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Inleiding.

Als lid van de Oudheidkamer Rhenen en als vrijwillig molenaar
op de Binnenmolen v.h. Panoramanolen te Rhenen, hoop ik een
aantal artikelen te schrijven over de historie ervan.
Daarover is tot dusver weinig van bekend. Ken is in het verleden
niet geïnteresseerd geveest in het vel en vee rond de molens
zovel in geschrift als later op foto's. Alleen de diverse
schiteerijen, acuarellen en tekeningen laten althans.de twee
vindmolens van diverse kanten zien. Veel bedrijvigheid in en
rond Phenen is door B.J. Pamspek vastgelegd. In de vele foto-
verzamelingen is nietsvan betekenis gevonden. Alhoevel de heer
Deys onlangs een foto van een molen in Phenen in handen kreeg
die aan de Achterbergsestraatveg nabij het kerkhof moet hebben
gestaan, ."en vond de molens zo alledaags dat men er kennelijk
niet »an dacht om dit vest te legden.
Elders in den lande ia dat vel gebeurd, opgetekend en in talrijke
hoeken vastgelegd. Deze gegevens zullen een leidraad zijn in de
reconstructie van de historie ven onze Phenense molens.
Hbfeli.ik bereiken tijdens het verschijnen van deze artikelen,
nieuve gegevens of komen informaties van de lezers" bij onder-
getekende zodat ik kan aanvullen, toevoegen of corrigeren.

De Binnenmolen,

De Binnenmolen heeft zoals gezegd, niet veel historische vertel-
stof. Prof. van Itterson heëftv-Ret "volgende geschreven j
Op 22 september 1571 staat Fhilipa II de stad Phenen toe een
vindkorenmolen op te richten en daarvoor Fl 700.- op te nemen.
De magistraat krijgt dit op de stadsveide (uitervaarden).
Nieuve burgers van Phenen moesten zweren dat ze hun graan alleen
zouden laten malen op de atadsmolen. (Dvangmolen) Later kvam de
molen in partikuliere handen. In 1767 (15 april) verd hij verkocht
aan de domeinen van Utrecht. In de 19* eeuw verden de molenaars
veer aangesteld door het gemeentebestuur. Hij vas toen veer
eigendom van de gemeente Rhenen en is dat tot 1969 gebleven.

Doordat vrijvel iedere invoner zijn graan naar de molen bracht
vaa het een belangrijk trefpunt. Veel is daar over de tong
gegaan. De molenaar behoorde tot de notabelen van stad of dorp.
Hij bezat dan ook vel enige macht al vas hij meestal in dienst van
een heer of kloosterorde. In die tijden golden de zgn. heerlijke



rechten zoals de roolenban of molendvang. Deze molendvang stelde
de bezitter ervan in staat de ingezetenen van het gebied
waarop dit recht van toepassing was, te verplichten hun graan te
malen op de hem toebehorende molen. De inkomsten van de pachter/
eigenaar/molenaar bestonden uit het nolster of maalloon. Dit
bestond uit het, afhankelijk van hoe dat wettelijk was vastgesteld,
zestiende deel van het te malen graan. Dit graan of het daarvan
gemalen meel, werd door de molenaar met een speciale maat geschept.
Zo spreekt men van scheploon. Kreeg de molenaar teveel graan
aangevoerd dan kon hij de burgers naar een andere molen verwijzen
waarmee hij een verbond had gesloten. Dit hield echter wel in dat
hij zijn recht van scheploon behield en dit loon ook gold voor de
tweede molen, Zo'n verwijzing was zeer onvoordelig voor de burgers.
Degene die zich niet aan de molendwang hield kon zwaar gestraft
worden. Wat er allemaal op dit gebied in Fhenen, heeft plaats ge-
vonden is tot dusver niet bekend.
De Binnenmolen is voor een molen vrij jong, slechts 91 jaar.
In 1892 is hij op de plaats gekomen van zijn eeuwenoude voorganger,
Tn het molen vakjargon heeft onze molen een groot aantal benamingen.
Binnenmolen, ............omdat hij binnen de stadsmuur staat,
Walmolen, .,,,,.,....«,,. * " op de muur of wal staet,
Bastionmolen, ........... " " op een verdedigingspunt staat,
Lapestellingmolen, ...... " " de stelling t.h.v.d. 1ezolder,
Bovenkruier, ...»..«•••>. " " de kap beweepbaar heeft,
Ponde stenen korenmolen . " " zo is opgebouwd,
Vroeger dwan^olen " " dat is geweest,

Ondanks al deze benaninren is het niet bekend of de molen ook een
eigen naam heeft gedragen. Zekerheid heb ik hierover nog niet.
Doch de wijdse naam " Panorama !'olen" behoort niet bij de irolen.
Deze dateert uit de tijd dat hij als restaurant werd reexplciteerd.
''parschijnlijk heeft hij vel een npam reTî l n.1. " T> H0on".
Die naam kwam veel voor wat dat betreft stonden en stann er veel
"Hopen" Irnrs de wep evenals er "Hopen" er. de pi.in drev«n, als
schepen wel te verst?t>n.
Officieel staat hij te boek els, "De Pinnennolên te Phenen".
Wanneer een molen een naair. heeft dan staat hij meestal in sierlijke
letters geschilderd op de z.g. molenbaard. Deze zit aan de voor-
zijde van de kap onder de askop, het middelpunt van het wieken-
kruis. Onze molen heeft ook zo'n baard doch deze is maagdelijk groen
met een witte lijst. Men mag hem niet zomaar een naam geven maar als
de echte naam mocht worden gevonden dan nw hij op de molenbaard



worden geschilderd. Zo'n molenbaard was voor sommige molenaars
het visitekaartje. Hij werd versierd met houtsnijwerk. Soms
werd hij niet gebruikt om de naam er op te schilderen of te
beitelen doch ook om er fraaie spreuken op te zetten. Een mooi
voorbeeld geeft de rolen "De Zvaan" in Lienden|?Pij storm en
wind is God mijn vrind".
Om nog even terug te komen op de reeks benamingen er hoort er
nop êên bij. Naast Bovenkruier is de molen ook nog Buitenkruier
d.v.z. aan de kap zit een staart constructie met aan de onder-
kant een kruirad of lier met een kabel niet aan het uiteinde
een haak of ring waarmee de molen op de vind gezet kan worden.
De molen "De Zwaan " is een Binnenkruier aanpezien deze geen
ataertconstruktie heeft. Het kruirad bevindtzich hier 'bovenin
de molen op de kapzolder. Binnenkruiers kor-en voornamelijk voor
in Noord-Hollend als poldermolens.

De Binnenmolen ia in 1892 gebouwd ter vervanging van de oude
molen. Deze molen was van een ander type, de stp.nderdmolen.
Deze bood weinig mogelijkheden om het bedrijf uitte breiden.
J'en moest het hoofd kunnen blijven bieden aan de toenemende
concurrentie en de voortachriidende mechaniaatie. Men was toen
al in staat de molenstenen met de motor aan te drijven.
Daarnaast bood dit type nauwelijks ruimte voor opslag. Een ronde
stenen molen bood betere omstandigheden. Bovendien kwam ten
noorden van de molen geleidelijk meer bebouwing wat windbelem-
rnering betekend. De molen moest hoger worden. Zo werd het een
lagestellingmolen. Het kenmerk hiervan is dat de stelling op
staafldersrust die in de grond gefundeerd zijn. Dit in tegen-
stelling met de stelling- en de hogestellingmolens die geschoord
zijn op de romp.
De molen is gebouvd in een tijd dat er veel molens verden gesloopt<
Onderdelen verden door molenmakers opgekocht en gebruikt om er
veer nieuve molens mee op te bouven. Dit is ook met onze molen
gebeurd. Op een onderdeel in de kap n.l. het bovenviel staat het
jaartal 1821 gebeiteld. Hieruit blijkt dat dit onderdeel reeds
71 jaar in een andere molen dienst heeft gedaan..Dit is ook het
geval met de molenas. Het ia ook vaak voorgekomen dat onderdelen
van de voorganger opnieuw verden gebruikt. 't.Ta ook in die tijd
moest men op de centen passen. Hele molens verden soms op dek-
schuiten het land door vervoerd van de Zaanstreek naar Limburg.
Alleen met ronde stenen molens vas dat niet mogelijk. Ook heden
ten dage komt zoiets op kortere afstanden, nog vel eens voor.

H» Smulders.
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