
Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 De sloop van de 'Molen van Ruisdael'te Wijk bij Duurstede Ria van der Kerden-Vonk* Van de talrijke molens die Wijk bij Duurstede in het verleden heeft gekend, isde door Jacob van Ruisdael rond 1675 geschilderde walmolen veruit de beroemd-ste. Omtrent het verdwijnen van dit bekende bouwwerk tastte men tot nu toe inhet halfduister. Zowel het exacte jaar van de sloop als de omstandighedendaaromtrent waren onbekend. In 1951 concludeerde Hijmans op grond van twee afbeeldingen dat de molentussen 1750 en 1850 moet zijn gesloopt: 'de beweegredenen welke tot hetafbreken geleid hebben en het jaar waarin dat geschiedde, zijn niet bekend''.Zestien jaar later leidde de rechtshistoricus Van Iterson uit archief- en kaart-materiaal af dal de molen van Ruisdael tussen 1786 -het jaar waarin de molensamen met die op de hoek van de Steenstraat en Zandweg^ werd verkocht-

en1820 -wanneer de molen niet meer voorkomt op de kadasterkaart- van zijnlorcnvoetstuk moet zijn gehaald'. Op zx)ek naar gegevens over de sloop van devestingwcrken in de notulen van de Wijkse gemeenteraad, ben ik onlangs openige passages gestuit, die de gegevens van Hijmans en Van Iterson bevestigen enaanzienlijk preciseren. Uit deze notulen blijkt dat de eigenaar van de molen,(ierrit van Wijk geheten, in juni 1817 toestemming aan het gemeentebestuurvroeg om zijn 'windolijmolen staande in de stadsmuur aan den dijk buiten deVrouwepoort' te mogen afbreken. Nog geen maand later werd zijn verzoekingewilligd*. Een niet onaardig detail is dat de olieslager (ierrit van Wijk zelf lidwas van de gemeenteraad die over de sloopplannen besliste. Vermoedelijk zal hij * Drs. M.A. van der Kerden-Vonk is gemeentearchivaris van Wijk bij Duurstede, Cothen, Houtenen Langbroek en redacteur van dit tijdschrift. 1.   

H. Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam/'s-Gravenhage 1951, 56. 2.    En niet de molen 'Ri)n en Lek', zoals Tonny Vos-Dahmen von Buchholz schrijft op p.12 van haarbrochure 'Rijn en Lek', molen in de schijnwerpers. Wijk bij Duurstede 1992. 3.    W. van Iterson (Van Iterson),' De zogenaamde molen van Ruisdael te Wijk bij Duurstede', in:Jaarboekje Oud-Utrecht 1967, 7\. 4.    Gemeentearchief Wijk bij Duurstede (GAW) 1811-1851, inv.nr. 4, 45-46 (12-6-1817 en 10-7-1817).





Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 beroemde molen bij elkaar te vegen en af ie voeren*. Over de moiicven die hel raadslid tot de sloop brachten, bestaat vooralsnogminder duidelijkheid. Uil hel feil dat de lorenmolen tussen 1786 en 1817 zijnoude functie van korenmolen verliest om eerst als houtzaagmolen (1791) en laterals oliemolen (1817) ie worden gebruikt, mogen we al wel concluderen dat hetde molenaar niet erg voor de wind gingf. De eeuwenoude monopoliepositie diede molen van Ruisdael samen met de molen builen de Veldpoort bezat metbetrekking lol hel malen van graan stond vermoedelijk al enige tijd onder druk,om bij de Staatsregeling van 1798 definitief ie worden afgeschaft*. Nader onder-zoek naar de ontwikkelingen in het laatste decennium van de achttiende en heteerste van de negentiende eeuw, zal moeten uitwijzen of de twee oude Wijksemolens inderdaad in de slag met hun concurrenten in

en buiten de stad tenonder zijn gegaan. Hoe dit ook zij, hel door Ruisdael vanaf de rivierzijde geschilderde 'Gezicht opWijk bij Duurslede', waarin de hoog boven zijn omgeving uittorenende molensinds de late middeleeuwen een beeldbepalende rol vervulde, was met hetverdwijnen van deze molen onherstelbaar veranderd. In de door de afbraak vantalloze oudere bouwwerken gekenmerkte negentiende eeuw, speelden esthetischeoverwegingen echter niet of nauwelijks een rol: wat niet functioneel meer was,in de weg stond en alleen nog geld kostte, was eenvoudigweg gedoemd om teverdwijnen. 6.    idem, 133-135 (19-10-1823 en 24-10-1823). 7.    Van Iterson, 71 (28 4-1786). GAW 1300-1810, inv.nr. 51EE, 446 (22-8-1791) en 449' (19-9-1791);GAW 1811-1851, inv.nr. 4 (10-7-1817). 8.    GAW 1300^1810, inv. nr. 70^2, 286-287 (4-8-1790) en inv.nr. 51EE, 421 (7-2-1791). Zie over deafschaffing van de molendwang

in 1798 bijvoorbeeld P. Nijhof, Windmolens in Nederland,Zwolle 1983, 53.


