De verdwenen boom.
U kent wellicht die prachtige stellingmolen aan de rand van Leiden aan de Haagweg. We hebben het
over de molen van Noordman de houthandel. Maar zoals alle molens heeft die een naam:
D’Heesterboom. In 1993 werd de zaagschuur en de omgeving aan gepast aan een nieuwe situatie; de
molen werd overgedragen van de familie Noordman aan de Stichting de Heesterboom. Daarbij kwam
aan de waterkant een restaurant. Bij deze ingreep verdween de naam van de gevel. Door een lid van
de werkgroep geveltekens van de Historisch Vereniging Oud Leiden, Hans de Sterke, werd het
opgemerkt en aangekaart in de vergadering van de wekgroep. Dik Kompier nam de taak op zich om
dit verder te onderzoeken. Hij kende de familie Noordman. Joep Noordman is directeur van de
houthandel en secretaris van de Stichting. Op de vraag of de Stichting behoefte heeft om het
beeldteken weer op de gevel te krijgen werd positief gereageerd, alleen de kosten konden hierin
dwars liggen, want er komen in de naaste toekomst grote reparatiekosten aan. De bekende
gevelschilder Willem Jan Bruins werd gevraagd naar een begroting. Het genoemde bedrag bleek voor
de Stichting niet helemaal bezwaarlijk. Het bestuur van Oud Leiden zegde een bijdrage toe en ook
STIEL (Stichting Industrieel Erfgoed Leiden) deed mee. Daarmee was het financiële aspect opgelost.
Maar…. nu.

Meerdere afbeeldingen gebruikt.
Bij het onderzoek in het archief naar de juiste afbeelding blijken
zowel de afbeelding als wel de naam veel varianten kent van De
Heesterboom. In het verband hiermee is het ook interessant te weten hoe de molen aan de naam
komt.
Een stukje geschiedenis.
De molen, een van meest gave achtkantige houtzaagmolen in Nederland, is gebouwd in 1804.Het is
een met riet gedekte stellingmolen op een zaagschuur. Op de molenwerf van de huidige molen
hebben voorgangers gestaan. Zelf drie, waarvan er twee in de loop van de tijd verdwenen zijn. De
houtzaagmolen is overgebleven. De geschiedenis begint in 1796 toen de huidige molen als
vervanging van een afgebrande voorganger werd gebouwd door Johannes van Hees. Vandaar de
naam.

Op de kap onder de as is de molenbaard met naam en teken.

In 1856 werd de molen eigendom van de familie Noordman. Tot 1993. Toen werd de molen van
Noordman overgedragen aan de Stichting Houtzaagmolen De Heesterboom.
Het teken van de molen met de naam is op de gevel van het zaaghuis in de loop van de jaren
verschillende keren overgeschilderd. Er is kennelijk geen vast ontwerp geweest want de afbeelding
en de naam verschilde steeds weer.

1926

1930

1948

1972

1978

Het bestuur van de stichting heeft zich over de diverse situaties gebogen om een keuze te maken.
Binnenkort zal de beschildering ter hand genomen worden en de Heesterboom weer op de gevel
komen te staan.
Bij de onthulling zal blijken waarvoor het bestuur gekozen heeft!
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