12.4.D heeft zij Arabisch en bij 12.4.G Aramees

Ad Otten voor zijn team bij beide vragen ook

ingevuld. Ik heb dit echter foutief laten corrigeren

foutieve antwoorden heeft gegeven: Aramees en

in Hebreeuws en Gímmers. Curieus is het dat

Gímmers!

Waarom draaien molenwieken altijd linksom?
(door Ad Otten)

Goeje vraag! Bomen groeien een beetje met

pelijk zitten aan de sterkste (ook dikste) kant,

de zon mee waardoor een draaiing naar links

de wortelkant, de wieken. Om de molenas zo

ontstaat in de stam. Die draaiing zie je ook aan

stevig mogelijk te houden moet ervoor gezorgd

de barsten in oude houten balken. Als je aan de

worden dat de barsten in het hout niet verder

wortelkant - dat is de dikste en de sterkste kant

worden opengedraaid. En daarom draaien de

van de balk - naar rechts draait, dan draai je de

wieken van een molen altijd linksom. (Grapje:)

barst open, maar draai je naar links dan draai je

Ook in Engeland?? Jaa, ook in Engeland. Overal

de barst dicht.

op het noordelijk halfrond van de aarde. Op het

De as tussen de wieken en de kamwielen in

zuidelijk halfrond is het om begrijpelijke rede-

de molen is van oudsher van hout. En begrij-

nen juist andersom.

‘Iets zeldszaamst’

(door John van de Laar)
Toen veldwachter Egbert van den Hurk op 6

der’ in het Roomsche weeshuis in Zwolle.

september 1833 overleed, moest op zoek

Het gemeentebestuur drong er bij Cornelus op

worden gegaan naar een opvolger. Twee kan-

aan te solliciteren, wat hij deed. In de aanbe-

didaten kwamen in aanmerking, de 51-jarige

velingsbrief die burgemeester Rietman aan de

Cornelus(sic) Gerritsen en Jan Gijsbert Lagerweij,

gouverneur van de provincie schreef, gaf hij

32 jaar oud.

onomwonden zijn voorkeur weer voor Cornelus

Van eerstgenoemde kandidaat was bekend dat

en vroeg hem Cornelus te benoemen, omdat hij

hij al eerder veldwachter was in Stiphout, daarna

“uit vroegere ondervinding een goed veldwachter

in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en later in

is, en welke zich nooijd aan dronkenschap pligtig

Gemert waar hij in alle opzichten voldaan had.

maakt, het gene bij soortgelijke menschen iets

In 1828 werden hij en zijn vrouw ‘vader en moe-

zeldszaamst is, en gemakkelijk voor den dienst.”
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