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KOCKENGEN . De wipwa-
termolen bij Kockengen
is aan een grondige op-
knapbeurt toe. Volgend
jaar is hii weer een vol-
raardige achtervang
roor een modern elec-
trisch poldergemaal.

DOUWE ANNE VERBRUGGE

Hij staat vol in de zeilen. Zjoef,
4ar'f, zjoef.,,Niet te dichtbij komen
hoor," waarschuwt Judith Brandon.
Dp rrijdag is zij de molenaar op de
molen van Kockengen ,,Machtig ge-
richt hd, die draaiende wieken. Het
rerveelt mij nooit."

Judith Brandon (59) is sinds dit
inorjaar molenaar op de molen van
Kockengen. Samen met Ger Li, die
op zaterdag de molen laat draaien.
fiet als de andere molen in dit pol-
ilerdorp - die van Spengen - is het
een rvipwatermolen.,,Puur bedoeld
rm de polder te ontwateren."

Dat het molenaarsvak alleen door
nannen wordt beoefend, is verle-
ten tijd. ,,In de provincie Utrecht
efrn er zeker zes wouwelijke mole-
oaars. Ik heb er twee jaar over ge-
lenn. Je moet minimaal een keer Judith Brandon gaat soms bovenin de molen zitten.'Lekker mijmerend over de polder uitkijken.'Foro RtcARDo sMtr
rlle jaargetijden hebben meege-
maakt. De theorie is zwaar,lett"rtgt iI De m0len ggeft egn ,,Dat laatste is fantastisch. Het sche- oude molenaar Brandhorst, hij
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rerschillende molenaars. Je.!:"lj: hgid, Van fUSt, Hii Als het flink waait kan de molen krengl vertrouwde hij me toe.
molen bedienen. Voordeel voor mij ;^: dan zo'n zeventig tot tachtig kuub ,,En dat klopt. Het kruien is fysiek
b dat ik samen met mijn man Arno legft. water per minuut verplaatsen. Op erg pittig. Het is net een log zwaar
rp de molen van Baambrugge .....r.:,;;;,;;; "., die manier is de molen in noodsitu- beest, maar hij is zo mooi. Ik ga wel
roon. Hij is daar molenaar." ;.!14.1u-i;*t#*d. iffi, ;i#;*"#";iigiu.rrt"*ung rrun eens helemaal bovenin ziten. Lek-

,,Belangrijk is dat je inzicht in het het etektrisch" gl-uur:; p" 5ti.rr- k;;;id;;ft *"r^I" o"r"d* "t-reer krijgt. Daar word je goed in zelf; of ik dat binnen vijf minuten ting Utrechtse Molens, die eigenaar kijken. Hij piept en kreunt en be-
rpgeleid' Een instructeur test[e mij voor elkaar krijg." is van de molen, moet flink in de -!ugt. n" dun te bedenken dat,ie al
loor te wagen hoe snel die zwarte De molen van Kockengen is uit buidel tasten. Geschatte kosten: zoveil molenaars en hun gezinnen
ucht aan de horizon bij de molen 1653. Komend jaar wordt hij gron- 600.000 euro. Naast de sensatievan heeft overleefd.. De molen feeft een
nu zijn. Half uur$e dacht ik. Mooi dig gerestaureerd, Een kleine greep het malen en draaien, beleeft Judith gevoel van tijdloosheid, rlan rust.
det. Binnen tien minuten stormde uit de werkzaamheden: de molen Brandon ook een historische sensa- Hjj leeft."
ret boven de molen. Dan moet je wordt rechtgezet, er komt nieuw tie aan de molen van Kockengen.
rch de molen stil hebben staan en riet op de ondertoren, de konings- ,,Ik had hier stage gelopen en dit r De molen is op vrijdag en zaterdag
le bliksemafleiders vastgemaakt spil wordt verlengd en het scheprad was echt de mooiste molen. De lig- te bezichtigen, meer itrfot wwwkoc.
rebben. Iedere maand tesi ik me- wordt verlaagd. 
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