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De Vier Winden te Putten op de keper
bekeken
Erwin Esselink
Inleiding
In het artikel over de
Amsterdamse
renmolens in

stadskohet

ja-

nuarinummer van Molenwereld komt de volgende zinsnede voor: Zo
stonden er in Putten op
de Veluwe op het eind
van

de

negentiende

eeuw op het oog twee
loepzuivere

Amster-

damse-korenmolens,
Het Hert en De Vier
Winden.... Over de geschiedenis van de huidige molen ‘t Hert en
zijn voorgangers is al
eerder

gepubliceerd,

o.a. bij het honderdjarig
De Vier Winden omstreeks 1920. Bij de molen werd in
1914 een schuur gebouwd, met name bedoeld voor de
opslag van eikenschors. Eikenschors kon maar gedurende een korte periode 'geoogst' worden (mei/juni) en
moest daarna droog worden opgeslagen. Met beide
Puttense molens kon eikenschors gemalen worden.

bestaan

in

1999,

maar het verleden van
De Vier Winden is wat
meer in nevelen gehuld.
Zo lijkt het bouwjaar
een Amsterdams verle-

den uit te sluiten en ook de naamgeving van de molen is een
verhaal apart.
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In 1828 koopt bakker Hendrik van de Poll (1760-1847) korenmolen 't Hert in het dorp Putten, een voorganger van de huidige
molen 't Hert. De
molen is bestemd
voor zijn zoon
Hendrik (18091855). De toenmalige pachter van de
molen, Teunis
Drost, moet omzien
naar een andere
molen.
Putten in 1812. Midden onder staat een voorganger van
molen 't Hert, die op dezelfde plaats stond als de huidige
molen. Links bij De Vier Winden zou in 1829 de gelijknamige molen worden gebouwd. De naam is dus ouder dan de
molen!

Hij besluit een eigen molen te laten
bouwen

en

richt

zich eind 1828 tot
Koning Willem I met

het verzoek om toestemming voor de bouw van een derde korenmolen in Putten. De twee andere molens in die tijd waren de
eerder genoemde molen 't Hert van Van de Poll in het dorp en de
Allersche molen of Aldermolen, die aan de Molensteeg stond, ongeveer halverwege Putten - Nijkerk. Drost wil de molen oprichten
op een stuk grond genaamd de Vier Winden, even ten westen
van het dorp aan de nieuwe straatweg. Natuurlijk is Hendrik van
de Poll, die net 't Hert gekocht had, niet blij met dit voornemen
en hij dient een bezwaarschrift in. Hij vreest, dat niet alleen 't
Hert, maar ook de Allersche molen in hun bestaan bedreigd
worden. Om die reden vraagt hij de gemeenteraad om een negatief advies aan de koning uit te brengen. Op 27 november 1828
buigt de raad zich over het verzoek. Men staat niet afwijzend tegenover het verzoek van Drost, hoewel men eigenlijk twee molens wel voldoende vindt. Op 7 januari 1829 komt de zaak opnieuw aan de orde. Om ook aan het bezwaar van Van de Poll tegemoet te komen stelt de raad een aanvullende voorwaarde aan
de bouw van de molen. Men vindt dat de plek, die Drost op het
oog heeft, te dicht bij de molen van Van de Poll ligt (hemelsbreed
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ongeveer 0,5 kilometer). Daarom wil de raad dat Drost de molen
bouwt in de buurtschap Garwerden (tegenwoordig Gerven genaamd). Gerven ligt in een uithoek aan de zuidkant van de gemeente, richting Voorthuizen. Drost voelt hier weinig voor en
wijzigt zijn plannen niet. Op 17 februari 1829 krijgt hij toch toestemming van de koning voor de bouw van een korenmolen in de
Vier Winden. Drost wil de molen ook meteen als pelmolen laten
inrichten en dat wordt goedgevonden. In december 1829 is de
molen bedrijfsklaar met één koppel stenen. In januari 1830 kan
ook het andere koppel stenen in gebruik genomen worden en is
de molen voltooid.
De molen krijgt de naam De Vier Winden, naar het perceel
waarop

hij

verrezen

is.

Hoewel zeer toepasselijk
voor

een

molen

is

de

naam dus ouder dan de
molen zelf. Overigens zou
De Vier Winden als naam
voor het perceel niet verwijzen naar de wind uit de
vier

windstreken,

maar

naar een oude oppervlaktemaat:

de

wind.

Vier

winden was dus de oppervlakte van het stuk land
en ook de bijbehorende
boerderij droeg die naam.
Als de molen voltooid is
Na het overlijden op jonge leeftijd van de laatste molenaar
Drost, wordt de molen in 1858 publiek verkocht. De koren-, run- en pelmolen De Vier Winden komt dan in handen van de molenaarsfamilie Huisman. Advertentie uit het
Overveluwsch Weekblad van 15 mei 1858.

neemt Teunis Drost met
zijn gezin intrek in dit
huis,

dat

voortaan

molenaarswoning
zal doen.

als

dienst
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Van Drost naar Huisman
In 1836 wil Drost de molen ook tot runmolen laten inrichten
voor het malen van eikenschors. De gemeenteraad van Putten
heeft hier geen bezwaar tegen. Teunis Drost ging het in zijn leven bepaald niet voor de wind. Van zijn zeven kinderen overlijden er vijf op relatief jonge leeftijd. Teunis zelf overlijdt in 1848
op 52-jarige leeftijd. Zijn schoonzoon Gerrit Schouten zet het
bedrijf voort, maar hij is eigenlijk onderwijzer. In 1854 vertrekt
hij dan ook naar Amersfoort en wordt de molen te huur aangeboden: ‘eene goed onderhoudene en altijd ruim gemaal hebbende
achtkante wind koren pel- en runmolen, genaamd De Vier Winden’. De jongste en enig overgebleven zoon van Teunis Drost,
Aaldert Willem, is ondertussen 20 jaar en hij blijft op de molen
werken. Hij overlijdt in 1858 op slechts 24-jarige leeftijd. Dat is
de reden voor de erfgenamen om de molen publiek te gaan verkopen.
Bij de finale verkoop op 28
mei 1858 wordt Gerrit Huisman (1817-1887) de nieuwe
eigenaar. Net als Teunis Drost
30 jaar eerder was ook Huisman

pachter van molen ‘t

Hert en hij grijpt de kans om
een eigen molen te bezitten.

Naast koren- en runmolen is De Vier
Winden ook pelmolen geweest. Advertentie
uit De Harderwijker van 30 oktober 1918.

Op 6 mei 1884 slaat de bliksem in de molen, maar een begin van
de brand kan snel geblust worden. Na het overlijden van Gerrit
neemt zijn zoon Elbert (1845-1913) de molen over. Zijn jongere
broer Derk (1852, ook Dirk genoemd) wordt ook molenaar. Na
Elbert wordt diens zoon Gerrit (1872-1948) eigenaar van de molen en hij zou de laatste molenaar van De Vier Winden zijn.
Huisman en Van de Poll van molen 't Hert waren weliswaar concurrenten van elkaar, maar in tijden van nood hielp men elkaar.
Toen de molen van Van de Poll op 3 augustus 1899 afbrandde
nam Huisman een groot deel van het werk over, totdat de nieuwe molen klaar was.
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Fragment van een tekening van Jan de Beijer uit 1755 met een gezicht van de Schans
(thans Sarphatistraat) op de Muiderpoort en de Baangracht (thans Plantage Muidergracht). In het midden korenmolen De Valk op het bolwerk Diemen en rechts korenmolen Het Fortuin op het bolwerk Weesp. Voor wie minder bekend is in Amsterdam,
maar wel de jaarvergadering van De Hollandsche Molen bezoekt: de Muiderpoort is de
poort, waar men vanaf het Tropenmuseum tegenaan kijkt. De Valk stond ongeveer 0,5
kilometer ten westen van het Tropenmuseum.

Raadsels rond De Vier Winden
Tot nu toe hebben we geen verband met
een Amsterdams verleden van De Vier
Winden

kunnen

leggen

en

ook

het

bouwjaar 1829 sluit niet aan bij de afbraakgolf van de Amsterdamse korenmolens in de tweede helft van de negentiende eeuw. Toch is het een loepzuivere
Amsterdamse korenmolen, om met de
woorden van Johan Bakker te spreken.
In december 1922 kreeg Huisman
vergunning voor de plaatsing van
een gas- of oliemotor bij zijn molen. Bericht uit De Harderwijker
van 9 januari 1923.

De molen was een imposante verschijning aan de rand van de Putter Eng en
van ver zichtbaar. Ongetwijfeld behoor-

de hij tot de grootste van de Veluwe. De molen is altijd volop als
windmolen in bedrijf geweest, al kon er sedert 1923 ook motorisch gemalen worden. De motor was ondergebracht in een stenen gebouwtje, dat tegen de molen gebouwd was.
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Gezicht vanuit het westen op de Putter Eng met molen De Vier Winden en het dorp Putten op de achtergrond omstreeks 1900. Uiterst rechts staat het molenaarshuis van ‘t Hert. Molen ‘t Hert zelf valt net buiten
beeld. Fotocollectie Vereniging De Hollandsche Molen.

Naast de herkomst is ook het einde van de molen wat raadselachtig. In veel be-schrijvingen van de molen is te lezen, dat deze
in februari 1926 verbrandde. Dit
is waarschijnlijk terug te voeren
op de aante-kening, die Anton
ten Bruggencate, archivaris bij
De Hollandsche Molen, maakte
op het fiche van De Vier Winden.
Naspeuringen

in

historische

kranten uit die maand leverden
niets op, zodat de vraag rees of
de molen wel verbrand was. In
het vakblad De Molenaar van 24
februari

1926

biedt

Advertentie uit De Molenaar van 24 februari 1926, waarin o.a. de ijzeren as
van de molen te koop wordt aangeboden. Er is dus 'iets' met de molen gebeurd, waardoor deze as niet meer nodig is.

Huisman

o.a. een ijzeren as te koop aan. Er moet dus wel iets met de molen gebeurd zijn. Verder terugzoeken in de tijd leverde een advertentie op in het weekblad De Harderwijker van 22 januari
1926. Daarin deelt Huisman mee, dat hij de zaak op dezelfde
voet wil voortzetten, na het afbranden van zijn molen. De molen
was dus inderdaad verbrand, maar eerder dan februari 1926.
Verder speuren leverde een verslag van de brand op in het Nun-
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speets Nieuws en Advertentieblad van zaterdag 23 januari 1926:

Vier Winden omstreeks 1910, prachtig gelegen aan de rand van de Putter Eng en malend
op het noordoosten. Een loepzuivere Amsterdamse korenmolen, om met de woorden van
Johan Bakker te spreken. Zoals gebruikelijk bij die molens had ook De Vier Winden vier
baliedeuren. Het zandpad langs de molen werd later verhard en is thans de Engweg. In
de verte de nog bestaande molen 't Hert met molenaarshuis.

PUTTEN. Maandagavond omstreeks 11 uur ging de brandhoorn.
Aan de wijze waarop alarm werd geblazen, kon reeds worden afgeleid, dat de brand ernstig was. En wie haastig een raam openschoof of zich naar buiten spoedde zag de lucht roodgekleurd en
door den mist straalde een vuurgloed ver uit. De molen van den
heer Huisman stond in lichte laaie. Geweldig was de brand. Toen
we er bij kwamen, had het vuur zich reeds medegedeeld aan het
motorgebouwtje en een groote schuur, waarin veel schors was
geborgen. Het stevig geraamte stond nog trotsch te midden van
den vuurgloed, maar eindelijk - even maakten de wieken nog een
laatsten rondgang - moest 't zwichten en met donderend geraas
stortte de molen zich op de brandende schuur. Hoog laaiden de
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vlammen op en een geweldige vonkenregen dreef voort op den
adem van den kouden Zuidooster. Natuurlijk stond de brandweer
weerloos tegenover zoo'n vuurzee. Een paard kwam in de vlammen om. Door den mist was de brand alleen op betrekkelijk korten afstand zichtbaar. Daaruit kan ook verklaard worden, dat 't
vuur gelegenheid had zich van de overwinning te verzekeren, alvorens iets van den brand werd bemerkt. Toen de vlammen naar
buiten sloegen, was 't binnen reeds één reusachtige vuurgloed. De
molen dateerde van 1867, toen hij uit de asch herrees. Nu zal hij
waarschijnlijk niet worden opgebouwd. Een jaar of drie geleden
werd hij reeds met den ondergang bedreigd, maar toen wist men
't vuur tijdig te blusschen.
Weekblad De Harderwijker vermeldt nog dat in de verbrande
schuur ongeveer 300 mud schors was opgeslagen.

De Vier Winden met de gelijknamige boerderij/molenaarswoning, gezien vanaf de Dorpsstraat rond
1920. Naast het molenaarsbedrijf dreef Huisman ook een pension.

De Dorpsstraat in Putten eind jaren 50. Rechts de boerderij annex molenaarswoning De Vier Winden. In de loop der jaren werd de staat van de woning steeds
slechter, zodat deze in 1978 werd afgebroken, samen met de maalderij. Daarna
werd er een wijkje met seniorenwoningen gebouwd, genaamd De Vier Winden.
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In de zomer van 1867
wordt De Valk voor
afbraak verkocht. Uiterlijk 28 augustus
1867 moet het terrein
ontruimd zijn. Advertentie uit het Algemeen Handelsblad
van 17 juni 1867.

De molen is dus op de koude, mistige maandagavond van 18 januari 1926 door onbekende oorzaak verbrand. In het gedetailleerde verslag van de brand staat verder nog een korte, maar belangrijke zin: ‘De molen dateerde van 1867, toen hij uit de asch
herrees’. Als dat jaartal juist is, dan is de molen in dat jaar herbouwd met zeer waarschijnlijk onderdelen van een Amsterdamse
stadskorenmolen. Het jaar 1867 past ook prima in de sloopgolf
van Amsterdamse korenmolens, die globaal tussen 1860 en
1890 plaatsvond. Onderzoek in het gemeentearchief van Putten
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leverde inderdaad een bevestiging van dit jaartal op: de molen
De Vier Winden verbrandde door onbekende oorzaak op 4 juli
1867. Het is natuurlijk verleidelijk om te kijken welke Amsterdamse korenmolen er naar Putten verplaatst zou kunnen zijn.

Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 23 juli 1867,
waarin Huisman om een molen voor overplaatsing naar Putten vraagt.

Uit de lijst met jaartallen van verdwijnen van de Amsterdamse
korenmolens, geplaatst in het januarinummer van Molenwereld,
blijkt dat er in 1867 één korenmolen is afgebroken, en wel De
Valk in het bolwerk Diemen. Van deze molen werd eerder verondersteld, dat hij in 1866 moest wijken voor de bouw van een militair hospitaal, maar uit krantenberichten blijkt dat de molen
pas in 1867 is afgebroken. In een advertentie in het Algemeen
Handelsblad van 17 juni 1867 staat dat de 'verkooping tot amotie' plaats zal vinden op 27 juni en
dat het gehele terrein ontruimd
moet zijn uiterlijk op 28 augustus.
Er is (nog) geen enkel hard bewijs
dat De Valk naar Putten is verplaatst, maar de brand in Putten
op 4 juli en de afbraak in juli, uiterlijk augustus, van De Valk in
Amsterdam sluiten naadloos aan.
Johan Bakker veronderstelde, dat
het ongeval in De Valk op 10 juli
1867, waarbij een werkman van de
derde verdieping naar beneden viel,
tijdens de sloop plaatsvond en dat
past ook prima in bovenstaand verhaal. Een mogelijke gang van zaken
is dat De Valk aan een sloper is

Gezicht op korenmolen De Hond op
het bolwerk Muiden met op de achtergrond De Valk. Mogelijk is dit de
enige foto, waarop De Valk te zien
is. De Hond werd in 1863 afgebroken, De Valk in 1867. Opname door
Eduard Isaac Asser uit de periode
1852-1860.
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verkocht en via molenmaker Wijnveen uit Voorthuizen herbouwd
werd in Putten. De molen kreeg daarbij de naam van zijn voorganger: De Vier Winden, en net als zijn voorganger werd de molen weer ingericht als korenpel- en schorsmolen.
De voorloper van de Amsterdamse koren-molen De Valk, een
standerdmolen, werd in 1661 overgeplaatst van een bolwerk in
de Tweede Uitleg aan de oostzijde van de Amstel, ter hoogte van
de Nieuwe Amstelstraat. In 1741 werd de standerdmolen vervangen door een achtkante stellingmolen, die net als zijn voorganger De Valk ging heten. Op 22 augustus 1780 sloeg de bliksem in de molen.
De Opregte Haarlemsche Courant berichtte hierover het volgende:
Gisteren morgen tusschen 8 en half 9 uuren, is alhier door een
felle Donderslag een Knecht van de Moolen de Valk, aan de Vest,
tusschen de Weesper- en Muider-Poorten, doodgeslagen, een andere Knecht is door schrik bijna levensloos neergeslagen doch
wederom gered; een groot gedeelte van de Moolenwiek is afgeslagen, en wel 10 Roeden van daar in en Tuintje met het eene eind
in den Grond gezet, in 't midden gescheurd zijnde. Van deze blikseminslag is uitgebreid verslag gedaan door de Amsterdamse
apotheker Willem van Barneveld onder de titel 'Het Onweersvuur
in zyne richting en uitwerksels nagespoort, by het ongeval van de
Koorn-Molen de Valk'. Hij bestudeerde het precieze verloop van
de blikseminslag en beschreef twee typen bliksemafleiders, die
zo goed mogelijk de bliksem buiten de molen moesten houden.
Bij de oprichting van het kadaster (1811-1832) was de molen eigendom van Cornelis van Wijk & Consorten. In 1844 zijn B.
Huyerman & Comp. eigenaar en in 1861 laten B. Huyerman en
C.C. van Wijk ‘bemaalders van den korenmolen De Valk weten,
dat hunne machine tot zuivering der granen op hunnen bovengenoemde molen in gereedheid is en dezelve volkomen aan de bedoeling voldoet’. De installatie van deze graanreiniger hield verband met de modernisering van de bloemfabricage in de negen-
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tiende eeuw. Eveneens in 1861 besloot de gemeenteraad de bolwerken Diemen en Muiden aan het Rijk aan te bieden voor de
bouw van respectievelijk een militair hospitaal en een cavaleriekazerne. Deze moesten elders in de stad wijken voor de bouw
van het Paleis voor Volksvlijt. Korenmolen De Hond op het bolwerk Muiden werd al in 1863 afgebroken, maar het gedeelte van
het bolwerk Diemen, waarop De Valk stond, bleef in handen van
de gemeente. In 1865 vroeg het Ministerie van Oorlog aan de
gemeente om ook de rest van het bolwerk Diemen aan haar af te
staan. Dat geschiedde per 6 juni 1866. Het lot van De Valk was
daarmee bezegeld en zoals al eerder gemeld werd de molen in de
zomer van 1867 afgebroken. Op zijn plek verrees het Rijks
Militair Hospitaal.

Na de brand
Gerrit Huisman zit niet
bij de pakken
neer na het
afbranden van
De Vier Winden. Nog dezelfde week
laat hij een ad-

Dat 'iets' was dus een
brand in januari 1926, die
de molen in de as legde.
Huisman zit niet bij de
pakken neer en bouwt
zijn zaak weer op. Advertentie uit De Harderwijker
van 22 januari 1926

vertentie zet-

zal worden voortgezet.
keert niet terug, maar er

Al in 1929 verkoopt Huisman zijn in 1926 gebouwde koren- en schorsmalerij. Huisman is dan 56
jaar oud en misschien
was de crisis en/of het teruglopen van de schorsmalerij reden om tot verkoop over te gaan. Advertentie uit De Molenaar van
5 juni 1929.

ten in de lokale pers, waarin
hij meedeelt
dat de zaak op
dezelfde voet
De windmolen
wordt een

nieuwe maalderij gebouwd op de plek van de afgebrande molen.
De maalderij, bestaande uit twee bouwlagen met een plat dak,
wordt ingericht voor het malen van graan en schors.
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De aandrijving geschiedt door een
45 PK zuiggasmotor. Rond Putten
was veel eikenhakhout te vinden
en blijkbaar was er toen nog
steeds een goede afzetmogelijkheid voor run. Toch houdt Gerrit
Huisman het al vrij snel voor gezien. In 1929 biedt hij de korenen schorsmalerij te koop aan. Hij
is dan 56 jaar en misschien vindt

De laatste herinnering aan de eeuwenoude
naam De Vier Winden: grondstuk, boerderij,
molenaarswoning, molen en nu een straatnaam. Foto: 20 oktober 2012.

hij het welletjes, of zijn het de
slechte tijden die hem tot verkoop brengen? De maalderij wordt
verkocht aan Willem Arendsen, die met zijn zoon Reindert een
groothanVan deze foto is ook een ansichtkaart uitgegeven met als
onderschrift: 'Veluwe - Bij
den molenaar'. De opname is
waarschijnlijk gemaakt op
de maalzolder van De Vier
Winden. Wat we zien van het
interieur klopt met het exterieur van de molen: het te lood
staan van het beschot en de
deur, de plaatsing van de
deur en de deurpost, die
doorloopt tot de onderkant
van het riet. Wie de molenaar
op de foto is kon niet achterhaald worden. Het is in ieder
geval niet Gerrit Huisman
(1872-1948), de laatste molenaar van De Vier Winden.
Fotocollectie Frans Weemaes,
Terneuzen.

del in
melkpoeder heeft.
Later
neemt
Reindert's
zoon Willem het
bedrijf
over. Nadat hij
stopte was
er nog een
aantal ja-

ren koffiebranderij De Arend in de gebouwen van de maalderij
gevestigd. In juli/augustus 1978 worden maalderij en molenaarswoning afgebroken. Ter plekke verrijst een nieuw wijkje
met seniorenwoningen, genaamd De Vier Winden. Zo blijft de
eeuwenoude naam nog voortbestaan.
Met dank aan de heren G. Hollanders en G. Buter van het Put-

Esselink, Erwin - Molen De Vier Winden - De Graver, maart 2014

- 14 -

tens Historisch Genootschap.
+++

Deze foto’s kunnen/moeten nog ergens tussen?
In de tekst wordt hier niet naar verwezen dus… afhankelijk
van ruimte wel/niet plaatsen??
(ze zijn uiteindelijk niet geplaatst)
Schorssteen opgesteld bij
molen 't Hert, herkenbaar
aan het scherpsel en het
ruime kropgat. is de steen
ook arm in de krop. Het
malen van schors is op zowel 't Hert, als op De Vier
Winden vele jaren een belangrijke bron van inkomsten geweest. Foto: 20 oktober 2012

Luchtfoto van Putten, genomen in westelijke richting,
met omcirkeld links aan de
Engweg de maalderij en
rechts aan de Dorpsstraat de
molenaarswoning. Opname
uit 1963, verkregen via het
Puttens Historisch Genootschap

