
Molens te Vianen 

Inleiding 

Sinds ongeveer 1850 is het aantal molens 
in Nederland sterk verminderd ten gevolge 
van de op steeds grotere schaal verbreide 
toepassing van de stoomkracht als aan-
drijfkracht, later ook de verbrandingsmotor 
en ten slotte de electromotor. De indus
trieën die van deze krachtbronnen afhan
kelijk waren draaiden vóór die tijd voor een 
groot deel op windkracht. Hetzelfde geldt 
voor de molens die de polders door bema-
ling moesten drooghouden. De introductie 
van het stoomgemaal met zijn veel grotere 
uitwateringscapaciteit heeft de droogma
king van de Haarlemmermeer, waarvoor 
de windmolen ontoereikend was, pas 
tussen 1848 en 1853 mogelijk gemaakt. 
De oudste vorm van een windmolen was, 
voor zover bekend, een korenmolen van 
het type standerdmolen. In 1274 verleende 
de Hollandse graaf Floris V aan de stad 
Haarlem het privilege om een molen-
dinum ad ventum (windmolen) op te 
richten. Dit 'recht van windvang' behoorde 
tot de regalia of koninklijke rechten, die de 
graven van Holland als landsheren uitoe
fenden. Hetzelfde deed hertog Jan I van 
Brabant op het eind van de 13e eeuw, toen 
hij een zekere Arnoldus Heyme erfelijk het 
windrecht verleende. Ook de Brabantse 
hertogen oefenden die van oorsprong 

•̂i,r,r • - ^mJiïn^;^.^^-^...,^ rA-

\, • • ,„•' 

, \ 

\/umw. 

Plattegrond van Vianen door Jacob van 
Deventer, (ca 1560). 
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Detail van de plattegrond van Vianen door 
Marcus Boxhorn, 1632, opnieuw uitgegeven 
door Joan Blaeu in 1652. 

koninklijke recht uit als landsheren. De 
wind woei immers over het hun als soeve
rein toebehorende territorium. Arnoldus' 
molen, die ergens tussen Sint Oedenrode 
en Schijndel moet hebben gestaan, kon 
naar alle kanten met de wind meedraaien. 
Ook schijnen in de 13e eeuw windmolens 
van dit genre gestaan te hebben bij Lo
chern en in Delft. 
De oudste nog bestaande windmolen in 
ons land is de torenmolen te Zeddam uit 
1451. Dit molentype kwam maar weinig 
voor. Aan de hand van de serie Neder
landse stadsplattegronden, die Jacob van 
Deventer omstreeks 1560 in opdracht van 
koning Philips II vervaardigde, kunnen we 
opmaken dat praktisch elke stad in die tijd 
één of meer windmolens telde. 
Ook de poidermoiens, gebruikt in de 
ontginningsgebieden om het overtollige 
water via weteringen of watergangen uit te 
slaan, bestonden al langer. In feite kwam 
de uitvinding van de windmolen juist op 
tijd om de groeiende problemen met de 
ontwatering van de Hollands-Utrechtse 
veenontginningen ten gevolge van de 
geleidelijk stijgende zeespiegel enerzijds 
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De wipkorenmolen "De Kievit" te Meerkerk, 
verbrand 1936, met daarachter de nog be
staande wipwatermolen "Den Bonk" te Lex-
mond. 

en de door inklinking dalende veenbodem 
anderzijds adekwaat te verhelpen. In de 
archieven zijn daarover gegevens te 
vinden uit de eerste helft van de 15e eeuw, 
maar zonder enige twijfel stamt de wind-
poldermolen al van vóór die tijd. De oudste 

vermelding van een dergelijke molen in de 
Vijfherenlanden dateert uit 1461. Het 
betreft de in 1926 gesloopte "Peilmolen" 
in de polder Neder Heicop, 300 meter ten 
noorden van de nog bestaande "Hoekmo-
len", een bijzonder gaaf voorbeeld van 
een wipwatermolen uit de 17e eeuw. 
In de onderhavige bijdrage wordt aan
dacht besteed aan de drie korenmolens 
van Vianen, waarvan er twee binnen of op 
de stadsmuur waren gevestigd en een in 
de Buitenstad. 

De korenmolen aan de Molenstraat 

Het is niet bekend wanneer de eerste 
windkorenmolen binnen de stadsmuren 
van Vianen is opgericht. Wel weten wij 
vrijwel zeker dat dit de molen moet zijn 
geweest, die tot 1913 heeft gestaan aan 
het eind van de Molenstraat. Het oudste 
gegeven over een windmolen ter plaatse is 
te vinden op de stadsplattegrond van 
Jacob van Deventer van ca. 1560. Hierop 
is, precies op de hoek van de westelijke en 
de zuidelijke stadsmuur, iets terugliggend 
van de weergangen van de muur een open 
standerdkorenmolen weergegeven. Zoals 
ook in andere steden veel stadsmolens 
waren te vinden op of net buiten de muren 

Intocht van Johan Wolfen van Brederode te Vianen in 1619, door Hendrik Cornelisz. Vroom. 
Detail met standerdmolen. Vianen, stadhuis. 
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molen aan het einde van de molenstraat 
Y7~\ « s t aan de grond gebouwde konstruktie 

\//\ draaibare konstruktie ( krui baar) 

H * eeuw tot 1691 

STANDERDMOLEN_ 
1' houten bovenas 
2- gietijzeren-bovenas 

(f) bovenwiel 
(4) steen spiUrondsel 

1691 tot 1840 

WiPKORENMOLEN 
5 koppel-maalstenen 

® standerd 
7 koker 

1840 tot 1913./ 1965 

ACHTKANTE BOVENKRUlER 
8 schijfloop 
9. koningspil 

® spoorwiel 

De molen aan de Molenstraat in drie opvolgende fases. Tekening auteur. 

van de westelijke stadshelft, zo was ook 
de Viaanse molen gesitueerd op de zuid
westelijke punt van de stad, waar nu 
eenmaal de meeste wind gevangen wordt. 
Bij een open standerdmolen is de onder
bouw, waarop het draaibare molenhuis 
rond de centrale zware standerdbalk rust, 
niet afgedekt. Al naar gelang de windrich
ting kan het molenhuis op de wind worden 
gezet. Dit was de oudste vorm van een 
standerdmolen. Later werd deze onder
bouw vaak voorzien van een afdak, of er 
werd een ombouw omheen gebouwd om 
de balken, die het gewicht van de molen 
dragen, tegen weersinvloeden te bescher
men. Deze uitgebouwde types worden 
respectievelijk halfgesloten en gesloten 
standerdmolens genoemd1. 
Dat de molen aan het einde van de Molen
straat een open standerdmolen is geweest 
kan men afleiden uit de reeds genoemde 
stadsplattegrond door Joan Blaeu uitge
geven in 1648. Ook het schilderij van 
Hendrick Cornelisz. Vroom, dat zich in het 
stadhuis bevindt, waarop de intocht is 

afgebeeld van Johan Wolfert van Brede-
rode en zijn eerste echtgenote Anna 
Johanna van Nassau-Siegen te Vianen in 
1619, is de molen duidelijk herkenbaar als 
een open standerdmolen te onderschei
den. 
Het oudste geschreven document over de 
Viaanse molen dateert uit 1691. Het 
betreft een bestek voor de bouw van een 
nieuwe molen2. Uit de technische om
schrijvingen in dit bestek blijkt dat het 
daarbij ging om een wipmolen, die als 
korenmolen toendertijd veelvuldig toepas
sing vond in de Alblasserwaard en de 
Vijfherenlanden. De laatste wipkorenmo-
len in deze streek was "De Kievit" bij 
Meerkerk, die in 1936 helaas door een 
brand is verwoest3. Als poldermolen treft 
men de wipmolen in de Alblasserwaard en 
de Vijfherenlanden echter nog steeds aan. 
Het bewaard gebleven bestek uit 1691 is 
geheel kompleet en geeft een zeer gede
tailleerde beschrijving van de te bouwen 
wipmolen. Het was beslist geen kleine 
molen. Vergelijking met andere bestekken 
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leert dat hij een vlucht gehad moet hebben 
van zeker 26 meter. Hij stond op een 
vierkant muurwerk van twee verdiepingen 
van elk circa drie meter hoog, met een 
zwichtstelling. In constructie verschilde hij 
in bijna niets van een wipwatermolen van 
die grootte. Uit de te slopen standerdmo-
len moesten de bovenas en roeden wor
den verwijderd om zo mogelijk te worden 
benut voor de wip. Hieruit kan men conclu
deren dat ook deze standerdmolen vrij 
groot geweest moet zijn. 
Op foto's van de Viaanse korenmolen, 
zoals deze er in de laatste fase van zijn 
bestaan uitzag, zien we echter geen 
wipmolen, maar een houten achtkante 
bovenkruier met stelling afgebeeld. Bijna 
alle achtkante stellingmolens in Nederland 
werden gebouwd op een passende, 
eveneens achtkante voet of onderstuk. De 
Viaanse molen stond evenwel op een 
vierkante gemetselde voet. Hieruit kunnen 
we indirekt afleiden dat de voorganger wel 
degelijk een wipmolen moet zijn geweest. 
Ook uit de omschrijvingen in het bestek 
blijkt dat de stenen voet van de achtkante 
molen uit latere tijd dezelfde moet zijn als 
die van de in 1691 gebouwde wipmolen. 
Op een tekening met een gezicht op 

De korenmolen van Vianen in volle glorie, 
(ca 1900). 

Vianen van 1761 is behalve de Lekpoort en 
de kerk ook de molen in het Zuidwesten 
afgebeeld. Afgaande op het kleine boven
huis kan men hier heel wel een wipkoren-
molen in onderscheiden. Deze wipmolen 
werd in 1840 door brand verwoest en 
vervangen door een achtkante boven
kruier. De toenmalige molenaar was Jan 
Vink, wiens vader Jasper Vink de molen in 
1809 had gekocht. 
Het is overigens niet ondenkbaar dat deze 
achtkante molen niet als nieuwbouw is 
neergezet, maar van elders naar Vianen is 
overgebracht. Vooral in de Zaanstreek 
werden in de vorige eeuw zeer veel molens 
afgebroken en weer op andere plaatsen 
opgebouwd, niet alleen in de aangren
zende provincies Zuid-Holland en Utrecht, 
maar tot in Brabant en Friesland. De 
Zaanstreek was in de 17e eeuw een van de 
meest geïndustrialiseerde gebieden van 
de Republiek, waar nieuw ontwikkelde 
technologieën in de molenbouw toepas
sing vonden in de scheepsbouw, de 
papierfabricage en de olieslagerij. De 
open vlakte, waar de wind ongehinderd en 
krachtig op de wieken kon inwerken, en de 
nabijheid van bevaarbare watergangen 
maakten deze streek bij uitstek geschikt 
voor gemechaniseerde industriële activi
teiten. Aan het eind van de achttiende 
eeuw zette het verval in. De uitvinding van 
de stoommachine betekende uiteindelijk 
de doodsteek van de industriemolen. 
Toch groeide aanvankelijk het aantal 
molens nog steeds. Rond 1850 stonden er 
nog zo'n 1100 industriemolens in de 
Zaanstreek, nog altijd 200 meer dan 
tegenwoordig in geheel Nederland. Het 
betrof voornamelijk zaagmolens, oliemo
lens, pelmolens en enkele korenmolens. 
Bekende bedrijven als Verkade en Honig 
traden er op als grootschalige molenba-
zen. Na 1850 ging het in de Zaanstreek 
echter snel bergafwaarts met de windbe-
maling. Honderden molens werden tussen 
1850 en 1950 gesloopt of ook wel naar 
elders verkocht. Veel molenaars in Neder
land bezaten niet genoeg financiële mid
delen om een nieuwe molen te bouwen of 
om over te gaan op een motorische aan
drijving. Voor minder geld konden zij in die 
tijd vaak een tweedehands molen kopen in 
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de Zaanstreek. De molen werd dan gede
monteerd en in onderdelen naar de nieuwe 
plaats van bestemming vervoerd om daar 
weer te worden opgebouwd. Hoewel 
schriftelijke gegevens hierover voorlopig 
ontbreken is het heel goed mogelijk dat 
ook de laatste korenmolen in Vianen een 
verplaatste Zaanse molen betrof. 
Deze misschien wat gewaagde veronder
stelling wordt wat minder onwaarschijnlijk, 
als we aan de hand van de oude foto's de 
bouw en vorm van de Viaanse bovenkruier 
in de Molenstraat wat nauwgezetter 
bezien. Dan blijkt dat de romp in tegenstel
ling tot de in Zuid-Holland gebouwde 
achtkante bovenkruiers een sierlijkere 
taillering bezit, die een sterke gelijkenis 
vertoont met de nog bestaande oliemolen 
"Het Pink" te Koog aan de Zaan.4. 
Vele van de naar elders in Nederland 
overgebrachte Zaanse molens zijn in de 
loop van de tijd gesloopt of door brand 
verwoest. Vaak werden zij alleen ontta
keld, wat inhield dat de roeden, de bo-
venas en het gaande werk werden verwij
derd. In sommige gevallen werd ook de 
overgebleven romp nog verder afgeknot 
tot zogeheten "doofpotten". 
In de nabije omgeving van Vianen zijn de 
restanten van twee van dergelijke ontta
kelde molens aan te treffen. De korenmo
len "De Herder" te Willeskop-tussen 
Oudewater en Montfoort - dateert van 
1904. Maar hij was al veel ouder, want 
vóór dat jaar stond hij te Wormer, waar hij 
in 1695 als bovenkruier was gebouwd. In 
1949 werd deze molen onttakeld. De 
volledige romp met kap is blijven staan, 
maar het binnenwerk heeft plaats gemaakt 
vooreen graansilo. De bovenasen de 
roeden werden verwijderd5. Te Groot-Am-
mers bevindt zich de voormalige dijk/stel-
lingmolen-korenmolen "De Pauw", een 
voormalige Zaanse zaagmolen.die naar 
daar werd overgeplaatst in 1811. Deze 
molen werd in 1926 onttakeld tot de 
huidige onderbouw. 
Het einde van de Viaanse molen was 
tragisch, maar niet ongewoon voor mo
lens. Op 11 april 1913 - dit jaar precies 75 
jaar geleden - woei een harde wind over 
Vianen. Voor een molenaar ogenschijnlijk 
een gunstig weertype. Maar voor een 

De ruïne van de korenmolen aan de Molenstraat 
na de brand van 1913. 

molen met te veel zeilvoering bestaat het 
gevaar dat er zulke krachten via de wieken 
worden opgeroepen, dat hij nauwelijks 
meer gestopt kan worden. De vang, het 
mechanisme waarmee men de op hol 
geslagen wieken moet zien af te remmen, 
is onderhevig aan sterke wrijving waardoor 
er een te grote warmteontwikkeling kan 
ontstaan. Dit nu gebeurde in Vianen met 
rampzalige gevolgen. Het houten mecha
niek vatte vlam en de molen brandde af. In 
hetzelfde jaar overkwam dit ook de koren
molen van Lexmond. De molenaarsfami
lies, die beide de familienaam Remmerde 
droegen, werden ten gevolge van deze 
ramp brodeloos. 
Na de brand heeft men nog wel herbouw 
overwogen, maar zo ver is het nooit geko
men. Het vierkanten stenen onderstuk 
werd voorzien van een dak en heeft daarna 
nog jaren dienst gedaan als motormaalde
rij, op zijn laatst gerund door de familie 
Nieuwpoort. In 1964 vatte de gemeente 
het plan op om de weergangen van de 
oude stadsmuur ter plaatse bloot te leggen 
en te restaureren. Hoewel de molenberg in 
vroegere tijden nooit een belemmering 
had gevormd voor de verdedigingsfunktie 
van de gewelven onder de weer
gang was men van oordeel dat zij de 
restauratieplannen in de weg stond. De 
oude, uit 1691 daterende molenvoet werd 
in die dagen als historisch weinig waarde
vol beschouwd. Zo gebeurde het dat de 
laatste overblijfselen van de Viaanse 
molen werden gesloopt en de molenberg 
afgegraven. Sinds 1964 is er in de fraaie 
historische binnenstad van Vianen niets 
meer over dat herinnert aan de meer dan 
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vier eeuwen oude korenmolen van de stad 
behalve de naam van de straat waaraan hij 
ooit gelegen was. 

De korenmolen aan de zuidoostzijde 
van Vianen ('t Klooster) 

Minder bekend is er over de molen, die op 
de reeds genoemde stadsplattegrond van 
Joan Blaeu uit 1648 voorkomt. Deze op 
een groot rondeel in de zuidoosthoek van 
de stadsmuur gelegen molen moet vol
gens deze kaart een standerd- of wipko-
renmolen zijn geweest. Hij heeft niet lang 
stand gehouden, want in 1691 werd hij 
afgebroken, kennelijk omdat hij overbodig 
was geworden door de bouw van de 
vernieuwde molen in de zuidwesthoek. 
Bekend is dat de molenstenen van de 
molen aan 'Het Klooster' werden gebruikt 
voor deze nieuw te bouwen molen. 
Van de oostelijke molen zijn verder geen 
gegevens bekend. Wel weten wij dat hij de 
'kleine molen' werd genoemd, terwijl die 
aan de Molenstraat als de 'grote molen' 
bekend stond. Het rondeel waarop de 
'kleine molen' stond was evenwel groter 
dan het rondeel aan de zuidwesthoek van 
de stadsmuur. Daar stond de molen dan 
ook achter het rondeel en niet er bovenop, 

zoals de oostelijke molen. De fundering 
van dit oostelijk rondeel zal, nu het wordt 
blootgelegd in het kader van het herstel 
van de stadsmuur ter plaatse, mogelijk 
meer aan het licht brengen over deze 
verder weinig bekende molen. 

De molen in de Buitenstad 

Een andere molen was gelegen in de 
Buitenstad aan de toenmalige haven van 
Vianen. In het Algemeen Rijksarchief te 
Den Haag bevindt zich een zeventiende 
eeuwse plattegrond, waarop behalve een 
gedeelte van de binnenstad en slot Bate-
stein ook de Buitenstad is afgebeeld6. Aan 
de toenmalige haven, op een stuk grond 
genaamd de "Houtuyn", is een molen 
zichtbaar, die naar de vorm een standerd
of wipmolen kan zijn geweest. Het betreft 
in ieder geval een korenmolen, want er zijn 
ter plaatse geen watergangen voor de 
ontwatering, die een poldermolen zouden 
doen veronderstellen. 
Dit tussen de Lekpoort en de rivier gelegen 
stadsdeel was in de 17e eeuw welvarender 
dan tegenwoordig. Het was gunstig gesi
tueerd aan de Lek en het aldaar gelegen 
veer was onderdeel van de belangrijke 
verbindingsweg tussen Utrecht en het 

Kaart van Vianen tussen de binnenstad en de Lek met molen, (17e eeuw). Den Haag, ARA. 
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zuiden. Het nu verzande haventje maakte 
een bescheiden handel mogelijk. Een 
molen ter plaatse paste goed in deze 
bedrijvigheid. 
In andere Lekstadjes als Culemborg, Wijk 
bij Duurstede en Schoonhoven vindt men 
nog steeds kleine havens zoals Vianen in 
de 17e eeuw heeft gehad. In Wijk bij 
Duurstede staat nog altijd dicht bij het 
thans verwaarloosde haventje de door 
Jacob Ruysdael beroemd geworden 
korenmolen "Rijn en Lek", en in Culem
borg treft men vlak bij de haven nog een 
doofpot aan van een voormalige koren
molen. 
Het dichtslibben van de Viaanse haven na 
de 17e eeuw en de vele overstromingen in 
de buitenstad - gevolg van een geleidelijke 
stijging van het zeepeil - leidden tot een 
sterke achteruitgang van dit stadsdeel. 
Vermoedelijk was een molen op die plaats 
daardoor niet langer rendabel. De bouw 
van een schipbrug in 1840 bracht nog 
even een kleine opleving, maar in 1935, 
toen de schipbrug werd vervangen door 
de huidige Lekbrug, verviel de Buitenstad 
tot een blijvende onbetekenendheid. 

A.C. Enkelaar 

Noten 

1. De oudste nog bestaande standerdmolen is 
de Doesburger molen uit 1507 bij Ede, in zijn 
tegenwoordige staat een gesloten, maar 
oorspronkelijk ongetwijfeld een open stan
derdmolen. Een fraai voorbeeld van een 
open standerdmolen binnen de stadsmuren 
vormen de drie sinds 1972 herbouwde 
exemplaren te Heusden. Hiervan heeft de 
middelste met zijn trapconstructie, die 
tevens dienst doet als staart om de molen op 
de wind te kruien, het oudste karakter. 

2. Bestek van een wipcoornmolen te Vianen -
alwaer tegenwoordich is staende een 
staander coornmolen, Gemeentearchief 
Vianen. 

3. De enige nog bestaande wipkorenmolens 
zijn "Het Haantje" te Weesp uit 1820 en 
"Nieuw Leven" te Hazerswoude uit 1810. 

4. Enkele voorbeelden van nog bestaande 
Zaanse molens elders: 
- de houtzaagmolen "De Rat" te IJlst (Fr.) 

uit 1828, voordien dezaagmolen "De 
Walrat' ' te Zaandam (1680) ; 

- de korenmolen "Penninga's molen" te 
Joure (Fr.), daterend van 1900, voorheen 

in bedrijf als papiermolen "De Jonge 
Dolfijn" te West-Zaan (1692); 

- de korenmolen "De Bijenkorf" te Gemert 
(N.Br.) uit 1879, voorheen de papiermolen 
"De Veenboer" te Zaandijk (1694); 

- de korenmolen "De Grauwe Beer" te 
Beesel (L.) uit 1889, een voormalige 
zaagmolen van 1604 te Zaandam; 

- de korenmolen "De Eendracht" te Gouw-
sluis bij Alphen aan de Rijn uit 1897, 
daarvoor de pelmolen "De Twee Gebroe
ders" te Zaandam; 

- de korenmolen "De Oude" te Winterswijk 
uit 1898, voorheen als de zaagmolen "De 
Goede Hoop" te Zaandam draaiend. 

5. De romp is in 1987 verplaatst naar Medem-
blik, waar hij zal worden gerestaureerd en 
gaan malen voor de plaatselijke warme 
bakkers. 

6. Algemeen Rijksarchief, Hingman, nr. 3981. 

Verklarende woordenlijst 

TORENMOLEN: 
Oudste vorm van bovenkruier waarbij de romp 
bestaat uit een zeer zwaar gemetselde cilinder. 

BOVENKRUIER: 
Molentype met hoge romp (hout- of metsel
werk), waarbij alleen de kap op de wind kan 
worden gezet. 

ACHTKANTE-BOVENKRUIER: 
Bovenkruier waarbij de romp in principe bestaat 
uit 8 houten stijlen met een achtkantig grond
vlak. 

STANDERDMOLEN: 
Oudste type molen waarbij zich in het draaibare 
molenhuis de maalstenen bevinden. 

WIPMOLEN: 
Molen waarbij het (kleinere) molenhuis draaibaar 
is op de wind. 

ONDERTOREN: 
Piramidevormige onderbouw van een wipmolen 
waarin de koker vast is opgesloten. 

GAANDE WERK: 
De gehele overbrenging van kamraderen en 
maalstenen (of scheprad bij een poldermolen). 

ROEDEN: 
De doorgaande balk, welke is gestoken door 
het vooruitstekende deel van de bovenas (de 
askop), deze vormen de E (wieken) 1 roed = 2 E. 

BOVENAS: 
De hoogst gelegen en belangrijkste as, welke 
direkt door de wind wordt aangedreven en zelf 
het bovenwiel in beweging brengt. 

BOVENWIEL: 
Het belangrijkste kamrad in de molen, dat 
tevens dienst doet als remwiel (Vangwiel). 
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