
DE EERSTE JAREN VAN DE RHENENSE STADSMOLEN
1572 - 1580

Het stadsbeeld van Rhenen is gedurende vele eeuwen bepaald geweest
door een of meerdere windmolens. Sinds er afbeeldingen, in de vorm van
schilderijen, tekeningen of gravures van Rhenen gemaakt zijn, sieren deze
molens als een onafscheidelijk beeld het aanzicht van het oude stadje.
Twee molens, de zogenaamde 'buitenmolens,' stonden buiten de stadsmu-
ren, respectievelijk even ten noordwesten en ten noordoosten van de
Rhenense stadsmuur gelegen. Deze molens heetten de 'Westmolen' en de
'Bergmolen', omdat zij nabij de Westpoort resp. de Bergpoort stonden.
Een andere molen, die de 'binnenmolen' werd genoemd, is in 1572 ge-
bouwd. Tot slot was er ook gedurende lange jaren in Achterberg een
windmolen bekend.

Het is niet bekend, wanneer de twee buitenmolens zijn gebouwd. Dit moet
al vóór het jaar 1500 gebeurd zijn. Reeds in 1464 lezen we over de
Westmolen, die toen in het bezit was van de Rhenense kerk en verpacht
werd aan Jan Paescier. Over de binnenmolen, ook wel de walmolen (omdat
deze op de stadswal stond), burgermolen of stadsmolen geheten, is wat
meer bekend. In het Rhenense stadsarchief heb ik nieuwe belangwekkende
gegevens gevonden over de omstandigheden, die aanleiding gaven tot de
bouw van deze molen en ook over de bouw zelf. Redenen genoeg om hier
een artikel aan te wijden 1).

De beide buitenmolens waren molens die in particulier bezit waren 2). De
molenaars hadden zich dus weinig te storen aan rechten of plichten. Uit de
bewaard gebleven archiefstukken blijkt duidelijk dat rond 1560 de beide
molenaars schromelijk misbruik hebben gemaakt van hun monopolieposi-
tie. De molenaar aan de Westpoort heette Jan Aelbertsz. en op de molen
aan de Bergpoort zat Rijck Wesselsz. Deze woonde zelf wel binnen de
stadsmuren, namelijk op de hoek van de Koningsstraat, bij de 'raderput'3).
Deze put stond onderaan de Molenstraat. Hij bezat ook nog een huis in de
Kruisstraat. Hij betaalde ook een erfrente aan de kerk , afkomstig van de
Dikkenberg. Vermoedelijk had hij hier grond.
In deze periode heeft er overal grote schaarste aan graan geheerst. Juist in
deze tijd bleek het misbruik des te schrijnender aan te komen bij de
burgerbevolking van Rhenen. Dit is dan ook de directe aanleiding geweest
tot het bouwen van een eigen stadsmolen.
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Voor een goed begrip van de plaats gehad hebbende gebeurtenissen is het
gewenst hier even in te gaan op het begrip 'molferen' of 'molsteren'. Het
was in vroeger tijden voor molenaars namelijk gebruikelijk om te monteren,
d.w.z. een gedeelte van het te malen graan achter te houden als maalloon.
Men had hier zelfs een bepaalde schep voor. Wanneer het graan duur was,
vertegenwoordigde een bepaalde portie graan natuurlijk meer waarde dan
in een tijd, waarin graan goedkoper was. De molenaars Jan Aelbertsz. en
Rijck Wessels plachten in deze tijd, waarin het koren zo schaars en dus
duur was, eenzelfde hoeveelheid graan als molster te nemen en dus in feite
te veel maalloon te eisen. Zij werden officieel veroordeeld door de stadsre-
gering om maar de halve hoeveelheid graan als loon te eisen. Rijck Wes-
sels, de molenaar aan de Bergpoort, heeft dit gebod echter moedwillig
overtreden door zelfs méér te vragen dan hem toekwam. Dit getuigde van
'quaden exemple die nijt (niet) en behoren ongepuniert te blijven'. Als
voorbeeld voor de andere molenaars werd hij op 5 november 1565 veroor-
deeld tot een boete van 12 Karolus guldens. Hiervan was 2 gulden be-
stemd voor de Commanderij, 2 gulden voor de Stad, 2 gulden voor de
keurmeesters en 6 gulden voor de armen. Een jaar later kwamen de
molenaars met de stadsregering overeen dat zij, totdat de prijs van het
koren zou komen te dalen, zouden volstaan met de helft van het molster-
loon.

Op 1 febr 1557 werd bepaald dat alle molenaars binnen en buiten Rhenen,
te weten Sander Jansz. voor Dirck die Mollenaer, de weduwe van Steven
Coendertsz. en daarna Jan van Menen in de Dijk, voortaan niet meer ter
molster mochten nemen dan 32 vat, op straffe van 10 Karolus guldens voor
elke overtreding. In die tijd was er sprake van een grote schaarste aan
graan. Zo werd Willem van Harn, een van de beide burgemeesters, ge-
machtigd om naar Utrecht te reizen om daar koren voor de stad zien te
kunnen verkrijgen. Ook werd toen verboden om graan uit de stad of de
vrijheid 4) mee te nemen. De kerk en het Gasthuis werden verplicht koren te
kopen als bijstand ten behoeve van de armen. Uit de stukken volgt ook,
voor een deel tenminste, waar deze schaarste door veroorzaakt werd. In de
kerkrekening van 1571 staat dat 'Rijck de moller' voor een aanzienlijk
bedrag rogge heeft geleverd 'dat den armen gedeijlt is in die plaets van de
weijt die in dit jaer verdrenkt is'. Door overvloedige regenval e.d. was dus
de oogst over stuur geraakt. Deze rogge werd door Jan Quint bij Rijck
opgehaald en vervoerd naar de zolder van de Cunerakerk.
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Intussen bleef het klachten regenen ten aanzien van de houding van de
molenaars. Men klaagde over het onbetrouwbaar handelen en samen-
spannen van de molenaars, over ongeregeldheden bij het molsteren en
over groot nadeel dat men van deze beide heren ondervond.
Op 25 februari 1568 heeft het stadsbestuur besloten om ten behoeve van
de burgers een molen binnen de stadsmuren te laten bouwen. De kosten
zouden moeten worden opgebracht uit de baten die uit de wei voor de
Rijnpoort zouden komen of uit een uit te geven lening met deze wei als
onderpand. Tot het afhandelen werden gecommitteerd cameraar-burge-
meester Walraven Lucas, de raad Jorden van Eek en uit de Zestienen (de
vertegenwoordigers van de burgerij) Willem Vastrick. De beide burge-
meesters, Willem van Harn en Walraven Lucas werd opgedragen naar
Utrecht te reizen. Zij moesten daar met de president van de Koninklijke
Raad van Philips II overleg plegen over het plan, de wei voor de Rijnpoort
aan te wenden als dekking voor de bouwkosten van de molen, en de voor-
waarden ervan te bespreken.

Het verzoek heeft succes opgeleverd. Op 25 april 1568 werd door de
stadsregering algemeen bekend gemaakt dat de Rekenkamer in den Haag
op 3 april, in naam van de 'Koninklijke Majesteit, ons aller genadigste
Heer', Philips II, besloten had aan Rhenen toestemming te verlenen tot het
bouwen van een windkorenmolen. Er waren wel enige "voorwaarden aan
verbonden. Ten eerste moest de molen binnen de stad worden gebouwd
en wel op kosten van de stad. Er moest jaarlijks een 'recognitie', een
erfpacht worden betaald ten behoeve van de koning, op het gebruiken van
de wind, uit te betalen aan de rentmeester van Utrecht, vanaf het moment
dat de molen zou draaien en zolang er van de wind gebruik zou worden
gemaakt. Voorts moest men een redelijk molsterrecht vragen dat niet hoger
mocht liggen dan in de omgeving gangbaar was. De molen moest zodanig
geplaatst worden dat niemand, mens noch dier, er hinder of schade van
zou ondervinden. De koning zou altijd het recht behouden de molen af te
laten breken wanneer men zich niet aan de bepalingen zou houden.
In de 'raadsvergadering' van 8 februari 1569 werd het besluit tot de bouw
van de molen nog eens herhaald. Op 27 april werd burgemeester Willem
van Harn naar Utrecht gezonden om er twee requesten te laten opstellen,
namelijk een aan het Hof van Utrecht, het andere aan de Rekenkamer in
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Een foto van de walmolen, toen nog een echte standerdmolen. De foto
werd in 1889 gemaakt, vlak voor de afbraak in 1892.

Den Haag. Bedoeling was toestemming te verkrijgen om de gemeentewei
te mogen belasten met een hypotheek. Tevens moest worden uitgelegd dat
uitstel van de molenbouw had plaatsgevonden in verband met de roerige
tijd die er toen heerste. Op het inscharen van vee op de gemeentewei werd
toen al een toeslag gelegd zodat men kon beginnen met de aanleg van de
molenwerf.
Het exacte antwoord van de Rekenkamer is bekend, het stuk is in origineel
nog aanwezig. Het werd op 22 september 1570, namens de koning door J.
de la Torre in Brussel opgesteld en daarna in de Rekenkamer te Den Haag
geregistreerd en door Van Valckesteijn ondertekend. In het stuk wordt de
aanleiding tot het bouwen van de stadsmolen nog eens herhaald, de
toestemming tot het gebruik van de wind bevestigd en vastgesteld dat de
jaarlijkse rechten hiervoor reeds ontvangen waren. Deze vinden we dan ook
jaarlijks in de stadsrekeningen verantwoord. De betalingen geschiedden
aan de landrentmeester van de domeinen 's lands van Utrecht, ten bedrage
van 1 pond 4 schellingen.
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In verband met de geringe financiële draagkracht van Rhenen werd
toestemming verleend tot het uitschrijven van een lening tot een bedrag
van 700 gulden van 40 groten elk. Als onderpand zou dienen 'die borger
gemeente gelegen buijten de zuijtzijde der voorsz. stede tot aende Rijn toe
streckende, zoe het zelffde een borger gemeente es ende geen gemeen-
schap van ouden tijden oit' 5). De stad was verplicht 'te leveren behoirlijc-
ken rente brieven' en de aflossing moest geschieden 'vanden eersten
penninghen commende vande prouffijten van de voerszijte moeien'.

Onder een grotere reeks maatregelen tot het ijken van allerlei vaten en
lengtematen werd toen ook voor de molenaars bepaald dat zij onder deze
maatregel vielen. Zij moesten binnen acht dagen al hun molster-vaten laten
ijken: de schepel en de halve schepel, het spint en het halve spint en
voorts alle andere vaten of vaatjes, waarmee zij werkten. De stad had toen
twee ijkmeesters: Wrijck Hermensz. en Aelbert Verwaij. Deze kregen de
beschikking over schalen en gewichten en een ijzeren ellenmaat. Zo
werden olieverkopers, laken- en bierverkopers en nog veel meer nering-
doenden gedwongen hun waar door middel van geijkte maten te verhande-
len.
Inmiddels waren de klachten over de overvragende molenaars zo sterk
geworden, dat de stadsregering Mr. Jan van Harn, Anth. Drueten, Jan van
Ee en Teus Lijster opdroegen om deze zaak te onderzoeken en tevens te
adviseren of er geen middel bestond om de molenaars te verbieden te
molferen en in plaats daarvan maalloon in de vorm van geld te vragen,
zoals in Utrecht en andere steden het geval was. Tevens moesten zij
adviseren wat men aan moest met het graan, dat de stad van de burgers
en anderen, maar niet van de molenaars kocht, en ook hoe 'de menichte
van beesten, verckens ende hoenderen' moest worden gevoerd.
Het besluit tot het bouwen van een molen, hetzij binnen dan wel buiten de
stad, werd in augustus 1571 nog eens bekrachtigd. Burgemeester Mr. Jan
van Harn moest gedaan zien te krijgen dat, in aansluiting op het koninklijke
'octrooi', de gemeente een toeslag op de pacht van de gemeentewei zou
mogen leggen om daarmee de bouw van de molen te kunnen bekostigen.
Hij bracht hierover rapport uit in begin october. Naar aanleiding van het
koninklijk 'octrooi' van 21 september 1571, volgens welk de 'borgerweijge-
meijnte voor de Rijnpoort gelegen' mocht worden bezwaard met een
bedrag van 700 gulden, besloot de stadsregering zo spoedig mogelijk een
molen te bouwen buiten de Bergpoort. De beide burgemeesters werd opge-
dragen om van het Onze Lievevrouwengilde of broederschap het kampje
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land te kopen, in erfpacht te krijgen of te kopen, dat toen gebruikt werd
door Jan Jansz. Slot. Tevens werd burgemeester Van Harn gemachtigd om
naar Wesel 6) te reizen om daar het voor de molen benodigde hout te
kopen. Helaas zijn de stadsrekeningen over deze periode verloren gegaan,
zodat we niet meer zullen weten, hoeveel hij daarvoor betaald heeft en hoe
het hout naar Rhenen is gekomen. Het werd aan beide burgemeesters
overgelaten, hoe zij op deze korte termijn aan het benodigde geld moesten
komen.
Opnieuw werd bepaald dat de molenaars niet méér dan de helft van het
molferloon mochten nemen, en wel 1/328 deel van een schepel. Deze
maatregel zou gelden, totdat de prijzen van het graan weer genormaliseerd
zouden zijn, hetgeen de molenaars zelf aan de stadsregering moesten
mededelen.
Op 29 november bracht burgemeester Van Harn verslag uit van zijn tocht
naar Wesel, het hout was inmiddels in Rhenen aangekomen. Daarop zijn
twee meester-molenmakers verschenen om het hout te keuren, waarna men
een van dezen de aanbesteding gunde. Een zevental leden uit de stadsre-
gering zou toezicht op het geheel houden.

Het werd langzamerhand een moeilijke tijd. De prijzen schoten omhoog. Er
werd landelijk een prijsbeschikking afgekondigd, waarbij de meel- en
broodprijzen werden vastgesteld. De prijs van de 'schiprog', geïmporteer-
de rogge, werd vastgesteld op 23 stuivers per schepel, de 'hijerlantsche',
inheemse rogge, kostte 24 stuivers. Er werd scherp toezicht gehouden op
het vervoer en de verkoop van graan en meel, zeifs werden de huizen en
schuren doorzocht op het in voorraad hebben van dit kostbare goed. Einde
juni werd een maatregel afgekondigd, waarbij iedereen die buiten de
stadsmuren woonde al het koren dat zij bezaten binnen de stadsmuren
moesten overbrengen. Men mocht slechts een voorraad, voldoende voor
14 dagen achterhouden. Wanneer dit opgebruikt was, mocht men steeds
hoeveelheden, voldoende voor 8 dagen op komen halen. Deze maatregel
gold zolang 'toe dat doir die gratie Gods' het nieuwe gewas van de velden
zou komen. De achtergrond van de maatregelen was waarschijnlijk om te
voorkomen dat bendes en Spanjaarden op strooptochten dit graan zouden
kunnen bemachtigen.
Er was namelijk sprake van steeds dreigender wordende spanningen. De
stadswacht werd versterkt, er werden maatregelen met betrekking tot het
sluiten van de poorten getroffen.
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Een tekening, door N.Wicart, van de westmolen, ca. 1765. (Kon. Huisar-
chief).
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Deze roerige tijd was er waarschijnlijk oorzaak van, dat men uiteindelijk op
12 maart 1572 besloot, de molen toch maar binnen de stad te bouwen.
Iedereen, de burgemeesters, raden, schepenen en alle burgers moesten elk
een dag 'aende hoge wal' graven en werken om de werf voor de molen aan
te leggen. Wie hier niet toe in staat was, hetzij wegens ziekte of om een
andere reden verhinderd was, of buiten de stad maar wel in het rechtsge-
bied woonde, mocht een 'weerbaer' man in zijn plaats sturen. Wie paard en
wagen bezat moest deze ter beschikking stellen ten behoeve van het
vervoer van aarde.

De bouw, in 1892, van de nieuwe stellingmolen op de stadsmuur van
Rhenen.
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Op 24 maart was de molen bijna gereed ('volmaickt'). Het zevental toe-
zichthouders werd belast met het aannemen van een molenaar en met het
opstellen van bepalingen waarnaar men zou hebben te handelen. Enkele
weken later werd hier verslag van uitgebracht. Er werd een vaste eenheids-
prijs van 1/2 stuiver vastgesteld voor het malen van een schepel weit,
rogge, gerst, haver, 'roven' en boekweit, alles door elkaar genomen. Als
molenaar werd in juni aangenomen Willem Goossens. Hij heeft het bijna
een jaar uitgehouden: in maart 1573 vermeldt het raadsverslag, dat Willem
Goossens 'van de molen geset (is) volgende sijn versouck bij requeste
gedaen'. Vermoedelijk mocht hij in zijn huis 'als huurder' blijven wonen.
De molen werd verpacht voor 4 jaar aan Franck Franckensz. Deze betaalde
45 pond per jaar. Merkwaardig is dat we na hem Willem Goossens weer
aantreffen als pachter van de molen, en wel in de jaren 1579-1584, waarin
de pachtsom toenam van 52 tot 65 pond per jaar.de jaren 1). Dan ontbre-
ken de rekeningen tot 1594, waneer Dirck Henricxsz. en Cornelis Franc-
kensz. samen de molen pachten voor 3 of 6 jaar, voor de som van 164
pond!
In september besloot men de 'burger molen staende binnen Renen' weer te
verpachten voor de tijd van drie, vier of vijf jaar. Afgesproken werd dat men
de molen aan Franck de molenaar 'uit de hand' zou verpachten, opdat de
molen niet 'ledich' zou komen te staan. In de stadsrekening van 1576 staat:
'Franck Franckensz. stadt molenaer 45 pond ontfangen voor de pacht
vande stadtsmolen wesende dat 4e ende leste jaer'. In diezelfde rekening
lezen wij dat hij, eveneens dus in 1576, 7 pond en 15 schellingen had
uitgegeven ten behoeve van een nieuw rondsel en andere reparaties, vier
jaar na de bouw van de molen. Zo zien we dat ook toen al het onderhoud
van een molen een kostbare en steeds terugkerende gebeurtenis was.
De werkzaamheden op de stadsmolen bleken toe te nemen. In october zijn
Willem Vastrick en Hendrik van Eek naar Ingen geweest om daar een
knecht voor de stadsmolen te zoeken. In september 1577 werd besloten in
de molen een 'evenaer ende twe scalen' te plaatsen, een grote weegschaal
dus.
Het was de molenaars van de buitenmolens natuurlijk niet ontgaan, dat er
een nieuwe molen bij kwam. Rijck Wessels, van de Bergmolen, diende een
request in bij de stadsregering, die het, met een eigen stuk 7), doorzond
naar vermoedelijk het Hof van Utrecht. Uit het vonnis 8) blijkt, dat de beide
molenaars een geheime onderlinge afspraak hadden, geen koren bij de
mensen op te halen en ook geen meel thuis te bezorgen. Er stond halver-
wege de stad en de beide molens een bank, waarop men de zakken koren
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moesten plaatsen, waarna later het meel van deze banken moest worden
opgehaald. Na de bouw van de molen trokken de molenaars hun weigering
in, maar het was te laat. In de uitspraak, waarin de stad Rhenen in het
gelijk werd gesteld, wordt uitgesproken dat de stad handelde volgens oude
rechten en privileges, nog gekregen van de keizer (zaliger nagedachtenis)
maar vooral ook dat het in het geding zijnde verbod van 14 november 1572
uitgevaardigd was in het algemeen belang, hetgeen behoorde te prevaleren
boven het particulier belang van een of twee enkelingen.

Intussen ging men harder optreden tegen de beide andere molenaars,
buiten de Westpoort en de Bergpoort. Het werd hen namelijk verboden om
hetzij met hun karren of paarden, of zelfs lijfelijk, koren uit de stad te halen
of het meel de stad in te brengen. Weldra bleek deze maatregel onvoldoen-
de. In april 1578 werd namelijk besloten dat alle borgers (d.w.z. zij die het
burgerschap van de stad hebben), weduwen en inwoners van Rhenen, op
grond van hun afgelegde 'burger eedt', van toen af aan verplicht werden
hun koren op de stadsmolen te laten malen, op straffe van het verlies van
burgerschap. Iemand die het koren buiten de stad zou laten malen, zou
voor iedere schepel meel een halve braspenning moeten betalen aan de
poortwachters. Bij weigering zou het meel verbeurd worden verklaard. Deze
drastische maatregel werd in juli nog eens bevestigd en na klokgelui op
zondag de 20e juli voor het stadhuis door de deurwaarder Hendrik Holl
algemeen bekend gemaakt.
Deze kwestie hield nog lang de gemoederen bezig. Op 28 october 1579
vinden we in de 'raadsstukken' een beginselverklaring, waarin uiteengezet
wordt waarom de molen werd gebouwd. De burgers werden moreel ver-
plicht geacht, ook door hun eed als burger, om alleen op de nieuwe molen
te laten malen. Daarom werd ingestemd en beloofd, 'voor ons ende onsen
nacomelingen', om geen andere molen te bouwen en alleen op de nieuwe
te doen malen. Naast schout, burgemeesters, schepenen en raden is de
intentieverklaring door zo'n honderd burgers ondertekend, respectievelijk
van een handmerk of een kruisje voorzien.

Tot slot vermelden wij hier de bepalingen, vastgesteld op 23 december
1579. Ten eerste moest de stadsmolenaar het koren van alle burgers,
inwoners of ingezetenen van de stad Rhenen naar de stadsmolen brengen,
zonder onderscheid te maken tussen de armen en de rijken. Voorts had

96



ieder het recht, het koren op de molen eerst te laten wegen in het bijzijn
van twee gerechtsboden of twee andere betrouwbare getuigen, in aanwe-
zigheid van de molenaar of diens knecht, 'ende sal tselve weder wegen na
dattet gemalen ist sonder den sack te openen'. Wanneer iemand mocht
klagen zonder voldaan te hebben aan de omschreven procedure of de zak,
buiten aanwezigheid van getuigen al hebben geopend, dan zou deze niet
gehoord worden. De molenaar was verplicht van de armen (de schamel
luijden), die koren hadden om brood van te bakken, dit twee keer te malen
'omme dair van goet broot te moegen backen'. Wanneer hij dit meel
verknoeide dan moest de molenaar de brenger van het koren schadeloos
stellen.

Hiermee eindigt een belangrijke fase in de begingeschiedenis van de
Rhenense stadsmolen, een molen die, met de nodige renovaties en verbou-
wingen, nu al weer ruim 400 jaar op dezelfde plaats staat en een niet meer
weg te denken element in het Rhenense stadsbeeld vormt.

1) De gegevens zijn voor het grootste deel te vinden in de 'policie'- versla
gen, Oud-archief Inv. 2 en 3, en de stadsrekeningen Inv. 181.

2) Zie hiervoor Van Iterson, 'De Stad Rhenen', 1960, pag. 217.
3) Kerkrekeningen, Oud-archief 763, 1571, 1585.
) Tegenwoordig zouden we dit de gemeente Rhenen noemen.

5) OA 241a.
e) In Wesel bevond zich vroeger, evenals bij andere plaatsen aan de Rijn,

een stapelmarkt voor hout uit het Schwarzwald, dat met immense vlotten
de Rijn af werd vervoerd.

7) Deze 'missieve' is niet bewaard gebleven maar wordt genoemd in stuk 8),
volgens welke de missieve werd verzonden op 10 december 'deeser
maent'. In dit stuk 8) wordt de maatregel van 'xiiij Nouembris voorleden'
aangehaald. In de raadsstukken van 1572 vinden we dat op 14 november
deze maatregel werd vastgesteld.

8) OA 35, 5e stuk. Het valt niet uit te maken, van wie de uitspraak afkomstig
is, het jaar moet 1572 geweest zijn 7).

H.P. Deys
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De huidige walmolen, een stenen stellingmolen, werd in 1892 gebouwd.
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