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HOOFDSTUK I 
DE OUDE STANDAARDMOLEN VAN WILP 

''Molendinum'' 

De Wilpermolen in de Posterenk dateert in eerste aanleg uit 
1736. Het begin van de Wilpse molenhistorie ligt echter veel 
verder terug in de tijd. Al in 1360 hadWilpeen molen. Het be
wijs daarvan is te vinden in een Deventer Stadsrekening uit 
1360. De tekst daarvan luidt als volgt: 

"Item crastino eiusdem Petro Pis currenti supra molen
dinurn apud Wilpe iussu scabinorum ad videndum si ci
ves Daventrienses i bi supra essent de quibis venit ja ma". 
(Afb. 1) 

De tekst geeft aan dat de stadsbode Petro Pis in 1360 door de 
schepenen van Deventer naar "de molen bij Wilp" werd ge
zonden om te zien of zich daar volgens gerucht Deventer bur
gers bevonden. 

Oudste 

Hieruit blijkt dat al in 1360 een molen bij Wilp stond. De Wilp
se molenhistorie is daarmee bijna de oudst bekende van ge
meente Voorst. Alleen het kerspel Voorst kent een nog oudere 
molenhistorie. De abdij van Prüm had in Voorst waarschijnlijk 
al in 893 een molen bij het dorp 1 • Verder stond in Voorst zeker 
al in 1296 een molen aan de "zoemerdijk" onder Nijenbeek. 
Deze "moelen" werd op 3 april 1296 met het slot Nijenbeek 
overgedragen aan de graaf van Gelre2 • 

Heren van Wilp 

De oudste molen van Wilp behoorde toe aan het adellijk 
geslacht Van Wilp. Het stamslot van dit geslacht stond op de 
Wilpse Klei: het Huis te Wilp (Afb. 2). Het slot werd omstreeks 
1738 grotendeels afgebroken. De restanten werden eerst in 
1965 gesloopt3•. Op de slotterp treft men thans nog de boerde
rij Huis te Wilp. 

Het geslacht van Wilp had tussen 1200 en 1505 grote macht in 
Wilpen omgeving. Zijn leden voerden de titel Heer van Wilp. 
In latere stukken wordt zelfs gesproken van de Heerlijkheid 
Wilp3b. Het geslacht bezat talloze goederen en rechten in de 
wijde omgeving. Daartoe hoorden onder meer boerenerven als 
De Loyne, de Heege, de Hof te Wilp, Sluynen, het Ganzen
huis, de Brouckhorst, het Honden en de Wi(l)thagen4 • De be
zittingen stonden samen bekend als "de Wilpsche goederen". 
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Recht van wind 

Tot deze goederen behoorde ook de molen. Niet bekend is hoe 
deHerenvan Wilp de eigendom van de molen verwierven. Wel
licht werd deze gewoon gebouwd op grond die hen in eigendom 
toebehoorde. Ook is mogelijk dat de eigendom oorspronkelijk 
berustte op het z.g. windrecht. 

In de middeleeuwen behoorde de wind hier en daar in persoon
lijke eigendom aan lokale Heren. Zij bezaten "het recht van de 
wind". Dit betekent dat uitsluitend zij gebruik mochten maken 
van de wind die ter plaatse waaide. In praktijk gaf hen dit het 
absolute recht om windmolens op te richten en te exploiterens. 
Wellicht zijn de Heren van Wilp aanvankelijk eigenaar geweest 
van de wind in Wilp. Een processtuk uit 1551 wijst daarop6 • In 
dit stuk voert de toenmalige Heer van Wilp althans aan dat aan 
het Huis te Wilp vanouds verbonden zijn geweest het Dijk
graafschap van Wilp en "die wint aldaer". 

Overigens kwam het windrecht in Gelderland al vrij vroeg bij 
uitsluiting toe aan de gewestelijke overheid. Vanaf 1614 kon 
men in Gelderland alleen nog een molen oprichten met vergun
ning van de "alinge Landschap " 7 • 

Molenkamp 

De oudste molen van Wilp stond direct ten westen van de te
genwoordige bank in Wilp. D.w.z. op de noordwest-hoek van 
de Rijksstraatweg en Molenallee. Nog in 1874 stond het belen
dende terrein bekend onder de naam de Molenkamps. 

Het uitgestrekte gebied ten westen heette in de 17e en 18e eeuw 
de Meuten-enk. Het werd ook wel de Leeuwenberger-enk ge
noemd9. In de middeleeuwen heette het de Grote Enge. Demo
len stond op een uithoek van deze enk. Dit hoekje behoorde de 
Heren van Wilp. Het werd in een processtuk uit 1548 beschre
ven als "een winckelhaecxken van een cleyn ackertgen, ge
naempt Het Bijltgen, gelegen in de Grote Enge, daer die molen
werf! op staet"IO. 

Molenweg 

De oude molen bepaalde ook de naam van de weg, die heden 
nog bekend staat als de Molenallee (Afb. 3). Oorspronkelijk 
heette deze weg wel de Molenweg of MolenstraaL Ook werd hij 
gekend als de weg naar Aarderbroek. Pas in de 18e eeuw kreeg· 
de weg na een grondige reconstructie zijn huidige naam: de 
(Grote) Molenallee. Oorspronkelijk liep de weg langs de 
noordkant van de molenwerf. Na de reconstructie kwam de al
lee bezuiden de oude molen te liggen (Afb. 9). In diezelfde om-
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Afb. 2: Het Huys te Wilp ANNO 1730. 

geving van de molen bevond zich ooit een hek. In 1612 werd dit 
uitdrukkelijk aangeduid als het "Wilpsche moelenheck" 11 . 

Niet alleen de huidige Molenallee heette eertijds de Molenweg 
of -straat. Ook de huidige Wilpse Dorpsstraat stond zo be
kend. In 1683 werd de straat uitdrukkelijk aangeduid als "den 
Molenwech". En in 1713 werd deze het "Molenstraatje" 
genoemd 12 • Hieruit blijkt dat Dorpsstraat en Molenallee vroe
ger in zekere zin werden beschouwd als onderdelen van éénzelf
de weg12•. 

Standaardmolen 

De oude molen van Wilp was een windkorenmolen 13 • Hij be
hoorde tot het gangbare type van standaardmolens. Dit is op 
diverse oude landkaarten te zien. De oudst bekende kaart met 
een afbeelding van de Wilpse standaardmolen dateert van om
streeks 1550. Hij werd gemaakt door de koninklijke kartograaf 
Christiaan 's Grooten. Vergelijkbare afbeeldingen vindt men 
op kaarten uit 155614 en 162715. Een zeer duidelijke afbeelding 
van de Wilpse standaardmolen is te vinden op een kaart uit 
1771 (Afb. 4). De molen bestond toen al niet meer, doch de 
kaart werd gemaakt naar een origineel van omstreeks 170016 . 

Van Renesse 

De Wilpse standaardmolen bleef tot 1505 in handen van het 
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geslacht Van Wilp. Het geslacht stierf dat jaar uit met de dood 
van de laatste mannelijke telg, Evert van Wilp 17 • 

Kort nadien ontbrandde een slepende strijd over de erfopvol
ging. Diverse verwante families verdrongen zich rond de rijke 
Wilpse nalatenschap. Eerst in 1539 stelde de Veluwse Land
schap jonker Johan van Renesse in het bezit van de "Wilpsche 
goederen "Is. Tevens verwierf Van Renesse daarmee de titel 
Heer van Wilp. Het duurde overigens nog tot 1595 alvorens de 
Wilpse erfkwestie definitief werd beslecht ten gunste van het 
geslacht Van Renesse 19 • Tot 1700 bleven de Wilpse goederen 
nadien in handen van dit geslacht. 

"De Ploigh" 

De standaardmolen van Wilp heette de Ploeg. Hij symboliseer
de daarmee de boerenvlijt en voortvarendheid. De voorlopig 
oudst bekende akte, waarin de naam "de Ploigh ,, wordt ge
noemd, dateert uit 162520. 

Aan de molen was een herberg verbonden. Ook deze heette de 
Ploeg. De herberg bestond zeker al in 1625. Dat leert een 
rechtszaak uit dat jaar. Deze diende voor het Veluws Landge
richt in de kerk van Voorst. De zaak ging tussen Henriek Har
mens op Luissengoed en een zekere Berend Jansen21 • De lieden 
waren met elkaar slaags geraakt "in de Ploigh tot Wilp ". Vol
gens Harmens was Berend Jansen daar na de inname van enige 
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Afb. 3: De Molenallee. 
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Afb. 4: Jekening van de Wilpse standaardmolen naar origi
neel uit 1700. 

drank begonnen met "pochen en andere twistige woirden ". Dit 
was uitgelopen op een handgemeen, waarbij Jansen kennelijk 
nogal werd "verwonde!". De opgelopen schade was althans zo 
groot dat Jansen in rechte een forse financiële genoegdoening 
van Harmens vorderde. Of de vordering werd toegewezen is 
onbekend. Het vonnis in de zaak bleef niet bewaard. 

Verpondingscohier 

Dè Wilpse standaardmolen werd in de 17e eeuw algemeen ge
kend onder zijn bovengenoemde naam. Onder deze naam komt 
de molen ook voor in het Verpondingscohier van de Veluwe uit 
164822. 

De verponding was een belasting op de (huur- en pacht)in
komsten uit onroerende goederen. Deze belasting werd in 1651 
ingevoerd ter vervanging van de aloude schildschatting. De be
lastbare huur- of pachtwaarde van elk onroerend goed werd 
opgetekend in het zg. Verpondingscohier. Over de molen van 
Wilp staat in dit cahier het volgende (Afb. 5): 
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,, 't Huys gnt. de Ploech met hoff, bongart, kempken 
aan den Arnhemse Wech, een acker bijlangs den boom
gaert, tsamen twee mergen lants, een weijdeken en een 
wintmuelen, den heer van Wilp toebehorende, verpacht 
voor 40 daalders ende heljte vant molster aen Derck His
sinck, uitgesondert het moltgemael, dat des mullener al
leen behoort. 

Het grojwerck tot laste des eijgeners. 

Is voor dato met het molster incluis verpacht geweest 
voor 160 car. guldens. 
Bij meerdere informatie gesel op 300 gulden. ,, 

Ten eerste blijkt hieruit dat de molen in 1648 nog steeds eigen
dom was van de Heer van Wilp. In 1648 was dat Maximiliaan 
van Renesse. Hij was gehuwd met Anna van Salland tot de Ou
de Poll23 en speelde een belangrijke rol in de historie van 
W ilp24 . Maximiliaan van Renesse stierf in 1649. Hij werd be
graven in de kerk van Wilp2s . Zijn grafzerk wordt daar nog 
steeds bewaard. 

Molster 

De Ploeg bestond blijkens het cohier uit een huis met twee mor
gen grond, een weitje en een windmolen. Het geheel werd ver
pacht aan molenaar Derck Hissinck. Deze betaalde daarvoor 
een pachtprijs van 40 daalders (60 gulden) plus de helft van "'t 
molster". Dit was het halve maalloon van alle graan, dat Ris
sinek per jaar verwerkte26 . Alleen het moutgemaal (van de 
gerst) mocht de mulder zelf houden27 . 

Maalloon 

Het cohier geeft verder enig inzicht in de verdiensten van de 
molenaar van Wilp. Zoals aangegeven bestond de jaarlijkse 
pachtsom uit een vast geldbedrag en uit de helft van het maal
loon. De laatst betaalae pachtsom bedroeg volgens het cohier 
160 carolusguldens. De vaste geldpacht was 60 guldens . Hieruit 
volgt dat de helft van het maalloon in 1647 100 gulden bedroeg. 
Mulder Hissinck genoot derhalve in 1647 buiten de moutop
brengst een maalloon van circa 200 gulden. 

Kennelijk vond men de opgegeven pachtopbrengst te laag.Na 
verdere informatie werd die opbrengst althans ambtshalve "ge
set" op 300 gulden! Van dit bedrag werd 200Jo afgetrokken 
voor onderhoud. De belastbare pachtwaarde bedroeg derhalve 
240 gulden. Over dit bedrag werd de verponding van 60Jo ' s 
jaars (de zesde penning) berekend. 
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Afb. 5: Vermelding van de Ploech met de "wintmue/en" in 
het verpondingscohier van 1650. 

Het Verpondingscohier leert voorts nog dat de huidige straat
weg in Wilpin 1648 "den Arnhemse Wech" heette. Ook in de 
18e en 19e eeuw was dit nog de gangbare benaming2s. Daar
naast stond de weg ook wel bekend als "de gemeine vaerwech 
naar Deventer"29 • De weg maakte al in de Middeleeuwen deel 
uit van de drukke handelsroute tussen Deventer en het Zuiden. 
Aanvankelijk liep deze route door het dorpiza. 
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De Lathmer 

De Wilper molen bleef tot 1679 verbonden aan het Huis te 
Wilp. In dat jaar maakte jonker Jan Pieter van Renesse een 
einde aan een traditie van tenminste 300 jaar. Op 23 juli 1679 
verkocht hij de oude Wilpse standaardmolen met onderhorig
heden aan zijn "buurman", Willem Harmen Baron van 
Broeckhuijsen, Heer tot de Lathmer3o. 

In het overdrachtsprotocol werden de overgedragen goederen 
beschreven als "zekere wijndtmoele tot Wilp gelegen, met alle 
ap- en dependentie vandien, met huijs, hof! en een camp saay
landt, genaamd de Ploegh, oost de gemene wegh, noord en 
west de wegh naar het Aardenbroeck, zuidt de caoperen 
Ploegh akkers". 

De verkoop verbond de Wilpse molen voor lange tijd aan de 
Lathmer. De Lathmer (Afb. 6) was in 1679 al een oud edel
mansgoed. Wellicht bestond het al in 127331. Het huis de Lath
mer lag op steenworpsafstand van de oude standaardmolen. 
Na diverse verbouwingen brandde het huis in 1909 geheel af. 
Het nadien opgetrokken gebouw maakt sedert 1949 deel uit 
van de leefgemeenschap van geestelijk gehandicapten De 
Lathmer32 . 

Afb. 6: Het Huis en Havezate de Lathmer ANNO 1730. 
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Van Broeckhuizen 

De Lathmer kwam in 1630 in bezit van het geslacht Van 
BroeckhuizenB . In dat jaar verkocht Derk van Brienen he t 
goed voor 48.000 gulden aan Wilt van Broeckhuizen. Laatstge 
noemde werd in 1648 opgevolgd door zijn zoon, Willem Har 
men van Broeckhuizen. Deze was dus al 30 jaar Heer van d e 
Lathmer, toen hij in 1679 de Wilpse standaardmolen kocht . 
Baron van Broeckhuizen was op dat moment reeds eigenaa r 
van een deel van de Molenenk of Leeuwenberger EnkH. 

Willem Herman van Broeckhuizen was vele jaren ambtsjonker 
van Voorst. Als zodanig speelde hij een eminente rol in het 17e 
eeuwse bestuur van het ambt. Hij overleed in 1683 en werd bij 
gezet in een grafkelder in de kerk van Wilp. De sluitsteen van 
deze kelder wordt daar nog steeds bewaard. Ook de kerk van 
Voorst bewaart nog een herinnering aan de man, die de Wilper 
molen aan de Lathmer bond. Zowel naam als wapen van Wil
lem Harmen van Broeckhuizen zijn gegoten in de uit 1680 date
rende kerkklok aldaarJs. 

Magescheid 

De nalatenschap van Willem Harmen van Broeckhuizen werd 
in 1700 verdeeld tussen de zeven kinderen uit zijn huwelijk met 
Johanna van Essen. Bij dit magescheid werd het huis en have
zate de Lathmer36 toegedeeld aan Wilt Jan van Broeckhuizen . 
Hij was de oudste van de zeven kinderen. 

De standaardmolen werd toegescheiden aan het jongste kind, 
Geertruida Margreta van Broeckhuizen. Bij akte van rnage
scheid d.d. 15 oktober 170037 werd bepaald, dat zij "sa/ heb
ben de meute met de hofstede daarbij en aengelegen ent Regh t 
van de Wint met het weiland de /aege Rij te, alles soa en als tot 
bevoorens bij de moo/enaer is gebruickt ". 

Windvang 

Blijkens de akte was aan de Wilper standaardmolen "het regh t 
van de wint" verbonden. Feite!ijk werd hiermee het z.g. recht 
van windvang bedoeld. Op grond van dit recht kon de eigenaar 
van de Wilper windmolen van al zijn naburen eisen geen bouw 
werken op te richten of bomen te planten die de windtoevoer 
naar de molen beletten38 • Het recht van windvang was een zeer 
gebruikelijk molenrecht. Het was min of meer automatisch aan 
elke windmolen verbonden. Het recht werd in Gelderland pu
bliekelijk beschermd. Zo bepaalde de Gelderse Landdag im 
1616 "dat op geene gemeijnten en gemeijne wegen tot nadeel 
van windkoorenmo/ens, staende op haere gewoontlijke p/aet
sen, eenige opgaende bomen geplante! worden en waerse tot 
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suleken nadeele bevonden werden, dat se aldaer tot kennisse 
van de respective gerigten sullen worden weggenomen39. 

Pachtcontract 

In 1709 verpachtte juffer Geertruida Margreta van Braeekhui
zen de standaardmolen aan Meester Cornelis Everts. Het con
tract van deze verpachting bleef bewaard40. Het geeft een uit
voerig beeld van 18e-eeuwse verhouding tussen de eigenaresse 
en de pachter van de Wilper standaardmolen. 

Verpacht werd "de Wilper koornwintmeulen met huijs, hof, 
saaijlant en een stuk weidelant de Rijte genaemt". De pacht 
werd aangegaan voor de gebruikelijke duur van 6 jaar. Deze 
ging in op Petri 1710 (22 februari) en eindigde op Petri 1716. 
Beide partijen mochten de overeenkomst na 3 jaar beëindigen 
" mits het een half jaer voor de verschijndag d'een of d'ander 
warde angekundigt". 

De pachtsom bedroeg 300 gulden per jaar. Daarbij kwam een 
jaarlijkse "toepagt" van een "half agtendeel boter". Tenslotte 
moest meester Everts direct bij het sluiten van de overeenkomst 
nog een voormede van 25 gulden betalen. De pacht werd in 
twee gedeelten voldaan: de ene helft op Sint Maartensdag (11 
november) , de andere helft op Petri. 

"Bij nagt en bij dage" 

Het onderhoud van de molen was uitvoerig geregeld. Meester 
Everts was verplicht "bij nagt en bij dage" naar beste kunnen 
te zorgen voor "de goede conservatie en behoudenis" van de 
molen, speciaal in geval van "storm, onweder en verdere ram
pen". Voor zijn rekening kwamen de gebruikelijke pachters
kosten van schoepen, hekken, zeilen, touwen, billen, kammen 
en staven. Verder moest de molenaar alle reparaties betalen 
"die onder één pont groot zijn". Alle duurdere reparaties kwa
men ten laste van de eigenares van de molen, onder twee voor
behouden: meester Everts moest de schade tijdig melden en 
"alles ten meesten oirbaer helpen overleggen". Als de molen 
tengevolge van herstelwerk 19 dagen "most stille staen" mocht 
de molenaar de gederfde inkomsten niet in mindering brengen 
op de pacht. 

Juffer Geertruida Margreta van Broeckhuizen nam de betaling 
van de verponding op zich. Ook het onderhoud van de mo
lenstenen kwam te harer laste. 

Waarschijnlijk was meester Everts uit een echte muldersfamilie 
afkomstig . Uit het contract blijkt althans dat ook zijn oom en 
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zwager het molenaarsvak uitoefenen. Beiden stelden zich borg 
voor de nakoming van de pachtovereenkomst, die op 10 jun i 
1709 mede door hen werd ondertekend. 

Proces 

De pachtovereenkomst leverde al na drie jaar problemen op. Im 
1713 begon juffer Van Braeekhuizen een proces tegen meester 
Everts wegens achterstallige molenpacht. Het proces diende 
voor het Hof te Arnhem4'. De totale achterstand bedroeg ruirm 
442 gulden, die juffer Van Braeekhuizen "in der minne niet 
kon ontvangen". In rechte eiste ze alsnog betaling van dit be
drag. Tevens vorderde ze ontbinding van de pachtovereen
komst. Helaas is niet bekend waarom meester Everts de pacht 
niet geheel betaalde. Het hielp hem evenwel niet: het Hof wees 
beide vorderingen van juffer Van Braeekhuizen toe. 

Brand 

De standaardmolen van Wilp heeft tot omstreeks 1720 dienst 
gedaan. Rond dat jaar raakte de molen tengevolge van een 
brand buiten gebruik. Dit blijkt althans uit een brief van de we
duwe van Evert Muller uit 1725. De molenaarsvrouw klaagde 
daarin haar financiële nood, die was ontstaan na het in onbruik 
raken van de molen. 

De molen aan de Arnhemseweg werd nooit meer hersteld. De 
herinnering er aan leefde echter nog lang voort. Nog in 1874 
stond het naburig terrein met de daarop gebouwde woning be
kend als de molenkamp42. 

Oude muldershuis 

Het oude molenaarshuis bleef nog lang bestaan. Dit gold ook 
voor zijn oude naam: het Muldershuis of de Ploeg43 . Nog in 
1820 stond het voormalige molenaarshuis aan de straatweg on
der die namen bekend44 . Daarnaast raakte het huis vanaf om
streeks 1720 ook bekend als het Smidshuis . Omstreeks die tijd 
kwam het huis namelijk in gebruik bij de uit Voorst afkomstige 
smid Peter Kok. Hij was de grondlegger van het bekende Wilp
se smedengeslacht Kok. De familie Kok handhaafde een oude 
traditie: behalve een smederij hield zij in de Ploeg de hele 18e 
eeuw een tapperij 4s. Jan Kok46 oefende nog in 1820 het smids
vak uit in de Ploeg. Kort nadien verplaatste hij zijn smidsacti
viteiten definitief naar de overzijde van de straatweg. Heden 
vindt men daar nog zijn voormalig huis, de "Smitten " -berg uit 
1821 47 . 
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HOOFDSTUK 11 
DE NIEUWE WILPERMOLEN 

''Lathmerse Moolen'' 
In 1736 begon een nieuw hoofdstuk in de Wilper molenhisto 
rie. In dat jaar verrees de opvolger van de oude Ploeg: de nieu
we Wilper Pel- en Koornmolen, ook wel genaamd de Lathmer 
se moolen (Afb. 7).48. 

De nieuwe molen met het bijbehorende mulderhuis (Afb. 8» 
werd gebouwd in de Wilpse buurtschap de Posterenk. De mo 
len verrees circa 1 kilometer westelijk van de oorspronkelijke 
molenplaats aan het einde 'van de Molenweg. In het Gelders 
Rijksarchief ligt een kaart uit 1771, waarop zowel de oude mo 
lenplaats als de nieuwe molen zijn afgebeeld (Afb. 9)49. 

"Post-ter-enk" 

De Posterenk was in 1736 maar amper een buurtschap te noe
men. Omstreeks die tijd stonden er slechts drie huizen: de boe.
renerven Ter Hinde en de Wilperhorst, alsmede de herberg de 
Postso. Ter Hinde en de Wilperhorst bestaan in vernieuwde 
vorm nog steeds. De Post is verdwenen. Het was een zeer oude 
herberg annex brouwerij 51 , die stond tegenover erve Ter Hin 
de. Reeds in 1610 was een zekere Johan Dubben "weert in die 
Poste"sz. Herberg de Post dankte zijn naam aan de grenspaa l 
of -post, die hier ooit op de Enk stond: de post-op-de-enk of 
wel de post-ter-enk. Aan deze paal dankt nu de hele buurtschap 
nog haar naam53 • De grond bij de Post stond nog in de 19e 
eeuw bekend als de Postakker. Iets verder van de molen lag in 
1736 nog een andere boerderij. Deze lag ten zuiden van de enk 
en heette dan ook Suidenenge of kortweg de Snenge. Thans 
heet een deel van het recreatiestrand Bussloo nog zo. 

Wilhem Harmen van Broeckhuizen 

De nieuwe molen werd gesticht op grond die behoorde bij de 
Lathmer. De molen behoorde dan ook in eigendom toe aan de 
heer van de Lathmer. In 1736 was dat Wilhem Barmen, baron 
Van Broeckhuizen. Wilhem Harmen van Braeekhuizen wa:s 
ambtsjanker van Voorst en burgemeester van Harderwijk . Hij 
trouwde met zijn "buurmeisje": Mechteld Jacomina van Lyn 
den. Zij was een dochter van ambtsjanker Berend Johan van 
Lynden tot de Leeuwenberg. De Leeuwenberg was een haveza 
te tegenover de Lathmer aan de overzijde van de Molenweg . 
Het kasteel werd eind vorige eeuw afgebrokens4 • De tegen
woordige molen bevat nog een herinnering aan de verbintenis 
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Afb. 8: Het oude molenaarshuis uit 1736. De aanbouw is mo
gelijk de bakkerij van Belt geweest. In het afgebroken 
voorhuis bevond zich een haardtegeltableau met de 
afbeelding van een molen. De kapconstructie beva t 
enige oude wiekbalken. 

van zijn stichters . In de romp boven de stelling is het in steem 
uitgehouwen alliantiewapen van Wilhem Harmen van Braeek
huizen en Mechteld Jacomina van Lynden aangebracht (Afb . 
10). 

Stichting 

Over de stichting van de nieuwe molen is weinig bekend . Alge 
meen wordt aangenomen, dat de molen in 1736 werd gesticht55 . 

Dat wordt afgeleid uit de jaarstenen boven de beide ingangen 
van de tegenwoordige molen. Deze bevatten het inschrift AN 
NO 1736 (Afb. 13). Bovendien dateert het voormalige mulders 
huis bij de molen blijkens zijn muurankers ook van 1736. 

Schriftelijke bewijzen van de stichting zijn er nauwelijks. De 
enige indirecte aanwijzing levert een protocol uit 1737 56 • In da t 
jaar verkochten de erven van Evert Muller aan Wilhem Har 
men van Braeekhuizen 5 akkers in de Molenenk. Blijkens he t 
protocol waren deze akkers "kort bij den oude molen 
gelegen" . Dit veronderstelt tevens het bestaan van een nieuwe 
molen. 

Windbrief 

Een vergunning of windbrief voor de nieuwe Wilper molen i s 
tot nu toe niet gevonden. Wellicht is deze nooit verleend. Ge -

17 



Afb. JO: Het Alliantiewapen van Wilhem Harmen van Braeek
huizen en Mechteld Jacomina van Lynden in de mo
lenromp. (foto: Martin Hollering) 

woonlijk was voor het oprichten van een molen zo'n vergun
ning van de Gelderse Landschap nodig. Mogelijk werd de aan
leg van de nieuwe Wilper molen echter beschouwd als een her
bouw of verplaatsing van de oude, in onbruik geraakte stan
daardmolen. Zo'n herbouw of verplaatsing was in de praktijk 
veelal zonder meer mogelijk 57 . 

Herberg 

Ook aan de nieuwe Wilper molen was een herberg verbonden. 
In 1749 werd deze geëxploiteerd door de molenaar Oerrit 
Oostendorp ss . Hij had vijf knechten aan het werk. De combi
natie molen-herberg was in het ambt Voorst ongewoon. Toch 
lag zij min of meer voor de hand. Molens werden gebouwd als 
produktiemiddel, maar fungeerden in het dagelijks leven te
vens als ontmoetingsplaats. Vooral de dorps- en buurtkoren
molens waren tot in onze eeuw, samen met de kerken, de beste 
plaatsen voor het horen van de lokale nieuwtjes s9 . Het houden 
van een herberg paste hier uiteraard zeer wel bij. 

Molenallee 

Wilhem Harmen van Braeekhuizen is niet alleen verantwoor
delijk te achten voor de bouw van de nieuwe Wilper molen. Hij 
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nam ook het initiatief tot een kostbare uitbreiding en verfraai
ing van het landgoed de Lathmer. Onder meer vervolmaakte 
hij het lanenstelsel van de Lathmer. Tussen 1700 en 1750 liet hij 
de Molenweg reconstrueren. Tot dan was dit een oude landweg 
geweest (Afb. 11). Baron van Braeekhuizen maakte er een 
kaarsrechte laan van. Sedertdien werd deze algemeen gekend 
als de (grote) Molenallees9a. In de vorige eeuw stond de allee 
ook wel bekend onder de naam van Kerkallees9c of 
Torenallee59b. 

Brand 

De molen uit 1736 heeft in zijn oorspronkelijke vorm niet lang 
bestaan. Omstreeks 1760 werd hij door brand geteisterd60 . De 
molen brandde echter niet geheel af. In een akte uit 1766 word t 
althans uitdrukkelijk gesproken over "hetgeen van de afge
brande molen is blijven staan " 61 . Daarnaast resteerde na de 
brand "een grote quantiteit ijserwerk", die werd gedeponeerd 
bij het huis de Lathmer62 . In 1764 vond een taxatie plaats van 
de verbrande molen. Samen met het muldershuis, verdene 
opstallen en bouwlanden werd de waarde van de molen alstoen 
bepaald op 6900 gulden63. 

Tot kort voor de brand werd de molen gepacht door meeste!" 
Hendrik Heerdink64 • Hij betaalde jaarlijks een geldpacht van 
475 gulden. In natura was hij voorts verschuldigd een vette 
gans, drie paar hoenderen, alsmede een varken van 150 pond65. 

Geldproblemen 

De herbouw van de verbrande molen liet enige jaren op zich 
wachten. Dit hield verband met de grote geldproblemen, 
waarin Wilhem Harmen van Braeekhuizen inmiddels was be
land. De kostbare uitbreiding en verfraaiing van het landgoed 
waren in belangrijke mate oorzaak van die problemen. DeZie 
leidden tenslotte tot het faillissement van baron Van Braeek
huizen en tot verkoop van vrijwel al zijn bezittingen. 

De problemen waren al in 1751 begonnen. In dat jaar verlang 
de Debora van der Hamme tevergeefs de betaling van een geld 
schuld van 16.753 gulden66 . Daarom liet zij beslag leggen op d e 
bezittingen van Wilhem Harmen van Broeckhuizen. Debora 
van der Hamme was ex-Vrouwe van de Lathmer en een tant e 
van Wilhem Harmen. Een brief uit 176567 werpt enig licht op 
de verstandhouding tussen Wilhem Harmen van Braeekhuizen 
en zijn tante. Daarin staat, dat eerstgenoemde "wel wist me t 
welke animositeijt enige personen teegens hem ingenomen wa
ren en dat enige personen voornemens waren hem de facto t e 
doen vertrekken". 
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9: 
"Caarte der A !lees" van havezate de Lathmer (1771). 
Aan de Molenallee rechtsboven: de oude molenplaats 
en linksonder: de nieuwe molen. 
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Afb. 11: Plan van het Huys Den Lathmer naar origineel uit 
1700 met daarop de nog niet gereconstrueerde Mole 
nallee. 
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Faillissement 

Baron van Braeekhuizen had het echter ook bepaald bont ge
maakt. Behalve zijn tante had hij omstreeks 1760 nog liefst 184 
andere crediteuren. Van Braeekhuizen heeft nog gepoogd zijn 
opdoemend faillissement te keren. Daartoe liet hij een groot 
deel van zijn bezittingen ten behoeve van de crediteuren verko
pen. De poging mislukte. Het kostte zelfs zijn plaats in de Ve
luwse Ridderschap. Op 8 april1756 werd hij hieruit wegens ge
brek aan voldoende vaste goederen ontslagen68 • Uiteindelij k 
werden op 17 februari 1766 al zijn Wilpse bezittingen openbaar 
verkocht. De veiling omvatte 15 percelen. Daartoe behoorden 
de Lathmer, de Leeuwenberg, diverse boerderijen, landerijen" 
alsmede het molenperceeL Dit werd omschreven als "een huis, 
bakhuis, hof en hetgeen van de afgebrande molen is blijven 
staan, met het bouwland, houtgewassen en dat varder hiertoe is 
gehorende, fesamen 5 mergen 4,5 hond, voorts een grote quan
titeit ij serwerk tot de molen gehoord hebbende "69 • 

Herbouw 

De goederen werden en masse gekocht door de Brummense ba
ron Lubbert Jan van Eek. Hij was buitengewoon raadsman 
voor Nederlands-Indië en Gouverneur van Ceylon . Baron Van 
Eek betaalde 124.500 gulden voor het hele complex70 • Enige 
maanden na de aankoop ervan stierf hij echter. 

De aanzienlijke nalatenschap van baron Van Eek werd twee 
jaar later verkocht door zijn vier broers en zusters. Aanneme
lijk is dat zij tussentijds de molen hebben laten herbouwen. In 
de verkoopakte van 10 oktober 176971 wordt althans niet meer 
gesproken over de verbrande molen. Het molenperceel wordt 
thans omschreven als "het huys, bakhuys, steenen windt 
coornmolen methoffen twee stucken bouwland". 

De molen zal derhalve tussen 1766 en 1769 zijn herbouwd en 
heeft in deze periode zijn huidige aanzien gekregen. Reeds kort 
na de herbouw werd een tekening van de hernieuwde koren
windmolen gemaakt. De tekening dateert van 1771 (Afb. 12). 
Zij komt voor op een kaart van het lanenplan van de Lathmer 
uit dat jaar72 • Bij de herbouw is kennelijk gebruik gemaakt van 
de jaarstenen uit de verbrande molen. Boven beide ingangen 
van de huidige molen is althans een sluitsteen aangebracht met 
het inschrift ANNO 1736 (Afb . 13). 

Robert Jasper van der Capellen 

De erven van Lubbert Jan van Eek verkochten de nalatenschap 
van hun broer in 1769 voor 130.500 gulden aan Robert Jasper 
van der Capellen 73. Van der Capellen kreeg kort na de aankoop 
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Afb. 12: Oudste tekening van de stenen Wilperkorenmolen 
met het molenaarshuis (1771). 

nationale bekendheid als leider van de volksdemocratische , 
anti-Oranjegezinde Patriottenbeweging74 • Voor die rol werd 
hij na het Oranjeherstel in 1787 bij verstek ter dood veroor 
deeld. 

Knibbelallee 

De omgeving van de Wilper molen bewaart nog een merkwaar 
dige herinnering aan baron Van der Capellen: de Knibbelallee . 
Van der Capellen legde deze laan omstreeks 1773 aan na een 
ruzie met zijn buurman: de Gietelse baron Andries Schimmel 
penninck van der Oye tot beide Pollen. 

Baron Schimmelpenninck had zich in de ogen van Van der Ca 
pellen een onhebbelijkheid aangemeten: hij maakte voor zij n 
rijtochten naar Twello "so dikwijls als hem dat luste", gebruilk 
van een laan, die vlak langs de oostzijde van het huis de Lath 
mer liep. Dat zinde Van der Capellen geheel niet, doch Schim 
melpenninck meende in zijn recht te staan. De kijvage liep uiit 
op een proces voor het Veluws Landgericht75. Ten behoev'e 
daarvan bracht de landmeter Roelof Arentzen in 1771 het la 
nenstelsel van de Lathmer in kaart (Afb . 9) .76 . 

Tot een vonnis kwam het nooit. De edelgeboren buurlieden 
kwamen voortijdig tot een minnelijk accoord 77 • Afgesproken 
werd dat Schimmelpenninck zou afzien van verder gebruik van 

24 



Afb. 13: Sluitsteen boven één der ingangen van de molen. 

de laan langs de Lathmer. Daartegenover verbond baron Van 
der Capellen zich op zijn kosten een nieuwe laan voor Schim
melpenninck en diens pachters aan te leggen. Deze moest bij de 
Keuterstraat beginnen en zou vlak bij de "Lathmerse mooie" 
uitkomen op " de Groote Moolenallee". Daarmee besloten de 
knibbelende edellieden hun twist en kreeg de Posterenk zijn 
' ' ruzielaantje'' ofwel Knibbelallee78 • 

Hertog 

Robert Jasper van der Capellen verkocht de Lathmer met on
derhorigheden in 1780 aan Peter, hertog van Lijtland, Cour
land en Semigaller79 . Deze verkocht het landgoed in 1790 door 
aan de koopman Ananias Willink80 • Willink bleef van 1790 tot 
1820 eigenaar van de Lathmer en van de Wilper molen. 

Molendwang 

Vijf jaar na Willinks aankoop voltrok zich de Bataafse Om
wenteling. De revolutie leidde hier te lande tot afschaffing van 
alle feodale rechten en privileges. Deze werden beschouwd als 
" treurige bewijzen der barbaarschheid van vorige dager. "81. 
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Onder meer verviel in 1795 het recht van molendwang. In 179 8 
werd het formeel afgeschaft82 • Voor de Wilper korenmole n 
had deze afschaffing geen gevolgen. De molen was gee n 
dwangmolen. D.w.z., de boeren van Wilp waren niet verplich t 
hun koren op de Wilper korenmolen te doen malens3 • Wel is 
mogelijk dat de heer van de Lathmer zijn pachtboeren veT
plichtte hun koren naar de Wilper molen te brengen. Met mo 
lendwang heeft dit echter niets te maken. 

Zo'n mogelijke verplichting vloeide voort uit het pachtcontra.c t 
en was derhalve vrijwillig aangegaan. Ook elders in het ambt 
Voorst bestond in 1795 geen dwangmolen. 

466 Morgen 

Tussen 1810 en 1820 was Lucas Hardsuycker molenaar van d e 
Wilper korenmolens4 • In deze periode bereikte het landgoed d e 
Lathmer de grootste oppervlakte uit zijn bestaanshistorie: 46 6 
morgen en 271 roeden. 

In 1820 verkocht Ananias Willink dit totale complex85 • Alstoen 
behoorden tot dit complex de volgende percelen: 86 

1. Het oud adelijk Huis en Havezaat den Lathmer met ere 
bouwhuizen, Hoven, Grachten, Cingels, Bouw en Weilan 
den en Boschgronden met alle regten en geregtigheden 
daartoe gehorende. 

2. Het huis , bakhuis, Steenen-Wind-Koornmolen met nof en 
twee stukken bouwland. 

3. Een kamp bouwland uit Pikkershorst. 
4. Het oud adelijk Kasteel en Havezaat den Leeuwenberg to t 

Wilp bij de Lathmer, met bouwhuis, schuur, schaapschot , 
bakhuis, berg, twee Hoven, Grachten, Cingels, Duiven 
vlugt, Bouw en Weilanden en Boschgronden. 

5. Het Klooster (Kerkstraat 31), bestaande in Huis en Hof , 
die genaamd is Peelsboomgaard. 

6. Een huis, hof en put en weideland onder de naam van MuU
dershuis of Ploeg. 

7 Drie stukken bouw- ' weideland aan elkanderen gelegeill , 
bekend onder de namen Ploegkamp, Bergkamp, waaron
der is gehoorende een gedeelte van de Molenallee van dem 
Arnhemsehen Weg af naar het dorp lopende; en dan nog 
een geerhoekje beplant met eikebaomen met het oude sme
dehuis en den aanschot aan den gemeente van Wilp . 

8. Een huis, hof, bouw en weiland met akkermaalsheggen, ge
naamd den Kuylderhof. 

9. Een stuk weiland van drie-vierde morgen. 
10. Twee weiden, genaamd de Dijksweiden. 
11. Een akkermaalsbosch, Middeldijk of Kruip genaamd. 
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12. Twee akkermaalsbosschen, de Melkakker en de Kleine 
Roggencamp genaamd. 

13. Twee akkermaalsbosschen in de Hoge Enk. 
14. Een stuk weiland van 2 morgen, de Grote Weerd. 
15. De Aarden en Aardenbroeker Tiende. 
16. De Groote Rouwe Weide en den Holtkamp. 
17. Een huisjen met bouw en weiland. 
18. Twee vakken in de Weversbosschen. 
19. Nog een vak in hetzelfde bosch. 
20. Een weide, de Mulders Leege Rijte genaamd. 
21. Nog een weide. 
22. Nog twee weiden. 
23. Het erf De Wilperhorst. 
24. Het erf den Bazelenberg met den katerstede den Leegen 

Helmig. 
25. Een stukje land uit de Hombrake, met alle regten, gerech

tigheden, prae-eminentien, leenkamer, Visscherije enz. tot 
deze goederen behorende. 

26. De Laage Rijte, zijnde weiland. 
27. Het Lage Landje of Hooimaatje, zijnde ook weiland. 
28. Het Huis en Heerlijkheid Wilp, mitsgaders het erf en goedl 

Voor-Wilp, met alle regt en gerechtigheid, zoo van leenka
mer, regt van inlossen van de Tiende Grasdelle, alsmede de 
Koeweide bij den Huize Wilp behorende. 

29. Den Hof te Wilp, de Tiende daarbij en de zogenaamde 
Roeters kamp. 

~0 . Het goed Overhuis of Suirhuis, bestaande in huis, hof, 
bouw en weilanden. 

31. Nog de geheele Hummensche Tiende alias de Hummenhol
der Tiend genaamd. 

32. Een vak in de Weversbosschen, vanouds genoemd het Bor
culosche of Bruinenbergs Bosch. 

33. Nog een stuk weiland, vanouds de Halve Dijksweide ge
naamd. 

34. Nog een stuk bouwland achter de Holtkamp. 
35. Twee banken of gestoeltens in de Hervormde Kerk va!ll 

Wilp, als hebbende altoos tot de huizen Leeuwenberg en de 
Lathmer behoord. 

Het totale complex werd bij akte van 12 juli 1820 aangekocht 
door mr. H. W. van Marle, mr. A. van Doorninck en H. Budde 
jr. uit Deventer. De koopprijs bedroeg 255.000 gulden. 
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Gerrit Jan Belt 

HOOFDSTUK 111 
IN MULDERS' HAND 

Geen jaar na deze aankoop begon een nieuw hoofdstuk in de 
Wilpse molenhistorie. Op 14 februari 1821 verkochten de heren 
Van Marle, Van Doorninck en Budde de Wilper korenmolen 
aan de Heetense molenaar en bakker Oerrit Jan Belt87 • Voor 
het eerst in zijn bestaanshistorie was de Wilpermolen daarmee 
eigendom geworden van de molenaar zelf. 

Belt kocht de volgende goederen: 
1. De steenen Wind-, Koorne-en Pelmolen, gelegen onder Wil

pe bij den Posterenk, thans in pagt bij Willem Arnoldus 
Kluevers, met het molenaarshuis, bakhuis en schuur met het 
hofland en boomgaard, groot 475 Geldersche roeden. 

2. Een eiken akkerrnaals en elsbosch met twee cingels ter we
derzijden van de Molenweg. 

3. Een stuk bouwland, de Lange Dwarschakkers, geleegen bij 
de moolen aan dezelfde zijde van de weg. 

4. Een stuk tiendvrij bouwland, den Torenakker genaamd, ge
legen bij de moolen aan de overzijde van de weg. 

5. Een stuk hooy en weiland, het Muldersland, thans in pagt 
bij de meier van Wilperhorst. 

De koopprijs bedroeg 12.000 gulden . Bovendien verplichtten 
de verkopers molenaar Belt de molen te verzekeren tegei1l 
brandschade. 

Bakkerij 

Oerrit Jan Belt ging wonen in de oude molenaarswoning uit 
1736 (Afb . 8). Dicht aan deze woning bouwde hij een bakkerij . 
De molen exploiteerde Belt zelf of gaf hij uit in pacht. Zo ver
pachtte hij de molen in 1833 voor een jaar aan zijn knecht Hen
drik Sanders88 • Omstreeks 1840 breidde Belt zijn nering uit met 
een grutterij aan de straatweg onder Appen. 

Belt stierf in 1857. De nalatenschap werd tussen zijn vier kinde
ren verdeeld89 • Het oude molenaarshuis met de nieuwe bakke
rij werd toegedeeld aan zijn zoon, de molenaar Albert Belt. 
Dochter Gerritdina Johanna Belt, gehuwd met de Voorster 
bakker en grutter Willem Bril , kreeg de grutterij onder Appen. 
Heden vindt men hier nog de "bakkerij van Bril" . 
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Elferink 

De molen werd toegedeeld aan de oudste dochter, Petronella 
Paulina Belt. Met het oog op de bakkersbelangen van Alberlt 
Belt werd haar bij testament verboden bij de molen ooit eem 
bakkerij te beginnen zonder toestemming van haar broer9o. Pe
tronella Belt heeft zich strikt aan dit verbod gehouden. Wel be:
gon ze een kruidenierswinkel. De winkel werd ondergebracht im 
een nieuw huis bij de molen. Dit werd in 1857 gebouwd na he;t 
huwelijk van Petronella Belt met de molenaar Johannes Elfe
rink. Een sluitsteen in de achtermuur van het huis herinnert 
nog heden aan de stichters: "JE en PPB 1857" (Afb. 14). 

Afb. 14: Rechts de voormalige winkel met woonhuis van Pe
tronella Belt. Links de voormalige bakkerij van 
Geertman. (foto: Martin Ho/lering) 

Nieuwe molens 

Rond 1857 was de Wilper korenmolen niet meer de enige in 
Wilp. Binnen korte tijd waren in de directe omgeving twee 
nieuwe molens verrezen. De ene werd omstreeks 1856 gestich t 
op de Postakker. Dichtbij vindt men thans gebouw BetheL I>e 
molen werd gebouwd door Reinder Roskam. Hij had een bak 
kerij en tapperij in het Pannenhuis aan de Enkweg91 . De molen 
van Roskam heeft niet lang bestaan92 • 

De andere molen werd tezelfder tijd gesticht door Roelof en 
Christina Gerritsen9J. Van deze koren- en pelmolen aan d.e 
straatwèg in Wilpresteert thans nog slechts de romp. De gelij k 
tijdige opkomst van beide molens had een eenvoudige reden. I n 
1856 werd de beruchte "belasting op het gemaal" afgeschaft94 . 

29 



Dit maakte de exploitatie van het molenbedrijf aanmerkelij ik 
aan trek k el ijk er. 

Veiling 

De Wilpermolen bleef tot 1892 eigendom van Petronella Pauh 
na Belt en haar schoonfamilie Elferink. In dat jaar werd de 
molen openbaar verkocht in logement Van Enter in Twello. 

De veiling omvatte 13 percelen, waarvan het hoofdperceel 
bestond uit "de windkorenmolen met annexe toestellen, pak
huis en tuin". Het tweede perceel omvatte "het boerenhuis me 
winkelbedrijf en weiland met vruchtbomen". 95 De massa ~ 
groot ruim acht hectare, werd gekocht door molenaar Anto
nius Wilhelmus Geertman en bakker Wilhelmus Johannes 
Geertman . De koopprijs bedroeg 16.215 gulden. 

Nieuwe bakkerij 

Het oude muldershuis uit 1736 met de bakkerij van Belt zij n 
nooit meer aan het molencomplex toegevoegd. De noodzaak 
daartoe verviel toen de Geertmannen nog voor 1900 een nieuwe 
bakkerij bouwden. Deze kwam te staan ten oosten van de win
kel (Afb. 14). 

In 1919 liet Anton Geertman het molencomplex veilen in café 
De Posterenk. Verkocht werd "de hecht en sterk gebouwde 
molen met bakkerij, flink ruim huis, waarin winkel en boeren
bedrijf, kookhuis, schuren, schuurberg, boomgaard, bouw- en 
weiland, groot 10.20.64 H.A." 

Pijnappel 

Het complex werd gekocht door Hein en Jan Pijnappel. 
Laatstgenoemde voegde een stalhouderij aan het bedrijf toe. Iru 
1929 verplaatste hij deze naar Twello. Voordien had hij de bak
kerij, alsmede het huis met de winkel verkocht aan Johan Bloe
m ers . De bakkerij bleef tot 1948 in handen van de familie Bloe
mers en werd daarna verkocht aan J .W. de Haan. Thans is de 
bakkerij van diens zoon. Het winkelbedrijf is nog "tot om
streeks 1975 voortgezet door de familie Bloemers en daarna op
geheven. 

Laatste molenaar 

Hein Pijnappel heeft de Wilpermolen tot 1958 geëxploiteerd. 
In zijn periode werden technische verbeteringen aangebracht. 
Daarentegen liep de molen ook aanzienlijke averij op tijdens de 
bevrijding van de Posterenk in 1945. Aan die bevrijding herin-. 
nert thans nog een gedenksteen in de romp van de Wilpermo
len. 
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Pijnappel verkocht de molen in 1958 aan J.J. Willemsen uit Et
ten. Hij was de laatste professionele molenaar op de Wilper
molen. Door de opkomst der mengvoederindustrie en andere 
veranderingen in de landbouw boette de Wilpermolen als vele 
soortgenoten gestaag aan betekenis in. De realisering van re
creatieobject Bussloo deed de rest. In dit gebied had vanouds 
de kern van de graanaanvoer naar de molen gelegen. Het weg
vallen hiervan betekende het einde van het professionele Wilp
se molenbedrijf. Mede vanwege de hoge onderhoudskosten 
verkocht mulder Willemsen de in 1975 gerestaureerde Wilper
molen in 1985 aan de gemeente Voorst. De prijs: 10.000 gul
den. 

Afb. 15: Molenaar Joop Wiltemsen en muldersknecht Harrie 
de Haan, bezig met het "kruien" (op de wind zetten) 
van de molen. 
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HOOFDSTUK IV 
EEN NIEUWE TOEKOMST 

Stichting 

In hetzelfde jaar van de overdracht der molen aan de gemeen te 
Voorst werd in de Posterenk opgericht de Stichting Behoud die 
Wilpermolen. De stichting heeft zich onder meer ten do el 
gesteld de Wilpermolen voor het nageslacht te behouden. Te
vens beoogt zij de molen in werking te houden en er een recrea 
tieve en sociale functie aan te geven. 

De stichting Behoud de Wilpermolen heeft daartoe het beheer 
en de exploitatie van de molen in handen gekregen. De verkrilj
ging van het eigendomsrecht c.q. opstalrecht wordt statutair 
gezien als belangrijk middel om de doelstellingen van de stich 
ting te realiseren. 

De stichting Behoud de Wilpermolen heeft daarmee de zorg op 
zich genomen voor een monument, dat eeuwenlang een centra 
le rol heeft gespeeld in het dagelijkse leven in Wilp en omge
ving. Die rol begon reeds in een grijs verleden, doch kan in aan 
gepaste vorm wellicht ook voor de toekomst met kracht wor 
den voortgezet. 

Interieurafbeelding (Martin Rollering) 
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Omvang 

HOOFSTUK V 
HISTORIE EN TECHNIEK 

Ook in technisch opzicht kent de Wilpermolen een vermeldens
waardige historie . Bouwtechnisch bezien valt de molen reeds 
op door zijn aanzienlijke omvang. Dit geeft aan dat bij de 
(her)bouw van de molen bepaald niet is bespaard op bouw
kosten. De Wilpermolen behoort dan ook tot de grootste en te
vens oudste stenen stellingmolens van Oost-Nederland. 

Steenkoppels 

Opmerkelijk is ook het aantal voormalige steenkoppels. Ge
woonlijk werkten de molens in de regio met twee of drie kop
pels en één spoorwieL De Wilpermolen kende echter zeker vier 
van deze steenkoppels. Ze stonden op de tweede verdieping of 
stellingzolder. De koppels werden aangedreven door het grote 
spoorwiel en hadden alle een eigen steenkraan. Wellicht stond 
een zolder hoger, op de luizolder, nog een koppel molenstenen 
met een tweede en kleiner spoorwieL 

Tarwestenen 

De Wilpermolen trok de steenkoppels nooit alle tegelijk. Deze 
hadden alle een eigen functie . Zo kende men veevoerstenen, 
tarwestenen, roggestenen en boekweitstenen. De tarwestenen 
dienden voor het uitmalen van tarwe voor menselijke con
sumptie . Veelal waren ze gekoppeld aan een buil. Dit was een 
zeef, die de zemelen van de bloem scheidde. De tarwestenen en 
de buil in de Wilpermolen zijn gedurende de Tweede Wereld
oorlog nog intensief gebruikt. Zij werden omstreeks 1960 we
gens ruimtegebrek uit de molen gesloopt. 

Vermoedelijk had de molen ook een of twee roggestenen. Dit 
ligt voor de hand. Rogge werd in deze omgeving oudtijds veel 
verbouwd en roggebrood was een veelgevraagd produkt. 

Van alle steenkoppels is alleen de voersteen overgebleven. Hij 
is te vinden op de stellingzolder . 

Drijfas 

Op de stellingzolder treft men ook de korte drijfas. Deze da
teert van omstreeks 1900. De as kan met een klein haaks wieltje 
door het spoorwiel worden aangedreven . Vroeger dreef deze as 
met een riem een tweede lange as aan. Deze lange as dreef op 
zijn beurt de elevator en mengmachine aan. Wellicht werden 
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door deze as nog meer werktuigen aangedreven. Bij windsti lte 
zorgde een electramotor voor de aandrijving. Het hele mec fu a
nisme werd omstreeks 1960 gesloopt. De mengmachine en e le
vator werden verplaatst naar de begane grond. Beide kreg en 
een eigen drij fmotor. Eerst in 1980 werd de korte drijfas we er 
gemonteerd. De as drijft thans een slijpsteen aan. 

Wiekenkruis 

De wieken van de Wilpermolen hebben een vlucht van 23 me
ter. Het wiekenkruis is uitgerust met remkleppen. Deze zi jn 
voorzien van een sleepring. De remkleppen openen zich tijde ns 
het malen automatisch zodra de molen een zekere snelhe id 
overschrijdt. Alsdan houden zij de molen op een vrij w el 
constant toerental. Het wieksysteem werd kort voor de oorlog 
aangebracht. Het is van zodanige kwaliteit dat bij de restau r a
tie van de Wilpermolen in 1975 alleen het houtwerk vernieuw d 
hoefde te worden. 

Nadere technische gegevens omtrent de Wilpermolen zijn on
der meer te vinden in het Gelders Molenboek. 
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NOTEN 

(gebruikte afkortingen): 
AKV = Algemene Kaartenverzameling 
GAD = Gemeente Archief Deventer 
GA V = Gemeente Archief Voorst 
GVA = GeldeFse Volksalmanak 
NA = Notarieel Archief 
RAG = Rijksarchief Gelderland 
RA V = Rechterlijk Archief van de Veluwe. 

I. L.A.J .W. Stoet, de Hof te Voorst, 1863 Bijlage Il. In het goederenre 
gister uit 1405 van de ambtman van Prüm wordt "die Luttik e 
Moelentijn " genoemd als pachtgrond van de Hof te Voorst. Het registe r 
is gebaseerd op stukken, die deels terugvoeren tot 893. Die Luttike Moe 
lentijn wordt ook vermeld in 1296 bij de verkoop van de Nijenbeekse mo 
len. In 1812 bestond op de Voorster Klei nog een stuk bouwland, ge 
noemd Het Molentje, RAG, NA Voorst nr . 1454 akte 192. 

2. P .N. van Doorninck, Register leenakten Gelreen Zutphen 1107-141 5 , 
Stadsarchief Dusseldorp, p. 344. Vgl. De Marke, 1984, nr . I. 

3a. J . Vredenberg, 1200 jaar Wilp p. 19; Nieuws uit eigen streek 1965, div . 
nummers. 

3b. GAD, NA Kronenberg 1820, akte 169. 
4. RAG, Hof civiele procesdossier 1551, nr. 8. 
5. Mr. F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten 1978, p. 193 e.v. 
6. RAG, Hof civiele procesdossiers 1551, nr. 8 stuk D. 
7. Groot Gelders Placaetboek, appendix dl. 2, p. 233-234 . 
8. RAG, NA Twello 1874 akte 73 en 78. 
9. Register cp de leenakteboeken Gelreen Zutphen, Arnhem, p. 343; RAG , 

RA V 953 Wilp fol. 26. 
10. RAG, Hof civiele procesdossiers 1551, nr. 8, stuk B. 
11. GAD, HGG nr. 1383, 1612. 
12. RAG, RAV 953, Dev. Dagblad 27 aug. 1981, inzake Kreeftenberg. 
12a. Wellicht houdt dit verband met de oude loop van de Arnhemseweg doo r 

de dorpskern van Wilp . 
13. RAG, RAV 949, 1679 Wilp. 
14. Museum De Waag. 
15. Claes Janss. Visscher: Nieuwe perfecte Kaerte van d'IJselstroom met een 

gedeelte van de Veluwe. 
16. RAG, AKV 247* door Ing. V.D. Heuvel. Uit de legenda blijkt, dat deze 

kaart een copie is van een origineel uit circa 1700. 
l7. GVA 1872. 
18. GVA 1872, p. 9. De vrouw van Johan van Renesse, Aleid van Cuijnre , 

was verwant aan het geslacht Wilp. 
19. GVA 1872, p. 6. 
20. RAG, RAV nr. 69 Voorst zaak nr. 3. 
21 . Idem. 
22. RAG, Staten van Veluwe nr. 820. 
23 . GVA 1895, p . 6. 
24. J . Vredenberg, 1200 jaar Wilp . 
25. GVA 1895, p. 6. 
26. Molster: oorspronkelijk de hoeveelheid meel, die de molenaar uit de 

meelzak mocht nemen van hen die het maalloon niet in geld betaalden . 
27. J. Vredenberg, de Kronyck jrg. 2 nr. 2 p. 14. 
28. RAG, Markenbeek Aard en Aardenbroek 1755-1843; GAD , NA Kronen 

berg 1820, akte 246 en 355. 
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29 . Register op de leenaktenboeken Gelreen Zutphen, Arnhem p. 345 . 
30. RAG, RAV nr. 949 Wilp 1679. 
31. G.J. Kedde, pers. aant. Huys en havezate De Lathmer: in 1273 werd 

reeds vermeld Domicus Albertus "de Latmere", ridder. De Lathmer was 
als leengoed verbonden aan het Huis Wilp m.u.v. de periode 1671-1737. 

32. G.J. Kedde, pers. aant. 
33. Idem. 
34. Register op de leenakteboeken Gelreen Zutphen, Arnhem p . 343. 
35. Bijdragen en Mededelingen Gelre 1910 XIII, F .A. Hoefer. 
36. In de akte is sprake van de "Lacmer". 
37. RAG, Arch . Van Broeckhuijsen nr. 132. 
38. F.Ç.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten p. I92. 
39 . Groot Gelders Placaetboek, appendix dl. 2, p. 233-234. Deventer Dag-

blad 6 augustus 1982, Molen Duistervoorde, J .H . Hermsen. 
40. RAG, Hof civiele procesdossiers 1713 nr. 4. 
41. Idem. 
42. Zie noot 8. 
43. RAG, RAV 953 fol. 33; RAV 954, fol. 5. 
44. GAD, NA Kronenberg 1820 nr . 355 en 246: ook wel De Paole genaamd. 
45. RAG, arch. Staten van Veluwe nr. 304. 
46. Jan Kok was tussen 1811-1 813 burgemeester van Wilp. 
47. Over dit huis: J.H. Hermsen, Deventer Dagblad 30 augustus 1981. 
48. RAG, RAV 952 fol. 97; RAV nr. 267, 1770 zaak nr. 5. 
49. RAG, AKV 247*. 
50. Zie noot 45. 
51. RAG, RAV 925 Wilp fol. 34 en 36 . 
52. RAV nr. 65, p. 95; GAY oud-archief nr. 130; verbaal omaetspenningen 

1665-1666, p. 110: Henrich in de Post voor verteringen betaald 3-10-0. 
53. Zie hier over: J .H. Hermsen, Deventer Dagblad 18 augustus 1982, Grens 

bepaalde naam van boerderij De Inde. 
54. RAG, NA Voorst nr . 4694. 
55. Gelders Molenbeek, p . 560. 
56. RAG, RAV nr. 952, Wilp 24 april1737 . 
57. H. Hagen, Molens, Mulders, Meesters, p. 19 RAG, Arch. Huize Hack-

fort" nr. 179. 
58. Zie noot 45. 
59. Drs. Nijhof, Windmolens in Nederland, p. 56. 
59a. RAG , RAV 952 Wilp fol. 89; RAV 953 fol. 61 Wilp. 
59b. RAG, NA Twello 1892 akte 115 . 
59c. Minuutplan Wilp sectie C. 
60. De brand was tussen 1758 en 1764: RAG, RAV 752 Wilp fol. 97 en 

RAGm Arch. van Yoërst van Lynden, nr. 167. 
61. RAG, RA V 953 Wi1p fol. 33. 
62 . RAG, Arch . van Voërst van Lynden nr . 167 . 
63. Idem. 
64. RAG, RAV nr. 752 Wilp fol. 97. 
65. Zie noot 62. 
66. RAG, RA V nr. 608, Memorie schout C. v. Haastenburg d.d. 27 februari 

1759. 
67. RAG, RAV nr. 608 . 
68. RAG, Arch. Schimmelpenninck van de Oye tot de Poll nr. 3. 
69. RAG, RA V 953 Wilp fol. 33. 
70. RAGm RAV 953 Wilp fol. 33. 
71. RAG, RAV 953 Wilp fol. 45. 
72 . RAG,AKV247*. 
73. RAG , RAV 953 Wi1p fol. 45. 
74 . A.H. Wertheim, Geschiedenis van Gelderland 1492-1795, p. 312, Werken 

Gelre IV, H.A. Westrate. 
75. RAG, RAV 267. 
76. RAG, AKV 247*. 
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77. RAG, RAV 953 Wilp fol. 6!. 
78. Woordenboek der Nederlandsche taal: knibbelen = ruziën. 
79. RAG, RAV 954 Wilp fo l. 5. 
80. RAG, RAV 954 Wilp fo l. 47. 
8!. RAG, Gewestelijke Besturen 1795-1813 nr. 110. 
82. F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten p. 4!. 
83. H. Hagens, Molens, Mulders, Meesters, p. 20. 
84. RAG, NA Twello 1811 nr. 118; GAD NA Kronenberg 1820, nr. 169_ 
85. Inmiddels rentenier in Amsterdam. 
86. GAD, NA Kronenberg, 1820 nr. 169. 
87. GAD, NA Kronenberg, 1821 nr. 343. 
88. RAG, NA Twello, 1833 nr . 204. 
89. RAG, NA Twello, 1856 nr. 134. 
90. Idem . 
91. In de jaren 70 startte in deze thans verdwenen boerderij de bekende plaat-

selijke jeugdsociëteit Pampus haar activiteiten. 
92. RAG, NA Voorst 1845, nr. 2101; 1854 nr. 5836; 1869 nr. 8549. 
93. RAG , NA Voorst 1869, nr . 8549. 
94. P. Nijhof, Windmolens in Nederland p . 54. 
95. RAG, NA Twello 1892, nr. 115 . 

Afb. 16: Draagbalk van de koningspil met inkervingen von 
molenaars en molenknechten vanaf 1777. 
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