t
-

$
\.

Een prachtige foto van de Mosterdpot. De korenschoven staan op de nog onbebouwde
Molenakker te drogen in de zon om daarna gedorst te worden.
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DE MOLBNAARS VAI\ DE
MOSTERDPOT
Peter van den Elsen

is volgens woordenboek van Dale een krachtterm. Deze krachtterm zou gebruikt kunnen zijn door de kinderen Toelen.
Hier hadden ze dan ook hun redenen voor. De geschiedenis van de Gemertse molenaars en hun molens is genoegzaam beschreven. Maar in deze beschrijvingen ontbrak steeds een molenaar. De vader van de kinderen
Toelen: Petrus Toelen, molenaar van de Mosterdpot van 1925 tot 193g.
Dit artikel beoogt een opsomming te geven van de molenaars die op de
Mosterdpot hebben gewerkt en/of eigenaar waren. Daarnaast wordt de reeds
bekende geschiedenis op onderdelen aangevuld of herzien.
Sapperdemallemosterdpot

Molen de Mosterdpot
Met toestemming van de Duitse orde liet molenarin Anna Margarethe van
Boxtel, weduwe van Dani€l Kivits, in 1770 een nieuwe molen bouwen. Ze
kreeg de luisterrijke naam de Mosterdpot en vond een plaats op de Molenakker, in het midden van de lijn die liep van molen het Zoutvat naar molen
de Beer.l De Mosterdpot was een bergmoren die gebruikt werd als olie- en
runmolen. Run, dat men verkreeg door het fijnmalen van eikenschors, werd
gebruikt voor het looien van leer. De orie die de bergmolen produceerde is
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de zogenaamde raapolie, dat geperst werd uit oliehoudende zaden, zoals
mosterd- en koolraapzaad. Aan het malen van mosterdzaad ontleent de
molen waarschijnlijk zijn naam. Het lijkt aannemelijk dat de molen naast
olie ook mosterd produceerde en dat er in het marktwezen ooit iets heeft
bestaan als 'Gemertse mosterd', naast de Zaanse mosterd.

Olieslagers
Tot welk tijdstip de Mosterdpot als oliemolen is gebruikt kon ik niet
achterhalen. In het patentregister van 1806 wordt Gijsbert Godefridus Kivits, pachter van de oliemolen, als olieslager vermeld. Matijs Cares staat te
boek als zijn olieslagersknecht. Van het malen van run blijkt dan niets.
De Mosterdpot was als enige molen altijd in particuliere handen, in tegenstelling tot de andere molens, die aanvankelijk eigendom wiuen van de
Duitse orde. Na de bouw in 1770 zou de molen nog meer dan een eeuw in
eigendom blijven van loten uit de familie Kivits. Godefridus Kivits nam de
molen van zijn moeder over, en nadat hij was overleden, bleef de molen in
een onverdeelde boedel. Zoon Henricus Kivits, zelf molenaar van de Beer
en het Zouwat, trad daarbij als zaakgelastigde op. Zijn broer Gijsbert had
de molen in huur. In 1843 kwam de molen in eigendom van Henricus; zijn
kinderen Henricus en Paulus waren de molenaars, terwijl broer Egidius, een
bakker, in 1881 samen met Henricus eigenaar is. Egidius Kivits had maar
liefst vier molenaarsknechten in dienst. De Mosterdpot staat in laatstgenoemd jaar te boek als een windoliemolen en windkorenmolen. Doordat de
eveneens in hun bezit zijnde molen De Beer rond 1880 in onbruik raakte,
werd de Mosterdpot meer en meer gebruikt voor het malen van graan. Uit
een landbouwtelling uit het begin van deze eeuw blijkt dat er in Gemert
gemiddeld zo'n drie hectare koolzaad werd verbouwd. Zelfs als de Mosterdpot een regiofunctie had voor het malen van koolzaad, dan nog was het
onvoldoende om er een kostwinning aan over te houden.2
Tot het begin van deze eeuw bleef zoals gezegd de molen in eigendom van
de familie Kivits en haar erfgenamen.3 In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd de molen verhuurd aan Henricus de Veth, wiens moeder,
Bernadine Elisabeth Kivits, mede€igenaresse was. Het is onjuist, zoals Van
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Molenaar Petrus Toelen poseert op den hofpad, ca. 1950.
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der Velden en Zoetmulder stellen, dat 'Hein de Vet', zoals hij in de
volksmond werd genoemd, een bijnaam was. Hij heette namelijk zo.a
Nadat Henricus de Veth in 1908 is overleden, verkopen de erven Kivits de
molen aan Richardus Jansen, in de volksmond beter bekend als 'Graort
Jansen'. De van Velp geboortige Jansen had voor die tijd als molenaarsknecht al vele jaren in Gemert gewerkt. Hij trouwde op tweeenvijftig jarige
leeftijd met bierbrouwersdochter Wilhelmina Verbakel uit het Kruiseind.
Het paar, dat kinderloos bleef, woonde in de Molenstraat. Door zijn
maaschappelijke functies was Graort een bekend figuur in de Gemertse
gemeenschap. Hij was ondermeer voorzitter van het R.K. Armbestuur en
uit dien hoofde regent van het Gasthuis, en verder verdienstelijk lid van de
5
O. L. Vrouwebroederschap en de Heilige Famil ie.
Op 26 mei 1909 krijgt Jansen, die zich graanmolenaar noemt, vergunning
voor het plaatsen van een benzinemoter van zestien P.K. voor graanmolen
de Mosterdpot. Deze technische vernieuwing zorgde er voor dat hij op
windstille dagen niet langer arbeidsloos toe hoefde te kdken.
ln 1925 pensioneert Jansen zichzelf en verkoopt de molen met bijbehorende
goederen aan Petrus Toelen. Een mogelijke voorvader van hem, Teodorus
Toelen, was in 1806 als molenaarsknecht in dienst van de familie Kivits.
Petrus Toelen kwam van Uden alwaar zijn familie de Velmolen aan de Molenkant bemaalde.6 Evenals zijn voorgangers woonde ook hij niet bij de
molen, maar vestigde hij zich in Gemert in de buurt van 'De Eendracht',nabij de hoek St. Annastraat-Molenakkerstraat. Het molenaarshuis
werd verhuurd.
Van Toelen kan met zekerheid gezegd worden dat hij alleen graan maalde.
Naast molenaar was hij echter ook handelaar in granen en veevoederartikelen. Steeds meer molenaars waren tot de handel overgegaan om zo hun
teruglopende maalinkomsten te compenseren. Deze terugloop had twee
redenen. Enerzijds door de opkomst van de machinaalmaalderijen en
anderzijds door de opgang die de Boerenbond (CHV-CAV) doormaakte.
Vanwege zijn gezondheid deed Toelen de Mosterdpot, inclusief het daarnaast gelegen woonhuis, in 1938 over aan Jan Winkelmolen voor de som
van dertienduizend gulden.T

Jan Winkelmolen kwam uit Nederweert en zijn echtgenote, Roelofsen, uit
Babberich. Ze stamden allebei uit oude molenaarsgeslachten.
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Een klap van de molen
TER GEDACHTENTS AAN ONS INNTG
GELIEFD ZOONT'E

Henricus Martinus Maria
O. L. 'Hccr

gcborca E Oct. l9{2 ca dor
wccr tcruggcnoEco op 15 Februri 196

l,!'eD nict Vadcr. scen lict M*dcr
ltry'ea niet dat cca cngcl kwao
En rJ*' klcioe licvc altic
Met zich uar dcn hcacl aao.

ln uw bilziln licvc oudcr
Vloog iL op aaar rhoocr ord
Dar rnaak ik E€t dc rngdtio
Hcoclvrcugde oogetord.
Licve Vadcr. licvc Medcr
Drmg uw tranca blikt oahmg
Hcilige vdlult ltrooEt ou tcgcn
Waar oiin zrcltic hcocavlog.
Ecns <irukt gii Eij eer asD 't han!
Liefkoost uil gdiik e.lccr
Eens:rr ik. co du voor ccuwrg
\;aderLcf cn Mcdcr wccr.
lk bid hrer vor aiid bres Gn zaic3
W-at miadcr wii .llr!dc, rE.
Dar @k zii dcn heocl wiunca
Vragen wij vaa God dco Hccr.
A- VOGET.S
I. VOGELS-VAN DE LAAR

De molen wilde ook nog weleens ongelukken veroorzaken. Het was daarom ten
strengste verboden zich op de molenberg

te begeven als 'het hekje' gesloten was.
Dat dit niet zonder reden was bleek in
1946, toen de vierjarige Henricus Vogels,
zoon van BDr Vogels, toch op de berg
ging en door een klap van een molenwiek
om het leven kwam.
Ook dienstbode Bertha van den Hurk, die
de mulder eens op een geklopt ei wilde

tracteren, kreeg een klap van de molen.
Maar deze keer viel het mee. Het belette
haar in ieder geval niet om in goede
gezondheid een hoge ouderdom te bereiken.

Vader, Yader, de molen brandt
ln

1962 schreef Van der Velden dat de Mosterdpot in l9O2 afgebrand zou
zijn. Dit gegeven kan ik met archiefbronnen niet bevestigen.E Van de door
hem genoemde tweede brand, die van 1954, het volgende.
Het verjaardagsfeest van molenaarsdochter Corrie Toelen, in Gemert beter
bekend als zuster Toelen, in de avond van 11 maart 1954, liep al ten einde
toen de feestelingen opgeschrikt werden door een vuurgloed die door het
gordUn zichtbaar werd. De jarige wist meteen wat er aan de hand was:
"Vader, vader, de molen brandt." Over de hofoad, zoals de familie Toelen
zo vaak gedaan had, liepen ze voor het laatst naar de Mosterdpot. De molen
brandde geheel uit en werd niet meer hersteld. De volgende dag moest het
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De molen aan de voorkant gezien, met daarvoor het molenaarshuis. Op deze plaats is

nu

Winkelmolens dierspeciaalzaak gevestigd.
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brandweercorps van Eindhoven de Gemertse vrijwilligers een helpende hand
toesteken. De wieken stonden namelijk op vallen en aangezien de stedelijke
blussers over een zogenaamde 'MargirusJadder' beschikten, kon het gevaar
bezworen worden.e
De brand betekende een zware slag voor het bedrijf van winkermolen. Het
was laag verzekerd en van de uitkering werd de restwaarde van de molen
nog afgetrokken. Dankzij de hulp van de gemeente en de Boerenbond kon
het werk worden voortgezet. Korte tijd later kon een nieuw pakhuis worden
gebouwd met een hamermolen van 25 P.K. en een moderne mengmachine,
waarmee het veevoer werd gemengd voor de boeren uit de omgeving.
Een verslag van de brand in de Helmondse courant besluit met de opmer-

king: 'Naar verluidt zou Monumenteuorg zich met het herster van deze
windmolen bemoeien.' of dit daadwerkelijk gebeurde valt te betwijfelen.
wat wel uit het artikel duidelijk naar voren komt is dat windmolens als
economische middelen hadden afgedaan. Molens waren voortaan een object
voor monumentenzorg.
Door de opkomst van de machinaalmaalderijen en de Boerenbond was het
voor veel kleine mulders niet mogelijk het hoofd boven water te houden.
voor winkelmolen werd de handel in veevoederartikelen steeds belangrijker. De zaak werd door zoon Jan winkelmolen uitgebouwd tot een dierenspeciaalzaak. De handel in veevoederartikelen is nog steeds een belangrijke
kernactiviteit. waar eens het mosterd- en raapzaad gemalen werd tot olie,
verkoopt Winkelmolen dit zaad nu als vogelvoer.

L[ist van molenaars (eigenaar/pachter) van de Mosterdpot in de periode 1770 - 1954

1
2
3

sh 19,l

Anna Margaretha van Boxtel weduwe
Dani6l Kivits
1770 - 1783
Godefridus Kivis Ged. 1744) 1783 - 1799
Joanna Maria van Will weduwe
Godefridus Kivis
1789 - v.1806
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Gijsbert Godefr idus Kivits

7
8

9
10

(pachter)

v.1806

Henricus (ged. 1812) en
Paulus Ged. l8l9) Kivits
Egidius en Henricus Kivits,

1843 -

eigenaars

l88l -

Henricus de Veth, pachter
Richardus J. Jansen
Petrus Toelen
Jan Winkelmolen

+1881
1909
1925
1938

-

1843?

1908
- 1908

- t925
- 1938
- 19s4

Met dank aan Dien Scheepers-van Kessel en Marij van Pelt-Vos.
NOTEN
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2
3
4

5
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ln weekblad 'De Zuid-Willemsvaart' kon ik van de brand in 1902 geen verslag
vinden. Wel staat in 1902 op 12 november onder het kopje Gemert vermeld
dat: "onze molenaars het tenslotte toch eens zijn geworden. ln een verleden
maandag gehouden vergadering hebben zij besloten, de molenkar af te schaffen, een vast maalloon te stellen en ook de bakkers geen rogge af te laten
halen of meel thuis te brengen dan tegen vergoeding.'
Gemeente Archief Helmond, Helmondse Courant 13-1 1-1954; 9e jrg. no 291 .
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De Mosterdpot. Duidelijk is te zien dat de molen op een berg staat. De foto geeft tevens een
beeld van de Molenakkerstraat. Rechts naast de molen het pakhuis en het molenaarshuis,
bijna helemaal links, het in 1938 gebouwde cafd van Piet Snijders, laatst caf6 T&T en nu
cen witgoedsalon.
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