
Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 Molen en molenaars van Bunnik De eerste gegevens over de Bunnikse korenmolen dateren van rond hel jaar1600, maar er moet ongetwijfeld al eerder een molen zijn geweest, vermoe-delijk al wel sinds de 14e eeuw, mogelijk nog vroeger. In het verleden konmen meel namelijk niet erg lang goed houden. De meeste huizen warenvochtig, de bewaarmethoden primitief. Meel bedierf snel en men moestdaarom vaak met graan naar de molen. De afstanden waren weliswaargering, maar de wegen slecht, de wind onbetrouwbaar en de molens traag.Het gevolg was dat er in vrijwel ieder dorp, hoe gering ook, een molenvoorkwam. Bunnik is ontgonnen tussen de 9e en 14e eeuw. Sedert de I4eeeuw had Bunnik zo'n 200 inwoners die redelijk welvarend waren zodat zezich een eigen stenen kerk konden veroorloven. Die stenen kerk bestaatnog steeds in het centrum van Bunnik en

biedt plaats aan circa .300 kerkgan-gers. Voor zo'n gemeenschap was een eigen molen wel nodig, want zoalsgezegd, het waren maar primitieve molens die maar een kleine hoeveelheidgraan tegelijk konden malen en stil stonden als de wind wegviel. Om dit opte vangen hadden sommige molenaars een rosmolen naast de windmolen.Als er geen wind was, werd het paard ingespannen en kon men met paarde-kracht malen. Dat gold met name voor stadsmolens die niet alleen korenmaalden, maar ook industrieel in bedrijf waren (oliemolens etc) zoals je zekon vinden in Wijk bij Duurstede en vooral in Utrecht, maar ook in Werk-hoven. Kleinere molenaars konden zich die luxe meestal niet permitteren.Als de wind wegviel, was het wachten geblazen. Uit Cothen weten we dat deboeren dat niet zo erg vonden'. Ze zetten hun wagens in de rij en doken dekroeg in, waar ze vaak maar weer met moeite uit te krijgen

waren. Menkeek niet op een dag (borrel) meer of minder. Tijdens het onderzoek naar de molen uit Werkhoven kwam ik toevallig eenkaartje in het archief van Beverweerd tegen, waar de Bunnikse molen uit1711 op wordt afgebeeld (afb. 1). De oudste echte lijkende afbeelding die ikken van de Bunnikse molen dateert van 1769 en is van de hand van Dirk vanden Burg (afb. 2). Op deze afbeelding zien we links het molenhuis dat er nunog steeds staat en waar o.a. groothandel van Dijk in is gevestigd. Rechts isde hofstede Ter Hul te zien en de tekenaar moet dus op de Provincialeweghebben gestaan, ongeveer ter hoogte van de huidige Gereformeerde kerkDe Gaarde. Door bebouwing is dit heden niet meer te controleren. De 1. Mededeling van gemeentesecretaris L.C.H. D'Hert uit Cothen.





Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 Afh. 2: De slanderdmolen te. Bunnik. Tekening door Dirk vanden Burg, 1769.                RAU, topografische atlas nr. 713. graan mee de molen in. Het resultaat was een bruine soort meel/poep com-binatie, dat onverkoopbaar was en dus door die boeren zelf maar werdgegeten. De molenaar had het bij deze keuterboertjes vaak liever overkeutelboertjes^. De grotere boeren, vooral zij die voor de markt produceer-den, hielden hogere standaarden aan. maar in de meeste gevallen was dekwaliteit die de molenaar met /'n stenen wist te bereiken veel slechter danwal we nu aan fabrieks-gemalen brood gewend zijn. Hel is bepaald niet zodat graan dat op de molen gemalen wordt kwalitatief beter is. Die situatie bleef tot rond 1800 bestaan. Toen was de houten standaard-molen uit de mode, hetgeen niel betekende dat al die molens direct vervan- 2. mededeling van een oud

molenaarster uit deze streek.



Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 10 gen werden. Tenslotte had een molen een lange levensduur en was de mole-naar in staat om bij windstilte /elf kapotte tmderdelen te vervangen en eenkwastje verf over zijn trots te halen. In Bunnik was rond die tijd zelfs eenaparte molenmaker woonachtig' Maar ook bij de best onderhouden molenskwam er ooit een moment waarop hij de zeilen voor de laatste maal moeststrijken. Bepaalde onderdelen konden niet worden vervangen zoals destandaard want dan moest de hele molen worden afgebroken. Zo'n stan-daard ging eeuwen mee want hij was gemaakt van een eikeboom en had eendikte van soms wel bijna een meter, maar bij zeer zware storm wilde er nogwel eens een molen sneuvelen. Als levende bomen van een meter dik al weleens afknappen (denk aan de februari-stormen van dit jaar), dan gold ditzeker voor een droge staander. Als een

molenaar met zo'n calamiteit werdgeconfronteerd, had hij de keuze tussen herbouw van de houten molen ofnieuwbouw in steen. Dat laatste was veel duurder, maar een stenen molenkon ook hoger zijn, was beter storm-bestendig en had een grotere maalca-paciteit. Dergelijke stenen molens werden niet meer vierkant, maar rondgebouwd. De romp werd tot een meter of twintig/dertig in steen opgetrok-ken en men hoefde alleen maar de kap op de wind te draaien. Dit was ookhet geval met de Bunnikse molen. We weten niet of hij gesneuveld is in eenstorm of dat hij gewoon versleten was, maar in ieder geval was de molenaarkapitaalkrachtig en kon hij zich steenbouw veroorloven.Als we eens naar de namen van de molenaars gaan kijken, dan kunnen weltot het jaar 1600 terug. In het oudschildgeld&quot; (een belasting op onroerendgoed) staat voor dat jaar ene .lan Jansz. als eigenaar en

molenaar te boek.Over de molenaars weten we niet al te veel want er is uit die tijd niet zo veelarchiefmateriaal. Wel ben ik er in geslaagd een sluitende lijst van eigenarenen huurders te maken. Onder de molenaars zitten mensen met prachtigenamen zoals .lan Cornelisz Stam van Thoorn en Elisabeth de Provier, re-genten als Thomas en Arnoldus de Wijkersloot, maar ook streekgenoten alsCornelis van Odijk en Arien Cierritsz van Eep, die zich ook wel: van Bunniknoemt'. Meestal was de molenaar ook eigenaar, maar in 1728, een moeilijke .^. Het betreft Willem Dunk. zie: H. Reinders, Bunnik rond 1800, doc-toraalscriptie geschiedenis, RUU 1982 (niet gepubliceerd, in te zien ophet instituut voor geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht) 4.     RAU, Staten van Utrecht 971-972 en Gemeentearchief Bunnik No. 28(171f), 1735, 174.5, 1776 en 1796). De lijst van 1716 gaat terug op die van1599 en

mogelijk zelfs op die van 1536. 5.     Alle gegevens stammen uit hel schepenenregister te Bunnik, vroeger







Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 13 De tekst luidt: &quot;Gysbertusvan Viegen oud 64 jaar heel t den eersten steen aan dj&quot;t gebouw gelegt opden 23 mey 1800 Ruth dje gjng het koorn leezen jk maal het fyn alzonder vreesen djt js der molenaars genoegen daarom wjlt het my toevoegen&quot; In deze jaren was de Bunnikse molen op z'n top. Gijsbertus was een gezienman, het ging hem voor de wind en hij kon zich in 1804 de luxe van eenrenteniersbestaan veroorloven. Vanaf dat moment wordt de verdere ge-schiedenis van de Bunnikse molen er een van een trieste aaneenrijging vanschulden en jong-gestorven molenaars. Gijsbertus verliet de molen in 1804en ging wonen in het Slot&quot;. Naar dit huis is de Bunnikse straat Het Slotgenoemd. Het staat links van de hoofdingang van de supermarkt C-1()0().Zijn zoon Souverein &quot;kreeg&quot; de molen van vader Gijsbertus, maar moestzijn

vader jaarlijks een flink bedrag betalen. Hij trouwde en ging een geluk-kige toekomst tegemoet - naar het scheen&quot;. Zijn vrouw was hoogzwangervan het eerste kind toen Souverein plotseling kwam te overlijden. Hij werdbijgezet in de grafkelder van zijn vader^&quot;. Misschien had die in 1793 beter 16.   tussen de I en de J werd hier geen onderscheid gemaakt. 17.   De molensteen is nog steeds aanwezig in de molenromp. Hij is te zienvia het kantoortje van de huidige benzinepomp van Van Zijl B.V. in deMolenweg te Bunnik. 18.   Vroeger genummerd in de Langstraat, na de aanleg van de Eendrachts-traat hernummerd: Eendrachtstraat 11 en thans ingebouwd in hetwinkelcentrum &quot;Het Slot&quot; en hernummerd tot: Het Slot 30. 19.   Het was ongebruikelijk dat inwonende kinderen zelfstandig lakenvervulden, maar de dertigjarige Souverein werd eind 1798 diaken.Daardoor kon zijn vader niet

herkozen worden tot ouderling. Het is mijniet bekend waarom hij zijn twee-jarige termijn niet afmaakte en al naeen jaar bedankte. Was hij soms ziekelijk? 20.   RAU, leeszaal. Groene f otokopieboek No. 65.





Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 15 De Bunnikse molen begin jaren dertig. RAU, Topografische Atlas 129-3. houten molen had kunnen laten staan. In 1831 wordt ook Dirk bijgezel inkelder 13, bij zijn enige zoon Cornelis. Er bleven twee dochters over, waar-van de jongste met Grardus van E(e)de(n) trouwde, die het bedrijf voort-zette. Ook in de latere geschiedenis zou het steeds een trieste aaneenrijgingworden van jong-overleden molenaars en weduwen die achterblijven metkleine kinderen. Molenaar was een zwaar en gevaarlijk vak, al kon je er welgoed in verdienen. De nazaten van de families van Viegen en Grardus vanBeden wonen nog steeds in deze omgeving. Wat dacht U van namen als devoormalige domorganist Stoffel van Viegen en de keeper van FC Utrecht.lan Willem van Ede? Tot begin deze eeuw waren de molenaars steeds hervormd. Daarna komt(jcrrit v.d. Hoven, de eerste

katholiek op de molen. Over diens dood doentwee verschillende versies de ronde. In de ene zou hij niet goed uitgekekenhebben en onder de trein zijn gekomen. Omdat de trein niet hard reed,overleefde hij het, liep naar huis en vertelde daar zijn vrouw lachend hoe hijonder de trein was gekomen - en viel dood neer. In de tweede versie -die ikvan een oud leerlinge van de Barbaraschool hoorde- zou hij bij het stationzakken meel aan het laden zijn geweest, toen de stoomfluit van de houtwerf



Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 16 van Van Dam ging waardoor de paarden op hol sloegen en hij onder dewagen kwam. Daarop kon &quot;ome&quot; Piet van Zijl, boerenzoon op de boerderijTer Hul aan de molenweg in Bunnik de molen kopen. Hij moderniseert hetbedrijf, gaat over op elektrisch malen en laat de wieken naar beneden ha-len. Hoe curieus de spelingen van het lot zijn bleek in de vijftiger jaren,toen Piet van Zijl brandweercommandant was en zijn molen, in gebruik alssilo, in brand raakte. De molen was namelijk volgestouwd met zakken graanen ais je die met water blust, zetten ze uit en barst de molen uit elkaar. Menheeft hem toen maar laten branden en de schade viel eigenlijk wel mee.Weliswaar zijn alle vloeren eruit gebrand, maar de muren lijken intact.Hopelijk is er op de gemeentebegroting over een aantal jaren weer eens eenmeevaller van een paar ton, zodat na de

Werkhovense molen, ook deBunnikse in oude glorie hersteld kan worden. Bunnik,Henk Reinders. Literatuur: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983. H. Reinders, Bunnik, Utrecht, 1986. H. Reinders, De oude dorpskerk te Bunnik, Bunnik, 1988. S. van Ginkel-Meester, Bunnik, geschiedenis en architectuur, Zeist, 1989. Het land van de zeven tuinen, red. J. Hagendoorn, Utrecht, 1990. (uitgegeven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Streekver- band Zuid-oost Utrecht).




