“aan het einde gaan ze toch allemaal dood”, en de mannen 
raakten in gesprek. Frans vertelde met passie over de 

molen. Omdat de opera uitliep kon Frank niet meer met de 
bus naar huis. Frans bracht hem thuis. Een paar dagen later 
vond Frank het cursusboek in zijn brievenbus en ook voor 
hem was een nieuwe hobby geboren.
Blij dat ik weer op de grond sta neem ik afscheid van mijn 
gastheren. In mijn hoofd duizelt het van de termen, maar 
wat overheerst is een gevoel van respect voor de techniek.  
Een molen is een plek waarbij alle aspecten van techniek 
samenkomen. Ik zal nooit meer zomaar langs de molen 
fietsen, ik zal altijd even denken aan Frans en Frank die met 
zoveel liefde voor ‘hun’ molen zorgen.
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Wat is het  
hier stil!

VAN HERPEN
c  a  m  p  e  R  p  U  N  T

VAN HERPEN
a  U  T  O  p  U  N  T

COMPACTE CAMPERS. GROOTS PLEZIER

hoogst 
persoonlijk,  
vertrouwd en 
modern dat is  
autopunt  
van herpen
Bij Autopunt van Herpen begon onze 
traditie 4 generaties terug. Met gedegen 
kennis, slimme monteurs, de beste 
apparatuur en gewoon: hard werken 
aan uw auto. Wij doen alles voor 
tevreden klanten! Inmiddels ontvangen 
we al vele tevreden beoordelingen. En 
daar zijn we trots op!  
Kom langs, dan kunnen we elkaar 
ontmoeten en vertellen we iets meer 
over onze werkwijze. Want daarmee 
maken wij het verschil. En dat merkt u. 
Altijd.

een betrouwbare occasion? gegarandeerd!
 
Een occasion is een occasion. Niets is minder waar, onze occasions zijn stuk voor stuk 
ambassadeurs van onze kwaliteit. Daarom worden onze auto’s volledig nagekeken en 
verlaten ze alleen in topconditie onze garage.  
Daar kunt u écht op vertrouwen. 

Er even tussenuit? Volop genieten van vrijheid, luxe en een 
scherpe prijs? Onze camperbussen bouwen we volledig in eigen 
beheer en voorzien deze compacte campers van alle comfort.  
En u huurt deze camperbussen voor een zeer scherpe prijs. 
Standaard zijn onze camperbussen uitgerust met een koelkast, een 
gasfornuis, draaibare voorbanken, bedden, een luifel en volop kastruimte. 
Optioneel een voortent of een camperbus met slaaphefdak. 
De voordelen; • Rijdt als een forse luxe wagen. • Ideaal voor elke stad en 
parkeergarage. • De campers zijn compleet ingericht. • Onze huurprijzen 
zijn zeer concurrerend. • Van alle gemakken voorzien, o.a. airco, 6 ver-
snellingen, sensoren, radio-cd en elektrische ramen en spiegels. • 100% 
optimaal onderhouden. • Inclusief heldere instructie.
Tijdens de wintermaanden hebben wij een camperbus volledig uitgestald 
in onze showroom. Kom even kijken, de koffie staat klaar.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur.

Sassenheimseweg 76 
5258 HL Berlicum (NB)

073-5031224
info@autopuntvanherpen.nl

www.autopuntvanherpen.nl

Sassenheimseweg 76
5258 HL Berlicum (NB)
073-5031224
info@camperpuntvanherpen.nl
WWW.CAmpErpuntVAnhErpEn.nl


