DE OUDSTE VERMELDINGEN VAN WINDMOLENS IN
NEDERLAND
Volgens Stroop ') zou de molen van Merum in Limburg, vermeld in 1240, de
oudste gekende windmolen in Nederland zijn. Als het oudst bekend officieel
dokument waarin echter duidelijk sprake is van een windmolen, geldt het
privilege dat door Graaf Floris V in 1274 aan de poorters van de stad Haarlem
werd geschonken 2 ).
Een andere melding van een windmolen stamt uit 1294 3). De Graaf van
Gelderland geeft een windmolen in pacht te Lochem en betaalt een rekening
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die betrekking heeft op de herstelling van deze windmolen. Ook in Weert
wordt in 1294 een windmolen vermeld ').
In een brief van Jan I, Hertog van Brabant en Limburg, in het jaar 1299, geeft
deze aan Arnoldus, gezegd Heyme, het recht om tussen Sint-Oedenrode en
Schijndel een windmolen op te richten 2). Eveneens in het jaar 1299 wordt er
ook een molen gebouwd naast het vroegere klooster Koningsveld bij Delft 3 ).
Uit deze dokurnenten is onrechtstreeks op te maken dat het bouwen van een
windmolen in die tijd zeker geen bijzonderheid was. Ook zijn er gegevens over
windmolens te Mill (1310) '), te 's-Gravenhage (1316) en te Amsterdam
(1342).
Het uitgebreide archiefonderzoek, dat ondernomen werd door twee historici,
dr. H. Camps uit 's-Hertogenbosch, die werkt aan de publikatie van een
oorkondenboek betreffende Noord-Brabant en dr. P. De Ridder uit Dilbeek 4 ), die de oorkonden van Hertog Jan I (1267-1294) en Jan II :12941312) opspoorde, leverde nog drie oude windmolenvermeldingen op:
1. Ridder Pauwels van Drongen krijgt toelating van Hertog Jan I ter vermeerdering van zijn leen, om te Waalwijk een windmolen te bouwen. 13
november 1291 5).
2. Jan II verleent tegen jaarcyns een windmolen te Lith en Lithoyen aan
Willem van Kessel. 22 december 1303 6).
3. Jan II bekrachtigt de verkoop van de windmolen te Helvoirt aan Jan
Brocke. 28 september 1311. 7), 8).
In enkele andere oudere oorkonden van vóór 1274 in Nederland, is wel reeds
sprake van een „molen". Doch in deze gevallen is nooit duidelijk bewezen dat
het om een „windmolen" gaat. Integendeel hebben deze oudere teksten
vermoedelijk meestal betrekking op watermolens.
De oorkonden over de stad Hulst en meer bepaald over de Heerlijkheid
Maelstede doelen eerder op een „Maalrecht" dan op een eigenlijke „Windmolenrecht" 2). Meer waarschijnlijk gaat het hier over „getijmolens" zoals er in
Zeeland meer voorkwamen.
Stroop ') merkt terecht op dat het zuiden en zuid-oosten van Nederland
minder op oude molenattestaties is onderzocht, dan het westen van het land.
Uit de overzichtskaart blijkt misschien dat juist hier de eerste standaardmolens in Nederland zijn ontstaan.
Zulte (Vlaanderen)
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DE VOLMOLEN VAN HERLAAR
In vroeger tijden moeten er heel wat schapen met witte voetjes in de Meierij
hebben rondgelopen. Die schapen gaven werk aan de scheerders en de wol die
ze daarbij moesten laten werd verwerkt in de huis-iridustrie die we kennen als
de wollenlakennijverheid. Lang voor 1600 stonden plaatsen als Den Bosch,
Oisterwijk, Tilburg en Eindhoven, en de dorpen daaromtrent bekend als de
centra van deze huisvlijt. Het hertogelijk cijnsboek van 1340 (ARA Brussel,
rekenkamer nr. 45038/39) vermeldt op blad 88vso dat Henrick Kuyst te
Eindhoven moet betalen o.m. voor het hebben van 8 lakenramen. Deze
huisvlijt werd gewoonlijk beoefend „in vennootschap" met een koopman van
wollen lakenen. De koopman kocht de wol in en verkocht later het laken,
wanneer het eindprodukt uit handen van de vervaardigers kwam.
Een aardig voorbeeld hoe een en ander verliep, is te vinden in het protocol van
Notaris Schenckels te 's-Bosch (RA. 's-Bosch N.2660). Daar komen op 29
Augustus 1598 twee Bossche begijntjes: Margriet Heynen, 63 jaar, en haar
jongere zuster Marijke, voor getuigen verklaren dat Jacob Beyherdts, wollenlakenkoopman, de voornaamste drapenier was van heel Oisterwijk en zelfs
van de gehele Meierij. Hoe zij dat konden weten? Nogal eenvoudig: zij hebben
jarenlang voor Beyherdts gewerkt. Elk jaar tegen de Meimaand kocht Beyhardts de wol in, die zij in één jaar konden verwerken of laten verwerken tot
laken stoffen. Jacob Beyhardts bracht dan dat laken in de verkoop en de winst
van de handel deelde men samen „halff ende halff". Het resultaat van deze
samenwerking was dat die begijntjes voor hun helft van de winst zoveel
verdienden dat zij daarvan „seer eerbaerlijck" een huisgezin van vier personen konden onderhouden, en dat zij per saldo daarvan jaarlijks nog een
„merckelijcke somme van penningen" overhielden.
Een van de stages in het bereiden van die wollen lakenen bestond in het vollen.
„Vollen", zo lees ik in een boek over „Materialen en Grondstoffen", van de
hand van J.J. van Blitterswijk, Amsterdam 1944, „ofwel „vervilten", is een
proces waardoor de wollen haren onder invloed van warmte, vocht en druk aan
elkaar gaan klitten onder invloed van het heet zeepwater en persen in die
toestand. Soms ook door het bekloppen met twee zware hamers. Dat proces
van persen en kloppen geschiedde vroeger in een „volmolen". Het gevolg van
een en ander is dat het laken krimpt, en om dat krimpen tot een minimum te
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