
WERKZAAMHEDEN OP DE RHENENSE MOLEN

Hoe begon de molenaar zijn werkdag?
Het tijdstip hiervan was vrij vaag daar hij maalde wanneer
er wind was. Viel de molen stil doordat de wind ging liggen,
dan liet de molenaar de zeilen op de wieken om bij opste-
kende wind onmiddellijk het werk weer te hervatten. Nacht-
malen kwam wel eens voor wanneer dit noodzakelijk was.
Maar wat zijn de handelingen die de molenaar moet verrich-
ten voordat de molen gaat malen?
Hij betreedt de molen via de;kleine toegangsdeur aan de
westzijde van de molen. Hij beklimt de trap naar de maal-
zolder en opent een stellingdeur, liefst die waar op dat
moment geen wind op staat. Hij loopt de stelling op en be-
paalt uit welke hoek de wind waait. Hij zoekt de plaats op
waar hij geen wind voelt, hooguit langs zijn rechter wang
voelt strijken wanneer hij met zijn gezicht naar de romp
staat gekeerd. Hij kan ook slechts naar de haan van de
Cuneratoren kijken om te zien uit welke richting de wind
komt. Op de kap van de standerdmolen, de voorganger van de
huidige molen, stond ook een windvaan. De ondergetekende
vrijwillige molenaar richt zich ook naar de torenhaan om-
dat de andere manier niet zo betrouwbaar is vanwege de bo-
men rond de molen. Wanneer hij de'juiste plaats heeft be-
paald, neet de staartbalk van de kap naar die plek gekrooi-
en worden. Hij legt de kruiketting c f het touw waaraan een
haak zit uit in de richting van de plek waar de staart moet
komen. Hij neemt hiervoor de kortste afstand. Hij slaat de
haak cm de legger, één van de balken die deel uitmaken van
de stelling, maakt de bezetketting los. Deze ketting dient
ervoor dat de kap tijdens het malen niet van zijn plaats
komt. Wanneer de molen draait houden de kruiketting en de
bezetketting aan weerskanten van de staartbalk de balk aan
de stelling vast. Wanneer de molen op de wind wordt gezet,
wordt er krimpend of ruimend gekruid. Ruinend is kruien
van b.v. oost over het zuiden naar het westen, ofwel met de
klok mee. Krinpend is het tegenovergestelde, dus tegen de
klok in. Wanneer de molen op de wind is gezet loopt de mo-
lenaar naar het wiekenkruis om de zeilen voor te leggen.



Het wiekenkruis staat in korte rust d.w.z. hij staat met één
roe verticaal en de andere horizontaal. De molenaar begint
met het end, of de wiek die direct bereikbaar is. Hij maakt
het zeil aan de achterzijde los en slaat hem voorlangs de
windborden naar de voorkant van de wiek waar het zeil langs
de roe op de heklatten komt te liggen.
Nu we met de molenaar voor de wiek staan kunnen we meteen
beschrijven welke onderdelen daaraan zitten, van links naar
rechts: De voorzoom, een brede lat van 9 meter lengte. Dan
de windborden waarvan de onderste uitneembaar is. Dit ge-
beurt wanneer de wind zo krachtig is dat het wiekenkruis met
weggehaalde zeilen nog te hard draait. Vervolgens de roe aan
de linkerkant van de voorkant zitten een aantal haakjes,
kikkers genaamd, waar het zeil aan wordt bevestigd. Daar-
naast het hekwerk dat bestaat uit horizontale heklatten die
gedragen worden door twee verticale binnenzoomlatten. Uiterst
links de derde, de achterzcom die voorlangs de heklatten is
bevestigd om het hekwerk de juiste spanning te geven. Tussen
de twee binnenzomen zit ter hoogte van de tweede, derde en
vierde lat van onder, een korte zwicht lat. De heklatten lo-
pen door de roe heen tot achter de windborden. Naar boven
kijkende ziet men dat de heklatten niet recht boven elkaar
zitten, maar enigszins gedraaid. De ondersten steken naar
voren, de rest draaien geleidelijk naar achteren. Deze vorm
wordt de zeeg genoemd en lijkt op de vorm die aan een
scheepsschroef gegeven wordt. Deze vorm is naar eeuwenoude
ondervinding ontstaan. In de zestiende eeuw ontstond deze
vorm nadat in de daaraan voorafgaande eeuwen een ander sy-
steem heeft bestaan dat aan het maaibedrijf toch niet het
goede rendement gaf. In Ffankrijk wordt dat systeem nog op
molens aangetroffen. Het hekwerk, zoals op de Fhenense mo-
len, wordt "Oud Hollands opgehekt" genoemd. Na 1927 zijn er
allerlei moderniseringen uitgevoerd waarop ik niet verder
wil ingaan. Het is op onze molen niet van toepassing geweest
aangezien het maalbedrijf in 19̂ 4 geheel tot stilstand is
gekomen.
De zeeg is aangebracht om de windkracht goed te kunnen be-
nutten. Door de winddruk, zeker bij hoge snelheid, kunnen de
onderste heklatten naar achteren worden gedrukt, zodat het
geheel vlak wordt. Normaal heeft de onderzijde ofwel de top
van de wiek, de vorm van een wijde V. Een goede zeeg staat
borg voor een optimale windvang die de nodige kracht geeft
aan het maalproces. Is de zeeg te vlak uitgevoerd dan komt
de molen te snel tot stilstand of te langzaam op gang. Tij-
dens veel restauraties, zeker in de zestiger jaren en in de
begin zeventiger jaren, is daar niet voldoende rekening mee



gehouden doordat men het niet meer zo nodig vond of eenvou-
dig de kennis niet bezat. De diepte van die zeeg wordt reeds
vastgesteld tijdens het maken van de roe. Hierin worden ga-
ten gemaakt waar doorheen de heklatten gestoken worden. Het
hekwerk steekt heel fijntjes af tegen de lucht, toch varieert
de dikte van een heklat van arm- tot polsdikte.
Naar boven kijkende zien we dat het wiekenkruis achterover
helt. Op oude afbeeldingen uit de 13e tot in de 16e eeuw kan
men waarnemen dat de wiekenkruizen verticaal voor het molen-
lijf stonden. Deze stand ontstond in dezelfde tijd toen het
zgn. "Oud Hollands opgehekte" wiekenkruis verscheen. De ver-
ticale stand was niet ideaal, de molen draaide niet gelijk-
matig. De wind heeft nl. de eigenschap niet horizontaal over
het land aan te komen waaien, maar schuin van boven neer te
dalen, in een hoek van 5-7 graden. De wind struikelt a.h.w.
Dit komt omdat de onderste luchtlagen door het grondopper-
vlak en de daarop staande begroeiing en bebouwing worden af-
geremd. De hogere luchtlagen hebben dan de neiging om, voor-

Windmolens uit de 16e eeuw, naar een gravure van Stradanus.



Dit hebben de molenaars rond 1500 ondervonden en uitgevonden
dat wanneer men het wiekenkruis achterover liet hellen, een
betere windvang verkregen werd. Daartoe moest ook de molenas
boven in de kap verlegd worden, wat ook inhield dat de con-
structie van de kap gewijzigd moest worden. De hellende stand
had ook nog het voordeel dat het wiekenkruis minder kans
kreeg om zich naar voren te werken, waardoor hij de molen
uit kon duikelen, zeker wanneer de molen wat voorover ging
zakken.
De'molenaar staat koud te worden door dat gewacht op dat ge-
theoretiseer van zo'n molenhobbyist. Ga maar weer verder met
het opleggen van de zeilen.
Het zeil ligt als een dunne, lange sliert op de heklatten
naast de roe. Bij het wegslaan van de zeilen, het opbergen
dus, wordt hij opgerold. De molenaar pakt het zeil aan de
onderkant en slaat het met een paar bewegingen uit de pols
los. Het voorlijk, een ingenaaid touw, komt te voorschijn en
wordt naast de roe gelegd. Aan het voorlijk zitten lussen ge-
splitst. De molenaar klimt langs de heklatten en links van
het zeil, omhoog. Bovenaan gekomen pakt hij de lussen beet
en haakt ze, achteruit naar beneden lopend, achter de kikkers
op de roe. Helemaal bovenaan, vlakbij de askop, wordt het
zeil permanent vastgehouden door twee hoektouwen. Deze touwen
worden alleen losgemaakt wanneer het zeil voor onderhoud mee-
genomen wordt.
Onderaan de stelling aangekomen, maakt de molenaar het daar
aanwezige rechter hoektouw vast aan de onderste heklat. Hij
trekt het zeil op het hekwerk en pakt drie zwichtlijnen die
in het zeil zijn opgevouwen, loopt zijwaarts achteruit, het
zeil met die touwen strak trekkend. Dan loopt hij achter de
wiek en het zeil om de zwichtlijnen vast te knopen aan de
twee binnenzomen en de korte zwichtlat. Als laatste maakt hij
het linker hoektouw vast en de wiek draagt een vol zeil. Deze
handeling herhaalt hij drie maal, mits hij op de andere roe
vanwege de windsterkte, een andere zeil voering wil. Wil hij
een half zeil voeren, dan rolt hij het linker hoektouw en de
onderste zwichtlijn in het zeil en maakt het vast met het
rechter hoektouw. Het werkwoord zwichten betekent: het min-
deren van zeilen bij toenemende wind. Met de drie zwichtlij-
nen kunnen verschillende zeilstanden gemaakt worden.

Wanneer de molenaar een zeil heeft voorgelegd, loopt hij naar
het vangtouw dat naast de staartbalk hangt. Hij trekt aan het
touw, waardoor de vangstok, die in rust schuin naar boven
steekt, naar beneden gaat. Aan de binnenkant van de kap gaat
het andere einde van de vangstok omhoog en trekt via een ket-



ting, de vangbalk nee. Aan de voorzijde van de vangbalk zit
een balkenstelsel, de ezel genaamd, een scharnierpunt. Wat
meer naar het midden steekt een staakijzer of lange sabel-
ijzer genaamd, verticaal door de vangbalk. Aan de bovenkant
is hij vastgemaakt aan een vangblok. Doordat de vangbalk om-
hoog gaat duwt het ijzer het vangblok omhoog. De vang, het
remsysteem, bestaat uit vier van die blokken die rondom het
bovenwiel opgehangen zijn. Het eerste blok wordt tegen het
volgende aangedrukt, en zo verder. Het onderste blok zit
vast aan een zware balk van de kap. Daardoor kan deze de
schuivende beweging niet voortzetten. De vangblokken worden
zijwaarts tot 2 cm. van het bovenwiel weggedrukt, waardoor
deze vrijkomt en de wind vat krijgt op het wiekenkruis.
In tegenstelling tot de houtsoorten grenen en eiken waarmee
de molen is opgebouwd, bestaan deze vangblokken uit kromge-
groeid wilgenhout. Dit is gedaan omdat het wilgenhout de
eigenschap heeft niet glad te worden door wrijving. Die
wrijving is zeer groot. Er ontstaat tijdens het vangen stof,
dit stof maakt het wrijvingsoppervlak zeer stroef waardoor
het wiekenkruis tot stil-
stand komt. Het hoeft
geen betoog dat stof
brandgevaarlijk is. In
het verleden, zelfs re-
cent, zijn er molens op
die manier verloren ge-
gaan. Men koos kromge-
groeid wilgenhout omdat
het rond het bovenwiel
moet worden aangebracht
en de nerf van het hout
meegaat met de ronding
van het wiel.
De molenaar heeft de zei-
len woorgelegd. Kan hij
gaan malen? Neen, nog
niet, daarover een vol-
gende keer.

H. Smulders

N.B. In tegenstelling tot
een in het vorige artikel
gemaakte opmerking, is
komen vast te staan dat



de molen zowel met de motor als op de wind tot 1924 ge-
malen heeft. Dankzij de Rijksdienst van Monumentenzorg te
Zeist, ben ik ook in het bezit gekomen van copieën van
ansichtkaarten waarop de molen in vol bedrijf te zien is.

H.S.

VREEMDE SOLDATEN IN RHENEN

Dat Kienen, na de ommuring, een vestingstad is geworden,
mag algemeen als bekend worden geacht. Echter, dat sluit
niet in dat er ook steeds garnizoen was gelegerd. Het
waren reeds de bisschoppen, die van tijd tot tijd uit hun
eigen legertjes manschappen afstonden voor de bezetting
van Rhenen. VanuitiUtrecht werden dan een of meer "compa-
gnieën" naar de stad gezonden, meestal onder bevel van een
Utrechtse legeroverste. Dit geschiedde b.v. in 1499 toen
de Kleefsen het Bisdom en de stad Ehenen bedreigden. Deze
troepen bestonden uit huurlegertjes, die meestal samenge-
steld waren uit manschappen van verschillende nationali-
teiten. Het waren vooral Duitsers en later Zwitsers, die
zich bij deze groepen aansloten, de bevelhebbers waren
dan dikwijls figuren uit de lagere adel, die zich op deze
wijze een broodwinning verschaften.
Met de discipline en levenswijze van deze soldaten was
het meestal niet erg best gesteld en de burgers van de
steden, maar vooral de bewoners van het platteland zagen
deze troepen liever gaan dan komen. De Fhenense bevolking
heeft de narigheid van deze militaire bezetting ruim-
schoots ondervonden. Het oud-archief bevat over deze mi-
litaire zaken vanaf 1585 wel enige gegevens. Zo zijn er
nog aanwezig de monsterrollen van Hollandse, Franse,
Duitse en Engelse compagnieën, betreffende zowel ruiters
als voetvolk, die te Kienen in garnizoenen hebben gelegen.
Deze monsterrollen beslaan net tijdvak van 1621 tot 1701.
Als we deze tijd toetsen aan de Nederlandse geschiedenis,
dan loopt deze van Prins Maurits (tot 1625) tot aan Stad-
houder-Koning Willem III (gestorven 1702). In deze tijd
valt de gehele militaire activiteit van Frederik-Hendrik
(1625-1647), die in navolging van zijn halfbroer Prins
Maurits, de onder zijn bevel staande troepen behoorlijk
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