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Biltse molens 

Er sstaan oude en vervallen windkorenmolens ia ons Iand, met gaten in bun lijf cn zonder wiekenkmis wachtcrtd 
op iatalc ondergang of algehele restauratie. Er eija er ook nog dic bewaard zijn; cn hef xmvcn van hun 
draaiende wieken en het bonken van hun stenen klinkt als muziek in de oren van een ieder die daarvoor 
ontvankelijk is. 11e meestemolens zijn helaas verdwenen, onherstelbaar verminkt tot wanstallige bouwsels 
of opgenomen in iò~ilclijke aangebouwde schuren, van waaruil het hakkepufgeluid van een dieselmotor 
dc modernc tcchnick onderstreept. Noch moderne techniek noch verstilde romantiek is in De Bilt teviaden. 
Zelfs een stomp ontbreekt als herinnering. Er is plaat noch prent van een molen uit het verleden bekend. 
Het is alsofer nooit een molen in 13c Bilt is geweest, al sprak men ook van Molensteeg of Molenweg. Toch 
waren het die beide riamen die dc aanleid ing vormden eens letterlijk in de Biltse geschiedenis te gaan graven. 

Inleiding 

Eens stonden ze in groten getale op de s t a d d e n ,  maar 
de stad wad groter en dc wallen werden geslecht. 13e 
afgebroken molens werden elders vervangen door 
moderncstoommaalderijen,dieg~nIast van windstilte 
ondervonden. Op het platteland was men iets zuiniger, 
totdat ookdaarde moknaamzoon het zware werk iiiet 
meer van zijn vader overnam, omdat hij ervoor paste 
om ook 's nachts bij opkomende wind zijn moienaars- 
plichten te vervullni. Eerst de sioom, toen de dicsel- ar 
'ptroleurnmci tor' ai daarna de elektrische stroomdeden 
menigwiekenkmis stilstaan en menig si1210uet verstarren: 
romantiek maakte plaats voor nuclitese (nood)zakelijk- 
heid. 

We hebben haast om met het verleden te hrekcn. 
Het o d e  heeft afgdaan en de moderne techniek groeide 
op naast verweerde molenwieken en vreemde stenen 
stompen als een soort paddestoelen. 

De historie is veelal in de grond verborgeil. Wat 
dc aarde in De Bilt kc11 nog bcwaardc maar helaas sterk 
geschonden prijsgaf, waren twee grote steile? met 
inscriptie: de ene wm m stoeptrcdr: viiorem keukendeiir 
geworden en lag met dc tekst naar boven, de andere, 
ingekort tv met de tekst omlaag, was nog duidelijk 
leesbaar. - 
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De gevelsteen van Wet Gemeenbelang', later in gebruik 
als stoep. Steenafmeting '1 53 x 80 cm. 

Develevoetstappen diesinds 1892 naar dekeukm 
van het in 1975 aígebrokcn huis Soestdijkseweg 7 gingen, 
sleten de ene stee11 voor de helft glad met slechts hier 
en daar nog scn putje of ecn strecpjc, maar spaarden 
de naam van de malen. 

Ik andere steen laat naar het jaartal raden' maar 
onthiilt nog wel de naam van de molenaar. 

Het rechterdeel van de tekening IS een recanstnictie 
van het verdwenen deel van de steen. 
Steenafmeting 20 x 55 cm. 

Hel zijn de enige tastbare, overigens wel zware, 
l~cfinneri neen aan een Biltse molen. 

Draaiende wieken 

In Nederland is Lhans nog een kleiile duizend moleiis 
overgebleveri van de vierduizend die er roild de 
eeuwwk%ling: waren, maar ~xlfs daar was de Bil txmalen 
al niet mecr bij. Toch is er een ansicht bckend van oud 
De Bilt waarop duidelijk 'Hoek Moleilweg' is guirukt. 
Een molen is daerop niet tc zien; wél zien wc achter de 
bomen e n  huis met ervoor de witte leuningen van een 
bruggetje. Deze Molenweg is nu beter hkcnd als de 
Hessenweg, cn dal 'Hoek' slaat op de kruising met dc 
Looijdijk. In de zuidoostelijke hoek was inderdaad tot 
1889 de Biltsewlndkorenmolei~ te zien. Dezewas r d u  
verdwenen toen de kaart w e d  gemaakt, maar dc 
herinnering m a n  bleef bewaard in de naam Molmweg. 



De k9df.w G d  februari 1 993 

I-kt was op 22 april I 87 1 in het kantoor van notaris 
' Goudoever te Utrecl~t dat dc weduwe van Conlefis 

Bamcvcld, Hendreintje Baas, wonei~de te TJe Bilt, haar 
handtekenii~g plaatste ondereen akte. Zij verkoclr t damin 
een stukje grond in de zuidoostelijke hoek van Rmscn- 
srmg en hoijdijk aan Johannes van Wiclien, koopman, 
wonende t e I k Bit in een huis aan de Ilnrpsstraat (waar 
vroegCr het in 1968 afgebrande holel Nas stond en nu 
hei apprtmentencomplcx 'Ik Wkte Swaen') op de h(& 
van de Socstdijkmeg. Hij mocht vcilgens dci akte op 
dit stuk gr& niels anders hitwen dan 'mn kíirenmolm 
en eeii huis tot twee woningen in re ricI~tcii, voorts ecn 
stal met koetshuis'. R d s  in 1 87 1 k011 de iandtnctcr van 
het kadaster aan de 'Essehesrccg' molen cn woninen 
inmeten op ccn temin dat 40 mctcr breed en diep was. 
Bijna in dc uiterste ziiidoosthock van dit tesrcin stond 
dc molen met de grote ingangdeuren, georienlccrd tip 
de Looijdijk, de dubbcle kii~l~tenwotiing stond langs 
de Hessenweg achtcr de sloot. Een stcncn achterkant 
vormde de onderbouw vali de rnolcii tot. de stelling, 
vervolgens kwamer cen houten opbouwvail ca. 1,50 m 
hoogte, waarboveil het met riet gdekre molenlichaam 
en de kap. Boven de ingangdeuten was di: grnoL3ll:steen 
gemetseld met de naam HET GEMEENBELANG, 
crnaast de kleinere herinneringssten met hel jaaslal en 
de naam van Johannes vali Wiclien. 

Reconstructietekening van de molen Het Gerneenbe- 

lang op de hoek van de Hessenweg en de Looijdijk, 

Ile ligging, vrij ver bui ten liet eigenlijkedorp in die 
tijd, was gekozen met liet oog op m gocde windvang. 
Aan dc heIe Hcsscnwcg stond torn slechts ari vijftal 
liuisjes, terwijl de weg zelC nog ecn zandweg was. Een 
ieder die vanuit het zuiden over deze weg in de tiditing 
van de Looijdijk liep, had over de bouw- en weilanden 
een goed gexiclil (ip de molen en de witte hirisjes. Hoe 
tiet er in 1872 cingcveer uitzag is gereconstmmrd op 
bijgaande afboelding, waarbij het bruggetje over de slaol 
langs de Hessenweg ligt. De bomen op dc achtergrond, 
rechts iiaasC de molen, staan langs de Looijdijk, in de 
richting van de Soestdijkseweg. Johaniles vaii Wichen 
ging met zijn tijd mcc cn begrwp dat ten stoommachine 
voor het aandrijven van molenstenen meer profij t zou 
o p l w m  dan een van de wind ahankelij ke traditionele 
molen. Omdat een decl van de oude stailingcn van de 
herberg Het Wapen vanSchot3aildIhet latere hotel Nas 
op delioek van de Soestdijkseweg) reodssinds 1862 zijn 
eigendom was, dicnde hij op 30 november 1883 wn 
verzoek in bij ijliet Coiiege vail B~irgemeester en Wethou- 
ders om in sen gebouw aan dc straatwcg up Soestdijk 
vooraan bij het dorp,senstoomkorenmolen in werking 
ti: mogen brengcn. 

Ik voonli tgang bteek in bei 13r: Bilt van diedagen 
ook al niet tcsiuitcn: devergunning werd l~cmverleend, 
met onder andere de voorwaarcle dat hij zondags cn "s 
nxlits tussen 22 en 5 uur niet zal werken! Maar buurman 
Bootz, in liet nog bestaande grok witte huis aan de 
Soestdijkseweg, was minder gelukkig met dat besluit 
van de vroede vaderen. Al die herrie, dat gesis en gepuf 
ai ook de rook, maakten de paaden voor dc koets maar 
xhichtig, met alle gevolgen van dien. Op 6 nktober 1884 
dient liij bij hct Bil tsegemeen1ebcstu1ir~n b a a m h n f t  
in. Men bericht liem op b 6 maart 1885 dat hel na een 
gehoiidenonderzoek nicl nodza kelijk isgeblekennie~~we 
voorwaarden te steIlen. 

Waaromvan Wicheninfeitezichzclfconcurrentie 
a a n d d  door naaqt dewindklkorenmtllen eenstoornmaal- 
derij in bdrijf te hebben, kan men alleen maar gissen. 
Een windkorenmolen kan niet draaien bij wiiidstille of 
weinig wind en evenmiii hij te harde wind. En als het 
overdag niet waaide maar's avonds of's naclits wel, dan 
zat er voor de molenaar niets anders op dan de vang (het 
onderdeel van het mechaniek dat dc vaart van de molen 
kan afremmen, red.) los te gooien om bij het schijnsel 
van olielampjes te zorgen dat er voor de dorpsgemecn- 
schap voldoende g a a n  gemalen werd. Eén molen kon 
bij dc tocnmaIigc stand van de techniek tcn hoogste 20W 
inwoners bedieil~ri. In 1871 telde De Bilt ongeveer dat 
aan tal, maar in 1 88 1 waren er r d s  2300 inwoners, zodat 
verondersteId mag worden dat een uitbreiding van de 
rnanlcnpacitcjt ~ioodzakclijk w&%. Het ligt dus voor de 
hand dat toen de keure viel op een aandrijfkracht van 
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de maalstenen die niet van de wind afhankelijk was. 
Modern voor die tijd, maar wel wat luidnichtiger, tot 
crgcmis van biiuman Bootz. 

Het jaar 1 889 was nog maar nauwelijk =n maand 
oud, torn op 8 februari tijdens een fikse: winterstorm 
ecn grote brand het huis Beercchotcn Leisterde. Weinig 
maanden later kwam De Bilt weer in het nieuws met een 
spectamlairebrand,waamanhet krantebericht her volgt. 

tweede stel molenstenen te mogen plaatsm. Ais blijkt 
das de naaste cmgeving hiertegen geen al te grote: 
k m n  maakt wordt zijn verzoek ingewilligd. In 1905 
verkoopt hij de maalderij aan Jan de liidder iiit Zuilen, 
die lot 1925 het bedrijf voorlzct. Zelf koopt hij de 
Groenekansernolen De Groenekan, die later door hem 
aan een familieSchuurman wordt verkocht. He t is de7~  
familie, met name Abraham Lodewijk Scliuurman, die 

: :de Bilt;, 6 \.&lei.: Hedenavond ten4. :7 ure. 
ongeveer - brandde:. d e  :aIhier staande windko- 
renmolén.- »Het gemeen .'belang7' t o t  den grond 
af, met- een daar bij staanden . .  hooibek$ . en paar- 
denstal. . . . _ .  . . . 

De : biiand weer .kweet zich. .:+ijverig, van. hark 
taak, inaar kon niet beletten,:datreen' en ander 

. - , i,. f."  *, ' ' tob den. .grond .,afbrandde; ..-.-b+- -.- i L ,.. , . . t  

Naar meh zegt, zou het onv~o~zichtig omgaan 
van -kinderen met".lucifers ïit . den; . . hooiberg 

+ h. -.  oorzaak van de ramp i$jni ' . 
. - 

. . * * i .  a :  . . I .  

. '  ' . - - 

Dal htekende het definitieve einde van de Biltse 
windkorenmolen. Het karakteristieke silhouet verdwmn 
voorgoed uit het dorpsbeeld, want nog in hetzelfdejaar 
werden demolenreten gesloopt. De stenengmgen naar 
de Socstdijkxweg, waarin dc. tuin varide stoommaaiderij 
door Van Wichen e n  huis werd gebouwd. De mo1aiwerí 
met degespaard gebleven woningen werdop t juli 1.890 
verkocht aan een zekere Van dm Berg uit Utrecht, en 
in 1908 driorverkncht aan Hendrikirs van de Kuil, 
bodcrijder te 1'3e Bilt, die x l f i n  de noordelijkelielft ging 
wonen. Dat godeclte staat CT R O ~ ,  sterk verbouwd m 
uitgebreid, de zuidelijke lielft is afgebroken. 

Van Wichm haeft vrij xker niet meer in zijn nieuwe 
huis aan de Soestdijkseweg gewoond, want reeds op 10 
september is hij in de ouderdnm van h2 jaar overleden. 
Omdar er gaen zoon was diedc vader kan opvolgen (de 
Van Wichens hadden alleeneen dochter) verkocht- zijn 
woduw Clristina Philippa Sophia Waalmcp op 5 maart 
1892 de maalderij met het huis aan Jan Wijndds de Jong, 
koremolenaar teMonuikendam, diein 1893 in De Bilt 
kwam woncn. 

Reeds op 14 september IR94 vraagt Wijndels de 
Jong het gemeentelxstziur de stoommachine te mogen 
vervangen door een petroleummot oren bovendienen 

in 1925 de eigendom verwerft van de Biltse maalderij 
met het ernaast staande buis. Een jongere generatie 
Schuurmans kindigde in o m  tijd het Biltse molenaar- 
schap. 

Vroegere Biltse molens 

Volgens de tekst opde kleinere steen heeft Van Wichen 
in 1871 de molen nict alleen verbouwd, maar ook lier- 
houwd. Vooral dit laatste woord houdt in dat er dus 
een andere, oudere molen werd afgebroken, die elders 
in of bij liet dorp scond. Ecn aankondiging van een verling 
in een krant uit 1871 verschaft dc nodigegegevens. 

T)e situering van de molen aan de noordzijdevan 
de 'Straatweg', waarmee de Utmhtxweg wordt Moeld, 
is nu aan te geven als direct oostelijk van de ingang van 
het Van Boelzdaerpark. Ik ~errrmelde Molens~oeg vormde 
een verbinding naar de Blatiwkapclsewcg, maar is sinds 
1931 verdwmendoor de aanleg vanhet park. Het is op 
dit stuk grond dat vanaf de stichting in een gri js  ~lcrlden 
steeds een windkorenmolen heeft gestaan die voor de 
Biltenaren tot het jnar 1871 het Iraren rnanldtf. 



Lk &'Ik februari 1 993 

Overigens is het met die verkoop in dat jaar 
maar eeil vreerndc zaak, want bij de veiling bretigt de 
molen maar f 6 100,- op, bijna de helft minder dan bij 
een verkoop in 1843, toen de waarde nog f 12.000,- was. 

. Op mörpa Zaïurütu# den 4. 
. ' Fahefl 1871, 'e narniddags 

5 ure, zat h bet Lokaal ma 
. 4 Verkociplngeo te Utrechì ach- 

* St. Pieier , td het openbaar 
worden verkocht: .I 

. ken kapSdaIe a~h?&ri~fe 

WIMBKOREWMOREI g 
,uit den grond tot aan het 

vlak op~emeiseld,  met bet d a m  verbonden 
! Yoonhuis , voorts Baectitewooing , Stalling ; 
Schuurtje, Erf, Grond en Tuin, staande en 
gelegen fn ds Gemeente de Bib, asan de Yoord- 
srde van den Straatweg, op den hoek .m- de 
d o ~ e n s r e e ~ l  

Breeder bij Biijerten en nader oad&ip;t te be- 
komen ten kantore van de Notarissen DUUFJES 
en V A N  GOUDOEVER te Utrecht. . . 

Het krantebericht ui2 l871 waarin de verkcop van de 
molen wordt aangekondigd ... 

- -- 
Ecu w l n d k w r n m t r i ,  64 raaiikti, h t s c b ~ '  
montng. sirlllng, icbuut ji, d .  p n d  eu 
Luln. *hands ra p k ~ m  ondw d i  puemis 
da Bllt ,  i811 da n.L ra. dan siniimrg. ra- 
k d t  t i n  den htmr I;. YEren qq I s  UlrecfiS iow 
(611i0.-- Eco huls, met ut. 6tontL yla;isei 
irroi~dtrlijk tlaind tcbicrhuli. m-- - -  
naarnd .Je Cm.'-- 
L- - 

... en het bericht van de verkmp enige dagen later. 

Ook de koopal te geeft hierover geen nadere iniichtingen, 
of het moes t al zijn dat de zinsnede: 'hef vmrgesch~ven 
prceel wordt vedrocht v c n e t s ~ e n  hde sfaa f wafin het 
zkh hvindf'eropdiiidde dat de opstallen gesloopt werden 
of waren e11 het de koper cr alleen om te docn was de 
ondergrond in handen tc krijgcn. Ook wordt steeds alleen 
gesproken over "het perceel', terwijl de opstallen niet 
meer genoemd worden. Wordi er over het algemeen 
ruimschoots van te voren aankondiging gedaan van een 
openbare veiling, 7a gebeurde het in dil geval slechts 
&n dag ervoor. Nog vreemder wordt het als blijkt dat 
de eerste en cnige bider die op de veiling inzet, voor 
een bedrag van f 3800,-, Joliannes van Wichen is, de 
molenbouwer aai] de Hessenweg! Bij de afslag wordt 
het bedrag verhoogd door w n  xkere Viveen met 
f 7300,-. 

Vivacn blijkl te hebben geko~ht voor Elisaixth 
Chrirlotta Petrondla Doth Hendrikscn, de lachtgei~otc 
van CChriiaan Willm Jan baron van Boetzelaer van 
Iit~bklciam I)e verkop  biijkt te zjjn Dirk van Wichen 
(geboren 25 mei 1 X02 te Jh Bilt), de vader van Johannes. 

Be overleveriiigwil dat baron van Boetrelaer dernolen 
weg wilc1e liebben uit het uitzich t van Smdwijck en gem 
belang liad bij de opstallen. Dc hele verkoop lijkt zo 
verdacht vod op m onderlinge afspraak tussen de baron 
en de molenaar. 

ik opFRI&hg van bet raadsel dachten we gevonden 
te hebtxn in liet Utrechts Provinciaal er1 Stedelijk 
Dagblad vn 10 september t 870 op pagina L, waar we 
lezm: 
"Doween he w&n wind is hedemgen een wtkk van den 
BM'fschen m l e n  afgesagen, jukt toen een detachement 
iniFInkk &n #g passeerde. Op w r g e v ~ ~ Z D  passen van 
&plaats w r d e  ~kopdenuegm/mgk%r /a rnEk i~p  
aanmarrhe~n, dk, ZW 26-n w / n g  W e r  we gemest 
misschien heel ongeiukk/g zou ZYB weggekomen. ' 

Vervolgens blijkt uit de kadastrale registers dat er 
spoed is betracht met de afbraak. In  septemhr 1871 is 
de mutatie al in de registers verwerkt, waaruit blijkt dat 
de opstallen van molen, huis en &uren zijn verdwenen. 
Maar de jaarlijkseopgaven door de gemeente waren al 
veel eerder verstrekt. Zo blijkt dat bij de levering per 
1 mei, het gekochtc inderdaad reeds vrij van opstallen 
was. 

U i terlijk &n deze molm en die aan de Hessenweg 
weinig hebben verscliild. Het waren beide achtkanten, 
met gemetselde onderbouw tot de stelling. Van het 
binnenwerk zijn helaas geen gewens hkend. De molen 
aan de Utrechtse weg dateerde uit 1794, zoals vermeld 
staat in de koopakte van 1799, d i j  Mr. Mans Petrus 
van Ewijck de molen verlcoclit aan Johanna van Wtghen. 
Als huurder wordt genoemd Hamen de Ruij ter. Van 
Ewijck, kort ervoor nogdeofificiële Ambachtshw van 
Oosibraek en De Bilt, verkocht de molen voor 
f 12.000.-, zonder de zeilen en touwen die tict eigendom 
van De Ruijter waren. Uit dezelfde akte blijkt ook nog 
dat dernolen al tijd op grond van het Vrouwenklooster 
had gestaan, waarvoor tot de afkoop in 1797 per jaar 
f 18,- erfpacht was betaald. Johannes van Wighen (ook 
Wichcn) was een inwoner van De Bilt en gehuwd met 
Johmns, va1 Tricht. Zij hadden o.a. drie zoons: Pieter 
Johan, vervolgens Dirk (geboren SS mei 1802) en nog 
een Johannes (geboren 1803). De Iaatste is molenaars- 
knecht m v a k t  naar filmm. Dirk wordt molenaar 
in Lexmorid, maar Pieter Johan koopt op 1 1 november 
1826 de molen van zijn vader, Erg lang houdt hij deze 
ecliter niet in zijn bezit, want op 30 september 1843 
verkoopt hij h m  aan zijn broer Dirk, die, zoals eerder 
vcmeld, tot 1871 het beroep van molenaar aan de 
Utrecli'tszweg bleef uitoefenen. Het geslacht Van Wiclien 
liceft dus een kleine honderd jaar (van 1799 tol 1889) 
het maalwerk verricht voor dc inwoners van h Bili in 
wat genoemd kan worden het tfaditionek type windko- 
renmolen. En dat type verscliill aanmerkelijk van de 
molen die in 1794 werd afgebroken! 
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I De oudste windkorenmolens Een van de spamame vemcldingcn uit 11ct verrc 
I verleden over het beslaan van een molen, datmrt uit 1497 
I In het jaar 1794, om precies tezijn op25 apri1,verkoopt als Arent van Grevcsmt 12 rijnsguldensnalaat aan hct 

Berendina de Heus, weduwe van Jaspm van Maurik, Vrouwenklooster 'fof die m l e n  te @nmmnl In het 
met haar zoon Gijsbertus wonendc te Ik Bilt, aan Mr. dagboek van Hmricavan Erp, abdis van liet Vrnuwm- 
Floris Pctrus van Ewijck, H e r  van Oostbroek en I k  klooster aan Ik Bilt, wordt in 1 528 vermeld dat de molm 
Bilt, Raad in de Vrmlschap cn oud-schgen van Utrecht, door de GeIdersen in brand was gestoken en dat 
'een staandaart wind koommolenmet deszelfs gereed- bovendien alles in Ii: Bil t was verbrand. Bij7~)ndcrhedcn 

I s c h a p p ~  huis, scliuur, paardenstal, thiiijn en grond, over demolen afdemensendie ermee temaken hadden 
aan de Noordzijdevan de Steen- of Biltstraat, daar ten zijn niet :te vinden, lioogstens ligt er het vemedeil dat 
oosten de Molensteeg, enz'. De koopprijs Mroeg bij de eeuwenlange ruzies tussen de Utrechters en de 
f 5000,-, lawijl de grondopprvlakte ongeveer 2800 m' Geldersen ook reeds in 1372 niet allecn h Bilt inaar 
besloeg. Een houten s t m d e m l e n  dus, een type dat op ook de molen in vlammen opging ( l). In de bewaard 
bijna elke stadsgramre te zienis. In die tijd een hkend gebleven rekmingenvan hct Vrouwenklooster is vanaf 
silhouet, waarvan er nu hooguit een vmtigtal gevonden 1588 de naam van de molenaar vermeld: Egkst Jansz. 
kan worden! Merkwaardig genoeg is er van dc Biltse In 1594 staat bijvoorbeeld bij de ontvangsten te tezen: 
stmdermoleneen klein tekeningetjebewaardgeblwen, 'van Egberf Jansz van Irl/&k moetenaer aen die Bilt (de 

danknj het reit dat bij een opmeting van diverse in huyre heeft die moelenwrve} ende scbu/d/lgh es een 

landerijen in de omgeving van de iegenwoordige Iossmnfe van 72 Q. Zijn naam blijft in de rekeningen 
Kerklaandoor de landmeter Adam van Viancn in 165 1 voorkomen Lol ongeveer l h07 (2). 
ook een situatie tekening werd gemaakt. Op deze kaart 
tekende hij op de juiste plaats e n  molm en schreef mbij: In l ti30 blj$t Hendnck Gemtsl. Goldtwijck eigamr 
'De Biltsthe Meulen : van de molen te zijn en erfpacht te ktalen voor de grond. 

Hij was molenaar in Utrecht en had zijn zoon Willem 
vrij zeker als molenaar op 
de Biltse molen gezet. 
Hendrick was gehuwd 
met Anna Mode die, we- 
duwe geworden, in 1638 
de molen vukoopt aan 
liaar dochter Menigen 
Hendricks en haar  
scl~oonzotin Meijnert 
Jansz van Nuldcn. Het 
gelieel wordt in de koop- 
akte om- als :..een 
m e n  winfmocden, mt 

De Biltse molen. Fragment van een kaart uit 1651. 

Het lijkt erop dat hij Mn g@slotw standemolcn 
weergeeft op ecn klein heuvcltjc (een bd t), waarbij het 
begrip 'gesloten' sla at op de onderbouw van de molen, 
die als afgesloten ruimte gebruikt kan worden. De oudste 
afbeelding mag dan uit 165 L dateren, de oudsti: 
schriftelijke gegevaisvan deBiltse molen gaan veel verder 
h g  in de geschiedenis. In een stuk UIL 1390, opgenomen 
in het Cartulariiim van het klaostcr Oostbrock, dal in 
af;whrift bewaard bleef, bevest igt WiSlemOverdb Vecht, 
bmgher T u k h t :  dat hij m brief hcefl gelezen ui t 1364, 
waarin o. a.: I.. ende eenen halven mergen lands daerdie 
m1enwenYop /eyfaen den nyewen Stenwch. .. 'Hienii t 
noge voldoende duidelijk blij ken dat er in het midden 
van de 14e eeuw bij D e  Bilt reeds een windkorcnmolen 
aan de Utrechtseweg stond. 

se&len, tefljende s& b b e  
h m n ,  mii'sgaders een 

huysínge, h o w e ,  k p & p  en bepknkinge tot desek 
m / e n  behmende, geiegen aen de #&#de van de 
Steensihet op de gmt van den Convente van Vrwwn-  
k l d e r ,  sulx de m e n d e n  Me&ne/? Jansz en s ~ n  
huisirmuw f'se/wgebn,iken! Vrij 7 k e r  hadden zij reed s 
in 1635 dc molen in gebruik. Als bijzcindcrhejd kan hij 
hen gelden dat hun gafst een nog in de oude dorpskerk 
is te vinden, waarop de initialen M.I.V.N.M. H. 
aanvankelijk m raadsel w a m  Het jaartal 1658 ff ;tiikmrt 
een 'wapen' dat gtxiierendeeld nog vrij duidelijk een kruis, 
m ezelskop en twee vissen toont, liet vierde kwarticr 
is slecht leesbaar. Het moet echter Eict graf zijn van 
Meijnert lansz yan Nilden en Memgen Hendricks. - 

Een grote ramp voItrok zich op 1 augustus 1674, 
toen een lornado een groot deel van dc domkerk in 
Utmh~vernieldeen inIkBiIt degchele molenkast van 
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zijn onderstcl gooide. Van Nulden was torn al ovcrldm, 
zijn wduwc krijgt echter toestemming van de Szaien 
om de molen te herbouwen (3). 

De grafsteen van Meijnert Jans van Nulden en Merrlgsn 
Hendricks In de N.H. Kerk te De Bilt. 

Na het overlijden van Meijnert Jansz wordt zij n 
werk overgenomen door Andties Cornelis VraIenburch, 
die op zijn beurt als huurder wordt opgevolgd door 
Juniaen Reijnderts. 

13e laatstt: moet wegens het niet betalen van 
pachtpningen cii verschuldigde opgelden vcrkopn: 
3#n vkr sealen me* touwen en -pen, die hfifof m e m m  
endflven als huy-der w de b~e~enisgebnryuG-enalo. .. : 
Merrichien Hendricks, de weduwe van Meijnert .lansz 
van Nulden, blij kt in 1685 overleden, want de curator 
over haar boedel verkoopt dan de molen aan Antliony 
Godin, lieerevm Cockengen en Nicolaas Vivien, heere 
van Muliers. Als mokmaar in dic tijd komt voor R d l u s  
van Epen, gehuwd met Maria van Odijck. Na het 
overlijden van Van Epen in 1710 koopt Mafia i11 171 1 
dc molcn van de erven Mi en Vivjen cn hlijkt Anthony 
van Hol ten zijn opvolger tc zijn, niet allen ais molenaar, 
maar later ook als echtgenoot. 

In 1741 is hij echtcr weduwnaar geworden en laat 
hij het zware werk doen door Gijskr Schouten, die met 
zijn stiefdochter Gijsbarta van Epenisgetrouwd. Tn 1755 
vcrkoopt Schouten (na overlijden van zijn vrouw) de 
molen nan Pieter van Maurik, die in 176û voos f 3030,- 
hypoll~eek opneemt, daartoe in staat gesteld door de 
Biltse schout Cllristlaan Sandcrson. Reeds in 1763 
verkoopt hij de molen aan Jasper va11 Maurik en diens 
vrouw Berendina de Heus. 

h botsingm tusseii de Patriotten en dc Prinsgezin- 
den hadden ook gevolgcm vclor de Biltse molm, zoals 
blijkt uit de memorie door ahout en d e p e n  opgate1d 
en gedateerd 7 decemhm 1787. In de7e lijst liec ook de 

weduwe van Jasper van Maurik de gelden schade 
opnemen: :..heeftdoor/lefcannonnellon aan &&enen 
aan f'hisen wegens fgemis van t ~bmikdermden, den 
t#d van 3 weeken, alsook wegens c~nfvm?mdegoedemn 
f ?W, - schade geleden : In 1794 volgt dan de verkoop 
door de weduwe Van Maurik en haar zoon aan Van 
Ewijck, zoals boven werd beschreven. 

Ik oude houten standcmolm wordt nog in hetdide 
jaar afgebroken en vervangen door de reeds bekencle 
achtkant met gemeisclde onderbouw, waarop Hamen 
de Riiijter als molcnaar fungeert, totdat Johannes van 
Wichen jn 1799 de molen aankoopt. 

Wind en bomen 

Op oude afheeldingen van steden zijn altijd meerdere 
moletis op de ndlm te zien, een plaats m r  zenatuurlijk 
goed op de wind gedraaid konden worden. Slechte 
windvang betekende immers ook sen  vtrmindcrde 
capaciteit. h overheid van stad of provincie nam 
oudtijds dan ook meestal maatregelen om de vrije 
windvang voor de molens te waarborgen. Uit =n 
resolutie vandt: Staten van Utrecht,gedateerd Smaart 
1 675, blijkt dat het een ieder verboden was I..b#de d n  
gedoRe geíanf slnde een/@ nieuwe p/anfagks mfrent 
deselve molen tot verhinderingen van de wint fe stellen: 
Iedere eigenaar van bomen binnen honderd roedm moest 
: . . deselve kmfen, sneyen ende sod7nli:h onderhouden 
dai daam'wr geme v e t d m  belet a/s tof nozh lm aen de 
wintdergemelfe nwle engexhiedde : Ikze &paling kon 
voor hen die in de directe omgeving van de molen land, 
boomgaarden of een buitenplaats hadden wel vervelend 
zijn. De afstand van honderd roeden, otigeveer 375 m, 
rondomde molen, betekendeaithansvoordeeigenarcn 
van Sandwijck, h k r g  m Vrijheidslust dat ze beknot 
werrlen in dc aanleg van hun parken, dus in het 
'ongestoord' genrit van hun bezittingen. Ile enige 
mogelijkheid onder deze last iiit te komen is dan ook 
om zelf de molen aan te kopen en vervolgens weer te 
verkopen o n h r  voorwaarde dat de statenresolutie 
nimmer door de nieuwe koper zal worden gehanteerd 
tegen de verkoper en zijn eigendommen. Ald~is werd 
gcl~anddd bij de koop van de molen in 1685 door de 
eigenaren van Arenberg en Vrijheidsilist en ook 
vastgelegd in dcvcrkoopakte in 171 l .  Daarom lijkt het 
niet k gewaagd te veronderstellm dat dic bepking ook 
cen ;r- grote rol speelde bij de veiling van de molen 
in 1871, immers de verdwijning van de molen ktekmde 
tevens b j d i n g  van de snoeiplicht en anderr: IxpIan- 
tingsbeperkiiigen. 

Hoe hei ook zij, vast staat dal het dorp De 
aantoonbeiarvanaf 1364 lot 1889 het k l d  vandraaiende 
wicken Iiceft gekend. In 1794 zal de grootste steen, de 



'naarnsT~i*~ in opkadlrt via11 Van Ewijck ui de gcmtselde 
ciiidcrbouw van de iiicuwc mîilen zijn geplaalsl, dc naam 
HET GEMEENBELANG lijkt 011s typiscli vaii dcïc 
an~baclitsE~eerafkcimstig. Op dcze stwn ~iillenrie beide 
ii~lve regels tekst wel aangeviild motten wtirrleil tot wii 
ofander rijm oritstaa t (zie iluslratiecip bladzijdc2). Hct 
zal nok een ervam pumclaar nog heel wa t hoofclbrckc~is 
koste11 de onbekende lekst te compleIercn: liet moct 
prwies in de niirriie en iir dc aanwczigc putjes passeii! 

Draaiende raderen 

Van drdaiendewieken naar draaicnck: witActi is op papier 
slecht s iSn lctt er vcrxhil, maar in wcrkelijklieid is het 
lici vemcliil tusseii wind en water. Wickeii hrircn bij eeii 
windmolen, wiebn OT radcrcn doei1 denken aan de 
waiemolen en wn niisende kek. Ni1 %jn ceii stromende 
k e k  cn ecn watermolen voos het 'droge' I k  Bilt een 
nauwelijks voorstelbare combinatic. En tocli was dic 
mogelijkheid in liet verltden aa~iwczip. 

Hci k1ciostt-r Oosthrt~k mulst ~ i c l l i ï x l ~ ~ d ~ c m i c : i ~  

I iegcn het van de hogcrr: /;tndgonden afkomeiidc water. 
I h l  gt:bc1ide door m m v o i i -  
dig kai~alens~elsel len ntirirckn 
van dc vestiging i c  graveli ei1 w~nfmojen de 
Iiei water &;iadoor af ti: vtxmi 345 persmen 

inziiidwestelijkcricht iiignaar 
de lagere groridcn bij Kromme 
Rij11 cn Vmlit, ~ i ~ r  ten ongcric- 

l 
vc van degeticn die daar hiin 
psíindcii al ie nat zagen worclet~. Aai1 %n vrin dic 

I kaiiaa Iijcs, dc grtiis vormcnde va11 bepaalde laiidcrijeii 
I 

md ctn wcg, wcrd in de rckcningen vaii Vroiiwcrikloosier 
iii liet jaar 1 hOh nog de liaam Molciiwcte~np gegevcn. 
'De Molenkamwn'is een naamdiczclh iirinog3ekend 
is voor cle landerijen ren zuidzii van de Uirccli:seweg, 
tusscii de Uiiiversiiciisweg cn de Jacobsstwg. I3c 
Jaccibssteep is een vervanger vtior cc11 oiiderc siccg, dc 
Molcnstmg, die jets rwstelijker l i d [  gelope~i, lol in l 6 4 )  
de Grift werd gegravcti en liier wijzigiiigc~i wcscicil 
aangebracl~lr. De rimsclirijvingvan wn halve h o c v r : I ~ ~ .  
4,s Iia) land in 14M) luiddc: 
: .. gelegen aen die Bfie, van den Steen wech volrtzuytwerf 
bh' aen d& Molensfege, dak dat convenf van Oisbrweck 
boven naisf gelegen is ende dk stege toften Benck 
streckende beneden: T)e stacg naar CIC Brciick is de 
tcgenwoordigc Kaplweg, de Molenst cge h d  stukjc Oiidc 
1311 t~niksewegvandc Wilhelminalaannaar J e  Univcrsi- 
icitsweg. Al deze namen gcveIi dilidelijk aan dal wc in 
die omgeving met &En, mcigzlijk zelTstwecwatcrmcilcns 
te maken liebben. De oplossing van lict rauclxl is te 
vindal in een valse akte uit het jaar 1 1 13, waanri Ludolí, 
abt van Oostbroek, de verhouding mct Vr(i~imk1ooster 
rcgclt. In die akte is o.a. sprakc van dc: verdeling van 

water als aandrijfkracht voor JC molcns (rnwrvoud!). 
rritici liebhen aangctoorid dat dmc aktc in 1231 ver- 
vaardigd moet zijnen toestanden iiil Jic tijd hcschrijfi, 
zodat Cn Oostbrock &n Vrouwenklocisreitocnwndocir 
water aangedreven molen haddcri. Het sticli lingsjaar 
wcien we niet, er1 evenmin de plaats waar tic rncileiis 
stoiiden. We kunnen slochls vcrmtwclcn dal dt: mtilcn 
van liet Vrnii wm kloostcr 'ergctis' tirs*n CIC W i l h e h a -  
lann cii di: Ernrnalaan liceft gestaan ei1 wij /skcr 
ornstrccks 135(1 was vcrvarigen door dc windinolen. 

Ilocirdat biet Vrouwcnkloosicr beduideild Iiciger 
lag daii hel klooster Oostbrock, zal Jc walertoevt~r nict 
oplimaal zijn gewccst: er1 dat zal er de otirL.aak vaii zijn 
gcwwt dat men rtvds vroeg op e i i  windmolen ov~r~ing. 
I)c Oostbroekw rrndleii zal eveneens in de naaste 
orngcviii~; van de klriostergebriiiwen gcsiiiicerd z~jn 
scweesi, maar Jc7ni moet veel langer in gebruik zijn 
gebleven, daarvoor vtsndeti wij twcc brwij/.cn. Een 
rckeniiipuit l573 gwrt iiamclijkcuii iiiigrive~ipost voor 
liet opkapwil van de grwverr iii de mcilcilsttriai: 'beklf 
de nwlenbt7'der dtkjken'icx de mlen bfi . .  ' Ecn twecdc 
gegeven piitten weuir m lijsi vaii Utrcdit se mcilcnsiiit 
ca. lh40: 

malen op haer molen &gezonde& 53 petsonen die 
te Sefst ende op de 00~fbtweckse molen mlen ,  doch 
malen noch op de bfisemolen die van de Blauw Capel 
Gmnekan ende He~ve~~cop. 

Gem. Arch. Utrecht Stadsarchief 1 1  3644 

1 Icwatcrt~cvocrnaardcOost br~~c:ksernc)len ~ncwt 
door liet gravcii van de Grift iii 1640 zo inprijpcnd 
gewijr.igd zijn, dat Iiij niet meer kon werken. I>ar 
bctektrdc liei einde van vierhtmrled jaar oiide moltm. 

Juisi door al dar gaafwerk was lict ~l r t c r  rnrigclijk 
geworden op LYII ai~dlrre plaats een watcmolcn I C  

boiiwcii, en deïekwarn bijna tepnoverdc wincikri~ilmo- 
Ie11 Le liggen. Laiigs de zuidkant vaii Js U~rccl~iseweg 
wcrd dc httstaaiidc sloot v c r h r d  tol Iict dorp 1)e Bilt 
c11 zoals nog s t a d s  le zicn is, vcrdcr gcgravcii dwars door 
dc landeflje11 Irm noorden var1 Oosrbrock in de richting 
van Zeist. 

Dwc werkzaarnhden waren noodzakelijk o m e n  
batcm waterafvcicr rc vcrkrijgeri cii bovendien ccn 
besclreidcii schwpvaurtverkeer t usseti Zeist en Utrccli~ 
mogelijk tc makeil. Voor dit laatste Iiad nien ook sluk~m 
nodig, om het vrij aanzienlijke verval op te vangeii, 
waarvan &-I als sluw nog sleeds tc vinden is, ciiigcvccr 
tcgcnorcr de Kcrklaan. Het vcrval is liicr tirsscil 1 eii 
1.50 m, voldoendt. om een mtileti 'met water te d m  
omgaan : 

Prccic~ richter :rde sluis, op =i stukje d p ~ d i t g r o n d  
van hcf Convent var1 St.-Jan tc Amersfoort, wcrd het 
niolcnh-tris gehiuwd; aansliiiteiid wcrd ccn korte 
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dwarsgrncht gcgravcii op de Cfrifr boven dc sliiis, dirs 
nali dc~.ijdcwa;lr hct w:?tc.r het lioogste siriiid. Vindcze 
dwarspraclit licp hct wsir:r n-i~ii dc riostzijdc vali hei 
molciiliiiis naar het w i e m d .  T u ~ ~ r i  Grin cn rnolcrirsid 
W C ~ I  wn syiilxliiit aa ngebradit die, phwl orgalwliclijk 
ovngczei, Iiet hot>gstaatidc watcr doorliet ziidal Iict 
doorstrorncn kon naar  lict molcnrad en daar tcgcn clc 
scliocyitx~ stoottc. Opciidc meti dc a f v m h u i f  iii de g00t 
iiarir lict laagstaailcli: wa tcr benden  desIuis,dan begon 
liet rad te draaicn, Iii dc ach tcr lict gebouw pegravcii 
T-vormi~e gradit kon men water opslaan cirri hij 
wa terschaarslc irog eiii_~edageti l e  kuirncri drhaicn. Bij 
Ia ngdliripe drciogtc cn ccn lage waterstand in Je Grift 
was dc7x voorraad cc11 t cr nict vnldoeiide, ztiíial mcn 
a l spoedig naar CC? andcrc opIossirip zocht. 

Vermoedelijk kor1 voor 1645 was de molen 
g c d g c k o m c i ~  voorcigcnaar cn bcwoner Johaii Sciiotli 
(ocik Jnn Claesse~ Sclioi), die in hct gchoiiw ccn 
werkplaats voor tiet vervaardigen van vi ngcrhocílcn 
vcsligdc. ]Pit gchouw zaldan ook langc tijd bckend zijn 
a 1s de 'vinger-haed-mm!@ e: een a h  t fami lieh~jrijf. Zcì 
rond 1680 werken cr helialve Johan cink /ijli 70tin 
Hendrik en schoonzoon Ramnd van Bcekiim, cvcnrils 
CI;icsSamuelsSdioi, vermiidclijkdevadervari Johsiii. 
1Tc mkmi gaan blijkbaar gocd. want i l i  I h80 koopt 
Hmclrik ongevmr/even morgen grond tof dc Hocifildijk, 
wcstelijk naast Iict rnolcnliliis liggtlide, waarvan hij in 
1689 dc hclft arin zijn -magcs verkoopt. In t 691 
vemwrderen de kidc zwagers hun bezit door C:vLnccns 
wmtelijk van de moleri t i i sm Grift en Hocifcidijk twaalf 
morgen grond aan [c kopcn, Iri I h97 volgt opnici iwt~n 
aankoop, ditmaal pïccics achter de molen. I)e nnder- 
pin41  van de mrilcn, die nog steeds erfpacliigond was 
van liet Convent v?.n St.-Jan Lc Amersfoort, werd tcicn 
»ok hun eigendom. 

bedrij riloor zijn wediiwc voorgwe~, tol ook i j  iii 1745 
ovcrlced, Bij teslament ai re beschikking krcgcn dric 
~iiclitcn, kindcrcn van haar zusicr, hct Mrijf twbodceld; 
reeds in 1 35h verkochten zij hct aan Conlelis Cazizis, 
ook ceti lid van de familie Scliot (ïijn moder  was een 
lialFaistcr van Johmes). Rij dur: koop mnni I n h m  
dc ~ .cho i i  wen waarin (ie viiigcrliricr~makcrij k werd 
tiitgcciciciid met demciIcris, huiscn tuincn, berg~chuur, 
vijí wotiii~gcri vorir de  knechts cn twaalf morgcii land. 
Aan Iict ciiide van da tlelfdc janr koopt Caziusnog: :..al 
het per en koper; alsmede die paeden en al het hwien 
stro! SpcciriaIr2a t laatstc vcrdieni riogdeaandacli~: ook 
uit anderc gegevens is ~ ~ h l c k e i i  dat in tijrlcn van 
onvoldcxiidewnicraanvrier dc molcn door paardckrachi 
in pang gwct kon worden cn diis nici hmfde stil t G - staan. 

Wanneer prccics dc houw van de rosmofen heeft 
plaatsgchnd i sonkke~id ,  rnaiirvrij ~ . e k c r r d s  ten tijdc 
var1 dc mrstc grondaankoop in 1680. Als het Mrijf nop 
Floreert, word! Cazius in 1787 cipgcvolgd door zijn 
schotinzoon Lodwijk van Pul ten: maar de cipkkommdi: 
briiieiilandse con~xmciitie vormt reeds e i 1  esnstigc 
dreiging. I k  omzetten loyien tcgen Iiet einde van dc I Xc 
miiw s t d  temg, ~ndnt kort vonr 1800 de molen stil komt 
IC lieeeii. 

Hct is afgcfoperi. met de viilgerliocdindustric, een 
rnerkwaardi~ 'drijf verdwijnt iiit Ik Bift. J% installatic 
wordt p l o a  pt , lict molenrad wcggenorncn, het vcicirst i: 
dec1 van dc pracht sdcrnp! en dc 'rnocile' i n p c h i  als 
woonliiils. Ik naam hriudi lict nog wel wen, mals  in 
de &rwliisn»t ulzn van 1823 is te Iezen, maar in 1830 
is de 'Vingcrhoedmolem' omgedoopt in 'SluishoeT. 
Mcrkwaarciig is ecl~ter wc1 dat aati de uiterlijke vorm 
van hel molenhuis niets direct vcrnndercl wed. Tk oudc 
kadastrale kaartcn van de gemeen tc ik Bilt (ca. 1830) 

Ik ondc Johan heeft 
dit iiirt meegvrnaakt: Iiij 
was reuds in 16X8 ovcrlc- 
den. Achter de mokn wa- 
rcti nog een paar httizcn 
gchouwd.zdat het vciorstr: 
irr citrdstc _&~iw RU sllccl 
voor het Mr i j f  hschik- 
haar was gekomen. In 1 709 
wcrd cc11 groot deel elan het 
bczii mei bet bedrijf ver- 
kocht aan m n a r ,  Jrihan- 
ncq Scliot. 1)cowrhlijvcncZc 
houw- L% weilanden wwtc- 
lijk vaii de mtjlcn gingen 
wn paar maandeii Iatcr 
cvmiccns in andere hanclt:iì 

iivcr. Na h d  avcrlij&n win 

Ufmchtsew bw -+ De Bilt 
Y _ G M - ~  . ' %  2 , ' . . ,  .;, 

a 

iG?& depi~88h 
van het watemd 

Jolianiics in 1729 wcrcl h c ~  Kadastrale situatie van de Vingerhoedmolen I 7830, Zoen reeds Sluishaef gememd. 
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laten bij dit buis nog duiddijk in de omtrek van de muren 
de plaats zien waar eens het grote waterrad was. 

Van Putten is dan echter recds lang ovcrlden, de 
weduwe Van Pu tten-Cazius had al h 1823 de kttingen 
verkocht aan Hendrikus de Heus in Amsterdam. Hij 
is fabrikant vmmilitake  knop^, kopmmscheqm$:pijkers 
en kapren platen en heeft daarbij nog een inrichting 
voorhet reinigen van koperen pasmunten zoals halfles, 
centen m duiten. Hij vzrplmtste tiet bedrijf naar Lk Bilt, 
ineen pasubijgbuwenachLcrhe~ woonhuis Sluishoef 
m bouwde er in 1826 voor de aandrijving van de 
machines weer een rosmolen bij. Een en ander wel tot 
ergernis van zijn buurman op Sandwijck, die de heme 
niet kon waarderen. Een vergunning voor het plaatsen 
van een sloommachine was liem al eerder door hel 
gemeentekstuur geweigerd. Na hem zet te zijn mon 
Willern Hmrjcus dc Hcus liet bodrijf nog korte lijd voorl, 
tot hij het in zijn geheel nam Uirecht overbracht en 
Sluishoef in 184X verkocht aan een jonkheer Martens. 

Een radicaie verbouwing in 1858 door de nieuwe 
eipaar en b e w w  jonkheer David Jan M ~ c n s  d t i :  
een einde aan elke herinnering aan de laatste Biltse 
watermolen. Nog eenjmrlaterwerdm prondenenliuis 
bij Sandwijck getrokken, liet k i t  van baron van 
Boetzelacr. 

Minder bekend is ten slotte een molen die slechts 
korte tijd in bedrijf is geweest. In het boek Hcr oud- 
huJIa~dgpo~~Ieiovan C.N.C.A. van Sijpesteyil wordt 
melding gemaakt van een stamyier-molen dic ooit in de 
t w d e  helft van de 18e eeuw in 4)e Uilt heeft gestaarl. 
Vcmoedelijk van 1774- 1783 heeft er ergens op het 
landgoed Vollenhove (nabij de Grift'!) m molm gestaan, 
waarin men de 'op de heide' gezochte kwartskcitjcs tot 
kleine korrels stampte. De aandrijving zal wel gezoclit 
moeten worden 
in een i pk ma- .a&.- - tor, m paard of 
misschien een L 

ezel. De witte , 
sleenst u k j e s  
werden naar  I 

Utrecht ver- I 

voerd waar ze 
werden fijnge- 
malen, waarna 

l 
r ze in bosdrech t 1 

hij de porselein- 
fabricage wer- 
dmgebmikt. Er 
kan wel worden 
aangenomen dat 
deze l aa ts te  

-t van d e  molens cn ver van het huis Volenhoven 
heefl gestaan. Hij is waarschijnlijk tegelijk met de 
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Slot 

Wat rest ons nu nog als hetinnering aan de Biltse molens? 
Eigenlijk niets, wan1 omstreeks 1985 werd ixn aiicrlaatstc: 
restant weggebroken. Achter het permel Hesznweg 98 
(afgebroken) stond nog een merkwaardigstuk mrtrrrwerk 
van ca. 1 m hoog met vier hoeken, de zuidelijke helft 
van de achtkantig gemetselck onderbouw van de moIen. 
Gcengeraamte, geen stomp, niets bleefbewaard, alleen 
die twee harclsienen platen met verminkze inscripties. 
Ook de oude molenstenen in het voetpad voiir de Biltse 
smcdcrijen zijn s d s  lang verdwenen en de m r  oude 
weg die in 1 803 cificieel de naam Molenweg kreeg, werd 
in 193013 1 opgebroken voor de aanleg van liet Van 
Boetzelaerpark. 

Wel staat er acliter de sluis aan de Utrechtseweg 
nog steedshei huis Sluishoel; m r  daaraan is inets terug 
te vinjen dat herinnert aan de vroegere watmnolm. ZelTs 
in 1828 was er van een Mrijfsgebouw al gixn sprake 
meer. J1i: werkplaa~s vb0r  he^ gebouw was ril afgebroken 
en maakte restaurntie vaii de vrijkomende gevel 
noodzakelijk. ~mcilengracht aan de oostkant van het 
gebouw is g d m p t  en het spilschui verwijderd. Van de 
beide bruggen is de voorste kort na de verkoop in 1858 
aan Van Boet~tIaer afgebroken, de tweede omstreeks 
1930. I)e sluis is al j a n  geen sluis meer, maar is mn stuw 
geworden. 

I h t  w h de windmolen asui de Uirechtsmiieg behalve 
meel ook snuiftabak wcrd gemalen is tot slot nog ecn 
aardige bijkomstigheid. 

molcn de luid- 
ruchtigste is D0 Sluishef ca. 1905. Foto: archief Gemeente De Bilt. 
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Noten: 
l Geldme Kmnkk van Wille# van B e ~ h e n ,  A.J. de 

Mmy, blz. 22 voetnoot 1. 
2 Vanaf1630sijnermergqevenstevindenoverde 

mensen die met de Blitse molen te maken hadden, 
omdat b n  het Register van bsinsporten, plechten e.a. 
sabinale akten van het Gerecht van Ooctbmek en 
De Bilt werd ingesteld. 

3 Statena~hbf nr. 232 dl. 1 7. 

Verdere bronnen en litteratuur: 
1 Gemeente De Bilt: 

a Oud-Archief, Gerechtsnatulen 
b Bevolkingsregister; 

2 Rijks Archief Ukecht: 
a Rekeningen Vrouwenklooster, KKK 1144 
b Scabinale Acten, Rechteriijke Archieven f 351 
e Rekeningen Oostbroek, KKK 542 
d Carfu!affuumvan Oostbroek, KKK 529; 

Ant. Matthaeus, Anaiecfa veten% aesri. 2e dr., 
's-Gaven hage 1 738: 
bndmeehndige  dienst v.h. Kad. te Utrecht; 
UIT het verleden van De B& mr. P. H. Da msté ,2e dr. 
7977; 
De BiYeenlAhxhiS~in  E.E. Gewin, 
2e dr. 1 944; 
Econwnisch-His Wxh Jarbaekd l. l l  r, Bescheaen 
b e h f i d e  een w h n e n  Nedenl Nflverbeid de 
Yingeirh&en/ndushe, G. van Klaveren Pzn. ; 

en M w n  ~h H m  -p 
dl. XWCI, prof. dr. G.W. Kernkamp: 
Tinwtmdbe Staat, dl. XXI I; 
Maandbtaû Oud-Utrecht l 972 bl. 14: 
&f Maknaa~sgesiachf Van kWhaen, R.G. L a t h m  
t987 (niet in de handel; Gem. Ach. De Bilt). 

Kmnteknipsels: Rijkc Arch. Utrecht. 

IE73 OVER VINGERHOEDMOLENS 

Abe Postana 

In het aHikel van de heer Meijer wordt gesproken over een vingezhdmolen. We gaan hier heel kort in 
op de werking van de?& indusiricmolen. 

h devingerhholen wcrden slijp en polijststenen 
mgdevrn. Omdat voor hel IlnjHjp van VOO- 
als vingerhoeden veel water nodig was, waren slijp- en 
pfijstmolens meestal waterradmolcns. Em deel van het 
water dat naar het rad werd geleid, werd afgebosn naar 
de slijpstenen. 

Veel viiigerhdmcibns hadden ovwigms een niet 
m vdelimide voo&uad&s: tmrspronkelijk naden 
in deze molens vaak harnasxn geslepen en gepolijst. 
Na de uit vinding vati kannn ei1 geweer bood het kuras 
whter geen hdierming meer; om economidt liet hoofij 
hoven water te houdcn, 7chten molenaars daarop naar 
andere prod uk ren. Sommige legden xich voort aan toe 

op het slijpen cn boren van geweerlopen, andere gingen 
vingerhdeii makm Vaststaat Ja t  de Bilt,% wakmdmw 
lengeen ha rnmnlen  isgeweest, maar vanbegin alaan 
aIs vingerhodmolen is opgext. Ten tijde van de 
ingebruiksiellig was de tijd van de l~aniassen al voorbij. 

Ook het fabriceren van vingerhoeden was op den 
duur niet mccrlonend: Ixhalve metdeconcurrenticvan 
pnrselci~encxemplarcn uit delhitselanden kreegmen 
ook met de serieproduktic uit het tijdperk van de 
industriële revolutie te maken. 

Vingerhoedmolens bestaan reeds lang niet meer. 
Een interieur ervan val t helaas ook nergens mmr te 
kzichtigen. 


