
DE MOLENS 

VAN ROSMALEN
Zeven eeuwen malen 

voor boer, bakker en burger

BESTELFORMULIER 
De prijs van het boek is (bij voorintekening) € 19,95.  Het bedrag zal, 

via een machtiging tot incasso, na 1 augustus 2018 worden geïnd.

Ondergetekende bestelt hierbij ……. exemplaren van het boek

De Molens van Rosmalen tegen een speciale intekenprijs van € 19,95. 

Indien u de bestelling per post toegezonden wilt hebben, betaalt u

 € 5,00 extra per exemplaar. 

U machtigt hierbij de penningmeester van de ‘Vereniging Vrienden van 

de Molens van ’s-Hertogenbosch’ eenmalig om het totaalbedrag na 

1 augustus 2018 af te schrijven van uw bankrekening: 

IBAN ...........................................................................................................  

T.N.V ...........................................................................................................   

Naam ..........................................................................................................

Straat + huisnummer .................................................................................

Postcode + plaats .......................................................................................

Email adres ................................................................................................

Ondertekening:

....................................................................................................................

Naam:

....................................................................................................................

Datum:

....................................................................................................................

DEZE AANBIEDING 

IS  GELDIG TOT

1 JUNI 2018 NU IN DE VOORVERKOOP

EEN UNIEK BOEK 
OVER HET
VERLEDEN EN  
HEDEN VAN 

U kunt dit bestelformulier in een gefrankeerde envelop zenden aan:

Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch

Secretariaat t.n.v. E. Verhoeven

Buitenpepersdreef 22, 5231 AH ’s-Hertogenbosch

Bestellingen via email: eamjverhoeven@planet.nl  

U krijgt een bevestiging van uw bestelling.

17043_MolenPromo_def.indd   1 27-06-17   09:12



De molen aan de Molenstraat in Rosmalen is een trouwe dorpsgenoot 
voor inwoners en een warm welkom voor de reiziger. 
Behalve deze kenmerkende standerdmolen stonden er nog meer molens 
binnen de gemeentegrens zoals de Rosmalense watermolen bij Coude-
water en door paarden aangedreven rosmolens. Op Landgoed Eijken-
burg stond korte tijd, slechts dertien jaar, een soort poldermolen.

Ook de uit Friesland geïmporteerde stellingmolen van Duffhues 
heeft een korte staat van dienst en daarvan rest thans alleen nog de  
molenromp. Op de grens van Rosmalen met Berlicum stond in de Mid-
deleeuwen een windmolen waarvan het vermoeden bestaat dat het de 
voorloper is van de huidige molen aan de Molenstraat.

In De molens van Rosmalen vindt u een schat aan informatie over al 
deze molens die met hun rijke geschiedenis een stempel op het dorps-
leven gedrukt hebben. Maar wij kijken ook naar de rol die molens 
speelden in Nederland, het boeren- en bakkersgemaal. En om een in-
druk te krijgen van het maalproces werpen we een blik in de grutterij. 
Daarnaast duiken we in de wereld van het slaan van olie, het opvoeren 
van water, de mensen die de diverse molens bedienen, de molenaar, de 
molenmaker, molen- en wiekentaal én molenaarstermen.  

U merkt het al, De molens van Rosmalen werpt een blik in het veel-
zijdige leven van molens als industrie, als erfgoed en hun rol in de 
gemeenschap. Het doet gedegen verslag over het rijke molenaarsvak, 
staat boordevol weetjes en verhalen uit de overlevering. De standerd-
molen vormt de kern van dit boek. Rijk geïllustreerd en vol unieke  
foto’s, tekeningen en etsen.

Het moge duidelijk zijn dat De molens van Rosmalen, niet op uw koffie-
tafel mag ontbreken. 

De molens van Rosmalen is nu reeds op voorintekening te bestellen. 
Vul daartoe het bestelformulier op de achterzijde in, zodat u gegaran-
deert niet achter het net vist.

Bron: Oud Rosmalen. Henk de Werd. 
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 4.4 Vijzelmolen als bijzonderheid

 Dat de vijzelmolen op het buitengoed Eikenburg zo bijzonder (en zeldzaam) was, 

komt doordat deze windwatermolen naast die aan de Dieze in de Polder van der Eigen, de enige 

vijzelmolen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch was, aldus een vermelding uit 1847 uit een be-

kend aardrijkskundig woordenboek.  Vier jaar later, in 1851, wordt Eikenburg met zijn zeldzame 

molen als volgt omschreven: “landg[oed] in de Meijerij van ’s Hertogenbosch, gem[eente] Ros-

malen, nabij den straatweg van ’s Hertogenbosch naar Grave. Het bestaat gedeeltelijk uit hooge 

en omtrent voor de helft uit lage gronden, waarop eenige jaren geleden een vijzel- of schroefwa-

termolen is gesticht; eene zeldzaamheid in deze streken of hooge gronden.”  

 4.5 Vijzel en vijzelmolen

 Wat een vijzel en een vijzelmolen is,  maakt het WNT duidelijk. Dit woordenboek 

omschrijft vijzelmolen met ‘molen met wind of stroom bewogen, waarin het wateropbrengend 

werktuig een vijzel is.’  

Zag de molen  

er misschien zo uit? 

FOTO R.VOGELS       

Houten vijzel 

TEKENING G. POUW      
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De Maliskampse vijzelmolen wordt, zoals meerdere malen in bovenstaande bronnen wordt ver-

meld, door wind aangedreven. Het begrip vijzel wordt omschreven met ‘werktuig voor het op-

voeren van water, bestaande uit een spil met gewoonlijk twee of drie evenwijdige schroefvlakken 

er omheen.’  De vijzel  werd pas vanaf 1634 toegepast voor het opvoeren van water door molens, 

naast de toen al bestaande methode met het scheprad.  Eigenlijk is een vijzelmolen niet meer dan 

een uitgebreide toepassing van de schroef(gang) van Archimedes, de Griekse wis- en natuurkun-

dige die leefde van circa 287 tot 212 voor Christus.  (Zie ook onder het volgende kopje.) 

 4.6 Tonvijzel

 Wat de (bouw)technische gegevens van de Maliskampse vijzelmolen betreft, verschaf-

fen de gegevens uit het al eerder genoemde aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa dui-

delijkheid. Het is “een windwatermolen, hebbende 10.40 ellen vlugt, en malende het water door 

middel van eenen in dezen molen aangebragten tonmolen, lang 5 ellen, wijd 1 el, over het kruis, 

ruim 1 el, op.” 

De molen heeft tot taak omtrent 40 bunder lage grond van het overigens hoog gelegen landgoed 

Eikenburg, dat ongeveer 90 bunder groot is, van overtollig water te “bevrijden” (verlossen). 

Zeer waarschijnlijk is de vijzelmolen op Eikenburg een houten achtkante molen geweest, omdat 

in de tijd van de oprichting van de Maliskampse molen veel molens te koop werden aangeboden. 

Dit kon gebeuren doordat men in de verschillende  droogmakerijen in het noorden en westen 

van ons land deze molens niet meer nodig had om de watergebieden of polders droog te maken. 

In die zelfde tijd zijn er ook veel poldermolens omgebouwd tot industriemolens en kregen ze op 

deze wijze een tweede leven.

Bij de vijzelmolen zit de waterloop te midden van de molenromp. Anders gezegd, de aandrijving 

van de vijzel zit midden in de molen. De grote as (koningspil) komt vanuit het midden van de kap 

naar beneden. Op de onderzijde zit een kammenwiel dat in de kammen van het wiel grijpt dat 

vastzit op de as van de vijzel. De vijzel is een vaste vijzel/ asschroef die in een cilinder (ton) vastzit: 

de tonvijzel, veelal toegepast in kleine molens zoals de rosmolen en tjasker. 

De wat grotere molens hadden een vijzel met een, twee of drie spoeden . Deze waren opgesloten 

in een gemetselde halfcilindervormige kuip. De lengte bepaalde uiteraard de mogelijke opvoer-

hoogte en deze was weer afhankelijk van de capaciteit van de molen. Hoe groter de molen, hoe 

langer de vijzel, hoe groter de opvoerhoogte. 

Een ton van 5 el [lees: 5 meter!] is behoorlijk groot.  Dat houdt in dat de molen het water zeker 

twee à drie meter omhoog kon brengen. Dat betekent dan dat de molen vermoedelijk op de we-

teringdijk heeft gestaan en dat de vijzel wel drie meter lager in de afvoersloot heeft gelegen. (NB. 

Bij de bespreking van de verkoop van de ‘afbraak’  van de molen wordt in de daarbij horende 

eindnoten een aantal molentermen nader omschreven.)

Tonvijzel 

TEKENING G.POUW/R.VOGELS
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HOOFDSTUK 5 

DE 
STANDERDMOLEN 
ROSMALEN                                               

Voordat u aan dit hoofdstuk begint…. Na meer dan 31 jaren het beheer over bovengenoemde molen gehad te hebben, vond ik het van belang de historie over deze molen en voor zover bekend ook van zijn eventuele voorgangers, vast te leggen in een boek. De grote ‘voorbeelden’ voor deze molen stonden ooit “om de hoek” op de weg naar ’s-Hertogenbosch en later op de wallen in deze stad. Maar Rosmalen had, gezien de agrarische omgeving, ook zelf  molens nodig. Deze molen is hiervan nog het enige overblijfsel. Graag neem ik u mee in de geschiedenis van deze molen die eigenlijk pas in 1732 begint. Ik wil stilstaan bij de molenaars die er op gewerkt hebben; hoe de molen van Rijkseigendom overging in particuliere handen; hoe hij daarna toch weer in handen kwam van de gemeente Rosmalen en later de gemeente ‘s-Hertogenbosch; hoe deze eigenaren hun monumentenplicht hebben opgevat en vervuld; hoe monumentaal hij is; etc. U mag het mij niet kwalijk nemen dat ik met name mijn periode op de molen wat meer heb uitgewerkt. Veel lees- en kijkplezier.

RENÉ VOGELS
molenaar van 1985 tot 2016
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