
"De Ruyter" en "De Volksvriend"

Ad Otten

LangduurthetnietmeerendankanmenkomendevanuitderichtingBeek
enDonkdebebouwdekomvanGemertviaZuid-omenoost-omgeheel
links laten liggen. Van het oude GemeÍt ontwaart men dan langs de weg

aan de rotonde ,n., Ot óudestraat slechts die molen met één wiek half

schuilgaandachter.'ng'aun'ilo'Deze.molenstaatbijdeGemertenaar
bekend onder de nuur'lp. volksvriend". over de geschiedenis van deze

moren,dietochwelheelhardaaneenalgehelerestauratietoeis,istotnu
toe weinig gepubliceerd. over d".roorge.Jhiedenis - de huidige molen heeft

eenvoorlopergehadopdezelfdeplaats-iszelfsnauwelijksietsbekend.
Mulder van Roij *."i ird"r"en wel te vertellen dat de vorige_mole1"::

Ruyter" geheten *oL nttttn' HU zal daarbij wijzen op een steen m een

topgevel van zijn woonhuis waarop een man ie paarO is afgebeeld met de

vermelding "oe nu]áï;; ;;t jaartat 1670' Dê gevelsteen moet met het

binnenwerk van de molen - zo men zegt u\t de Záanstreek - in de vorige

eeuw hier naartoe zijn gekomen... Het á, ..n houten molen die zo'n dikke

honderd jaar geleden tót oe grond toe afbrandde waarna de huidige stenen

beltmolenwerdgebouwd.Inhetgemeentearchiefenindokumentatieopde
heemkamer Ufi.itt over ;'Oe Ruyter:' echter nog wel meer te achterhalen'

Molen t'De Ruytertt
In het najaar van tá63 diende Johannes de Kinderen, molenaar uit Nistelro-

de, bij het college van B & W te Cemett een verzoek in om aan de

oudestraatteGemerteenkorenwindmolentemogenbouwenopdepercelen
kadastraal bekend ui' át nurnnters E29' 30 en 34i Niet van B & W en ook
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Gevelsteen "De Ruyter 1670" - foto Egi Roijakkers, sept. '94.

niet van de zijde van de ingezetenen waren daartegen bezwaren. Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant gaf in mei 1864 haar 'zegen' aan de
plannen. In het patentregister van de gemeente Gemert van het jaar
1865/1866 liet J. de Kinderen zich inschrijven als korenmolenaar op een

windmolen, waarvan de huurwaarde werd getaxeerd op / 150,-.3 Tot in het
jaat 1890 moest eenieder "patent" aanvragen bij de gemeente voor de
uitoefening van een beroep of ambt, met uitzondering van geestelijken,
ambtenaren, boeren, schippers en voerlieden.? Aangenomen mag dus
worden dat uiterlijk in 1865 de molen aan de Oudestraat in bedrijf kwam.
Uit overlevering is bekend gebleven dat de voorloper van De Volksvriend
een Zaanse achtkantige stellingmolen was. Een molen die, afgezien van de
bekleding, van hetzelfde type moet zijn geweest als de uit Zaandijk
afkomstige "Bijenkorf' die in 1908 te Gemert in d'Elding werd opgebouwd.
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Elke molen droeg van oudsher een naam en op grond van het voorkomen

van de in het vorengaande besproken gevelsteen ligt het voor de hand te

veronderstellen dat de molen die omtrent 1865 aan de Oudestraat in bedrijf

kwam, de naam "De Ruyter" droeg. Een vermelding in het Zaanlands

Jaarboek van 1934 over de Zaanse molen "De Ruyter" l|kÍ die veronder-

stelling helemaal 'hard' te maken. Geschreven werd namelijk over zekere

Hendrik van Voorst, koopman te Zaandam, die op 20 december 1862 als

lasthebber van zijn broer Gerard, "de meelmolen De Ruyter met deszelfs

omgaande en staande werk of gereedschappen, woonhuis, tuin, erf en

veráere aanhorigheden" voor / 6000,- verkocht aan zekere Cornelis Prins

Simonszoon, een koopman te Wormerveer. Het jaarboek vermeldt verder

dat de molen spoedig daarop werd geamoveerd, terwijl in 1864 het erf waar

de molen gestaan had, werd verkocht aan de gemeente. De jaartallen van

sloop in Zaandam en wederopbouw in Gemert sluiten exact op elkaar aan.

Bovendien weten we dat tegelijk met de molen ook alle aanhorigheden in

Zaandam, het molenhuis incluis, werden gesloopt. De gevelsteen De Ruyter

moet daar zeker toe behoord hebben. De molen "De Ruyter" die in de jaren

186411865 aan de Oudestraat een tweede leven begon, had blijkens het

jaartal 1670 op de gevelsteen, al zo'n 195 jaar gemalen.

be molen dateerde uit het tijdvak dat admiraal De Ruyter als nationale

'zeeheld' zijn grootste triomfen vierde. Of de naamgeving van de molen

gerelateerd kan worden aan de met name in Holland enorme populariteit

van deze nationale 'zeeheld' blijft echter vooralsnog de vraag.

Hoe lang De Kinderen te Gemert molenaar op De Ruyter is gebleven is

eu.n""n. (nog) onbekend. Zelfs is het de vraag of hij de molen ooit zelf

heeft geëxploiteerd want zijn naam wordt nergens in de bevolkingsregisters

van Gemert aangetroffen. Hoe het ook zij, in de beginjaren tachtig van de

vorige eeuw duikt in ieder geval zekere Willem van den Boomen op als

molenaar en ook als eigenaar van de molen aan de Oudestraat. Deze mulder

moet een ondernemend man zijn geweest. In 1884, drie jaar na ziin
huwelijk en wellicht diens intrek in molen en molenhuis vraagt hij een

hinderwefvergunning aan voor de oprichting van een stoomkoren- en

oliemaalderi.l U1 Oe windmolen aan de Oudestraat. De stoommaalderij werd

nog hetzelfde jaar in werking gesteld.5

Niót in de besproken stoommaalderij maaf in windmolen De Ruyter
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ontstond op 30 november 1887 brand. De krant meldde 's anderendaags:

Gemert: Gisterenmorgen 4 uur brandde alhier de wind-, graan- en schors-
molen van den molenaar W. v.d. Boomen op de Ou^de Straat tot de grond
toe af. Niets werd gered. Naar men verneemt is de molen verzekerd, de

inboedel echter niet, waaronder meer dan lffi mud rogge, als mede de

molenaarskar met paardentuig enz. Oorzaok onbekend.6
Molenaar Van den Boomen ging niet bij de pakken neerzitten. De stoom-
maalderij alleen was hem niet genoeg

Molen "De Volksvriend'r
Op 8 mei 1888, dat is binnen een half jaar na de voor "De Ruyter" fatale
molenbrand, kreeg molenaar Van den Boomen vergunning voor de

oprichting van een nieuwe wind-, graan- en schorsmolen. Dat zou "De
Volksvriend" worden. Dit keer werd geen aftandse houten molen uit
Holland geïmporteerd en opgebouwd, maar werd een stoer aandoende

stenen beltmolen aan de Oudestraat opgetrokken. Afgaande op de aanvraag

van de hinderwefvergunning zou behalve het malen van graan de molen ook
gedroogde bast van eikebomen tot run vermalen. Deze erg brandbare run
werd gebruilt als looistof voor huiden. In Gemert waren in de tweede helft
van de negentiende eeuw nog verschillende leerlooiers gevestigd, voor wie
de run belangrijk was. Van den Boomen speelde op die behoefte in. Als
modern ondernemer stond hij wijd en zijd bekend. In de jaren zestig van
deze eeuw weten bejaarden zich nog te herinneren dat zelfs boeren uit
Oploo en Sint-Anthonis door de Peel bij hem hun graan kwamen brengen.
Eens rond kerstmis toen de wind voor enkele weken verstek liet gaan

stonden er zo'n 15 tot20 karren in een rij op hun beurt te wachten.t
Willem van den Boomen overleed te Gemert op 29-10-1,91,2. Hij had geen

opvolger. Zijn huwelijk met Anna Gitzels was kinderloos gebleven. De
weduwe Van den Boomen schijnt het bedrijf met de hulp van molenaars-
knechten nog enige tijd te hebben voortgezet maar in het voorjaar van L9l4
verhuist z\j nau Deurne. Kort tevoren moet de molen, de stoommaalderij
met ketel, het pakhuis en het molenhuis op een openbare veiling zijn
verkocht. Voor / 5150,- werd de pas gehuwde molenaarszoon Hub van
Roij, die tot dan toe nog bij zijn vader werkte op standaardmolen "Het
Zouwat" op de Molenakker, de nieuwe mulder van "De Volksvriend". Tot
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Foto van omstreeks 1940. In het midden "De Volksvriend" met een hoogte van 17 en een

molenvlucht van21 ,5 meter. Links het molenhuis, rechts het voormalige stoomgebouw.

lmeilg20staatoverigensdeschoonvadervandenieuwemulder,teweten
slager Hendrik Gruijïers uit Gemert, te boek als eigenaar van het

g.ío,r*"n.omplex dai bestond uit molen, woonhuis' pakhuis en stoomge-

bouw.8
Vijftig jaar later, in januari 1963, vierden Hub van Roij en zijn echtgenote

en eáárie (Mio cruilters hun gouden huwelijksfeest. In de plaatselijke en

regionale krant en ook in het vaÈblad van de molenaar werd met het gouden

bÀidspaar en hun zoon Adriaan van Roij die als molenaar in de voetsporen

van zijn vader en grootvader was getreden, teruggeblikt op vijftig jaar

malen met De Volksvriend.e
Toen het molenaarsechtpaar van Roij-Gruijters zich rond 1913 op de

oudestraat vestigde *u..n er in de gemeente Gemert zeven windmolens in

bedrijf. In 1963 was De Volksvriend nog als enige windmolen-in-bedrijf
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Een prachtige foto van mulder Hub van Roij - Fotocollectie F. van Roij.



De molenkap in 1994 - foto: Egi Roijakkers

overgebleven. De molen van Hub's vader op de Molenakker was de eerste

geweest die als 'concurrent' van het toneel verdween na sloop in 1917. Hub

van Roij was door de jaren heen overigens heel wat concurrent-mulders
behulpzaam. Hij stond bekend als een bijzonder kundig 'scherper' van

molenstenen. Zo onderhield hij de molenstenen van molen de Peperbus in
de Molenstraat, van Sint Victor in De Mortel en zelfs molens van verwan-
ten in Eerde en in Zeeland. Door zijn vakmanschap en zijn gehechtheid aan

het oude molenbedrijf was in 1963 De Volksvriend nog altijd een molen-in-
bedrijf die er zijn mocht. Een molen vergde veel onderhoud. De gouden

bruidegom vertelde dat in zijn tijd het gehele binnenwerk van De Volks-
vriend al eens vervangen was, dat in plaats van houten wieken iizeten
waren aangebracht en dat de molen drie keer een andere kap had gekregen.

Ook de stoommaalderij naast de molen onderging nogal wat wijziging en

werd uiteindelijk zelfs geliquideerd. Al lang voor de oorlog werd het
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stoomgebouw aan de straat louter pakhuis terwijl gelijktijdig in de molen-
berg een (benzine)motorkamer werd ingericht, gebouwd van steen en gedekt
met beton. De stoere windmolen bleef echter de trots van mulder Van Roij.
In een gloedvolle toespraak tot het gouden mulders-echtpaar kon burge-
meester De Bekker in 1963 nog wijzen op de kracht die de molen aan de
Oudestraat uitstraalde. Iedereen beaamde het. Had niet DAF kort tevoren
voor op de bedrijfskalender, de stoere Gemertse Volksvriend uitgekozen,
als decor voor de presentatie van de nieuwste DAF-wagen.
Kort voor het bruiloftsfeest in januari 1963 onderging de windmolen nog
een grondige restauratie. Nu in 1994, ruim dertig jaar later, mag zo'n beurt
de op de Rijksmonumentenlijst geplaatste molen wel weer eens opnieuw ten
deel vallen...

Met dank aan Peter van de Wijngaard, die het merendeel van de hiernavol-
gende bronnen opspoorde en aanreikte.

NOTEN:

1. GAG - Processen-verbaal B&W (Voorlopig) lnvnr.43, blz.42
2. K. de Meyier, Geschiedenis van het Nederlandse Patentrecht, Arnhem 1870.
3. GAG - Patentregister 1865/1866, blz.33 volgnr.262
4. Notitie van Martien van der Wijst in Gemerts Heem nr.27 (blz.11) overgeno-

men uit: Zaanlands Jaarboek 1934. blz.88-89
5. GAG - Hinderwetvergunning d.d. 26-3-1884 tnv W. vd Boomen Oudestraat.
6. De Zuidwillemsvaart 1-12-1887
7. Zie artikel over windmolen "De Volksvriend" in GemeÍtse Courant 7-6-1962.
8. Zie artikel over gouden bruiloÍt echtpaar Van Roy-Gruijters in Gemertse

Courant 26-12-1962;Zie ook koopcontract d.d. 1 mei 1920 opgemaakt voor
notaris Sprengers te Gemert (Part. Coll. F. van Roij).

9. De Molenaar, Wkbl. voor maalderij, graan- en veevoederhandel, 22-1-1963;
Gemertse Courant 26-1 2-1 962
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