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Molenerf Nispen bedreigd
In Nispen staat een unieke molen. Het is de enige 
molen ter wereld met het wieksysteem Van Riet 
op beide roeden. Bovendien is het molenerf bij-
zonder, omdat dit één van de weinige plekken is in 
West-Brabant waar dit nog compleet is. Naast de
molenberg vind je immers nog de molenaars-
woning (een gemeentelijk monument) en alle 
bijgebouwen, waaronder een schuur en het 
motorkot. Uiteraard is de molen een rijksmonument. 
Helaas geldt dat niet voor de overige gebouwen. 
Die dreigen nu te worden gesloopt en vervan-
gen door zeven moderne woningen en veertien 
parkeerplaatsen voor auto’s. De tuinen van de 
nieuwe woningen zullen straks tot aan de 
molenberg reiken! De firma Brickstone, een 
projectontwikkelaar, heeft de gronden 
aangekocht en nam onmiddellijk contact 
op met de gemeente Roosendaal.  
Stichting Levende Molens heeft op 4 februari 
een brandbrief gericht aan de gemeenteraad en 
aan het college van B&W. In dit dossier zijn we 
samen opgetrokken met Vereniging De West-
brabantse Molens. Dat leverde uiteraard de nodige 
publiciteit op in kranten en bij de regionale omroep 
ZuidWest TV. (zie foto) Maar liefst drie fracties 
hebben naar aanleiding van deze kwestie 
schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college 
van B&W. Twee oppositiepartijen - de VLP (een 
plaatselijke groepering) en de ChristenUnie - 
lieten weten dat ze onze standpunten deelden. De 
beantwoording van de raadsvragen liet ongebrui-
kelijk lang op zich wachten: meer dan een maand. 
De antwoorden waren echter zeer teleurstellend 
en zelfs onvolledig. Op onze brief van 4 februari 
hadden we na zeven weken nog steeds geen 
enkele reactie gekregen en zelfs een ontvangst-
bevestiging bleef uit. Intussen hadden we op 16 
februari een gesprek met de projectontwikkelaar 
en zijn architect. Dat gesprek verliep vriendelijk 
en respectvol, maar uiteraard botsten hier twee 
verschillende werelden. Bij de gemeente wordt het 
commerciële belang met alle egards behandeld: 
de bouwplannen werden positief onthaald en zijn 
zelfs al besproken in de welstandscommissie.  

Wij vertegenwoordigen als molenverenigingen 
het immateriële belang, maar we worden nergens 
bij betrokken, terwijl al wel de nodige afspraken 
zijn gemaakt met en toezeggingen gedaan naar 
Brickstone, zodat wij voor voldongen feiten 
worden gesteld.
We moesten nota bene uit de krant vernemen, dat 
we door de gemeente zouden worden uitgenodigd
voor een gesprek op 28 maart en de heren 
ambtenaren bepaalden ook maar meteen dat 
- tegen onze uitdrukkelijke wens in - na een half 
uurtje de projectontwikkelaar bij dat gesprek zou 
aanschuiven. Zo gaat dat in deze gemeente, 
allemaal onder de noemer “ontmoeten, verbinden, 
samenwerken”…
We hebben intussen wel  ‘n vermoeden, waarom 
het opkomstpercentage in Roosendaal bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen na Rotterdam 
het laagste was van heel Nederland (minder dan 
40% …) Of het nu om gewone burgers gaat of om 
molenverenigingen: ze worden door het 
aftredende college van Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA en GroenLinks totaal niet serieus genomen. 
Wordt vervolgd!

• Voorzitter John Verpaalen wordt in Nispen geïnterviewd 
   door ZuidWest TV. (foto: Hans Geerts)
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Lezingen
Op dinsdag 8 maart verzorgden Jan Delcour en John Verpaalen op de zolder van de Pedemolen te 
Schepdaal (Vlaams-Brabant) een lezing aan de hand van een PowerPoint presentatie over honden-
molens. Helaas viel de opkomst een beetje tegen, wat vermoedelijk nog aan de angst voor corona 
kan worden toegeschreven.
Op zaterdag 23 april, tijdens het openingsweekend van de gerestaureerde Lijstermolen in Westouter, 
zal John op uitnodiging van de gemeente Heuvelland een voordracht houden over de geschiedenis 
van deze standaardmolen en over de verdwenen molens van de streek die vooral tijdens 1914-1918 
massaal werden weggerukt uit het landschap.

Vertraagde leveringen 
Met enige schaamte moeten we bekennen dat de voorgenomen levering van twee molenboeken 
vertraging heeft opgelopen. Het betreft het Groot Fries Molenboek, aangekondigd in de vorige               
molencatalogus. Naar verwachting zal dit boek uiterlijk in de eerste week van mei opgestuurd               
kunnen worden naar alle intekenaars.
Dan is er het boek van Jean Bruggeman over de molens van Arras en omgeving. In de laatste week 
van april komt de voorraad aan in Roosendaal, waarna ook deze boeken direct verdeeld zullen 
worden. Onze welgemeende verontschuldigingen voor het feit dat we de beschikbaarheid van beide 
titels verkeerd hebben ingeschat.

Onbekende molenromp 1914-1918
Lieven Denewet uit Hooglede was de eerste die reageerde op de onbekende molenfoto op de kaft 
van Uitgavenlijst 134. Volgens hem betrof het de Vergeldermolen in zijn woonplaats die in 1918 door 
de oorlog werd beschadigd. Het restant zou in 1954 zijn gesloopt. Lieven voegt eraan toe:  “Meteen 
vormt de foto ook het bewijs dat de molen al voor de Eerste Wereldoorlog onttakeld was: hij was al 
heel vroeg verstoomd”. 
Leo van der Drift uit ‘s-Gravenhage is het niet eens met deze conclusie. Hij schrijft: “Volgens mij is 
het oliemolen Rousseau aan de Ardooisesteenweg in Roeselare.” Op een andere foto, die ook in het 
bezit is van Ton Meesters, is ontegenzeggelijk dezelfde molenromp vanuit de identieke richting te 
zien. Daarop lezen we de tekst ‘Oelmühle bei Roulers’. Dit zijn tevens de enige opnamen die van de 
bewuste molen bekend zijn.
Oliemolen Rousseau is dus de meest waarschijnlijke oplossing. Deze stenen stellingmolen werd
gebouwd vóór 1829 en werd al in 1896 onttakeld. De romp verdween in 1937 uit het landschap.

Beeldbank en webshop
Onze beeldbank tikte eind maart de 5.400 afbeeldingen aan. De webwinkel vermeldde rond die tijd 
bijna 200 boeken en 600 prentkaarten. Steeds meer mensen weten deze websites te vinden en het 
aantal bestellingen vertoont dan ook een gestage groei. Het is wellicht goed om hier te vermelden, 
dat in de boekenrubriek van de webshop heel wat titels worden vermeld waarvan slechts een of twee 
exemplaren voorradig zijn. Daar zitten boeken tussen, die we nog nooit in deze molencatalogus te 
koop hebben aangeboden. Snuffel hier dus gerust eens rond!

Na de winterslaap
Op woensdag 30 maart gaan we weer met een ploeg vrijwilligers aan de slag in ons toekomstige 
documentatie- en bezoekerscentrum in Geel. Door de coronamaatregelen lagen de werkzaamheden 
stil tijdens de voorbije wintermaanden maar we popelen om de draad weer op te pakken: verhuis-
dozen uitpakken en de inhoud sorteren zal de eerste prioriteit zijn. In de volgende Nieuwsbrief vertel-
len we er graag meer over.

Steuntje in de rug
In de voorbije maanden hebben we van verschillende molenvrienden weer een mooie donatie
mogen ontvangen. Deze financiële ondersteuning kunnen we uiteraard zeer goed gebruiken. 
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Schaalmodel paltrokmolen
Wie heeft belangstelling voor een houten paltrokmolen op de schaal 1:10? Deze houtzager is 
minutieus nagebouwd, maar is helaas slechts voor 90%, dus net niet helemaal afgewerkt. De maker 
vraagt geen geld, maar zoekt voor deze molen een goede bestemming. Neem met ons contact op 
als je serieuze belangstelling hebt.


