


Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 19 J f *A.-.. 'ii'ili I - .___     ,     .        /' De Colhcnse molen op een kaart uil 1560 van Cornelis van Berck. RAU, Domkapittel nr. IHOO. worden maar door bezuinigingen van de RijksoYcrheid heeft hel Rijksar-chief te Utrecht, waar het zich bevindt hiervoor geen geld. In betere staatbevinden zich de boeken van het Oudschildgeld waar we in het jaar1.599/1600 lezen op fol. 186: &quot;Die capel op den dwersdijk, 4 hont lants ... nueigenaar ende bruycker .lan .lansz mculenaar tot Cothen&quot;. Hoewel deze 4hond niet de molen betreffen en de molen zelf niet in de lijst voorkomt,weten we er wel uit dat in 1600 ene Jan Jansz molenaar in Cothen was.Demoed, die het schepenenregister nog wel heeft mogen inzien, geeft inzijn boek &quot;In een lieflijk landschap&quot; de oudste geschiedenis van de molen alsvolgt aan: &quot;Oorspronkelijk stond hier een houten

standerdmolen,die is aangegeven op een kaart uit omstreeks 1560' van enige perce- 3. Bedoeld is bovenstaande kaart van Cornelis van Berck.





Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 21 De eerste Van Eek op de molen was Gerrit van Eek (1752-1822). Maarvoor hem hadden zijn vader en grootvader ook al in Cothen gewoond, bei-den als hoefsmid. Gerrit van Eek (ca. 1685-1750), de eerste generatie, isniet geboren te Cothen, mogelijk kwam hij zonder achternaam uit Eek engaat hij zich in Cothen 'Van Eek' noemen. In 17.33 zien we een andere VanEek: Jan Gerritse Van Eek in Cothen trouwen met Annigje van Esch. Mo-gelijk was hij een zoon van Gerrit. Jan Gerritse blijkt te zijn geboren in eenandere Betuwse plaats: Beusekom (nu: Beusichem) Gerrit legde in 1716samen met 'syn huysvrouw' in de Hervormde Kerk zijn geloofsbelijdenis af.De naam van de vrouw staat er niet bij en ook zien we ze de komende jarenniet terug als doopouders. Of ze tijdelijk elders woonden dan wel dat hetwoord 'huysvrouw' hier verkeerd werd gebruikt, is niet

zeker. 'Huysvrouw'betekende niets anders dan vrouw of echtgenote. Het toevoegsel 'huys' hadverder geen betekenis. Het was zeker niet de beroepsaanduiding 'huis-vrouw', want dat vonden onze vroede vaderen geen beroep en bovendienhoorde een vrouw in die tijd geen beroep te hebben maar thuis te zitten omhet huishouden te doen, veel kinderen te krijgen en haar dagen te slijten inonderdanigheid. In het Hervormde doopboek van Cothen nam men in de17e eeuw meestal niet eens de moeite om de naam van de moeder te nole-ren! Het krijgen van een kind werd blijkbaar gezien als prestatie van deman. Ook in het geval van Gerrit van Eek staat de naam van zijn vrouw erniet bij. Hel is niet zeker of ze in 1716 al wel gehuwd waren, want pas in1722 laten ze hun zoon Willem in de Hervormde Kerk van Cothen dopen enhet volgende jaar Rijk. Hel kan natuurlijk zijn dal het eerste kind uit

helhuwelijk pas na meer dan zes jaar werd geboren, maar hel is ook niet on-denkbaar dat ze een aantal jaren elders gewoond hebben of dat ze pasverloofd waren. In dat laatste geval woonde Gerrit misschien al in Cothenen was hij verloofd met een meisje uit zijn geboortedorp dal de belijdenissamen met hem in Cothen aflegde. Mogelijk had ze een 'dienstje' in debuurt. De dominee die hel dus had over Gerrit van Eek en 'syn huysvrouw'had het dus eigenlijk over Gerrit en zijn toekomstige vrouw moeten hebben.Een verlovingslijd van 6 jaar was toen helemaal niet ongebruikelijk. Dat helhuwelijk niet in Colhen gesloten werd, kan komen doordal men dit meestaldeed in het geboortedorp van de bruid, temidden van de familie en oudevrienden. Helaas is dat geboortedorp van de bruid onbekend. Ook de ge-boorte- en sterfjaren van de beide partners zijn onbekend. Wel kunnen weeen schatting van die

jaren maken. Als ze in 1716 al waren gehuwd of min-stens verloofd, dan zijn ze waarschijnlijk tussen de vijfentwintig en vijfen-dertig. Hun geboortejaren zullen dus tussen 1680 en 1690 liggen. Zoon Rijktrouwt in 1751. Dat is een aanwijzing dat de vader toen was overleden. Hel





Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 23 voor het huwelijk kunnen zien maar hij had blijkbaar in de bruid die hijkende, voldoende fiducie. In dat vertrouwen werd hij niet beschaamd wantna drie jaar heeft ze haar man zover dat deze ook belijdenis doel. Hun zoonGerrit, de latere molenaar, was toen al geboren. Rijk sterft in 1810. Gerrit van Eek (1752-1822), de derde generatie, werd geen hoefsmidzoals zijn vader, maar nam in 1777 de molen over. In 1781 trouwt hij metHendrina van Wis(ch) uit Amerongen die in 1800 overleed. Gerrit hoefdeniet te wachten op de dood van zijn vader om te trouwen omdat ze nietbeiden van hetzelfde bedrijf hoefden te leven. Hij zal het zijn geweest diede standaardmolen molen rond 1800 verving door een (houten?) grondzei-ler. Gerrit van Eek laat de molen, getaxeerd op 5000 gulden, in 1822 na aanzijn kinderen. Jan van Eek (1794-1849), de vierde generatie, was tot

aan het overlij-den van zijn vader landman (boer) geweest terwijl zijn oudere broer vaderop de molen hielp. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat dieoudere broer blijkbaar niet het risico aandurft om met schulden een molenover te nemen, zodat de jongere zoon Jan de kans krijgt, geld leent en deanderen uitkoopt. Daarmee legt hij de basis voor de hoge lasten die demolenaars nog lang zouden blijven achtervolgen. Voor een molenaar warenvolwassen zoons bij zijn leven een zegen, maar als de erfenis na zijn doodonder vele kinderen verdeeld moest worden, werd de spoeling dun. Wie demolen overnam, moest de rest uitkopen en daarvoor leningen aangaan diezijn draagkracht eigenlijk te boven gingen. Soms bleven ongehuwde broersen zusters inwonen zonder hun erfdeel op te vragen om het de gehuwdebroer mogelijk te maken het bedrijf voort te zetten, maar dergelijke bandenwaren

vaak broos en een flinke ruzie of huwelijksplannen van de inwonendebroer of zuster konden ze doen breken. Het opvragen van het erfdeel,waartoe men op ieder moment bevoegd bleef, was een langzaam tikkendetijdbom om ieder bedrijf die pas ophield met tikken als de inwonende onge-huwd en zonder moeilijke testamentaire bepalingen het tijdelijke met heteeuwige verwisselde. Jan durfde dus wel wat zijn oudere broer niet durfde.Hij nam het bedrijf over en trouwt nog hetzelfde jaar (1822) met Gerrigjevan Laar die hem acht kinderen schenkt. Als enige jaren later het kadasterde molen komt opmeten heeft hij een ronde vorm. Daaruit weten we datook deze molen niet langer een standaardmolen was, maar dat er sprakewas van een ronde molen. Meestal waren deze molens van steen, maar inCothen was de molen vermoedelijk een ronde houten. Uit het afbreken eneven groot herbouwen van de

molen rond 1869 mogen we echter -denk ik-wel afleiden dat de Cothense molen bij wijze van uitzondering een rondevan hout was. Het vervangen van een houten molen door een even grote







Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 26 De molen tijdens de restauratie in 1985/86 Foto: Kees van Cothen. /onder dat er iets aan de vorm van het perceel hoeft te veranderen. Demolen bestond toen uit een smal oprijpad recht naar de molen toe die in hetmidden van een cirkel prijkt. Het lijkt op de kadasterkaart precies een mid-getgoifhole, compleet met wat groot uitgevallen gaatje. Als de bouw van demolen in volle gang is (januari 1870) moet Willem, die zo zwaar in de schul-den zat, verkopen, maar hij weet de molen wel binnen de familie te houdenwanl de koper is zijn broer Gerrit uit Achterberg (niet te verwarren met dedichter Gcrrit Achterberg). Deze had blijkbaar beter geboerd. De verkoop-prijs was door de herbouw gestegen naar 10.500 gulden maar Gerrit moetde eerste 8.52.5 gulden gebruiken om vier hypotheken (!) die hij op de mo-len heeft gevestigd af te lossen. De molenaar hoeft de

eerste zeven jaargeen grondbelasting voor de molen te betalen (dal was gebruikelijk bijnieuwe gebouwen) en als de molen in 1877 voor de grondbelasting wordtgeschat, stelt men de huurwaarde op 200 gulden, hetzelfde als de oudere







Tussen Rijn en Lek 1990 4. - Dl.24 4 29 op: &quot;Gebroeders van Eek CV.&quot; aan de Dorpsstraat 33 te Cothen. Dewaarde van het bedrijf is nog steeds 16.000 gulden maar er is wel een schuldvan 1000 gulden op gekomen. Na het overlijden van G..).A. van Eek in 1957wordt de CV. voortgezet door de oude vennoot Teunis, samen met .F.A. vanEek die zijn overleden vader opvolgt en zijn moeder, mevr. G.H. vanEek-Lam als Commanditair Vennoot. In 1985 werd de ruimte in Cothenvoor het bedrijf te klein en werd het bedrijf verplaatst naar het industrieter-rein van Wijk. Inmiddels was een stichting zich met het behoud van demolen gaan bezighouden zodat de terreinen aan de gemeente Cothen kon-den worden verkocht. Op vrijdag 13 september 1985 (wie is er bijgelovig?)brandde de molen echter geheel uit nadat er door laswerkzaamheden vonk-jes waren blijven smeulen in houtkrullen. Gelukkig

was het metselwerk vande molen (evenals van de Bunnikse molen die in de jaren '50 afbrandde)niet onherstelbaar beschadigd zodat de herbouw op kosten van de verzeke-ring opnieuw begon. Op 21 oktober 1986 kon een nieuwe kap worden ge-plaatst en drie weken later, 11 december, werden de wieken gestoken. Demolen werd op 23 mei 1987 feestelijk in gebruik genomen. In het weekendwordt gemalen en is de molen (gratis) te bezichtigen. Bunnik,Henk Reinders. Literatuur: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983 E..L Demoed, In een lieflijk landschap, Zaltbommel, 1974. , *


