
"Mijn grootvader was eerste 
molenaar van Groenekan" 

Hij was een jaar of wat geleden in onze 
laan een opvallende verschijning. Een rij
zige forse man, in donkere kledij, als 
hoofddeksel een zwierige alpino. Met 
langzame tred zocht hij zijn weg, af en toe 
stilstaand en dan bedachtzaam om zich 
heen kijkend. Nu woont hij, vanwege 
hoge leeftijd, in een verzorgingshuis. 
Van Elven: kleinzoon van de eerste mole
naar van Groenekan. Over wat hij nog 
wist van de molen, vertelde hij mij : 

"Mijn grootvader, Cees van Elven, liet 
"Gesina" bouwen in 1853. Hij had het 
vak in Maartensdijk geleerd en daar is hij 
ook aan zijn vrouw gekomen. Zij was een 
dochter van een der boeren in de Maar-
tensdijkse molenhoek. Grootvader was 
een godvrezend man. Zegt u dat wat: god
vrezend? Hij was gezien en deed goed aan 
de mensen. Hij had ook een vooruit
ziende blik. 
Zijn twee zoons konden hem niet beiden 
opvolgen. Daarom kocht hij in de polder, 
tegenover de molen, twee akkers. Eén van 
de jongens kon dan gaan boeren. Later 
werd achter de molen nog een grote 
schuur gebouwd, voor de koeien. Een van 
die koeien heette "de Wijk". Zij kwam 
uit Wijk bij Duurstede. De mest werd via 
de poldersloot naar de akkers gevaren. 
Mijn vader werd de volgende molenaar, 
mijn oom kreeg het boerenbedrijf met de 
akkers. Ik werd geboren in 1901, in het 
huis bij "Gesina". 
Wij woonden in het voorste gedeelte van 
dit huis en mijn oom in het achterhuis. 
Dat had ook een deel. Vader stierf in 
1906. Dat was een hard gelag voor mijn 
moeder. De molen moest worden ver
kocht. Die kwam in handen van ene Wij-
nand de Jong. Wij gingen tenslotte ver
huizen naar de Utrechtse weg, zo heette 
toen de Wilhelminaweg. 
Moeder mocht de moestuin geloof ik nog 
even aanhouden. 
Die molen vergeet ik nooit. Tot 's avonds 
laat bleef hij soms draaien. Als er een 

sterke wind was werden de zeilen van de 
wieken opgerold. Het klappen van die 
zeilen tegen het houtwerk van de wieken 
hield mij dan wakker. Dat geluid hoor ik 
nu nog. Vader ging regelmatig naar bak
kers in Utrecht, met paard en wagen. Als 
hij op zijn terugweg fort Blaucapel pas
seerde hoorde ik over de weilanden het 
geluid van de hoefslag van het paard en 
van het geratel van de wagenwielen. Dan 
ging ik hem te voet tegemoet. Als hij mij 
zag bracht hij het paard tot stilstand, 
pakte me in mijn kraag, tilde me op en 
zette mij naast zich op de bok. 
In de molen mocht ik niet komen als klein 
jochie. Maar één keer deed ik het toch en 
klom de trap op naar de eerste verdieping. 
Boven me hoorde ik het geluid van het bil
len van de molenstenen. Zo heette dat. 
Die stenen moesten worden geruwd, 
anders werd het graan niet gemalen. Toen 
ik mijn hoofd door het openstaande luik 
stak hoorde ik een stem die mij gebood 
terug te gaan. Dat moet de stem van mijn 
vader zijn geweest. 
Boeren, uit de wijde omtrek, kwamen 
rogge brengen en ook bakkers o.a. uit 
Utrecht. Hier in de omgeving werd geen 
graan meer verbouwd. Nog wel dacht ik 
aan de hoge kant, dus naar De Bilt toe. 
Tarwe werd ook wel eens gebracht om te 
malen. Maar dat was burgervoer. Rogge
brood met spek, dat was hier de kost". 

Tot zover Van Elven over de molen van 
zijn vader. ' 'Gesina' ' heeft nog een aantal 
jaren op de wind gedraaid. De eerste con
current werd de windmolen "Rijn en 
Zon' '. Die werd in 1913 verplaatst van het 
Paardenveld naar de Adelaarstraat. 
Maar vele wieken in onze omgeving kwa
men tot stilstand door de meelfabrieken 
w.o. de "Korenschoof". Evenals later 
bakkers, ook Groenekanse, het hoofd 
moesten buigen voor de grote broodbak
kerijen. Maar daarover een volgende 
keer. 
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