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Voorwoord 

Wie een taalgeografísch onderzoek opzet, weet zich van meet af aan schatplichtig aan zijn 
informanten; in mijn geval zijn dat zo'n 500 molenaars plus dan nog eens een groot aantal 
korrespondenten die de gegevens hebben opgetekend. Hun namen zijn met ere vermeld in 
de lijst achterin het boek. Het grote aantal is geen deeltal van mijn erkentelijkheid; dat 
moge blijken uit de zorg waarmee ik hun bijdragen behandeld heb. 

Enkelen die zich meer dan gewoon beijverd hebben, worden hier in dankbaarheid 
genoemd: Stefaan Vroman te Zwevegem (B) en Martin van Sleeuwen te Stevensbeek, die 
beiden in reeksen plaatsen geënquêteerd hebben. 

De organisatie en administratie van de twee schriftelijke enquêtes werd mogelijk ge
maakt door de bijzonder bereidwillige medewerking van de Nijmeegse Centrale voor 
Dialect- en Naamkunde en het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Aan dit 
laatste Instituut, te weten mijn oud-kollega's aldaar, heb ik trouwens nog heel wat meer te 
danken dan alleen dit zuiver materiële. 

Veel belangrijk materiaal heb ik kunnen verzamelen in verscheidene Nederlandse ar
chieven, waarbij ik steeds een beroep kon doen op de hulp van archivarissen en hun 
assistenten. De navolgende personen hebben me welwillend gebruik laten maken van door 
henzelf verzameld (archief-)materiaal: A. van Asten te Asten, J. G. de Beer te St. Jacobi-
parochie, A. Bicker Caarten te Meppel, J. van Driel te Leiden, H. Hagens te Almelo, M. 
Hoebeke te Gent (B), H. Holemans te Wilrijk (B), J. Lambert te Oostburg, K. A. H. W. 
Leenders te Schiedam, E. G. Loeber te Hilversum, N. Schepers te Genk (B), A. Smeyers te 
Alsemberg (B), L. Stockman te Gent (B), D. Verstraete te Assebroek (B) en F. D. M. 
Weemaes te Sint Janssteen. 

In dit tot dankwoord geworden voorwoord horen ook genoemd te worden Jan Wieg-
mans te Amsterdam, die de afbeeldingen op de kaarten getekend heeft, en Jan Berns te 
Amsterdam, die ik dank voor zijn kritische opmerkingen by het manuskript en zijn vooral 
in één geval zeer waardevol advies. 

Wie begint met namen te noemen, riskeert dat hy personen gaat vergeten. Dat zal ook 
by my wel niet anders zyn. Ik hoop daarom maar dat ook een woord van dank in 
anonimiteit aanvaard zal worden. 

Tenslotte: mijn grootste dank gaat uit naar myn vrouw Mieke; zonder haar inschikke
lijkheid en stimulerende houding tijdens depressies zou dit boek nog niet, resp. helemaal 
nooit gereedgekomen zyn. 
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De afgebeelde molen is de standerdmolen van Bergeik (foto ter beschikking gesteld door J. H. С Biemans, 
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0. ALGEMEEN 

0.0. inleiding 

De bedoeling van dit onderzoek is geweest na te gaan of er met behulp van de methode 
van de taalgeografie uitspraken gedaan kunnen worden met betrekking tot herkomst, 
verbreiding en ontwikkeling van de molen, in het bijzonder de windmolen. Als materiaal 
voor de daarbij gebruikte taalkaarten dienen de benamingen voor een aantal onderdelen 
van de molen. 

In het eerste stadium van het onderzoek was het mijn plan alleen uit te gaan van 
taalmateriaal dat verkregen was uit enkele schriftelijke enquêtes die in de laatste tien jaar 
gehouden zijn. Maar bij een bescheiden steekproef in archieven en gepubliceerde bronnen 
bleek al gauw dat daar een vrij grote hoeveelheid oudere tot zeer oude gegevens te vinden 
was. Bovendien trof ik in heemkundige tijdschriften regelmatig publikaties aan van reke
ningen en bestekken die op molens betrekking hadden en die vaak veel benamingen van 
onderdelen bevatten. Dat deed me uiteindelijk besluiten om mijn studieobjekt te wijzi
gen: niet langer meer de benamingen van álle (± 600) onderdelen onderzoeken, maar daar 
een keuze uit doen en dan ook de gegevens uit oudere bronnen daarbij betrekken. 

Beslissend voor die keuze was de taalgeografísche betekenis die de benamingen voor 
een bepaald onderdeel hadden. Onderdelen waarvoor maar één naam bestaat (de roeden 
bijv.), kwamen zonder meer al niet in aanmerking. Bij de andere was de aard van het 
kaartbeeld bepalend voor het al of niet opnemen. Ik wil nl. iets bewijzen en gebruik 
daarom bij voorkeur de kaarten die me de sterkste argumenten verschaffen, al wil ik er 
volledigheidshalve aan toevoegen dat de nu niet opgenomen kaarten mijn konklusies zeker 
niet weerleggen; zie bijv. de kaart BILHAMERS in Taal en Tongval jrg. 27 (1975), blz. 87. 
In een enkel geval heeft bij de beslissing tot opnemen het feit dat ik voor een bepaald 
onderdeel over meer oude gegevens beschikken kon, de doorslag gegeven. 

De onderdelen die in hfst. 1 tot en met 18 besproken worden (met dien verstande dat 
de standerdmolen, hfst. 7, geen "onderdeel" is), komen in volgorde van hun waarschijn
lijke ouderdom aan de beurt, d.w.z. omgekeerd daaraan: het jongste onderdeel, dat zijn 
de schoren van de Hollandse molen, het eerst, het oudste of vermoedelijk oudste het 
laatst. Hfst. 1 echter doet aan deze zgn. antichronologie niet mee; het is gewijd aan de 
vang, de rem van de windmolen, omdat de aard van de benamingen zowel als van de 
daarop gebaseerde taalkaarten de mogelijkheid bood een aantal uitgangspunten van mijn 
betoog uiteen te zetten. 

Na hfst. 2, over de schoren van de Hollandse molen, volgen dan drie hoofdstukken die wat 
hun semantiek betreft nauw samenhangen. Hfst. 5 gaat over de windborden, onderdelen die 
bijna zo oud zijn als de Hollandse molen; ze dateren ongeveer uit het midden van de 17e 
eeuw. De windluiken en de windzijde, in resp. hfst. 3 en 4 besproken, zijn beide wel oudere 
begrippen, maar om hun verbondenheid met windborden heb ik ze daarbij doen aansluiten. 

Dan volgt een onderdeel van de oudste Westeuropese windmolen, de standerdmolen, nl. 
de standerd, dat is de zware zuil, waaromheen de hele molen kan draaien. In hfst. 7 
worden de namen voor dat molentype zelf behandeld. Blijkens de oudste gegevens moet 
de molenroede van het type borstroede uit dezelfde tijd zijn, daarom gaat hfst. 8 daar
over. Net zo oud als de oudste windmolen zijn ook de begippen hals van de as (hfst. 9) 
en steen onder de hals van de as, de halssteen (hfst. 10). 

De drie dan volgende begrippen, in oude teksten steeds de "grote ijzers" genoemd, zijn 
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voor een deel veel ouder dan de windmolen; zowel de rijn als de grote spil worden ook al 
in de watermolen aangetroffen (hfst. 11 en 12). De kleine spil (hfst. 13) is voornamelijk 
een windmolenonderdeel, maar de nomenklatuur sluit nauw aan bij die van de grote spil. 
Ook het aswiel is een onderdeel van water- en windmolen; het is daarom zo oud als de 
eerste (hfst. 14). 

Hierna een hfst. gewijd aan een specifiek watermolenonderdeel, de schoep(en) van het 
waterwiel. In hfst. 16 bespreek ik de namen voor de as van dat waterwiel. Hfst 17 en 18 
gaan weer over onderdelen van zowel water- als windmolen. Ze zijn achteraan geplaatst, 
ook al plegen ze daarmee weer inbreuk op de chronologie, omdat zowel in het geval 
ronsel als bij kaar de grote hoeveelheid materiaal, vooral ook oud materiaal.het mogelijk 
maakt alle in het voorafgaande getrokken konklusies bij elkaar te zetten en zonodig nog 
krachtiger te beargumenteren. 

Elk van de hoofdstukken 1 tot en met 18 is op dezelfde manier ingedeeld. Er is een 
paragraaf 0, waarin ik de zakelijke aspekten, de verschijningsvorm van het onderhavige 
onderdeel behandel. Dan een par. 1, die een semantische, soms ook taalhistorische be
schouwing van de namen voor het onderdeel behelst. In par. 2, de belangrijkste steeds, 
worden de taalkaarten besproken. In een aantal gevallen is bij zo'n hfst. één taalkaart 
gevoegd, waarop, indien voorhanden, ook het oude materiaal is aangegeven, met afwij
kende tekens uiteraard. In het algemeen heb ik geprobeerd de oude gegevens in periodes 
in te delen, en wel één die loopt van de vroegste molentijd (± 1300) tot 1600, en één van 
1600 tot 1900. Recentere gegevens heb ik opgevat als modern, waarbij dient aangetekend 
dat het overgrote deel ervan van na 1960 is; zie daarvoor ook par. 2 van dit hfst. Was het 
oude materiaal voldoende talrijk dan is het op een aparte kaart gezet, steeds met inacht
neming van genoemde periodisering. Een enkele keer was er zelfs aanleiding om het oude 
materiaal te verdelen over twee afzonderlijke kaarten. 

Niet altijd lag de cesuur bij 1600. Afhankelijk van het materiaalaanbod heb ik de grens 
wel eens iets verlegd, juist als dat een sprekender kaartbeeld opleverde. Voor de goede 
orde: alle gegevens waarop de "oude" kaarten gebaseerd zijn, vindt men telkens expliciet 
vermeld, met jaartal en plaats van herkomst, in par. 3.2 van elk hfst. In par. 3.1 wordt 
steeds het moderne materiaal verantwoord. Zo citeer ik daar telkens de vragen uit de twee 
enquêtes die het overgrote deel van het materiaal opgeleverd hebben. Zie daarvoor verder 
par. 2 van dit hfst. 0. 

In de legendaruimte van de eerste (of enige) kaart van elk hfst. is een tekening te 
vinden van het behandelde onderdeel of, in één geval, het bedoelde molentype. 

Hfst. 19 van het boek geeft een samenvatting van de konklusies die in de 18 vooraf
gaande hoofdstukken getrokken zijn. Er zal worden gepoogd de afzonderlijk gekonsta-
teerde expansiebewegingen met elkaar in verband te brengen. Bovendien bevat dit hfst. 
een konfrontatie van de taalgeografische uitkomsten met de historische feiten zoals die in 
par. 1 van dit hfst. 0 worden ontvouwd. 

Daarna volgt een volledige opgave van de bronnen die de oude gegevens geleverd 
hebben. Bij de gepubliceerde bronnen wordt volstaan met een verkorte aanduiding die 
doorverwijst naar de erop volgende Bibliografie. Het boek wordt besloten met een Woord-
register. 

Hfst. 0, waarin de lezer zich thans bevindt, bestaat behalve uit deze Inleiding, nog uit 
een par. 1, waarin een overzicht gegeven wordt van de belangrijkste feiten betreffende de 
water- en de windmolen, zoals die ons door de molenhistorici worden gepresenteerd en 
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voorzover ze voor mijn onderzoek van belang zijn. Ik wil er hier ook even met nadruk op 
wijzen dat ik met watermolen steeds bedoel 'de door waterkracht aangedreven molen', 
net zoals windmolen betekent 'de door windkracht aangedreven molen'. De molen die, 
door de wind aangedreven, water wegmaalt noem ik poldermolen. 

In par. 2 van dit hfst. geef ik een overzicht en verantwoording van al het gebruikte 
materiaal, alsook van de wijze waarop ik vooral het oude materiaal gekarteerd heb. 

Tot slot van deze Inleiding enkele methodologische, zo men wil theoretische opmerkin
gen. Vooreerst, ik hanteer de taalkaart als bewijsmiddel; het is een bepaald soort visualisa
tie van het verworven taalmateriaal. Ieder kan een kaart op zijn manier uitleggen; elke 
kaart is getekend voordat er een taalgeografische interpretatie was. Daar komt nog bij dat 
het gebruikte materiaal voor ieder die de moeite wil nemen, toegankelijk is. Voor het 
oude materiaal geldt dat in nog sterkere mate: dat is bij elk hoofdstuk diplomatisch 
afgedrukt. 

Bij mijn interpretatie van de taalkaarten ga ik er, in navolging van Jan van Bakel in zijn 
Kleine atlas van de klomperij, van uit dat in een vakterminologie als die van de molenaar 
woord en zaak onafscheidelijk verbonden zijn (Van Bakel 22-23). Dat het m.a.w. ondenk
baar is dat een geïsoleerd wonende en werkende molenaar zomaar een nieuwe term 
overneemt voor een voorwerp dat hij al levenslang kent. Terminologische veranderingen 
zijn alleen mogelijk als ze gekoppeld zijn aan een tevoren onbekend voorwerp of onder
deel, als er een verbeterde versie wordt ingevoerd die haar eigen term meebrengt, of — het 
enige zuiver taalkundige geval — als het nieuwe woord de steun van de kultuurtaal of een 
andere hoger gewaardeerde taal geniet. 

Ben ik erin geslaagd aan te tonen of aannemelijk te maken dat een woord uit een 
bepaald gebied moet komen, dan konkludeer ik daaruit ook dat het benaamde voorwerp 
daarvandaan is. Doet zoiets zich meerdere malen voor, steeds met betrekking tot het
zelfde gebied, dan ga ik met mijn gevolgtrekkingen nog aanzienlijk verder. 

Niet altijd was een van de genoemde oorzaken van verandering of de herkomst van een 
woord aan te wijzen. In die, weinige, gevallen heb ik me bediend van het in de taalgeogra-
fie gebruikelijke argument van de gelijkenis van taalkaarten of hun onderlinge samenhang 
(Van Bakel 22-23). Een ander theoretisch uitgangspunt waar ik een enkele keer mee 
gewerkt heb, is dat van de "semantic density", in Nederland geïntroduceerd, meen ik, 
door Alinei (Weijnen-Alinei 16 vlgg.). Het houdt, populair gezegd, in: een woord is het 
oudst in gebied waar het de meeste betekenissen heeft. 

Door de aard van mijn materiaal echter verliest de vraag of de vorm van een woordge
bied bewijskracht heeft voor expansies (Goossens 1972, 82) veel van haar gewicht. Ik 
beschik nl. over een relatief grote hoeveelheid historisch taalmateriaal, waardoor het 
mogelijk was oudere situaties in kaart te brengen. Men hoeft zich de terminologische 
verschuivingen dan niet meer te verbeelden, ze laten zich zo van de kaarten aflezen. 

0.1. historische feiten met betrekking tot de water- en de windmolen 

De watermolen zoals die in onze streken voorkomt, maar vooral voorkwam, is een 
Romaans kultuurgoed. Ik gebruik met opzet niet de term Romeins, ondanks het feit dat 
het grotendeels een Romeinse vinding is, omdat de watermolen, met welke term ik steeds 
de door waterkracht aangedreven molen bedoel, hier toch pas voor het eerst gesignaleerd 
is lang nadat men nog met enig recht die term kon gebruiken. De verspreiding is trouwens 
pas vrij laat begonnen, omstreeks de 3e eeuw. In Italië zelf bestond de watermolen, in elk 
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geval op papier, al in de Ie eeuw vóór Chr., waar hij bekend is uit een nauwkeurige 
beschrijving van de bekende Romeinse bouwmeester en werktuigkundige Vitruvius (Gleis
berg 1956, 30). 

Van de expansie van de watermolen over West-Europa geeft Bloch een goed overzicht, 
gebaseerd op de oudste vindplaatsen. Ik ontleen er het volgende aan. De eerste watermo
len die buiten Italië in West-Europa gesignaleerd wordt, was gelegen aan de Moezel en 
dateert uit de 3e eeuw. Vervolgens wordt de watermolen in Gallië genoemd rond het jaar 
500, en in de 6e eeuw nog eens vijfmaal. 

Op het Germaanse grondgebied gaat de verbreiding minder snel, maar toch krijgt de 
watermolen al de nodige aandacht in de Allemanse en Beierse wetboeken uit de eerste 
helft van de 6e eeuw. Noordelijker, in streken waar de invloed van Galliërs en Romeinen 
veel geringer was, verliep het proces veel langzamer. Tegen 770 wordt er bij Thüringen een 
molen gebouwd door een uit Beieren afkomstige slaaf. Vóór 775 gaven kolonisten het 
door hen aan de Unstrut gestichte dorp de naam Mühlhausen. Rond het jaar 732 vestigen 
de molenbouwende monniken van Tauberbisschofsheim zich in de bossen van het Oden
wald (Bloch 539 vlgg.). 

In Groot-Brittannië is de watermolen bekend in 838 (Bloch 540), volgens Forbes (107) 
zelfs al in 762. Voor Ierland geldt 9e en 10e eeuw. 

Een Holsteins kronikeur verhaalt hoe Duitse immigranten in Sleeswijk en Wagrie daar 
bij hun vestiging in de 12e eeuw dijken aantroffen die door Saksische kolonisten in de 10e 
eeuw waren gebouwd om er meren mee te vormen voor hun watermolens (Bloch 540). 
Toch schijnt de watermolen pas in de 12e eeuw in Denemarken bekend te zijn. De door 
Ek geciteerde Rosenbohm neemt echter aan dat al in de 9e eeuw aan beide oevers van de 
Elbe watermolens te vinden waren (Ek 66). Bij dezelfde schrijver ook de mededeling dat 
op het einde van de 11e eeuw Bulgarije en ook Bohemen met de watermolen moeten 
hebben kennisgemaakt. 

Ek (66 vlgg.) konkludeert dat de watermolen het vroegst voorkomt in gebieden die het 
sterkst door de Romeinse kuituur beïnvloed zijn. Pas aanzienlijk later treft men hem aan 
in noordelijker streken, nog weer later is dat het geval in het oosten. De konklusies komen 
geheel voor rekening van Ek, maar ze lijken me gerechtvaardigd. Alleen zijn opmerking 
over Bohemen verdient misschien minder geloof. Gleisberg (1956, 35) beweert nl. dat de 
verbreiding van de molen niet alleen is uitgegaan van de streken langs Rijn en Moezel, 
maar evenzeer vanuit het Donaugebied en Bohemen, waaruit valt af te leiden dat die 
streken de molen dan ook relatief vroeg moeten hebben gekend. Dat is dan weer in 
overeenstemming met wat Ronse (5) opmaakt uit de Chronologie de la Bohême van 
Wenceslas Hagec, nl. dat er in dat land in 718 een watermolen gebouwd werd. 

Voor Nederland heb ik zelf enkele data genoteerd, die echter niet als de vrucht van 
systematisch archiefonderzoek worden gepresenteerd. Als jaartal "ante quem" kunnen ze 
hun waarde hebben. In het Oorkondenboek betreffende de graafschappen Gelre en Zut-
phen vindt men "molendinis, molendinorumque locis" dd. 3 aug. 970 (Sloet 99). Vercau-
teren (55) heeft in zijn Actes des Comtes de Flandre een archiefstuk opgenomen uit 1093, 
waarin staat "aquam, molendinum, piscationem", een kombinatie van begrippen die men 
in dergelijke akten talloze malen tegenkomt. In de tweede editie van het Oorkondenboek 
van Holland en Zeeland, die door Obreen is bezorgd, staat het woord molendinis, en wel 
in een akte gedateerd 1 juni 992 (Obreen nr. 62). Nr. 79 uit hetzelfde, is een akte van 22 
mei 1046 en bevat de woorden molis en molendinis, piscationibus. 
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Afb. 1. Afbeelding van een standerdmolen en een watermolen in de "Vieil Rentier d' Audenarde", 
ao 1275. Waarschijnlijk is dit de oudste afbeelding van een standerdmolen. 

De oudste, officieel bekende, windmolen in onze streken wordt gedateerd op 1274 en 
was een standerdmolen in de stad Haarlem (Notebaart 133). Precies 20 jaar later, in 1294, 
wordt er een windmolen vermeld in Lochern (Forbes 116). In het jaar 1299 wordt er ook 
een gebouwd voor het vroegere klooster Koningsveld bij Delft (Forbes 116), terwijl in 
datzelfde jaar het recht verleend wordt aan een zekere Heyme om een windmolen te 
bouwen tussen de plaatsen St. Oedenrode en Schijndel (Notebaart 126). Sedert het begin 
van de 14e eeuw neemt het aantal windmolens snel toe, vooral in de zuidelijke Nederlan
den. 

De vraag waar deze windmolen vandaan kwam, lijkt niet moeilijk te beantwoorden 
gezien het feit dat er al eerder windmolens gesignaleerd zijn in andere gebieden en dan 
speciaal in het noordwesten van Frankrijk. Algemeen wordt dat gebied dan ook be
schouwd als de bakermat van de Westeuropese standerdmolen, los van de vraag natuurlijk 
waar men voor het eerst van windkracht gebruik gemaakt heeft om een molen te laten 
draaien. 

Het best gedokumenteerde artikel over die verbreiding van de standerdmolen vanuit 
Noordwest-Frankrijk is dat van Anne-Marie Bautier. Ze begint met te laten zien dat de 
molen die algemeen als de oudste Franse windmolen gezien wordt, nl. die te Arles van 
1105, geen wind- maar een watermolen was (Bautier 608). De werkelijk oudste Franse 
windmolen is uit ± 1180 en stond waarschijnlijk bij Saint Martin de Varreville (in Nor
mandie). De reeks windmolens die vanaf dat tijdstip bekend zijn geworden, bevinden zich 
steeds langs de kusten en wel van Normandie, Pontieu en Engeland. De eerste Engelse 
molen is uit 1181 en stond te Swineshead in Lincolnshire (bij Bristol). In Pikardië wordt 
de eerste windmolen vermeld in het begin van de 13e eeuw, een eeuw waarin de expansie 
verbazend snel verloopt, vooral in de al genoemde kuststreken, die letterlijk bezaaid 
raakten met molens. 

Bautier (614 vlgg.) geeft een overzicht van haar 13-eeuwse vindplaatsen, maar doet dat 
niet voor die uit de 14e en 15e eeuw; geen wonder want dan gaat het resp. om 134 en 150 

5 



windmolens. Als oudste windmolen in het Nederlandse taalgebied noemt ze die te Wette
ren ao 1246 (Oost-Vlaanderen), terwijl ze tegelijkertijd laat zien dat de bijna legendari
sche windmolen bij de abdij van Nonnenbossche niet uit 1197 maar uit 1297 stamt 
(Bautier 618). Denemarken kent al in 1259 een molendinum ventilale, Pommeren iets 
dergelijks in 1271, Sleeswijk-Holstein nog eerder, ni. in 1234. 

De expansie van de windmolen heeft zich volgens Bautier voltrokken in verschillende 
fasen, maar ging uit van Normandie en in tweede instantie van Engeland. De gebieden die 
daarbij veroverd worden, zijn Bretagne, le Saintonge en Languedoc (2e fase), dan de 
gebieden Parijs, Champagne en Bourgogne (3e fase). Tot de 4e fase rekent ze de verover
ing van Vlaanderen, Nederland en Duitsland (Bautier 619). 

Dat ze Duitsland bij de 4e fase ingedeeld heeft, is in overeenstemming met haar twijfels 
aan de Keulse attestatie van een windmolen in 1222. Deze windmolen verdient echter 
meer geloof dan Bautier hem, wellicht tengevolge van de onvoldoende bewijsvoering van 
Forbes, schenkt. Voor veel molenhistorici staat de echtheid van de Keulse molen vast (Ek 
74; Notebaart 62; Gleisberg 1952, 49), al aarzelen sommigen (Notebaart 71) bij de 
vaststelling van het type tussen standerdmolen en torenmolen. Gleisberg (1952, 49) 
maakt verder melding van de eerste bouwers van windmolens in Duitsland, de monniken 
van de Cisterciënserabdij Kamp aan de Nederrijn, die volgens een oorkonde uit 1253 van 
de aartsbisschop van Keulen toestemming kregen om op de Dachsberg een windmolen te 
bouwen; de oorkonde is afgedrukt in Op de Hipt (117). 

Het is niet zonder betekenis dat deze vroege molenbouwers Cisterciënsers waren, want 
zowel Gleisberg (1952, 49) als Op de Hipt (117 vlgg.) vinden het nodig te wijzen op de 
belangrijke rol die deze kloosterorde bij de verbreiding van de windmolen gespeeld heeft. 
We mogen eruit konkluderen dat de orde ook wel verantwoordelijk zal zijn geweest voor 
de uitvinding van dit type windmolen, de standerdmolen. Op zich niet zo vreemd, omdat 
techniek zeker in deze periode voornamelijk in handen was van kloosters. Dat dat bij zo 
iets ingewikkelde als de windmolen het geval was, ligt dan ook voor de hand. 

Bij de Nederrijnse windmolens uit de 13e eeuw sluit goed aan een tot nu toe nooit naar 
voren gehaalde molen in het Nederlandse taalgebied en wel een uit het Limburgse Merum. 
Nu is de archieftekst waar het deze windmolen betreft, althans zoals hij door Habets 
gepubliceerd is en door Van der Steen wordt aangehaald, bepaald niet volledig; er staat 
molendimm vol... (Van Herten e.a. 24-25), dat door beiden wordt opgevat als molendimm 
voleris. Ik heb daarom Van der Steen in een brief gevraagd of naar zijn mening 
bedoelde molen inderdaad een windmolen is en uit welk jaar de akte moet zijn waarm de 
molen genoemd wordt. Zijn konklusie luidt dat de molen gezien o.a. de plaatselijke 
omstandigheden nooit iets anders geweest kan zijn dan een windmolen. De akte zelf 
dateert volgens Van der Steen uit 1240. Dit zo zijnde hebben we in de Merummer molen 
de oudst bekende windmolen van Nederland. 

De zuidoostelijke en oostelijke archieven zijn kennelijk minder op molenattestaties 
nagezocht dan die uit het westen van het land, want het Rijks Archief te Maastricht heeft 
ook nog zo'n opvallend oude windmolen, te vinden in het gedeelte betreffende het 
kapittel St. Servaas, Fonds Latins, nr. 10180, een windmolen te Weert ao 1294. 

Ik wil nog even de aandacht vestigen op een andere manier om de ouderdom van de 
windmolen te bepalen, zij het een indirekte, maar ook niet helemaal zekere methode. We 
moeten er daarbij vanuit gaan dat de watermolen gedurende lange tijd het enige molen-
type was, waarvoor een aanduiding met een simplex als het Latijnse molendinum of een 
variant daarvan, inklusief een ontlening in de volkstaal, kon volstaan. Zodra er dan een 
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Afb. 2. Afbeelding van een standerdmolen in een handschrift uit de Abdij Ter Doest, 14e eeuw. 

nieuw type verschijnt dat op grond van algemene kenmerken ook voor de naam molen in 
aanmerking komt, zal er behoefte ontstaan om te differentiëren. Theoretisch zou het 
voldoende zijn als het nieuwe molentype, de windmolen, met een specificerende toevoe
ging werd benaamd; op grond van het feit dat die specifikatie doelt op de wijze van 
aandrijving van de molen is het logisch dat dan ook de watermolen, die vanouds steeds 
molen werd genoemd, nader gekwalificeerd wordt: watermolen. 

7 

file:///tilxatattl��


Deze naam is dus ontstaan bij en onder invloed van de komst van de windmolen. Daar
uit volgt dat elke attestatie watermolen, of in het Latijn molendinum aquaticum, een 
aanwijzing is voor het bestaan van de windmolen, al houd ik er rekening mee dat in 
sommige gevallen het woord aquaticum door latere kopiisten is toegevoegd. Dat is bijv. 
het geval met een oorkonde gedateerd Cassel 1121, uit de Actes des Comtes de Flandre, 
waarin gesproken wordt van een molendinum aquaticum (Vercauteren 238). Anders is dat 
met een oorkonde van 23 mei 1256, die melding maakt van "die watermolen in Scakers-
loo", op het eiland Tolen, gezien het feit dat er toen elders, in het oosten van Nederland, 
al windmolens bestonden en enkele tientallen jaren later op dat eiland meerdere windmo
lens zijn gesignaleerd (Van den Bergh II, 97). 

Op 20 sept. 1279 schenkt Amoud van Leuven, heer van Breda, aan het Norbertinessen-
klooster St. Catharinadal "molendinum nostrum aque situm in loco dicitur Havexdonc" 
(Erens 25). Een akte van 8 juni 1312 geeft "molendinum suum aquaticum situm Zutpha-
nie" (Van Doorninck 379). Johannes van Kuik staat op 13 maart 1310 de molen bij Mill 
af aan de Abdij Mariënweerd en geeft vrijheid die te vervangen door een windmolen: 
"molendinum aque situm apud Mylla . . . molendinumque venti . . . construendi" (De 
Fremery 99). Deze twee laatste voorbeelden stammen al volop uit de windmolentijd, 
maar zetten kennelijk een bepaalde traditionele formulering voort. 

Was het bij de watermolen duidelijk dat de Latijnse benaming ouder was dan die in de 
volkstaal, bij de windmolen is dat niet zo zeker. Het volgende citaat geeft op zijn minst 
een aanwijzing dat het Nederlandse woord eerder ontstaan is dan de Latijnse naam: "duo 
molendina, unum aquaticum et alium dictum wyndemolen edificaverunt", 1 nov. 1318 
(Kisky 242), een tekst die betrekking heeft op het gebied van de aartsbisschop van 
Keulen, evenals de volgende: "molendinum, quod vento moveatur, vulgariter dictum 
windemole" (Kisky 329). Een dergelijke verdietsing ben ik voor de watermolen in elk 
geval nooit tegengekomen. 

Behalve de windmolen van het type standerdmolen, verschijnt in de 14e eeuw de zgn. 
torenmolen. Deze molen was helemaal uit steen opgetrokken en voorzien van een draai
bare kap, zoals de latere Hollandse molen die had. De oudst gesignaleerde torenmolen is 
die uit Huissen, tussen 1373 en 1386 (Sipman 1975, 36). Groot in aantal zijn de torenmo
lens niet geweest: Sipman (37) noemt er dertien, die allemaal in het oosten van ons land 
te vinden waren, waardoor ze aansluiten bij een belangrijk torenmolengebied in Duitsland, 
waarvan de kern bezuiden Keulen lag. Ook elders in ons land kwamen wel torenmolens 
voor, maar van een koncentratie in bepaalde streken was geen sprake; bovendien gaat het 
maar om een zeer klein aantal. Opvallend is dat het binnenwerk van de torenmolen gelijk 
is aan dat van de standerdmolen, dus bestond uit één koppel stenen. Sipman (39) noemt 
de torenmolen dan ook afgeleid van de standerdmolen. Een verschil met de latere Hol
landse molen (van steen of van hout) is ook de vorm van de kap en het feit dat torenmo
lens een binnenkruiwerk bezaten en behielden. 

Het bekendste Nederlandse windmolentype is de zgn. Hollandse molen. Tot dit soort 
zijn te rekenen alle in steen of hout uitgevoerde molens met een draaibare kap en een min 
of meer konische romp. Notebaart (140-141) maakt net als Sipman onderscheid tussen 
beide en spreekt van een "konische Turmmühle" en een "eckige Turmmühle". Het be
langrijkste verschil tussen enerzijds de standerdmolen en de torenmolen en anderzijds de 
Hollandse molen vormt de lange staande koningsspil in deze laatste, die boven in de 
molen wordt aangedreven door het aswiel en onderaan voorzien is van een spoorwiel, 
waardoor meer dan één ronsel en dus meer dan één stel stenen tegelijk in beweging 
gebracht kan worden. 
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Een opvallende latere wijziging is de door Lief Jansz. Andries van Moerbeke in 1573 
uitgevonden staartkruiing, waarbij de kap van de molen aan de buitenzijde draaibaar is 
met behulp van de kombinatie van schoren en staartbalk (Sipman 52 en 57). 

De oudste molens van het type Hollandse molen zijn te vinden in de tegenwoordige 
provincies Noord- en Zuid-Holland. Zo stond de door Van Moerbeke gebouwde Hollandse 
molen in Alkmaar (Visser 10), werd in 1526 aan de Confessor van Loosduinen vergunning 
gegeven een achtkante (Hollandse) poldermolen te bouwen (Bicker Caarten 1965, 20), en 
is in 1545 sprake van de bouw van vier achtkante poldermolens te Krimpen, ten westen 
van Andijk (N.H.) (id.). Aan het feit dat ook deze laatste vier gebouwd werden door een 
Delftse molenbouwer verbindt Bicker Caarten de veronderstelling dat de achtkante hou
ten bovenkruier in het hart van Zuid-Holland is ontstaan (Bicker Caarten 1965, 20). Een 
gemetselde molen, die als graanmolen dienst deed, is die van Hazerswoude-Rijndijk (Z.H.) 
uit 1593 (Sipman 1975, 52), al moet deze misschien eerder als een soort tussenvorm 
tussen de torenmolen en de konische, Hollandse molen beschouwd worden (Notebaart 
140). 

Deze gegevens maken het samen met de benaming Hollandse molen, die ook interna
tionaal gebruikt wordt, wel erg aannemelijk dat daarmee ook de streek bepaald is van 
waaruit de expansie van dit molentype heeft plaatsgehad. Volgens Sipman (94) is de 
houten Hollandse molen (het achtkant) uitgevonden vroeg in de 16e eeuw, zijn stenen 
tegenhanger wat later in diezelfde eeuw (Sipman 52). De ontwikkeling van die molens is 
volgens de meeste auteurs ook in de loop van de 16e eeuw voltooid, waarna dan de 
verbreiding op grote schaal begint (Notebaart 140). Dat is in een des te sneller tempo 
gegaan, toen de molen ook nog dienstbaar gemaakt was aan tal van andere funkties dan 
het malen van graan en water. De sterke opkomst van de Hollandse molen viel samen met 
de ekonomische bloei in de 17e eeuw, toen o.a. Amsterdamse kooplieden in de molen een 
nieuwe, aantrekkelijke geldbelegging zagen (Notebaart 126). Het spreekt vanzelf dat door 
die verbreiding van de Hollandse molen de nieuwbouw van de standerdmolen flink is 
achteruitgegaan. De standerdmolen kon op een aantal belangrijke punten niet wedijveren 
met de nieuwe molen, die bijv. nog met meer dan twee koppels stenen kon werken, een 
veel grotere opslagruimte had en door de aard van zijn materiaal beter bestand was tegen 
allerlei weersinvloeden. 

Ook uit het gedetailleerde onderzoek dat A. M. van der Woude (II, 315-329) heeft 
ingesteld naar het vroegere bestand van de industriemolens in westelijk Nederland blijkt dat 
vooral de aanwending van windenergie voor allerlei industriële bewerkingen het aantal wind
molens op het eind van de 16e en in de eerste helft van de 17e eeuw enorm heeft doen 
toenemen. 

Een tweede periode van toegenomen verbreiding stelt Notebaart (126) vast in de Fran
se tijd. Een indruk van de verschuiving die in het molenbestand door de opkomst van de 
Hollandse veroorzaakt is, geeft de kaart a bij de volgende paragraaf. 

0.2. het materiaal 

Mijn eerste materiaal met betrekking tot de molenterminologie heb ik verzameld tijdens 
mondelinge enquêtes. De toen verzamelde gegevens vormden het dokumentatiemateriaal 
voor het opstellen van een tweetal vragenlijsten die moesten dienen voor een latere 
schriftelijke enquêtering. De eerste vragenlijst werd opgesteld mede ten behoeve van de 
materiaalverzameling voor de woordenboeken van de Brabantse en Limburgse dialekten; 
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dat werd vragenlijst O van de reeks van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naam-
kunde. De lijst telde in het geheel 610 vragen, waarvan ik er om in 0.0 al genoemde 
redenen maar 18 gebruikt heb. Dat wil niet zeggen dat de rest van het materiaal ongepu
bliceerd zal blijven, want alle antwoorden zullen tezijnertijd in beide woordenboeken 
verwerkt worden. Het aantal ingevulde vragenlijsten O bedraagt 60; het overgrote deel van 
de lijsten is door de medewerkers ingestuurd in de loop van 1967. 

In datzelfde jaar kreeg ik de kans een nieuwe, kortere vragenlijst samen te stellen in de 
serie van de Amsterdamse Dialectencommissie. Het grote belang daarvan was dat die lijst 
op veel ruimer schaal verspreid kon worden dan dat met de Nijmeegse lijst het geval was. 
Deze lijst 42a telde 107 vragen en was, net als de Nijmeegse lijst trouwens, voorzien van 
afbeeldingen. De lijst is verstuurd naar alle korrespondenten van het Instituut voor dialec
tologie die daarom hadden gevraagd. Verder heb ik nog een aantal lijsten op goed geluk 
verstuurd naar adressen van molenaars die ik gevonden had in de verschillende provinciale 
molenboeken en naar andere personen in België en Nederland van wie ik mocht hopen dat 
ze de lijst konden en wilden invullen. In totaal zijn tenslotte 424 min of meer volledig 
ingevulde Amsterdamse vragenlijsten binnengekomen. Ook daarvan heb ik weer alleen de 
antwoorden op de 18 vragen gebruikt die betrekking hadden op de onderdelen waar ik me 
mee bezig hield. 

Beide enquêtes samen verschaften me dus gegevens voor 484 plaatsen; zie de "Lijst van 
molenaars en andere informanten" achterin het boek. Naast deze twee grote enquêtes heb 
ik incidenteel nog wel eens een kleine vragenlijst verstuurd, waarin dan geïnformeerd werd 
naar de benaming voor één of meer onderdelen. Op kaart a bij deze par. 0.2 staan alle 
plaatsen aangegeven vanwaar een ingevulde vragenlijst, klein of groot, is ontvangen, bo
vendien de plaatsen waarvandaan op een andere manier dan via de schriftelijke enquête 
gegevens zijn verkregen. Een groot aantal daarvan komt voor rekening van Nie. Schepers, 
die in zijn licentiaatsverhandeling Van taup tot wiek (Waterschei (Genk), 1960) de bena
mingen geeft voor een aantal molenonderdelen, zoals die gebruikt worden in het gebied 
tussen Maastricht en Roermond. In totaal heeft Schepers 27 plaatsen bezocht, waarvan 
ook enkele in mijn eigen schriftelijke enquêtes vertegenwoordigd zijn. 

Twee andere licentiaatsverhandelingen die belangrijk materiaal geleverd hebben, dit
maal voor watermolenonderdelen, zijn die van Jan Vanderspickken en Dorothea Janssen 
(resp. Leuven 1972 en Leuven 1975), die resp. tot onderwerp hebben de vaktaal van de 
watermolenaar in Demer- en Herkvallei en die van de watermolenaar aan de Bosbeek en 
de Itterbeek. 

Gegevens voor Schiedam en omgeving, om precies te zijn de plaatsen К 2, 3, 4, 42a, I 6 
en 7, stammen uit een tweetal cahiers, die wellicht zijn samengesteld door een leerling(e) 
van Jac. van Ginneken; de cahiers berusten nu in elk geval op de Nijmeegse Centrale voor 
Dialect- en Naamkunde van de Kath. Universiteit te Nijmegen; hoe oud ze zijn is alleen te 
schatten: 40 jaar? 

Termen uit publikaties zijn ook gebruikt, maar alleen als ze gelokaliseerd waren. Dat is 
het geval bij de volgende woordenboeken en monografieën: 
Maastricht : H. J. E. Endepols, Woordenboek of Diksjemer van 't Mestreechs 

(zie verder de bibliografie) 
Oerle : A. P. de Bont, Dialekt van Kempenland 
Beverlo : Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche Taal 1914 
Gistel ao 1907 : A. Ronse, De Windmolens 
Heerde : L. Bosch, Beknopt Heerder Woordenboek 
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Ingooigem : I. Mulder, in: Biekorf 10, 1934 
Staphorst : С. H. Ebbinge Wubbe, 'De molen te Staphorst', in: DB 1907 
Wieringen : J. С. Daan, Wieringer land en leven in de taal 
Beek en Grevenbicht : A. H. Simonis, 'Molens en molenidioom' 
Ik heb bij de oudste publikaties opzettelijk het jaartal vermeld om aan te geven dat de 
gegevens daaruit nogal in leeftijd verschillen met die van de rest, in het bijzonder die van 
de schriftelijke enquêtes. Ze zijn echter zo gering in aantal en geven anderzijds soms zo'n 
aardige verschuiving te zien dat ik die gegevens toch maar gebruikt heb. Al komen er op 
mijn moderne taalkaarten (d.w.z. kaart a bij een hfst., of eventueel de enige kaart) dus 
gegevens voor vanaf 19001, in feite stamt 98% uit de jaren 60. 

Tot dat recente materiaal behoren ook de gegevens die ik zelf tijdens de mondelinge 
enquêtes van het eerste stadium verworven heb; die vraaggesprekken hebben van 
1961-1963 plaats gehad met de molenaars in de navolgende plaatsen: 
Gemert (L 207): A. van Roij 
Groesbeek (L 119): dhr. Jochems 
Heumen (L 114): A. Jetten 
Uden (L 152); molenaar afkomstig uit Noord-Limburg: dhr. Jetten 
Utrecht (E 192); molenaar afkomstig uit Molenaarsgraaf (Z.H.): G. Korevaar 
Vere (I 66); molenaar afkomstig uit Brouwershaven: J. van de Hamer 
Wouw(K 173): A. Potters 

Later kwamen daar nog enkele vraaggesprekken bij: 
Me lik (L 383); met de vrouw van een molenaar: Mevr. Boonen 
Nunen (L 235); watermolenaars: Gebrs. van Hoorn 
Posterholt (L 387): P. Smeets 

Een aantal van de Nijmeegse en Amsterdamse vragenlijsten zijn ingevuld door de mole
naars zelf, mensen die wat het schriftelijk enquêteren betreft meestal niet veel ervaring 
hebben. Dat is een verklaring voor het feit dat er nogal eens duidelijk onjuiste antwoorden 
gegeven zijn, onjuist omdat uit de gegevens van omringende plaatsen bleek dat de opgege
ven naam betrekking moest hebben op een ander onderdeel. In het voetspoor van Weij-
nen-Van Bakel (Inleiding 30-31) heb ik zo'n'antwoord dan overgeheveld naar het juiste 
hfst. In veel gevallen kon dat ook gebeuren nadat ik bij de bewuste korrespondent navraag 
had gedaan. Die hervraging vond ook plaats als ik uit één plaats twee Ouiste) antwoorden 
had, waarvan er één een kennelijk jongere term behelsde als de andere. Werd mij meege
deeld dat dat inderdaad het geval was dan heb ik de voorkeur gegeven aan het oudste 
van de twee. Mijn motief ligt in de opzet van dit onderzoek: nagaan of de taalkundige feiten 
iets aan de geschiedenis van de molen kunnen bijdragen. 

Onjuiste beantwoording is vaak, of in zeker opzicht altijd, een gevolg van een onjuiste 
of onvoldoende vraagstelling, dat wil ik bepaald niet verbergen. Een duidelijk voorbeeld 
daarvan is de vraagstelling naar het spijlenrad aan de grote spil geweest, waarmee ik niet 
bedoelde te vragen naar het spijlenrad (of bonkelaar) aan de grote staande as (de koning) 
in de Hollandse molen, al was de vraag door velen toch zo opgevat. 

Kollektieve vergissingen en onjuiste beantwoordingen zijn verantwoord of gesignaleerd 
in par. 3 van elk hfst. Daar worden ook andere niet op de kaart geplaatste opgaven 
vermeld met de motivering. 

1. Dat klopt niet helemaal, want de gegevens Beverlo (Van Ginneken) blijken afkomstig uit 't Daghet 
in den oosten, 1891. 
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Kaart a geeft, zoals gezegd, een volledig overzicht van alle hierboven genoemde plaatsen 
waar op welke wijze dan ook geënquêteerd is. Bovendien ziet men er ook voor welk type 
molen de verstrekte gegevens gelden, de standerdmolen, de Hollandse molen of de water
molen (d.w.z. de door waterkracht aangedreven molen). Al biedt de kaart dan geen 
volledige inventarisatie van het molenbestand, enerzijds zijn er in bepaalde gebieden meer 
molens, anderzijds heb ik ook vragenlijsten van molenaars ontvangen uit plaatsen waar al 
lang geen molen meer staat, toch is er goed op te zien waar welk type molen thuishoort: 
de watermolen in het oosten, zuidoosten en zuiden van ons taalgebied, de standerdmolen 
voornamelijk in Oost-Noord-Brabant, Limburg en Nederlandstalig België en nog hier en 
daar in Oost-Nederland. In het hele Nederlandse taalgebied is de Hollandse molen aanwe
zig, zij het dat hij in West-Vlaanderen hoogst zeldzaam is, in tegenstelling tot de fre-
kwente standerdmolen daar. Het is duidelijk dat een en ander samenhangt; de standerd
molen kwam vroeger in het hele onderzochte gebied voor, maar is geleidelijk door de 
Hollandse molen verdrongen en natuurlijk gebeurde dat vanuit de Hollanden, ten opzichte 
waarvan West-Vlaanderen penferisch te noemen is. 

Voor de oude gegevens kon ik gebruik maken van twee soorten bronnen: manuskripten 
in diverse oude archieven en gepubliceerde archiefteksten. In beide gevallen betreft het 
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stukken als akten, rekeningen, bestekken, huurkontrakten e.d. Dat er voor wat de wind
en watermolen aangaat betrekkelijk veel gegevens beschikbaar zijn, is voor een belangrijk 
deel te danken aan het feit dat de meeste molens eigendom waren van instanties die er een 
gedetailleerde administratie op na hielden: de markies van Bergen op Zoom, de grafelijk
heid van Holland en Zeeland, abdijen, kapittels, stadsbesturen, enz. Bovendien was de 
molen een ingewikkeld werktuig dat vrij regelmatig onderhoud en reparatie nodig maakte. 
De molen was tot in de 19e eeuw tenslotte de belangrijkste bron van energie, wat ook een 
verklaring is voor de grote belangstelling die er altijd voor bestaan heeft. 

Van de oude gegevens die voor de taalkaarten gebruikt zijn, wordt bij elk hfst. een 
overzicht gegeven in par. 3. Die gegevens zijn daar volledig, met jaartal en in chronologi
sche volgorde afgedrukt; de plaats van herkomst is ook aangegeven d.m.v. een kodenr. 
volgens het bekende Systematisch en alfabetisch register. De herkomst van de gegevens 
wordt verantwoord in het Bronnenoverzicht, waar per plaats de gebruikte bronnen worden 
meegedeeld. 

Vooral bij de alleroudste gegevens is er een bedenking mogelijk tegen het feit dat ik een 
benaming, genoemd in een rentmeestersrekening die betrekking heeft op een groot gebied 
en van de hand van één rentmeester is, op de kaart bij een bepaalde plaats genoteerd heb, 
als de betreffende post die plaats gold. Voorbeeld: de rentmeester van de grafelijkheid van 
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Holland en Zeeland, zelf misschien van elders afkomstig, noteert een post voor de wind
molen van Vere. De genoemde benaming beschouw ik dan als een Veerse term en ze wordt 
op de kaart bij Vere aangeduid. 

Voor deze gewoonte heb ik verschillende argumenten. Ten eerste zijn de verschuivingen 
en de heteroniemen op mijn taalkaarten niet zo talrijk en ingrijpend dat een afwijkend 
gegeven niet onmiddellijk op zou vallen. Ten tweede, als een naam in het gebied van een 
bepaalde rentmeester genoemd is, mag ik aannemen dat die term daar ook werkelijk 
voorkwam. Als ik de term dan op mijn kaarten een rol wil laten spelen, kan ik niets 
anders doen dan noteren bij de plaats waarvoor hij genoemd is. Ten derde, een rentmees
ter weet veel van rekenen maar doorgaans weinig van molens. Als hij dan ook een molen-
term noteert, mogen we wel aannemen dat hij die uit het notaatje van de timmerman of 
smid ter plaatse heeft overgenomen en niet dat hij zelf maar wat verzonnen heeft. Dien
overeenkomstig heb ik als een rekening betrekking heeft op meerdere met name ge
noemde plaatsen tegelijk, daar telkens een teken geplaatst. Anderzijds is maar één teken 
bij een plaats gezet ook al komt dezelfde benaming in een bepaalde periode meerdere 
keren voor. 

Omdat het aantal oude gegevens niet altijd even groot was, heb ik soms de benamingen 
voor andere dan het besproken onderdeel gebruikt, als die waren samengesteld met de 
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naam van het onderdeel. Zo heb ik een keer prangnagel gebruikt als bewijs dat ter plaatse 
de vang prang genoemd werd. Dit alles blijft kon troleerbaar omdat het oude materiaal bij 
elk hfst. diplomatisch is afgedrukt. 

Op kaart b en с van dit hfst. zyn de plaatsen aangegeven waar het oude materiaal 
vandaan komt. Ook hier bovendien een beeld van de verbreiding van de molentypen, al 
heb ik het ditmaal niet aangedurfd om bij de windmolens onderscheid te maken tussen 
standerdmolen en Hollandse molen, omdat uit de benamingen meestal niet onweerlegbaar 
was op te maken om welk soort molen het ging. Toch is er ook wat de verspreiding van de 
typen windmolen in die oudere perioden betreft wel iets te zeggen. Zo bijv. dat de 
windmolens op kaart b, die de periode beslaat van 1600-1900, wel standerdmolens ge
weest zyn in de gebieden op kaart a waar de standerdmolen het meest voorkomende of 
zelfs het enig voorkomende type is. 

De windmolens op kaart c, de periode tot 1600, zullen zelfs wel allemaal standerdmo
lens of ten hoogste wipmolens geweest zijn. Kaart a en b vergelijkend konstateert men een 
belangrijke teruggang van de watermolen, in aantal. Dat is ook het verschil tussen b en c, 
al komt daar dan nog bij dat de watermolen op de jongere kaart ook letterlijk aanzienlijk 
terrein verloren heeft en wel speciaal in Zeeland, waar in de Middeleeuwen nog veel 
getij molens voorkwamen. Dat waren watermolens die werden aangedreven door middel 
van tijdens hoog getij in een stuwmeer verzameld zeewater. 

Op kaart с zijn naar verhouding veel vroege windmolens genoteerd in het westen van 
het land, terwijl die in dezelfde periode in de rest van Nederland vrijwel helemaal ontbre
ken. Dit is duidelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid waarvan ook windmolens in 
Oost-Nederland deel hebben uitgemaakt. Alleen uit dat gebied zijn weinig of geen termi
nologieën overgeleverd. 

Terwijl ik de oorspronkelijke schrijfwijze van de oude gegevens volledig recht heb 
gedaan, is dat niet het geval bij die van de antwoorden op de enquêtes en wel voorname
lijk omdat ik mijn onderzoek als woordstudie heb opgevat. Het lag dus voor de hand dat 
ik allerlei spellingvarianten terugbracht tot enkele woordtypen. Dat is echter beslist niet 
gebeurd in het zeldzame geval dat ogenschijnlijke spellingvarianten vermoedelijk verschil
lende woorden waren; Ьц . rutsel en runsel (hfst. 17). 

Ook de ingewikkelde spellingen in bepaalde dialektwoordenboeken zoals het Rheini
sches Wörterbuch zijn om praktische redenen vereenvoudigd, in feite aangepast aan de 
mogelijkheden van mijn schrijfmachine. 

15 





1. DEVANO 

1.0. het begrip 

Om de draaiende roeden van de windmolen tot stilstand te brengen wanneer het werken 
gedaan is, bij naderend stormachtig weer of wanneer de hoeveelheid zeil op de roeden 
gewijzigd moet worden, beschikt de molenaar over een vang. Dat is een door een ijzeren 
band omsloten houten hoepel, die meestal uit vier of vijf segmenten bestaat, om het grote 
kamwiel zit en op de wijze van een trommelrem kan worden aangetrokken. Het ene 
uiteinde van de vanghoepel ligt vast, terwijl aan het andere einde de zware vangbalk hangt, 
die wanneer hij uit zijn ruststand getild wordt, door zijn gewicht de vang nauwer om het 
draaiende kamwiel trekt, totdat dat geheel stilstaat. 

Niet elke vang is uit segmenten samengesteld. In Vlaanderen bijv. wordt hij vervaardigd 
uit één enkele olmen plank, die om de nodige buigzaamheid te verkrijgen op verscheidene 
plaatsen tot halverwege ingezaagd wordt (Ronse 97). Tegenwoordig wordt dit type vang
uit-één-stuk ook wel van staal gemaakt. Ook op nog een ander punt kan er verschil 
bestaan en wel in de wijze waarop het vastliggende uiteinde van de vang bevestigd is. Bij 
de ene soort, die men Hollandse of stutvang noemt, wordt dat gedeelte vastgehouden 
door een stut aan één van de beide voeghouten, de twee zware balken in de molenkap aan 
weerskanten van de as, en wel het voeghout tegenover de vangbalk. De Vlaamse vang 
daarentegen zit door middel van een (gevorkte) beugel of anderszins vast aan dezelfde 
kant als de vangbalk en omvat daardoor een groter gedeelte van het kamwiel dan de 
Hollandse vang (Husslage 73); zie tek. 1 en 2 bij kaart la. 

De Hollandse vang komt vrijwel uitsluitend voor benoorden het IJ (Sipman 14), terwijl 
de Vlaamse vang, d.w.z. de vang in segmenten en met bevestiging aan dezelfde kant als de 
vangbalk, in heel Nederland wordt aangetroffen (Sipman 11 ). Anton Sipman heeft in zijn 
voortreffelijke studie over de vang op grond van de naam de gedachte geopperd dat de 
Vlaamse vang wel eens vanuit Vlaanderen ons land binnengekomen zou kunnen zyn 
(Sipman 13). Vreemd is dat Vlaanderen juist niet dit type maar de vang-uit-één-stuk, de 
hoepelvang, kent, die verder nog in Zeeuws-Vlaanderen voorkomt. Deze hoepelvang heeft 
met de Vlaamse vang zyn wijze van bevestiging gemeen en het is daarom denkbaar dat de 
zogeheten Vlaamse vang alleen een verbeterde versie van de nu nog in Vlaanderen be
kende hoepelvang is. In de omgeving van Namen komen windmolens voor die eenzelfde 
soort vang bezitten als de Vlaamse molens, hetgeen Sipmans veronderstelling waarschijn
lijker maakt (Maréchal 187). Het westen van België is immers een typische windmolen-
streek, terwijl men in het oosten vanouds hoofdzakelijk watermolens kent. Van deze 
laatste streek is dus wel nauwelijks een verbreiding van een technische verandering aan de 
windmolen te verwachten; zie de aantekening aan het eind van dit hfst. 

Een ander uiterlijk verschil, waarbij er een tegenstelling te konstateren valt tussen 
globaal genomen het midden en westen van het Nederlandse taalgebied tegenover het 
zuidoosten, vertoont het onderdeel waarmee de vang bediend wordt. In Holland en aan
grenzende gebieden, tot in Vlaanderen toe, stelt men de vang in werking door aan een 
touw te trekken dat bevestigd is aan de vangstok, een dunne balk die vanuit de kap van de 
molen naar buiten steekt en die met zijn andere einde (indirekt) verbonden is met de 
vangbalk. In het zuidoosten van Nederland (Achterhoek, Betuwe, langs de Usel, Peel) 
gebruikt men in plaats van de vangstok een trommel of windas, waaroverheen dan het 
vangtouw loopt (Sipman 28). Dat eerste systeem moet jonger zyn, want het wordt nooit 
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Afb. 3. Standerdmolen uit een Engels manuskript Afb.4. Standerdmolen uit de Codex Stowe 17, een 
van 1290 uit de Nederlanden of Engeland stammend 

handschrift van rond 1300. 

aangetroffen in het oudste windmolentype in onze streken, de standerdmolen, terwijl de 
Hollandse molens vaak wel met een trommel werken. Sommige standerdmolens bezitten 
in plaats van een trommel een zgn. binnenwipstok (Sipman 35). Dat de standerdmolen 
wel nooit een naar buitenstekende vangstok gekend heeft, wordt wel bevestigd door mijn 
ervaring dat er op geen enkele oude afbeelding een te zien is (zie bijv. afb. 1-4). 

Beide wijzen van vangbediening komen ook buiten ons taalgebied voor, zelfs in Portu
gal, maar daar toch alleen in de daar geïmporteerde Hollandse molen. De inheemse Portu
gese torenmolen en het houten molentype hebben een ijzeren band rondom de hals van 
de as, die met een vijzelschroef kan worden aangedraaid (Veiga de Oliveira 64). Dit laatste 
systeem zou volgens Stanley Freese ook in Frankrijk worden toegepast (Freese 42). Ik 
heb er nergens een bevestiging van gevonden. 

1.1. de namen 

De legenda van de kaarten omvat vier termen: vang, prang, praam en frein. Ze vertonen 
onderling te weinig etymologische verwantschap om die in gelijksoortige tekens uit te 
drukken. FvW (520) veronderstelt dat er enig (jonger) verband bestaat tussen praam en 
het ww. prangen. Jan de Vries zoekt de relatie echter in een veel ouder stadium als hij 
wijst op de anlautende klankgroep pr, die in het Germaans 'persen, drukken, knellen' 
schijnt uit te drukken (De Vries 1971, 544-545). Het leek me niet verantwoord zulke 
oude, veronderstelde betrekkingen in een legenda die gebaseerd is op betrekkelijk jong 
taalmateriaal, te honoreren. 

Op kaart 1b, die met gegevens van vóór 1900, stellen de geheel gevulde tekens de 
gegevens tot 1600 voor, de halfgevulde simbolen die van 1600-1900. Vanzelfsprekend 
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korresponderen de tekens van beide kaarten met elkaar, met dien verstande dat de schui
ne streep met dwarsbalkje van kaart la overeenstemt met de zwaardere schuine balk op 
kaart 1b, net zoals de cirkel op de moderne kaart kleiner is dan die op de oude kaart. 
Dergelijke kleine verschillen zal men ook bij andere kaart-paren aantreffen; er is echter 
steeds voor gezorgd dat ze zonder moeite vergeleken kunnen worden. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk vindt men, zoals bij elk hoofdstuk, een volle
dige lijst van alle termen waarop kaart b berust, met hun jaartal en de plaats van her
komst. Voor de oude VANG-kaart heb ik behalve simplices ook een aantal samenstellin
gen gebruikt om het gebrek aan materiaal wat op te vangen, uitgaande van de gedachte 
dat een naam als prangzeel voor 'vangtouw' in het algemeen een bewijs is dat de vang ter 
plaatse prang genoemd zal zijn. 

1.2. de kaarten 

De oudst bekende Nederlandse benaming voor de vang is ghevanghe, dat in 1318 driemaal 
gebruikt is in Zeeuwse rekeningen. Uit West-Noord-Brabant ao 1384 stamt prangefnagel) 
en van 1440 is het Zuidhollandse praam. Vóór 1450 zijn daarmee de drie voornaamste 
Nederlandse vang-benamingen al een keer geattesteerd. De gegevens ontlopen elkaar te 
weinig in ouderdom om er taalgeografische konklusies uit te trekken, maar in het geheel 
van de historische benamingen nemen ze een belangrijke plaats in. 

Het gebied dat in de veertiende eeuw ghevanghe kende, heeft dat woord nooit voor 
enig ander prijsgegeven en aangezien ook niet is gebleken dat Zeeland tevoren een andere 
naam heeft gebruikt, afgezien dan nog van het feit dat er tussen het verschijnen van de 
eerste windmolen in Holland (ao 1274) en de datum van attestatie van ghevanghe (ao 
1318) nauwelijks voldoende tijd ligt voor een eventuele andere molenterm om tot was
dom te komen en weer ten onder te gaan, konkludeer ik dat ghevanghe in het zuidwesten 
van ons taalgebied vanouds de enige benaming geweest is. Ghevanghe moet zijn afgeleid 
van het ww. ghevanghen, waarin het voorvoegsel de voltooide handeling uitdrukt (Schön
feld 161) en hier het ww. de betekenis geeft van: 'door grijpen of vatten in zijn macht 
brengen' {WNT XVIII, 467). Ge- is later, eenmaal funktieloos geworden, afgevallen, zoals 
dat bij tal van andere woorden ook gebeurd is (Schönfeld 115). 

Ook ten aanzien van prang kunnen we zeggen dat het woord van het begin af voor
kwam in het gebied waar men het nu nog zegt, dus vooral in de tegenwoordige provincie 
Antwerpen. Ook daar geen aanwijzingen dat het oude prang voorafgegaan is door een 
andere naam. Mijn oude gegevens worden nog aangevuld door de vermelding pranghe in 
de meulen bij Kiliaan, die men wel voor het hele Brabantse gebied geldig mag achten. Al 
eerder, rond 1560, heeft ook de Gentenaar Joos Lambrecht in zijn Naembouck de 
pranghe genoemd en wel in precies dezelfde bewoordingen als Kiliaan, dus mét het wat 
ongewone in, waar men toch eerder van zou verwachten. Daarom behoort het wel tot de 
lemmata die Kiliaan uit het Naembouck heeft overgenomen, ook al vermeldt hij daarbij in 
dit geval niet uitdrukkelijk fland, ongetwijfeld omdat hij het geen specifiek Vlaams 
woord vond (Verdeyen LIV). Verdeyen vermoedt dat de samenstellers van het Naem
bouck inderdaad Oost-Vlamingen zijn geweest, al hebben ze behalve hun Oostvlaamse 
idioom zeker ook Westvlaamse en Brabantse woorden opgenomen (Verdeyen XCVII vlgg.). 
Dat pranghe in de 16e eeuw ook in de omgeving van Gent bekend geweest is, lijkt me 
bepaald niet in strijd met het oude kaartbeeld (kaart b). 

Zelfs bij praam krijgt men de indruk dat in het gebied waar men het woord hedenten-
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dage gebruikt, d.w.z. in een groot deel van Limburg, de situatie gedurende al die eeuwen 
niet gewijzigd is, al zou voor een onomstotelijk bewijs een aanvulling van de oude taalkun
dige gegevens wel noodzakelijk zijn. Een merkwaardig, oud bewijs voor het bestaan van de 
molenterm praam, maar dan in Oost-Nederland, vindt men bij Ronse (8). Die citeert nl. 
uit een zich te Brugge bevindend 15e-eeuws handschrift een aantal benamingen van mo-
lenonderdelen, waaronder praerru Het handschrift heeft betrekking op de bouw van een 
molen voor de Broeders van het Gemene Leven en is voor het grootste deel in het Latijn 
gesteld. Gelukkig niet helemaal, want waar de schrijver niet over een Latijns equivalent 
kon beschikken, heeft hij het molenonderdcel aangeduid met de naam die hem uit zijn 
moedertaal bekend was. Nu wil het, op geen enkel taalkundig onderzoek gebaseerde, 
verhaal dat de schrijver van de rekening niemand minder is dan de uit Oost-Nederland 
afkomstige Thomas van Kempen. Het weinige Nederlands dat in de tekst voorkomt, is 
meer dan voldoende om althans aan die lokalisering geloof te hechten. "Voetholten" kan 
immers alleen uit een Oostnederlandse pen komen. Daarmee is het een uitgemaakte zaak 
dat de vermelding van "/. praem" in hetzelfde handschrift beschouwd mag worden als een 
bewijs dat het woord in het begin van de 15e eeuw in oostelijk Nederland bekend was. Op 
grond daarvan mag nu wel worden aangenomen dat dat gebied in die tijd praaw-gebied 
geweest is en daarna kontinu gebleven is. Mijn gegevens voor Zutfen (F 179) wijzen ook 
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in die richting, maar veelzeggender nog is dat Van Halsema in 1776 praam nog tot de 
woorden rekent die "dagelijks in de Groninger Ommelanden gebruikt worden", terwijl 
zijn opmerking bovendien een aanwijzing geeft tot hoever het praam-géb\ed zich minstens 
moet hebben uitgestrekt (De Haan 77). 

Dit alles betekent niet dat er zich in de loop van zes eeuwen geen wijzigingen hebben 
voorgedaan; het tegendeel is het geval. Veigelijking van de twee taalkaarten maakt dat al 
onmiddellijk duidelijk. Het gebied vang op kaart 1b is bijv. in de oudste fase kleiner dan 
in de periode 1600-1900, en in deze laatste weer kleiner dan het moderne vaHg-gebied op 
kaart la. Met andere woorden, het woord vang heeft, vanaf het moment dat het als 
molenterm in ons taalgebied voorkomt, terrein gewonnen. Eerst nog voornamelijk in het 
tegenwoordige België, wat misschien maar schijn is, omdat ik voor Nederland over veel 
minder oud materiaal beschik. Op de moderne kaart blijkt in elk geval dat vang juist in 
het noorden, d.w.z. van Noord-Brabant tot Groningen, veel verder is opgedrongen. Uit 
deze feiten volgt dat de beide andere namen, praam en prang, zich onmogelijk vanuit 
hetzelfde gebied en in dezelfde richting kunnen hebben verbreid als vang, immers we 
kunnen gerust zeggen dat er, voordat vang aan zijn expansie vanuit het zuidwesten begon, 
geen windmolens bestonden in ons taalgebied. Praam en prang zijn als molenterm in de 
Nederlanden in gebruik gekomen ten gevolge van een verbreiding uit het oosten, in het 
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bijzonder vanuit het noordelijke deel van het Rijnland, waar, zoals we gezien hebben, ook 
al zeer vroeg windmolens gebouwd zijn (Op de Hipt 117)1. 

De twee woorden praam en prang hebben veel gemeenschappelijks in hun betekenis en 
etymologie: ze kunnen beide herleid worden tot een ww. dat 'drukken' betekent; zie 
par. 1. Dat hebben ze weer gemeen met de vangbenaming pass, die o.a. voorkomt in 
Noord-Duitsland, Sleeswijk-Holstein en Skandinavië; zie par. 3 van dit hfst. Pass is een 
afleiding van het ww. parsen en dankt zijn hedendaagse vorm aan een veelvoorkomend 
assimilatieproces (Weijnen 1966, 251). Er bestaat dus een zeer groot gebied, van de 
Frans-Nederlandse taalgrens tot aan Polen toe, kan men wel zeggen, waar voor de vang 
een naam gebruikt wordt die samenhangt met een ww. voor 'drukken'; dat ww. blijkt in 
alle gevallen een inheems woord te zijn. Dat wordt duidelijk als men de andere betekenis
sen van de drie woorden vergelijkt. 

In het Antwerpse taalgebied bijv. heet het instrumentje dat om de bovenlip van een 
paard geklemd wordt om het dier in bedwang te houden een prang. In het Idioticon van 
Comelissen en Vervliet vindt men behalve deze nog een aantal betekenissen van prang o.a. 
'het onderdeel van de schutterswip waarop de vogel bevestigd is', bovendien komt prang 
er als schippers- en vissersterm voor (CV 1980 en Bijvoegsel 283). Zelfs het ww. prangen 
ontbreekt niet: prangen om deur de wereld te geraken is 'veul moeten tobben om zijnen 
kost te winnen'. Hiermee is de lijst nog niet volledig, maar de algemenere betekenis van 
het woord prang blijkt er voldoende uit. In de 16e eeuw was het al niet anders, getuige 
het Etymologicum van Kiliaan, want dat geeft naast pranghe in de meulen nog de vol
gende substantiva: pranghe: compressio; muyl-pranghe; pranghe/prangher: Numella; 
pranghe-dief: receptor furum ; prangh-wortel j . stal-kruyd; prangher/hals-ijser; prangher/ 
kuypers haeck; en nog het ww. prangen dat 'urgere, premere, comprimere', etc. betekent. 

Op de enige mij bekende taalkaart waarop we het woord praam aantreffen, nl. de kaart 
HEULBANK {Taaiatlas VIII, 6 door Jan van Bakel), komt dat praam, enkelvoudig en in 
enkele samenstellingen, voor in een gebied waar het ook 'vang' betekent. In zijn Woorden
boek van het Geldersch-Overijselsch dialect geeft Gallée voor prame naast de betekenis 
'vang' ook die van 'neusklem voor het paard' en zelfs de figuurlijke betekenis van 'onaan
genaam mens' (Gallée 34). Maar niet alleen in Gelderland en Overijsel was en is praam in 
gebruik voor zoveel begrippen. Daarom is het vreemd dat Van Halsema in zijn handschrift 
ao 1776 bij praam de algemene betekenis 'drukking' heeft doorgestreept (De Haan 77). In 
het Maastrichts bestaat een ww. zich preme voor 'zich inspannen, zijn uiterste best doen, 
een hoge borst opzetten', in welke laatste betekenis het vergeleken kan worden met zich 
peerse uit hetzelfde dialekt (Endepols 333). Dorren geeft voor het Valkenburgs praam op 
voor 'kuipersklem' (Dorren 141). 

Nu beschik ik juist voor dit zuidelijke deel van Limburg niet over windmolentermen, 
omdat er bijna geen windmolenaars zijn, maar het lijkt me niet onverantwoord om de 
algemeenheid van betekenissen die voor het Maastrichtse en Valkenburgse praam geldt, 
ook aan te nemen voor het ten noorden ervan gelegen gebied waar het woord wel als 
molenterm opgegeven is. Het Rheinisches Wörterbuch laat er trouwens geen twijfel over 
bestaan dat de semantische verhoudingen bij praam sprekend gelijken op die bij prang. 
Het geeft prame als molenterm, maar daarnaast ook voor: 'paardeklem, klein aambeeld 

1. Opmerking: met Rijnland bedoel ik steeds het Duitse Rheinland, d.w.z. het gebied ten noorden van 
Keulen; dus niet de gelijknamige streek rondom Leiden. 
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met kleminrichting voor de vervaardiging van messen, wagenrem, vruchtenpers', enz.; er 
zyn ook enkele figuurlijke betekenissen. Het ww. is sterk vertegenwoordigd, als simplex 
en in een reeks samenstellingen (Rh. Wtb. VI, 1067-1069). Het Keuls heeft premme 'fest 
anziehen, andrücken, festklemmen', dat daar in de 16e eeuw nog de vorm pramen had 
(Wrede II, 314). Een 'Presse für Kraut oder ö l ' heet in het Dortmunds prame (Schleef 
201), en voor eenzelfde soort instrument kent het Westfaals prâme (Woeste 205). 

Ook in Neder-Duitsland, waar pass de naam voor de vang is, vallen dezelfde feiten op. 
In Sleeswijk-Holstein wordt het woord behalve als molenterm gebruikt voor 'Käsepresse' 
(Mensing III, 969). Uit het aangrenzende Lüneburg is me geen benaming voor het molen-
onderdeel bekend, wel voor een in Nederland preskop geheten vleesgerecht, nl. pas-kop 
(Kück II, 518). Voor de stad Lübeck, die in dat gebied ligt, vermeldt Schumann pass voor 
'vang' (Schumann 62). Het oostelijker gelegen Mecklenburg heeft pass 'vang', naast een 
16e-eeuws parse, dat de naam is voor een honing- of waspers (MeckL Wtb. V, 320). In de 
Oostfriese dialekten tenslotte komen vormen voor als parse, pars en pas, die tal van 
betekenissen hebben, zoals 'Presse, Werkzeug od. Geräth zum Pressen od. Drücken, Aus
pressen', enz. (Ten Doornkaat Koolman II, 703), echter niet die van 'vang', want die heet 
daar fangfe) (Ten Doornkaat Koolman I, 419). Het aantal betekenissen in de groep 
persen-parsen-passen blijkt dus nog groter te zijn dan bij de beide andere, pramen en 
prangen. 

We kunnen het ons nu het best zo voorstellen dat er zich vanuit het gebied dat al vroeg 
windmolens heeft gekend en tot ontwikkeling heeft gebracht, nl. het noordelijke deel van 
het Rijnland met als centrum misschien de Cisterciënserabdij van Kamp, tegelijk met de 
vang een naam heeft verbreid die getuigde van een bepaalde visie op de funktie van de 
vang, en wel die van een 'vastdrukkend werktuig'. In elk gebied waar de vang verscheen, 
werd dat begrip verwoord met behulp van een afleiding van het ter plaatse gebruikelijke 
woord voor 'drukken'. Praam zal daarvan wel het oudste voorbeeld zijn, omdat het 
Rijnland altijd pramen heeft gekend. Dat er steeds sprake moet zijn geweest van afleiding 
van ww. bewijst mijns inziens het grote aantal betekenissen dat van praam, prang en pass 
bestaat. Het enige immers dat al die met hetzelfde woord aangeduide voorwerpen gemeen 
hebben, is de drukkende funktie, verder gelijken ze vaak in het geheel niet op elkaar. 

We kunnen de termen prang en pass beschouwen als "leenvertalingen" van het Rijn
landse praam. Een soortgelijk geval doet zich in de molenterminologie voor bij de naamge
ving van het kaar ofwel de molen trechter; zie daarvoor hfst. 18. 

Mijn oudste gegevens betreffende praam en prang als benaming voor de vang dateren 
uit de 14e eeuw en zijn afkomstig uit West-Noord-Brabant. Dat betekent dat de expansie 
van het begrip en de verwoording ervan al bijzonder vroeg gedateerd moeten worden en 
wel in verband gebracht mogen wórden met de verbreiding van de windmolen zelf, die 
immers tot nu toe in westelijk Nederland vóór 1250 niet gesignaleerd is. 

Ouder nog zijn de vermeldingen van de naam vang, die in het begin nog alleen in het 
zuidwesten voorkomen. Het woord, hoe Germaans ook van oorsprong, heeft zeker niets 
met de Rijnlandse expansie te maken, maar moet beschouwd worden als een lokale 
vernieuwing. Theoretisch is het mogelijk dat Vlaanderen zijn vang uit het oosten, bijv. uit 
Brabant ontvangen heeft, en er alleen een eigen naam voor heeft gekreëerd. Maar dan is 
het vreemd dat het Brabantse gebied kort daarna zijn eigen naam (prang) prijs geeft voor 
vang, tenzij die laatste benaming behoort by een nieuw type vang dat in Brabant en verder 
ingevoerd werd. Vlaanderen zou dan op een gegeven ogenblik twee typen vang gekend 
hebben, die beide vang genoemd werden en waarvan de ene bij zijn verbreiding de naam 
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vang meenam. Het is een ingewikkelde, zij het niet onmogelijke geschiedenis. Toch houd 
ik het, gelet op de taalkaarten die we al gezien hebben, voor waarschijnlijker dat de 
wzng^expansie een vervolg is van de beweging vanuit Normandie, die de windmolen in 
Vlaanderen gebracht heeft (Bautier 610 vlgg.). 

Hoewel dus de vang wel als een ontlening uit Frankrijk beschouwd moet worden, heeft 
de Vlaamse naam ervoor niets met de Franse naamgeving uit te staan. Mijn materiaal, dat 
hoofdzakelijk uit Noord-Frankrijk en het Franstalige deel van België afkomstig en van 
recente datum is, bevat alleen frein of een variant daarvan; zie par. 3. Het is hetzelfde 
woord dat ook enkele Nederlandstalige molenaars in België aan het Frans ontleend heb
ben. Frein is te herleiden tot het Lat. frenum 'teugel' (Meyer-Lübke 300) en als molen-
term duidt het dus een instrument aan om de molen te beteugelen. Het is ook het gewone 
Franse woord voor 'rem in het algemeen'. De etymologie van vang is een heel andere, 
zoals hiervoor al gebleken is, en het woord moet daarom een nieuwvorming zijn, die nodig 
was vanaf het moment dat er zich windmolens in Vlaanderen bevonden, d.w.z. vanaf 
ongeveer het midden van de 13e eeuw (Bautier 618). Sedert die tijd en vanuit die streek is 
het woord zich als molenterm gaan verbreiden over heel ons taalgebied, samen met de 
windmolen zelf natuurlijk, dat laatste tenminste voorzover er nog geen windmolens uit het 
oosten waren. 

Misschien is die verbreiding vanuit Vlaanderen ook de Noordzee overgestoken, naar 
Engeland. Het is bekend dat het oostelijke deel van dat land al zeer vroeg windmolens 
heeft gekend (Bennett and Elton II, 235; Forbes 122), maar het is niet precies bekend 
langs welke weg die daar gekomen zijn. Anne-Marie Bautier heeft aannemelijk gemaakt 
dat in Pontieu, Normandie en Oost-Engeland de oudste Westeuropese windmolens hebben 
gestaan. Van deze drie gebieden geeft ze dan Normandie de oudste rechten (Bautier 610). 
De historische gegevens uit deze periode zijn echter zo schaars dat het helemaal niet 
uitgesloten hoeft te worden geacht dat Engeland de windmolen via Vlaanderen heeft leren 
kennen. Hoe het zij, het is in elk geval opmerkelijk dat East-Anglia, de landstreek ten 
noordoosten van Londen, waar de oudste Engelse windmolen, die van Bury St. Edmunds 
(ao 1191), gevonden is, de vang gripe noemt, in tegenstelling tot de rest van Engeland, 
waar brake gezegd wordt (Freese 16). Semantisch sluit dat gripe immers ten nauwste bij 
vang aan, zodat het best een leenvertaling zou kunnen zijn. 

Sinds ongeveer 1600 begon de expansie van vang in gebied dat de windmolen al kende 
en nu zijn uit het oosten stammende benaming verving door het westelijke vang. De vraag 
naar het waarom van het geweldige sukses van vang kan misschien beantwoord worden 
door te herinneren aan de in par. 0 besproken Vlaamse vang die in zijn wijze van bevesti
ging afwijkt van andere typen. Het is goed mogelijk dat dit soort vang al bijzonder oud is 
en ontwikkeld en verbreid is toen Vlaanderen nog het belangrijkste Nederlandse molenge-
bied was, d.w.z. vóór ongeveer 1600 toen de beide Hollanden in molentechnisch en 
terminologisch opzicht de voornaamste rol gingen spelen. Als de zgn. Vlaamse vang inder
daad een Vlaamse vinding is, en waarom zou daar aan getwijfeld moeten worden, dan valt 
zijn verbreiding samen met de expansie van het woord vang. Zo beschouwd is de aandui
ding "Vlaamse vang" een pleonasme, immers vang betekent dan al 'het in Vlaanderen 
ontwikkelde type molenrem'. Het samenvallen van het gebied waar men de Vlaamse vang 
gebruikt, zie par. 0, met het verspreidingsgebied van vang is wel bijzonder opvallend. 

De twee begrippen, of zoals we nu moeten zeggen, de twee typen annex termen, 
praam/prang en vang, schijnen elkaar het vroegst te hebben getroffen in de buurt van de 
oostgrens van het oude graafschap Vlaanderen. Het westelijkste prang-gegeven stamt uit 
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Evergem (I 200), ao 1549. Dit woord blijft in de teksten uit die plaats aanwezig gedu
rende de hele 16e eeuw en daarna, maar in 1681 verschijnt voor het eerst vang. Dat dat 
geen incidenteel geval is, bewijst het beeld van de tweede fase op kaart 1 b. Er komen na 
1600 al geen ргаи^-vermeldingen meer voor bewesten de Schelde, terwijl juist vang in 
deze periode zijn gebied vergroot heeft. Kaart la toont hoe de vang-beweging, die tegen 
1600 begonnen is, zich in later tijd heeft voortgezet, waardoor tenslotte ook in Nederland 
de hetemoniemen praam en prang sterk zijn teruggedrongen. Gebrek aan oude gegevens 
stelde me niet in staat dat meer dan in grove trekken op de kaart zichtbaar te maken. 

Er zijn tot op de dag van vandaag sporen van de achteruitgang van beide woorden aan 
te wijzen. Al wat ouder is de mededeling van Ebbinge Wubbe dat prame in Staphorst de 
verouderde naam voor 'vang' is (Ebbinge Wubbe 36). Recenter zijn we geïnformeerd over 
het Brabantse Oerle (L 224), waar nu uitsluitend vang gezegd wordt, maar het woord 
praam niet helemaal onbekend is; het betekent nu een onderdeel van de vanginstallatie, 
nl. het toestel "dienende om bij storm of plotselinge windrukken de vang om het wiel te 
persen" (De Bont 509). Verder vermelden de vragenlijsten waarop praam wordt opgege
ven, daarnaast vaak ook het dan jonger genoemde vang. Van het praam-gebied in de 
Groninger Ommelanden, nog een feit op het eind van de 18e eeuw (De Haan 77), is in 
onze tijd niets meer te bespeuren. Bij prang doen zich soortgelijke verschijnselen voor. 
Blokprang bijv. dat wordt opgegeven voor het Antwerpse, is de naam van een bepaald 
soort vang (CV 259). 

Vang kreeg de wind pas goed in de zeilen, toen het woord min of meer de status van 
kultuurtaalwoord kreeg en een van de weinige molentermen werd die ook de leek bekend 
zijn. Die promotie is, lijkt me, langs de indirekte weg van de beeldspraak gegaan, die men 
aantreft in een gezegde als: de molen is door de vang (Ter Laan 241). 

Het gebied vang strekt zich tegenwoordig uit tot ver buiten de grenzen van ons taalge
bied, en wel vooral langs de Noordzeekust van Duitsland. Zelfs in Sleeswijk-Holstein 
komt de term voor, terwijl daar toch pass het gebruikelijke woord is (Drube 73). Wanneer 
fang(e) in Oost-Friesland en Sleeswijk-Holstein in gebruik geraakt is, valt niet gemakkelijk 
te zeggen. Waarschijnlijk toch pas vrij laat en tegelijk met de verbreiding van het nieuwe 
type windmolen, de Hollandse molen, die daar in grote aantallen voorkomt (Atlas der 
deutschen Volkskunde krt 114). Dit is trouwens niet het enige geval van een verbreiding 
van een vangbenaming in samenhang met die van de Hollandse molen. In Engeland, en 
dan weer speciaal in East-Anglia, heet het meest typische onderdeel van de vang van de 
Hollandse molen, de vangstok, fangstaff (Freese 16); aangezien dat geen afleiding van 
enige Engelse benaming is, moet de term daar geünporteerd zijn. 
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1.3. het materiaal 

1.3.1. modern materiaal 

Lijst O, vraag 12a : hoe noemt U de hele reminrichting aan het grote kamwiel? 

Lijst 42a, vraag 79: (Hoe noemt U) de reminstallatie rondom het grote boven wiel? 

Opgenomen is vangwerk, dat kennelijk als verzamelnaam voor alle onderdelen van de reminstallatie fun
geert; het betreft twee plaatsen. 
Niet opgenomen zijn twee opgaven vang voor G 177 en M 9, omdat er uitdrukkelijk bij vermeld werd dat dit 
woord ter plaatse jonger is dan praam. 

niet gelokaliseerde gegevens 

West-Vlaanderen, Ronse 171 
West-Vlaanderen, De Во 1238 
Zuid Vlaanderen, Volken Taal III, 1890-1891 
Overflakkee, Landheer 254 
Antwerpen, Comelissen-Van Hal 199 

buiten het gebied van de kaart 

g 10,2; g 10,11 ;g 11,10; h 10,4; i 10,9;i 11,11 fanghout (alle afkomstig van dezelfde korrespondent) 
С 13,2 faang 

buitenlandse gegevens 

fang 
fang(e) 
fangstaff 

prame 
pram 

pressen 
persen 
perse 

pass 
pass 
pass 
pass 
pass 
passe 

broms 
brems 

brake 
gripe 

frin 

Ost-Friesland, Stürenburg 51 ; Buurman VII, 443 
Ost-Friesland, Ten Doornkaat Koolman 1, 419 
(d.i. de vangstok) East-Anglia (Engeland), Freese 16 

SNfrk. en Kleverlands, Rh. Wtb. VI, 1067 
Rijnland, Op de Hipt 124 

Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 
elders in Denemarken, id. 
Virum (Denemarken), hs. Jespersen 

Sleeswijk-Holstein, Drube 73; Mensing HI, 969 
Hadel, Teut III, 302 
Pommeren (allg.), Rehfeld 150 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. V, 320 
Lübeck, Schumann 62 
Niedersachen, gecit. Rehfeld 156 

Zweden, Wadström 61 
Pommeren, Rehfeld 151 

Engeland, Finch 
East-Anglia (Engeland), Freese 16 

Donceel (Belgjé), Legros MVW V, 221 

1. Met buitenlandse gegevens in § 3 bedoel ik steeds 'buiten het Nederlandse taalgebied' 
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vang(e) 
vange 
vang(e) 
vaq 
prang 



frín 
frin 
frin 
frín 
f rain 
frein 

Houtaing (België), Dewert et Maréchal, MVWII, 284 
Namen, id. 
Namen, P. et L. Maréchal 193 
Pikardië, Debrie 23 
Chézac (Saintonge ± 1800), Yvon 
St. Thomas de Conac (Saintonge), Yvon 

1.3.2. oud materiaal 

vang 
1318 Renesse I 30 

Haamstede I 33 
Amemuiden I 85 

1433 Vrouwenpolder I 62 
Sandyc I 66b 

144S Amemuiden I 85 
1455 Moen0 188 
1491 Vere I 66 
1492 Vere I 66 
1506 Oudenaarde О 98 
1583 Helkijn0 258 
1590 Delft E 198 
1594 Landegem I 230 
1600 Everdingen К 33 
1607 Middenbeemster E 73a 
1652 WeespE121 
1663 Uitgeest E 65 
1669 Heule N89 
1674 GroedeI107 
1676 Zevergem0 21 
1681 Evergem I 200 
1706 OedelemI153 
1709 Oudenaarde O 98 
1711 OedelemI153 
1719 VijvekapeUe H 38a 
1723 Utrecht E 192 
1745 Zaandam E 86 
1746 Zevergem O 21 
1754 Utrecht E 192 
1755 Hammei 213 
1762 Roeselare N 38 
1768 Overboelare O 230 

Beert O 285 
1771 Onkerzele O 228a 
1775 Raster O 183 

Leupegem O 197 
1788 Onkerzele O 228a 
1792 Hulst Ι 142 
1820 OudegaF31 
1829 RauwerdB92 
1844 BeselareN79 
1870 Haarlem E 97 
1883 Winkel E 13 

ghevanghe 
ghevanghe 
ghevanghe 
vane 
vane 
vanck 
vanghe 
vanck 
vanck 
vanghe 
vanghe 
vang 
vanghe 
vanck 
vang* 
vang 
vangh-tou 
vanghreep 
vange 
vange 
vange 
vanghe 
vanghe 
vanghe 
vanghe 
vang 
vangstuk 
vange 
vange 
vanghe 
vanghe 
vanghereep 
vanghe 
vange 
vangereep 
vange 
vange 
blokvang 
vang 
fang 
vange 
vang 
vang 

geldt voor alle molens in de Beemster 



1885 
1886 
1722 

praam 

1440 
1457 
1536 
1539 

1552 
1581 
1652 
с. 1675 

1712 
1718 
1720 
1725 

1732 
1733 
1734 
1738 
1745 
1756 
1792 
1849 

Bevere 0 97 
Middenbeemster E 73a 
Zaanstreek 

Barendrecht К 47 
ZutfenF179 
Zutfen F 179 
ZutfenF 179 

Zomeren L 264 
Hagestein К 31 
Weesp E 121 

! Doesburg F 204 

Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
ZutfenF 179 
Ravenstein L 102 
Uden L152 
Reek L153 
Boekei L 183 
Herten L 330 
Herten L 330 
Herten L 330 
Herten L 330 
ZaltbommelKin 
Asten L 263 
Waalwijk К 141 
Wiechen L 106 

15e eeuw Brugge H 36 

1776 

prang 

1384 

1393 

1426 
1477 
1489 
1511 
1549 
1552 

1557 
1559 

Groninger Ommelanden 

Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Hoek 1137 
Groot-Bijgaarden O 172 
Haasdonk 1181 
Ertvelde I 164 
Evergem I 200 
Ertvelde I 164 
Essen К 189 
Kalmthout К 201 
Evergem I 200 
Boechout К 282 

vange 
vang 
vang 

praem 
praem 
praeme 
brame 
(lees: prame) 
praem 
praemboom 
praem 
pramme, 
pramenboom, 
praem 
praem 
praam 
praam 
praemseel 
praemseel 
praemseel 
praemseel* 
praem 
praem 
braem (lees: praem) 
praem 
praamstuk 
pram 
praamtouwen 
praam 

praem: N.B. Oost-
ned. hs. 
praam (Van Halse ma, 
gecit. De Haan 77) 

prange nagel 
prange nagel 
praennaghel 
praennaghel 
prange 
prangnagel 
pranghe 
pranghe 
pranghe 
pranghe 
buytenprange 
buytenprange 
pranghe 
prange 

* de gegevens uit 1725 voor de plaatsen L 102,1 52,153 en 183 zijn alle uit dezelfde bron afkomstig 
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1573 
1585 
1620 
1652 
1655 
1700 
begin 1 
1723 
1724 
1725 
1739 
1744 
1745 
1747 

1767 
1771 
1777 
1784 
1796 
1813 
1823 
1897 

Evergem I 200 
Evergem I 200 
RssflnK189 
ZelemP44 
Zelem Ρ 44 
Bruggeneinde К 300a 

See. Essen К 189 
Antwerpen К 244 
Brussel Ρ 65 
Veerle К 346 
Breda К 160 
Brussel Ρ 65 
Antwerpen К 244 
Hoogstraten К 207 
Ekeren К 225 
Kalmthout К 201 
Ekeren К 225 
Hekelgem0 153 
Bruggeneinde К 300a 
Heist-op-de-Berg К 339 
Balen К 277 
Heist-op-de-Berg К 339 
Koningshooikt К 294 

pranghe 
pranghe 
pranckstuk 
prange 
prangseel 
pranghseel 
prangzeel 
prangh 
prangh, pranghe 
pranghseel 
pranseelen 
prangh 
pranseel, pranghlitten 
prangh 
prangh 
prange 
prang 
prange reep 
prangh 
prangzeel 
pran 
prangseel 
prangseil 

Opmerkingen : -touw, -nepen -zeel zijnbenamingen voor het touw waarmee de vang in bedrijf gesteld wordt; 
een -nagel is waarschijnlijk de ijzeren bout die als draaipunt van de vangbalk fungeert ; een pranckstuk is een 
van de houten segmenten waaruit de vang is samengesteld; met buytenpranghe wordt het touw bedoeld 
waarmee de vang van buiten af bediend kan worden. De heteroniemen vang, praam en pran^de-sub-
stantieven, twijfel bestaat over de oudste vormen: ghevanghe. 

Aantekening 

Zeer onlangs wees de heer P.J.M, de Baar mij op een tekst in het Leidse Gemeente-archief die een goede 
indikatie geeft wanneer in de Hollanden de nieuwe stut- of lipvang de oudere Vlaamse vang is gaan ver
vangen. Tevens blijkt eruit dat de term Vlaamse vang in het midden van de 17e eeuw bekend was. Op de 
volgende blz. het bedoelde archiefstuk, gevolgd door een transkriptie. 
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І-« 

Ьв^уі-^. ^^^ΙΊΔ ¿vZ^e&C \ъ>Ъ~/' 

ІЛЧ.»«, 

\ 

•^У^^РІШЗ^ё 

Transkriptie van bovenstaande tekst 

Opte remonstrantie off verthooninge bij mr. 
Aernt van Sgravesandt, fabryck, gedaen, dat 
verscheyden cooren molens, staende op deser stede 
vestwallen, haer dienen van eenen Vlaemschen vangh, 
4 welck naer sijn oordeel niet en was sonder 
peryckel van brandt, en dat hetselve met het 
maecken van een lipvangh (sulx als nu heden 
daechs de meeste molens gebruijcken) soude 
konen werden voorgekomen, hebben den voom(oemd)e 
Gerechte bij desen verstaen ende geordonneert 
dat alle de molens op deser stede veste 
staende off noch te stellen, aen haere molens 
sullen moeten gebruycken een lip vangh, ende werden 
Burgem(eeste)ren geauthoriseert 'tselfde te doen 
versorgen ende uytwercken. Actum den XXVIII 
July anno 1648 

("Burgermeesteren- ende Gerechtsdachbouck, Publycque 
Saecken aangaende"; Secretarie-Archief 1575-1851 inv. nr. 
684 fol. 365v; Gemeente-archief Leiden) 
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2. DE SCHOREN 

2.0. het begrip 

Dwars door de draaibare kap van de Hollandse molen lopen twee zware balken, de 
spruiten, die aan weerszijden van de kap naar buiten steken. Aan de vier uiteinden van de 
spruiten zijn lange balken bevestigd, die schuin naar beneden lopen, naar elkaar toe, en 
die samen met de staartbalk, die van het midden van de kap naar onder gaat, de staart 
vormen. Die vier schuine balken zyn de schoren. 

Er zijn bij elke molen van het Hollandse type twee soorten schoren, nl. de korte en de 
lange. De korte zijn van boven bevestigd aan de korte spruit, van onder zitten ze vast aan 
de staartbalk, de lange schoren beginnen bij de uiteinden van de lange spruiten en lopen 
ook door tot tegen de staartbalk, maar lager dan de andere, ongeveer ter hoogte van het 
kruiwiel. Met dat kruiwiel en de touwen of kettingen die daarmee worden opgewonden, 
wordt de kap naar de wind gedraaid. De funktie van de schoren is de beweging van het 
kruiwiel door te geven aan de kap. Schoren en staartbalk samen stellen de molenaar in 
staat de kap en daarmee de roeden naar de wind te draaien, in vaktermen : te kruien. 

Schoren in deze vorm en met deze funktie treft men alleen aan bij de Hollandse molen 
en aangezien die molen een vrij jonge uitvinding is, van eind 16e eeuw naar men aan
neemt, vormen de schoren het jongste molenonderdeel dat ik zal behandelen. 

2.1. de namen 

In het woord schoren moeten we een afleiding zien van het ww. schoren, dat 'steunen' 
betekent en meestal gebruikt wordt met betrekking tot schuinstaande balken. Omdat de 
ondersteunende funktie van de molenschoren te verwaarlozen is, moeten ze hun naam te 
danken hebben aan hun schuine stand1 ; de vier balken zijn met andere woorden "ter 
schoor gesteld, strak in schuinsche richting" (WNT XIV, 854). Spruitschoren, dat ook 
enkele malen voorkomt, heeft, samengesteld als het is met de naam van de balk waaraan 
de schoren bevestigd zijn, geen uitvoerige behandeling nodig. Spruit, dat ook al te herlei
den valt tot een ww., nl. spruiten en dat vaak gebruikt wordt voor bepaalde soorten 
balken (WNT XIV, 3087), komt als molenterm voor in heel het Nederlandse taalgebied, 
maar ook daarbuiten. 

De zojuist genoemde betekenis van schoor vinden we ook terug bij het woord zweep, 
dat vooral bij timmerlieden en metselaars de naam is van de lange, schuine, dunne latten 
waarmee bij de bouw van een huis kozijnen e.d. in loodrechte stand worden vastgezet1. 
Hier heeft de uiterlijke gelijkenis die bestaat tussen deze hulpmiddelen en de molenonder-
delen, zweep er een betekenis bij gegeven. De oudste betekenis van het woord, in het mnl. 
de enige nog, is die van 'slagwerktuig'. Alle latere betekenissen zijn het gevolg van meta
forische verwikkelingen die de lange dunne gedaante van de zweep als oorzaak hebben. 
Dat die metaforiek ver kon gaan, blijkt wel hieruit dat zweep in sommige delen van België 
nu nog de naam is voor een "mager en lang persoon"; o.a. in Gent en Antwerpen 
(Lievevrouw-Coopman 1815; CV 1510). 

1. Vgl. de betekenisomschrijving van schoor in WNT XIV, 853: "Paal of balk die iets schraagt, 
ondersteunt of stut, inzonderheid een schuin gestelde paal of balk." 

2. Van Keirsbilck 525 geeft deze betekenis op, al wordt erbij vermeld dat de zwieping in België 
weinig voorkomt. 
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Het is intussen opmerkelijk dat in België niet de benaming schoren in de onderhavige 
betekenis ingeburgerd is; de Hollandse molen is er immers voldoende bekend. De verkla
ring is vrij eenvoudig: men kent er het woord al in de kombinatie loopschoren, de naam 
van de steunende balken aan weerskanten van de staart van de standerdmolen. Dit woord 
bewaart nog de oorspronkelijke betekenis van het ww. en kon daarom niet gebruikt 
worden voor de schoren van de Hollandse molen, die niet werkelijk 'schoren'. 

Het is duidelijk dat de oorspronkelijke betekenis van zwaard, te weten 'het hangende, 
opgehangene', aangenomen nu dat dat vaststaat (FvW 831), in geen enkel opzicht nog 
aanwezig is bij zwaard als molenterm. Dat geldt trouwens ook voor tal van andere bete
kenissen die het woord in de loop der tijd gekregen heeft. Bij die laatste zijn er enkele die 
gelijken op die van de molenterm, omdat ze er het lange, dunne of schuine aspekt mee 
gemeen hebben. Zo noemen volgens Grimm de meubelmakers in Duitsland Schwerter de 
diagonale houtstaven die op deuren bevestigd worden en schwert is ook de naam voor een 
smal dun bord dat behoort tot het gereedschap van de "Sammetmacher" (Grimm XIX, 
2585). Ook in het Rh. Wtb., dat schwert niet als molenterm schijnt te kennen, komen een 
aantal betekenissen voor, waaraan het begrip 'lang' meestal niet ontbreekt (Rh. Wtb. VII, 
2063-64). Ik neem daarom aan dat in de meeste gevallen de gelijkenis met zwaard 'ge-
vechtswapen' de verklaring voor de nieuwe betekenissen levert. 

Bepaald doorzichtig kunnen betekenis en etymologie van het Westvlaamse trekarmen 
genoemd worden. In armen herkent men gemakkelijk dezelfde metaforische visie die doet 
spreken van bijv. "de armen van eene weegschaal" (WNT II, 659). Het eerste deel trek-
wijst op de voornaamste taak van de schoren, het rondtrekken van de molenkap. 
Leiders, Udders, dat tweemaal in West-Vlaanderen is opgegeven, alsook door Ronse (Ron-
se 164), heeft wellicht te maken met het ww. leiden 'sturen'. 

2.2. de kaart 

Het kaartbeeld dat de benamingen van de schoren opleveren, geeft een inzicht in de tijd 
waarin en de wegen waarlangs de Hollandse molen zich over Nederland en de aangren
zende gebieden heeft verbreid. De vorm van het schoren-gebied is een regelrecht gevolg 
van die verbreiding; er maken gebieden deel van uit die de benaming op geen enkele 
andere manier kunnen hebben ontvangen dan vanuit Holland. Dat blijkt het duidelijkst als 
we de situatie in Noord-Duitsland bekijken. Ook daar is de Hollandse bovenkruier binnen 
gedrongen, zoals kaart 114 van de A tías der deutschen Volkskunde, waar het molentype 
"Turmwindmühle" wordt genoemd, duidelijk laat zien. Ook daar worden de vier lange 
balken met schoren of, en dat is belangrijk, met een ander woord aangeduid dat volks-
etymologisch is afgeleid van het ter plaatse niet inheemse schoren, nl. in Sleeswijk-Holstein 
scheeren, scher, schier (Drube 95), in Mecklenburg schir (Meckl. Wtb. IV, 1228). Geen 
van deze vormen heeft klankwettig iets met schoren uit te staan; dat woord zou in die 
gebieden scharen luiden en doet dat ook bij enkele auteurs (Teut III, 151; Mènsing III, 
681). Drube vat zijn al geciteerde Sleeswijk-Holsteinse vormen op als afgeleid van de 
namen voor 'schaar', "da die Balken laufen wie die gespreitsten Enden einer Schere", 
maar wat hij over de hem toch wel bekende vorm schooren ten beste geeft, bewijst dat 
het woord hem behalve als molenterm totaal vreemd is (Drube 95). Het Lüneburger Wtb. 
vermeld schïr niet als molenterm, wel in de betekenis 'schaar' (Kück III, 65), en aange
zien dit woordenboek en het Mecklenburgse gedeeltelijk hetzelfde gebied bestrijken, mo
gen we aannemen dat ook in het Mecklenburgse gebied de molenterm volksetymologisch 
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in verband gebracht is met het woord voor 'schaar'. Juist het door elkaar voorkomen in 
hetzelfde gebied van schaaren en scheeren wijst er mijns inziens op dat de molenterm daar 
geïmporteerd moet zijn en dat moet dan natuurlijk geschied zijn tegelijk met het binnen
dringen van de Hollandse molen. 

Vergelijking van de taalkaart SCHOREN met de vorige, die van de namen voor de vang, 
toont dat ook elders de expansie van het nieuwe molentype taalgeografische konse-
kwenties heeft gehad en, paradoxaal genoeg, is juist de grote overeenkomst tussen beide 
kaarten daar het bewijs van. Immers, in het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de 
benaming vang zich toch pas vrij laat, ik heb geschat tegen het einde van de 16e eeuw, 
vanuit het westen is gaan verbreiden, nadat tevoren een groot deel van ons taalgebied de 
benamingen prang of praam gebruikt had. Op beide kaarten zien we dat West-Noord-Bra-
bant dezelfde term kent als het westen, een zeldzaam verschijnsel dat op geen enkele 
andere van mijn kaarten te zien is. Van 'vang heb ik, meen ik, bewezen dat het na ongeveer 
1600 terrein veroverd heeft, dus ook dan pas in Noord-Brabant binnen gedrongen is. Nu, 
de molenterm schoren kan daar eenvoudig niet vóór die tijd aanwezig geweest zijn, 
eenvoudig omdat er toen nog geen of nauwelijks molenschoren bestonden. Mijn konklusie 
is dat zowel vang als schoren zich tegelijk met de Hollandse molen, dus ná 1600 vanuit 
het westen en dan vooral de beide Hollanden verbreid hebben. 
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Afb.5. Detail van het rechteriuik van De bekoring van Sint Antonius van Jeroen Bosch (± 1450-1516) 
(Musen Nacional de Arte Antiga, Lissabon). 

Afb. 6. Detail van De kruisdraging (1564) van Pieter Bruegel de Oude (Kunsthistorisches Museum, 
Wenen). 
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In het vorige hoofdstuk ging die expansie tenkoste van enkele andere namen, prang en 
praam, bij schoren ligt de zaak iets anders. Voordat de Hollandse molen bestond, waren 
alle windmolens hier standerdmolens, een type dat geen schoren van deze soort kent. 
Vraag is dan waar de andere heteroniemen, zoals zweerden, vandaan komen, want ze 
kunnen bezwaarlijk als molenterm uit het Rijnland stammen, waar de nieuwe molen ook 
vanuit de Nederlanden gekomen is en dat zelfs vrij laat; zie hfst. 0. Wel is mogelijk dat die 
woorden in hun andere betekenissen vanuit het Rijnland verspreid zijn. Er zyn aanwijzin
gen dat iets dergelijks inderdaad heeft plaats gehad. De Bont, die in zijn Vocabularium 
alleen over de standerdmolen schrijft, noemt daar zwemfen: "twee dunnere balken weer-
zijds de molentrap en verbonden aan de spruitbalk; zij dienen voor de stevigheid van de 
trap alsmede om te kruien" (De Bont 789). N. Schepers spreekt voor Limburg zelfs van 
meerdere "kasmolens" die zwaarden hebben, o.a. die van Baaksem (L 324) (Schepers 41). 
We mogen uit deze feiten afleiden dat de standerdmolens wellicht al voordat er Hollandse 
molens waren, de beschikking hadden over schoren, zij het in iets andere vorm dan die 
van de Hollandse molen. Als dat zo is, heeft de benaming zich zeker vanuit het Rijnland 
verbreid. De overeenkomst tussen de bewuste balken aan de standerdmolen en die van de 
Hollandse molen (bij beide lopen ze naar de staartbalk) is er dan de oorzaak van geweest 
dat ook de balken bij het nieuwe type in Oost-Brabant zweerden zijn genoemd. Dat zal 
niet in het hele gebied op hetzelfde ogenblik zijn gebeurd, maar gegeven de west-oost-be
weging van de Hollandse molen geleidelijk aan en het laatst in de 't verst van Holland 
verwijderde streken, met als gevolg dat men ook in het Rijnland de schoren van de 
Hollandse molen schwerter ging noemen (Op de Hipt 125; zie ook de gegevens op de 
kaart). Een ander verloop lijkt me bij het jonge begrip 'schoren' moeilijk denkbaar. 

In geheel het gebied waar zwepen molenterm is, heeft dat woord ook andere betekenis
sen, o.a. die van 'de door timmerlieden gebruikte lange lat'; zie daarvoor par. 1 van dit 
hfst. Als onderdeel van de Hollandse molen wordt zwepen nog opgegeven door woorden
lijsten en -boeken voor de provincie Antwerpen, het Land van Waas en West-Vlaanderen 
(Comelissen-Van Hal 212; Joos 772; De Во 1449). precies dezelfde gebieden waar het 
ook als timmermansterm voorkomt (CV 1510; Joos 772; De Во 1451). Ik besluit hieruit 
dat zwepen ook als molenterm in het zuiden van ons taalgebied inheems is en daar, net als 
bij zweerden gebeurde, die nieuwe betekenis gekregen heeft bij de komst van de nieuwe 
molen. 

Opvallend is dat de moderne vragenlijsten uit West-Vlaanderen niet zwepen geven maar 
trekarmen of trekbalken. Het lijkt er dus op dat deze laatste twee het oudere zwepen, dat 
nog door De Во vermeld wordt (De Во 1449), verdreven hebben. Het feit dat Comelissen-
Van Hal trekarm opgeven als Antwerpse benaming, wijst erop dat die naam zeker niet als 
een specifiek Westvlaamse beschouwd mag worden. 

bidders, leiders, dat alleen door Ronse genoemd wordt (Ronse 164) en nog door twee 
korrespondenten opgegeven wordt, uit Gistel (H 54) en Bikschote (N 30), heeft taalgeo-
grafisch geen betekenis. 
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2.3. het materiaal 

lijst O, vraag 52d: (hoe noemt U) de 4 lange, schuine balken, die aan de uiteinden van de vorige balken 
bevestigd zijn? 

Lijst 42a, vraag 107: (Hoe noemt U) de vier schuine balken, buiten, aan de uiteinden van de spruitbalken of 
spruiten? 

bij zwaarden is ook gerekend: zweerdballek L 289 
bij trekarm is ook gerekend : trekbalke H110 

de opgave schoren ao 1666 te Antwerpen (K 244) is uit een bestek van molenbouwer Jacob Abrahamsen uit 
Zaandam; dit gegeven is niet op de kaart gezet. 

niet opgenomen de volgende unika: 

scheerbalken С121 
steunbalken H 2 
steekbalke НПО 
streefpaal Q193 

buiten de kaart 

schooien 

niet gelokaliseerde gegevens 

zweep, zwepe, zwepingen 
zweep 
zwepe, zweep 
zweep 
trekarm 
lidder, leider 

buitenlandse gegevens 

scheeren, saher, schier 
scharen 
schir 
scharen 
schooren, stormschooren 
schoren 
schwerter 
schwert 
schwerter 
sta(r)tstrebn 
krójestyvere 
schrägen 

oude gegevens 

1651 
1665 
1721 
1754 
1820 
1829 
1860 
1849 
1849 
1864 

Hazerswoude E 174 
Leiden E 167 
Utrecht E 192 
Utrecht E 192 
Oudega F 31 
Rauwerd В 92 
Dokkum В 30 

с 13,2 

West-Vlaanderen, De Во 1449 
Land van Waas, Jóos 772 
West-Vlaanderen, Ronse 173 
Antwerpen, Comelissen-Van Hal 212 
Antwerpen, Cornelissen-Van Hal 212 
West-Vlaanderen, Ronse 164 

Sleeswijk-Holstein, Drube 95 
Sleeswijk-Holstein, Mensing III, 681 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. IV, 1228 
Hadel, Teut III, 151 
Rijnland, Op de Hipt 125 
Bökel (Kreis Oldenburg), Ottenjann 137 
Rijnland, Op de Hipt 125 
Rijnland, Simons 117 
Bökel (Kreis Oldenburg), Ottenjann 137 
Pommeren, Rehfeld 149 
Virum (Denemarken), hs. Jesperen 
Bökel (Kreis Oldenburg), Ottenjann 137 

buijte schooren, binne schooren 
buijtenschooren, binnenschooren 
schooren 
schoore 
scheeren 
sturtskoarren 
schooren 

Harte, Volledig Molenhoek 14: schooren 
Wiechen L 106 zwaarden 
Sint Janssteen I 143 zweepen 

36 



3. DE WINDZIJDE VAN DE STANDERDMOLEN 

3.0. het begrip 

De standerdmolen, het oudste molentype op Nederlandse bodem, heeft een vierkante 
romp en derhalve vier zijden. Die zijden dragen namen, maar alleen die van de zijde waar 
de roeden zich bevinden en die dus in de regel naar de wind gekeerd staat, zijn voldoende 
gevarieerd om er een taalgeografische beschouwing aan te wijden. Het is van belang te 
weten dat deze zijde van de molen door de molenaar beschouwd wordt als de achterkant, 
al noemt hij hem niet precies met dit woord. Men kan dat o.a. afleiden uit de algemeen 
voorkomende naam voor de tegenoverliggende zijde, die gewoonlijk voorkant of iets 
dergelijks luidt. Trouwens het gedeelte binnen in de molenromp dat zich aan de kant van 
de roeden bevindt, heet meestal achtermolen. 

Niet van het begin af schijnt het mogelijk geweest te zijn de standerdmolen naar de 
windrichting te draaien. Oudtijds stond de molen, naar men aanneemt, steeds met zijn 
roeden naar dezelfde richting gekeerd, nl. die waar meestentijds de wind vandaan kwam. 
Voor onze streken is dat dan het zuidwesten (Visser 4). Dit alles valt alleen maar te 
veronderstellen, want konkrete gegevens over de niet-draaibare standerdmolen schijnen er 
in West-Europa niet te bestaan. Ook de oudste afbeeldingen van de standerdmolen, som
mige al uit de 13 eeuw (zie afb. 1-4), tonen ons de molen reeds in zijn huidige vorm, dus 
mét de standerd, die het draaien mogelijk maakt. Veel sporen zal deze "prehistorische" 
toestand in de benamingen voor de windzijde dan ook wel niet hebben achtergelaten. Ze 
zijn in elk geval niet aan te wijzen. 

3.1. de namen 

De meeste namen voor de windzijde, de zijde met de roeden, verwijzen naar de wind. De 
naam borsteinde beschouw ik liever niet als een benaming die bij de standerdmolen hoort. 
Het woord hangt samen met borstnaald, de vertikale balk in de windzijde van de wipmo
len, de poldermolen die zich uit de standerdmolen ontwikkeld heeft (Bicker Caarten 
1965, 14-15). Borsteinde komt ook vrijwel uitsluitend voor in gebieden waar de wipmo
len rijk vertegenwoordigd is, d.w.z. vooral in het westen van Nederland. 

Blijven over de samenstellingen met storm-, weer- en wind- als eerste elementen. Van de 
tweede woordelementen zijn er enkele die bij voorkeur met één bepaalde van de drie 
als eerste deel fungerende woorden gekombineerd worden, nl. -weeg met wind-, dus 
windweeg; -eind met storm- en weer- met als resultaten resp. stormeind en weereind. 

Over weeg kan ik kort zijn. Het is in het gebied waar het op mijn kaart voorkomt, de 
algemene naam voor 'gevel of wand van planken, vlechtwerk of klei' aan om het even 
welk bouwwerk (De Во 1376; Lievevrouw-Coopman 1697; Joos 735: "komt voor in 
windweeg"). In de specifieke betekenis 'gevlochten met leem bestreken muur' is weeg 
meer verbreid, bijv. ook in Noord-Brabant en Antwerpen (WBD afl. 1, 29-30). 

Einde 'wand of zijde', zoals hier bij de molen, sluit aan bij de betekenis A, 3 van Einde 
in het WNT, al is daar nergens sprake van het einde van een bouwwerk, wel bijv. van het 
hoofdeind van een bed (WNT III, 4021-22). Er bestaat echter een samenstelling met het 
woord, toevallig ook als molenterm in gebruik, waarin ik een duidelijke verwantschap met 
stormeinde onderken: keuvelens, dat eertijds keuvelende luidde en dat beschouwd kan 
worden als samengesteld uit keuvel en einde (WNT VII, 2717; Boekenoogen 420-421). 

37 



Ook de schuine kant van het wolfsdak bij een boerderij krijgt in Noord-Brabant en 
Antwerpen wel een naam die als tweede element datzelfde einde bevat (WBD afl. 1, 26). 

In de betekenis 'hevige wind, storm' komt weder, weer al in het mnl. voor (MWB IX, 
1898), evenals trouwens in het mhd., mnd. en hd. Over de toenmalige verbreiding van het 
woord weet het MWB niet veel te melden. Wel schijnt weder 'storm' in heel ons taalgebied 
bekend te zijn geweest en in elk geval ook rondom Kleef, getuige het door het MWB uit 
Teuthonista geciteerde {MWB IX, 1897). Als molenterm mogen we storm, weer, maar ook 
wind nu wel eikaars gelijke noemen, want ook dit laatste woord kent die betekenis van 
'stormwind' {MWB IX, 2653). Dat dit de betekenis blijkt te zijn die men aan het eerste lid 
van de samenstellingen toekende, hangt wellicht samen met het feit dat bij de oude 
windmolen uit de eerste eeuwen, zeg tot 1600, de wind pas van belang werd als hij op zijn 
minst "krachtig" was; dan eerst kon de molen gaan draaien. 

3.2. de kaart 

Het is opmerkelijk dat de verbreiding van het eerste woorddeel bij de met storm- samenge
stelde benamingen vrijwel geheel samenvalt met die van -einde als tweede element, een 
kleine uitzondering daargelaten: ook weer- is nl. éénmaal gekombineerd met -einde. Dit 
laatste feit is opvallend, omdat weer-, zoals we gezien hebben, semantisch immers volledig 
gelijk is aan storm-. 

Stormeinde heeft zich klaarblijkelijk als een eenheid kunnen verbreiden, niet als een 
losvaste verbinding, waarvan de twee elementen willekeurig vervangen konden worden. 
Dat bewijzen de stormeinden uit het gebied waar weeg het gewone woord voor 'houten 
wand' is, te weten o.a. in de Belgische provincies Brabant en Antwerpen {WBD afl. 1, 
131). Er zijn maar twee uitzonderingen, die het verschijnsel nog treffender maken, nl. 
stormweech uit de stad Antwerpen (K 244) ao 1570, en stormweeghden uit Heist-op-den-
Berg(K339)ao 1754. 

Hetzelfde doet zich ogenschijnlijk voor bij windweeg, want ook de samenstellingen met 
wind- hebben vrijwel allemaal -weeg als tweede lid. Toch is deze eenheid een veel minder 
sterke dan bij stormeind het geval is. Samenstellingen met wind- treft men aan langs de 
hele Noordzeekust en verder, tot in het oude Pommeren, en ze blijken behalve -weeg nog 
diverse andere woorden als tweede lid te kennen. Enkele oude opgaven in het Nederlandse 
taalgebied zijn uit Gelderland en luiden: wyntende (ao 1539) en winteinde (c. 1675). 
Frekwent na de samenstelling windweeg is in het moderne materiaal vooral windkant, dat 
in heel ons gebied voorkomt; daama komt windzijde, dat viermaal opgegeven is, waarvan 
twee keer in Duitsland, ten zuidoosten van Kleef. Dit Windseite wordt, naast sturmseite, 
ook door Op de Hipt (19) vermeld en blijkt verder wel de gangbaarste benaming in 
Noord-Duitsland te zijn, want zij wordt meegedeeld voor Hadel, Sleeswijk-Holstein en 
Pommeren; zie par. 3 van dit hfst. Tenslotte zijn er nog de drie volgende vormen, die elk 
maar één keer voorkomen : windpeu, windgespan en windmuur. 

Als we letten op de oude gegevens, die op de kaart aangegeven zijn met gevulde tekens, 
blijken Wester-Schelde en Dender zo ongeveer de grens te vormen tussen wind- en sfornir. 
Tegenwoordig is dat in grote trekken nog zo, al worden die trekken wat al te grof als we 
in het noorden komen. De toestand daar is op dit punt niet erg duidelijk om twee 
redenen: ten eerste zijn er in dit gebied bijna geen recente gegevens voorhanden, doordat 
de standerdmolen daar eerder verdwenen is dan in het zuiden; ten tweede heeft d" 
opkomst van de wipwatermolen, die de term borst of een samenstelling daarmee voort-
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bracht, de oorspronkelijke geografische verdeling van de twee andere termen in de war 
gebracht. Toch is er een gelijkenis tussen de vroegere verbreiding van de benamingen voor 
de vang en die voor de windzijde van de standerdmolen, vooral in het zuidwesten. 

Er bestaat vooral grote overeenkomst tussen de verbreiding van windweeg en storm-
einde op deze kaart en de apart aangeduide fase 1600-1900 op de VANG-kaart 1b. In 
beide gevallen fungeren de al genoemde rivieren zo ongeveer als grenslijnen. Deze overeen
komst bestond nog niet in de eerste windmolentijd, want terwijl het windweeg-gébizd zo 
goed als steeds gelijk gebleven is, tot in deze tijd, heeft het vang-gebied, nadat het eerst 
kleiner was dan het w/jchveeg-gebied, zich later sterk vergroot, o.a. ten koste van prang. 
Een mooie illustratie van het verloop vormen de oude gegevens uit de plaats Hoek (I 137) 
in Zeeuws-Vlaanderen, die tegenwoordig midden in een vang- en windweeg-gtbieá ligt, 
maar die in 1426 prange kende en tegelijk wintwech. 

Tegenover de aktiviteit die de term vang in de loop der tijd aan de dag gelegd heeft, 
staan de immobiele samenstellingen met wind, maar het is de vraag of dat altijd zo 
geweest is. Wanneer we kijken naar de verbreiding van de spaarzame oude gegevens op de 
kaart WINDZIJDE dan dringt zich toch een bepaalde interpretatie op. De verdeling van de 
samenstellingen met wind-, gevoegd bij hun verbreiding tegenwoordig, tot aan Polen toe, 
en de plaatsen waar de oude siorm-samenstellingen voorkomen, maken het enerzijds 
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Fig. 7. Ets van een standerdmolen door J. van de Velde, uit 1617 (Museum Boymans-Van Beuningen, 
Rotterdam). De molen heeft al de nieuwere roeden met enigszins gedraaid hekwerk. 

waarschijnlijk dat windweeg en soortgenoten zich in dezelfde tijd en langs dezelfde wegen 
verbreid hebben als vang, anderzijds dat er nauwe samenhang geweest moet zijn tussen 
tijd en aard van de verspreiding van pranglpraam en de storm-samenstellingen. Zowel de 
datering van de oude gegevens als de plaatsen waar ze voorkomen, zijn met deze voorstel
ling niet in strijd. De kleine verschillen die er bestaan in de oudste fasen, zijn een logisch 
gevolg van het feit dat twee woorden zich zo goed als nooit in precies hetzelfde gebied 
vestigen. Volmaakte gelijkenis zou hier eerder verdacht zijn, dan dat het mijn betoog 
ondersteunde. 

Samenvattend: net als bij vang mag aangenomen worden dat de vw/ïrf-samenstellingen 
zich vanuit Vlaanderen langs de kust tot in Pommeren verspreid hebben, al zal bij deze 
benamingen ook vaak sprake geweest zijn van autochtone ontwikkeling. Loodrecht op 
deze beweging moeten we ons de verspreidingsrichting van de sto/Tn-samenstellingen van
uit het Rijnland denken, dezelfde weg die ook pranglpraam op de VANG-kaart genomen 
hebben. De datering en de lokalisering van de oude gegevens vormen een duidelijke 
aanwijzing dat de verbreiding bij beide groepen heteroniemen in dezelfde tijd te situeren 
valt: de expansie vanuit het Rijnland zal in de loop van de 15e eeuw voltooid zijn, d.w.z. 
in Zuid-Holland de Noordzeekust bereikt hebben, in het zuiden ongeveer halverwege de 
tegenwoordige provincie Oost-Vlaanderen gekomen zijn. 
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3.3. het materiaal 

3.3.1. modem materiaal 

lijst O, vraag 44a: (hoe noemt U) de zijde van de molemomp waar de roeden zitten? (windweeg, storm-
eind?) 

Lijst 42a, vraag 96: (Hoe noemt U) de kant van de molenromp die naar de wind gekeerd staat? 

het teken voor wind- geldt ook voor: 

windpeu 172 
windgespan 1258 
windmuur 056 

bij stormkant is ook gerekend: 

stormblad L424 

het teken voor weer-samenstellingen geldt ook voor: 

weer-kant L 432a 
weereinde M 4 
weerkant M 7 
weersiet С 5, 7 

het teken borst betreft: 

borstkant 
borst-eind 
borst 

niet gelokaliseerde gegevens 

windweeg 
windweeg 
wind(e)weeg 
windwee 
wendwee 

stormeind 
störmeind, stormend 

achtergetrek 
achterweeg 

С 155 
E 142, I l 16b, К 133 
£84,167,184,203,229 

West-Vlaanderen, De Во 1403 
West-Vlaanderen, Ronse 173 
Land van Waas, Joos 746 
Zuid-Vlaanderen, Volken Taal lil, 1890-91 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck 1,11 

Antwerpen, Comelissen-Van Hal 207 
Antwerpen, CV 1198 

Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck I, 11 
West-Vlaanderen, Ronse 173 

buitenlandse gegevens 

windwand, windat, windkant, vörwind Pommeren, Rehfeld 139-143 
windsiet Hadel.Teut III, 150 
Windseite Sleeswijk-Holstem, Drube 68 
Windseite Rijnland, Op de Hipt 49 
sturmseite Rijnland, Op de Hipt 49 
forsiden Brorup (Denemarken), Skautrup 1930. 

3.3.2. oud materiaal 

windweeg e.d. 

1426 Hoek I 137 
1527 Lochristi I 203 
1539 ZutfenF179 
1585 Evergem I 200 
с 1675 Doesburg F 204 

wintwech 
wintweech 
wyntende 
vijndt weech 
winteinde 
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1681 
1706 
1711 
1775 
1884 

E verge m I 200 
OedelemI153 
OedelemI 153 
LeupegemO 197 
Ruien 0 192 

stormeinde e.d. 

1533 
1538 
1570 
1589 
1590 
1613 
1626 
1643 
1652 
1700 
1721 
1752 
1754 
1756 
1776 

Grave L 110 

windewegh 
wintweegh 
wintweegh 
windeweeg 
windzijde 

stormeynde 
Nieuwerkerk a/d Ussel К 10 stoermende 
Antwerpen К 244 
Kralingseveer К 47c 
Delft E 198 
Essen К 189 
Essen К 189 
Lienden L 11 
WeespE121 
Heist o/d Berg К 339 
Utrecht E 192 
GoorleK184 
Heist o/d Berg К 339 
Asten L 263 
Kalmthout К 201 

weereinde 

с 1675 Doesburg F 204 

stormweech 
stoerment 
sturmeijnde 
stermeynde 
stormeynde 
stormeynde 
stormeynt 
stormheynde, stormeynde 
sturmeijnde 
stormeyndt 
stormweeghden (mv) 
stormeijndt 
storm-eynde 

wereijnde, weereijnde 
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4. DE WINDLUIKEN 

4.0. het begrip 

Aan weerszijden van de askop zit in de kap van zowel de oude standerdmolen als de 
nieuwere Hollandse molen een luik dat weggenomen kan worden en dat het mogelijk 
maakt askop en roeden te bereiken voor inspektie en onderhoud. Omdat ook de tegen
woordige standerdmolen die twee luiken kent, mogen we wel aannemen dat ze, ook al 
zijn ze op oude afbeeldingen tengevolge van de schuine stand van de roeden niet altijd te 
zien, vanouds tot de molenonderdelen behoord hebben. Op een reproduktie van een uit 
de Nederlanden of Engeland stammende Codex Stowe 17, uit de tijd rond 1300, zijn in 
elk geval aan de trapzyde van de molen twee luiken te zien (zie afb. 4). Het is waarschijn
lijk dat ze ook aan de andere kant van de molen gezeten hebben; daar waren ze zeker zo 
noodzakelijk, 

Niet alle molens hebben twee luiken, sommige doen het met één, maar of dat gebonden 
is aan een bepaalde streek heb ik niet kunnen ontdekken. De Hollandse molen heeft vaak 
vier luiken, aan elke kant van de kap twee. 

4.1. de namen 

Het valt onmiddellijk op dat de meestvoorkomende namen voor de windluiken samenhan
gen met die voor de windzijde. Ook nu immers treffen we samenstellingen met storm-, 
weer- en wind- aan, die met verschillende woorden gekombineerd kunnen worden. Alleen 
doen zich bij de windluiken minder gevallen voor dat één bepaald tweede woorddeel bij 
voorkeur aan één bepaald eerste deel gekoppeld is. Naast elkaar komen immers voor: 
windluiken, stormluiken, waterluiken, waterdeuren, weerdeuren, enz. De namen die 
rechtstreeks aansluiten bij die voor de windzijde van de standerdmolen zullen daarvan 
afgeleid zijn, niet omgekeerd, omdat eerder te verwachten is dat een hele molenzijde naar 
zijn positie ten opzichte van de wind genoemd wordt dan een paar kleine luiken. In par. 2 
van dit hfst. zullen trouwens ook nog enkele taalgeografische argumenten aangevoerd 
worden die pleiten voor deze volgorde. 

Behalve de namen die verband houden met de windzijde, en dus met de standerdmolen, 
zijn er enkele waarvan de oorsprong elders gezocht moet worden. Twee van deze, kaplui-
ken en spruitluiken, behoren zonder twijfel bij de Hollandse molen, het eerste woord 
omdat deze molen een opvallende kap heeft, die steeds een afzonderlijke naam draagt, 
wat bij de standerdmolen vrijwel nooit het geval is; het tweede omdat alleen de Hollandse 
molen ter hoogte van de luiken spruiten heeft, de horizontale balken dwars door de 
molenkap, aan de uiteinden waarvan de schoren bevestigd zijn. 

Van ravensblinden kan men alleen al op grond van de verbreiding met vrij grote zeker
heid zeggen dat het een term van de jongere, Hollandse molen is. Het eerste woorddeel 
betekent 'dakspar' (WNT XII, 64) en het geheel wil dus zeggen: 'een blind, een luik, in die 
dakspar'. 

Het tweede deel van alle namen uit de legenda bij de kaart draagt de betekenis 'luik', 
d.w.z. 'bord dat een opening afsluit'. Ook bij de samenstellingen met -venster heeft de 
naam betrekking op de afsluiting zelf, niet op de opening (WNT XVIII, 1769). Hetzelfde 
is het geval bij -deur; Comelissen-Van Hal noemen in hun lijst van Antwerpse molenter-
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men watervenster en waterdeur synoniemen (211); vgl. ook WBD (122-123), waar als 
namen voor de schelfdeur naast elkaar -deur en -venster voorkomen. 

De samenstellingen met water- mogen op het eerste gezicht bevreemden, ze doen dat 
niet meer als men bij De Во (1374) gevonden heeft dat watervenster in West-Vlaanderen 
wel de naam is voor 'Buitenvenster, vensterblind dat al buiten open- en toegaat'. Het luik 
wordt dan vooral gezien als een afsluiting om inslag van regen te voorkomen, een funktie 
die wonderwel past bij die van de waterdeuren of watervensters van de standerdmolen, die 
immers door hun plaats in de windzijde per definitie steeds aan weer en wind blootgesteld 
zijn. 

De legenda bij de kaart WINDLUIKEN behoeft enige nadere toelichting. De samenstel
lingen die als eerste deel wind- hebben, worden voorgesteld door een cirkel; de samenstel
lingen met storm- door een naar rechts omhooglopende schuine streep; die met weer-
door een horizontale druppel; die met water- door een driehoek. Het tweede element 
-luiken is aangegeven door binnen of aan de tekens een schuin streepje aan te brengen dat 
naar links boven loopt. De samenstellingen met deuren hebben geen verdere aanvulling 
gekregen. De samenstellingen met -vensters zijn nader aangeduid door een horizontale 
arcering van het teken, -blinden, dat alleen in kombinatie met storm- (en ravens-) ver
schijnt, is aangegeven met een vertikaal streepje aan het lange streepteken. Het simplex 
luiken en enkele gevallen van kapluiken worden uitsluitend met het al genoemde korte 
streepje naar links boven aangegeven. Spruitluiken hebben behalve dit laatste ook nog een 
kort streepje dat haaks op het eerste staat. Voor ravensblinden tenslotte heb ik een wat 
opvallend teken gekozen, dat de vorm heeft van een open balkje. 

4.2. de kaart 

In het gebied waar de windzijde van de standerdmolen stormeind heette of ging heten, 
zullen de windluiken stormluiken genoemd zijn of in elk geval benaamd zijn met een term 
waarvan het element storm- deel uitmaakte. Ik kan deze veronderstelling niet bewijzen 
met behulp van oude gegevens, want die ontbreken met betrekking tot de windluiken 
vrijwel geheel, maar baseer die op een vergelijking van twee kaarten, 3 en 4. Het Belgische 
en Noordbrabantse gebied dat storm- 'windzijde' kent, heeft weliswaar voor de luiken 
waterdeuren e.d., maar er zijn allerlei aanwijzingen dat deze term van jongere datum is en 
terrein gewonnen heeft ten koste van stormluiken e.d. Daar is vooreerst het feit dat die 
laatste samenstellingen verspreid op veel punten in ons taalgebied voorkomen, juist ook 
rondom het water- gebied, terwijl dit een veel meer gesloten indruk maakt en hoogstens 
hier en daar wat uitlopers kent. Vervolgens vallen de samenstellingen met water- op door 
de afwijkende betekenis van het eerste woorddeel. Alle andere namen hebben immers, wat 
men zou kunnen noemen, het lokale woord voor 'sterke wind' en vormen daardoor een 
semantisch geheel tegenover de waier-termen. Tenslotte is het opmerkelijk dat de verbrei
ding van stormluiken, weerluiken, windvensters, enz. grote overeenkomst vertoont met 
die van verwante namen op de kaart WINDZIJDE. Naar mijn idee moet die overeenkomst 
eenmaal ook gegolden hebben voor stormluiken e.d. 

Het opvallendst is de overeenkomst tussen de kaart WINDZIJDE en deze voor wat 
betreft de samenstellingen met wind-, want op beide kaarten ligt de kern daarvan in het 
zuidwesten. Men kan zeggen dat waar de windluiken naar de wind genoemd zijn, dat ook 
bij de windzijde het geval is. Waarom het omgekeerde niet opgaat, zal nog ter sprake 
komen. Bij de weer-namen zien we min of meer hetzelfde, nl. ook weer die samenhang 
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tussen de twee kaarten, maar hier moet de omschrijving luiden: waar de windzijde met 
een weer-woord wordt aangeduid, daar geschiedt dat ook bij de windluiken. Ook hier is 
het omgekeerde niet geldig en ook het waarom daarvan komt nog aan de orde. Als we ons 
nu indenken dat de wafer-samenstellingen in de plaats van sfomï-samenstellingen geko
men zijn, dan zou dat samen met de wel aanwezige ítorm-benamingen tot de volgende 
formulering mogen leiden: overal waar de windzijde stormeind e.d. heet of heette, wor
den (of werden) de windluiken stormluiken e.d. genoemd. 

Dat klopt overal behalve in Noord-Brabant, waar nogal wat weerdeuren voorkomen in 
stormeinde-gebied. Daarnaast zijn er enkele plaatsen, ten oosten en noordoosten van 
Oost-Brabant gelegen, waar voor beide begrippen, windzijde en windluiken, samenstellin
gen met weer- opgegeven zyn. Het komt me voor dat we in dit geval deze laatste situatie 
als ouder moeten beschouwen dan die in Oost-Brabant en wel omdat het waarschijnlijker 
is dat van de naam van het geheel (de windzijde) de naam voor een deel (de windluiken) 
afgeleid wordt dan dat er naast de naam voor het geheel, die uit storm- gevormd is, een 
nieuwe term voor het deel ontstaat met weer- als eerste element. Kort gezegd: ik meen 
dat weerdeuren in Oost-Brabant daar zijn tengevolge van een expansie uit het oosten en 
dat dit gebied oorspronkelijk uitsluitend stormdeuren of stormluiken gehad heeft. 

De benamingen voor de windluiken in het westen van Nederland zijn voor een deel nog 
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terug te voeren op die voor de windzijde van de standerdmolen. Dat is zeker mogelijk met 
de gegevens in Noord-Holland. De twee 17e-eeuwse opgaven uit dit gebied, die beide 
winddeur luiden en betrekking hebben op de wipwatermolen, zullen zonder meer ont
leend zijn aan de standerdmolen. Van de vwid-samenstellingen uit Zuid-Holland, deels 
ook die uit Zeeland, neem ik daarentegen liever aan dat ze met de verbreiding van de 
wipwatermolen en vooral van de Hollandse molen meegekomen zijn, want in dit gebied is 
storm- het autochtone woordelement. De stormluiken moeten overblijfselen zijn van de 
stormeynden; zie par. 3.2 van het vorige hfst. 

Het is duidelijk dat de stormluiken in het noorden, in Friesland en Groningen, niets 
met een expansie van de Hollandse molen of de wipwatermolen te maken kunnen hebben, 
eenvoudig omdat in de gebieden waar deze molentypen ontstaan zijn, andere termen 
golden en gelden. Er zijn voor dit stormluiken-gehiea twee verklaringen denkbaar. De 
eerste is van expansiologische aard en gaat ervan uit dat het noorden aanvankelijk voor de 
luiken, net als voor de windzijde, een samenstelling met wind gekend heeft, waarmee het 
gebied deel uitmaakte van een groot w/nd-gebied langs de Noordzee. Stormluiken zou in 
dat geval een uit het zuiden afkomstige term kunnen zijn. De moeilijkheid is alleen dat 
van een verbreiding uit het zuiden van een term die bij de jonge Hollandse molen of de 
iets oudere wipwatermolen hoort, geen andere voorbeelden voorhanden zijn. 

Daarom lijkt me een verklaring die gebaseerd is op een autochtone ontwikkeling waar
schijnlijker. Die heeft bovendien het voordeel dat ze de veronderstelling dat het noorden 
voor de luiken en voor de windzijde van de standerdmolen een vvrnd-naam gekend heeft, 
aannemelijker maakt. Stormluiken zou dan ontstaan zijn onder invloed van de ontwikke
ling bij de benamingen voor een jonger onderdeel van de windmolen en wel de windbor-
den op de molenroeden, die in het volgende hfst. besproken worden. Die windborden 
heten nl. in ongeveer de helft van de vragenlijsten uit het noordoosten van Nederland 
stormborden of stormplanken, nadat men ze vroeger windborden of windplanken ge
noemd had. Over die overgang bij de windborden hierna meer, voldoende is het nu vast te 
stellen dat toen in het ene geval (de windborden) een naam veranderde van wind- in 
storm-, dat in het andere geval (de windluiken) ook gemakkelijk kon geschieden; vgl. ook 
de Deense termen in par. 3.1 van dit en het volgende hfst. 

46 



4.3. het materiaal 

4.3.1. modern 

Lijst O, vraag 31a: hoe noemt u de luiken in de kap, aan weerskanten van de askop? 

Lijst 42a, vraag 60: (Hoe noemt U) de luiken in de kap van de molen 

niet opgenomen 

windvenster - M 9; deze opgave lijkt me onjuist, omdat vooral het tweede deel van de samenstelling in deze 
plaats niet te verwachten is. 

unika en weinig voorkome 

achterluiken 
asdeurtjes 
asluiken 
asvenster 
blinden 
blindluiken 
bovenluiken 
dakfesters 
dor 
gaten 
(voor de storm) gatten 
hennegaten 
kappevensters 
kapraampjes 
kijkgaten 
koekoeks 
kruipluiken 
loergat of -hol 
molenluik 
monkvensters 
raampjes 
renevensters 
reparatieluiken 
roosterblinden 
roostergaten 
schilleke 
slagvensterds 
sluitstukken 
spmitblinden 
teerluiken 
tuurluiken 
uilegat 
uitkijk 
uitkijkposten 
valdeuren 
vallen 
valletjes 
valluiken 
vensterluik 
vensters 
venstertjes 
verfluiken 

пае vormen 
С 79, F 180, G 118,1101, К 5 
К 189b 
F 118, H 23 
0 158 
К 5, 93 
E 168 
К 294 
0 282 
K310 
О220 
F l 
В 48, F 1 
Н61 
L209 
I 155, К 240, L 292, 0 202, 273, Ρ 105b 
С 40,43, 108a (zelfde korrespondent) 
С 108 
0 56 
G 37* 
0 142 
G 75 
N130 
1107 
I l l . K S S 
К 173 
К 270, Ρ 46 
К 280 
F 122 
E 195а 
С 33 
i 10,9 
К 35 
0 54 
H 20 
N79 
173 
1173 
1141 
158 
К 309, Ν 30, О 150 
Н9 
197 
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waterborden 
watergaten 
waterkering 
waterplanken 
weerplanken 
windblinden 
windklappen 

111 
P51 

F 135 
Ρ 46 
L213 
119 
L 192, 250; 268 (zelfde korrespondent) 

niet binnen de kaart ligt: windfenster - с 13,2 

niet gelokaliseerde gegevens 

windvensters 
windvenster 
windvenster 
watervenster 
waterdeur 

buitenlandse gegevens 

stormluger 
stormlugen 
sturmlucke 

4.3 2. oud materiaal 

1607 Middenbeemster E 73a 
1634 Assendelft E 82 
1754 Utrecht E 192 

1820 Purmerland (bij E 72) 

1607 Middenbeemster E 73a 
1663 Uitgeest E 65 
1681 Evergem I 200 

West-Vlaanderen, Ronse 173 
Antwerpen, CV Aanhangsel 2162 
Antwerpen, Comelissen-Van Hal 211 
Antwerpen, id. 
Antwerpen, id. 

Virum (Denemarken), hs. Jespersen 
Brarup (Denemarken), Skautrup 1930 
Rijnland, Op de Hipt 126 

winddeur (geldt voor de hele Beemster) 
windtdeur 
wint- of wagtluyk 

winddeur 

waterdeur (voor de hele Beemster) 
water-deuren 
water deure 

Of met 1475 Aardenburg (1125) waterdeure hetzelfde onderdeel bedoeld 
is, blijkt niet uit de kontekst 
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5. DE WINDBORDEN 

5.0. het begrip 

Een van de weinige onderdelen van de molen die men steeds, tot in onze eeuw, heeft 
proberen te verbeteren en perfektioneren zijn de roeden, de twee balken met hekwerken, 
die kruiselings door de kop van de as gaan en die dienen om de wind te vangen en zo de 
energie voor het malen te leveren. De leek meent dat genoemde onderdelen vier in getal 
zijn en spreekt van de vier wieken, de molenaar onderscheidt er maar twee en noemt ze 
roeden. De roede die zich het dichtst bij de molenromp bevindt heet binnenroede, de 
andere buitenroede. 

Op afbeeldingen van middeleeuwse en ook wel jongere molens zien we aan weerszijden 
van de roebalk een samenstel van latten, een hekwerk, dat op sommige voorstellingen 
bedekt is met zeildoek; zie afb. 1-5 en verder in: Noordhollands Molenhoek 36; Gelders 
Molenhoek 28, 74; Ek 74-76, 80; Bennett and Elton II, 246 vlgg., enz.. De modernere 
roeden verschillen van die oude typen hierin dat hun hekwerk aan beide kanten van de 
roebalk niet meer even breed is, zoals dat oorspronkelijk wel het geval was. Ongetwijfeld 
geleerd door ervaring met aerodynamische verschijnselen en misschien geïnspireerd door 
de bouwers van zeilschepen zijn de 16e-eeuwse molenbouwers ertoe overgegaan het hek
werk op te schuiven, zodat het gedeelte vóór de roebalk (gelet op de draairichting van de 
roeden) smaller werd ten voordele van het gedeelte erachter. Vervolgens, maar misschien 
niet van dit nieuwe begin af aan, werd alleen zeil aangebracht op het bredere hekwerk 
achter de roebalk, terwijl ervóór een aantal (3 of 4) smalle, houten borden bevestigd 
werd, die bij hevige wind konden worden weggenomen. Dese houten borden zijn de 
windborden, waar dit hfst. verder aan gewijd is. 

De geschetste ontwikkeling in de bouw van de roeden heeft zich zeer waarschijnlijk 
afgespeeld tegen het einde van de 16e eeuw of in de eerste helft van de 17e eeuw, een 
periode die voor de molenbouw getuige de opkomst van de Hollandse molen bijzonder 
vruchtbaar moet zijn geweest. Devyt (21) heeft gekonstateerd dat "Tot de 17e eeuw de 
zeilen gespannen [werden] over het hek, dat met de roede in het midden was gebouwd". 
Natuurlijk heeft men gezocht naar de schepper van het nieuwe type molenroede, maar 
verder dan een vragenderwijs noemen van de figuur van Leeghwater is men niet gekomen 
(Stokhuyzen 63). 

Bestudering van oude afbeeldingen leidt tot de konklusie dat het type roede waarbij het 
hekwerk achter de roede breder is als dat ervoor in de eerste helft van de 17e eeuw steeds 
vaker voorkomt. Een vroeg voorbeeld van deze roede is te zien op een tekening van een 
Hollandse poldermolen, bestemd voor het droogmaken van de Beemster. Die tekening is uit 
1608 en van de hand van Leeghwater, die daarmee nog niet de uitvinder van dit roede type 
is (zie afb. 8). 

Mijn indruk is dat de 33% roede (de term is van J. Meyer Drees),d.w.z. de roede op l/3e 
van het hekwerk, toch vooral bij de Hollandse molen voorkwam en dat de standerdmolen 
zijn oude roeden langer bewaard heeft, al zijn er ook uitzonderingen op die regel (zie afb. 7). 

Minder duidelijk is aan te geven wanneer voor het eerst windborden zijn gebruikt. Zowel 
Bicker Caarten (1977, 138) als Meyer Drees (8) houden het op omstreeks 1650. Dat die 
windborden een Hollandse uitvinding zijn, staat ook voor beiden vast. Dat verbreiding ervan 
samenhangt met de verbreiding van de molen die in de 17e eeuw op grote schaal gebouwd 
werd (Van der Woude II, 315-329) lykt me duidelijk. Een belangrijke aanwijzing voor die 
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Afb. 8. Tekening door Leeghwater van de poldermolens die gebruikt werden voor het droogmalen van 
de Beemster (160β) 

herkomst en samenhang vormt de Pikardische benaming voor de windborden; die luidt nl. 

planche d'olande (Debrie 28), zoals elders de nieuwe molen Hollandse molen genoemd 

wordt. 

Voor de datering van de uitvinding van de windborden is zeker van belang het navolgen

de gedeelte uit de Beschrijvinge van den Grooten Brandt in de Rijp in 1654, waar de heer 

P.J.M, de Baar te Leiden mij op geattendeerd heeft. Ό'\& Beschrijvinge is van de hand van 

Jan Philipszoon Schabaeltje, die haar heeft ingelast in het door hem in 1654 heruitgegeven 

Haerlemmermeerboeck. Schabaeltje weet te melden "dat verscheyden Molens / en onder an

deren desen voorseyden Hennip Klopper, sonder zeylen door de vangh liepen, daer toe veel 

hielp de onlanghs gepractiseerde Inventie van houten borden langs de Molen-roeden gehegt 

/ om 't oplichten en 't slaen van de zeylen te vermijden." Zijn beschrijving is van zeer kort 

na de brand. De inventie van de windborden zal daarom niet veel vroeger hebben plaatsge

had. 

Schabaeltje heeft zijn Beschrijvinge op een bijzondere plaats in het Haerlemmermeer

boeck ingevoegd, nl. halverwege Een Kleyne Chronycke ende Voorbereydinge van de Af-

komste ende 't vergroten van de Dorpen van Graft en de Ryp, van de hand van Jan Adriaensz 

Leeghwater maar dat neemt niet weg dat Leeghwater ten tijde van de brand al overleden 

was. Of de windborden zijn vinding waren, blijft dus een vraag. 
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5.1. de namen 

De benamingen voor de windborden zijn, gelet op het tweede woorddeel, te verdelen in 
twee groepen: samenstellingen met -bord en met -plank. De verbreiding van elk van de 
twee op de kaart staat niet geheel los van het voorkomen van die woorden in andere 
samenstellingen en als simplex. Zo kan men bord in de betekenis 'kastplank' aantreffen in 
de navolgende gebieden: Noord-Holland, Zuidhollandse eilanden, Groningen, Friesland, 
Zeeland en Limburg, althans wat Nederland betreft (Daan 1957, 141). Alleen in Limburg 
is er dus verschil met de benaming voor de windborden, want die heten daar stormplan-
ken. Uit de woordenboeken blijkt dat er trouwens geen deel van het Nederlandse taal
gebied is, waar niet allebei de woorden in nog een andere betekenis dan 'windbord' 
voorkomen. 

Van de eerste woorddelen van de namen voor de windborden zijn de meeste al ter 
sprake gekomen in hfst. 3 en 4. Over twee ervan nog enkele opmerkingen hier. Allereerst 
zwichtborden. De oorspronkelijke betekenis van zwichten is volgens FvW 'zeilen of tou
wen inhalen' (837). Het komt in deze betekenis nog niet in het mnl. en evenmin bij 
Kiliaan voor. De oudste vermelding is bij Winschooten, Seeman (1681). Het is dus waar
schijnlijk een zeemansterm voordat het, door de overeenkomst wat de behandeling van 
zeilen betreft, ook molenaarsterm geworden is. En aangezien het wegnemen van zeilen bij 
sterke wind niet wezenlijk verschilt van het verwijderen van borden, kon de benaming 
gemakkelijk op de borden worden toegepast. 

Steekborden is samengesteld met de stam van het ww. steken en is te vergelijken met 
steekboord als scheepsterm, te weten het "steekboord dat ingestoken en afgenomen kan 
worden" (WNT XV, 1233). 

5.2. de kaart 

Het zou wel een wonder zijn als het beeld van kaart 5 geheel onafhankelijk van dat van de 
twee vorige kaarten ontstaan zou zijn. Daarvoor is er nu eenmaal te veel overeenkomst in 
de samenstellende delen van de namen. Het valt al onmiddellijk op dat in het noorden en 
oosten de samenstellingen met storm- voorkomen in het gebied dat ook stormluiken kent 
(kaart 4), terwijl de kaart 5 in het zuiden wat de genoemde kompositia betreft, weer 
aansluit bij stormeinde op kaart 3. In elk geval verschijnt het element storm- bij windbor
den alleen in gebied dat minstens op een van de beide andere kaarten ook een benaming 
met storm- kent. 

Zoals we in par. 0 van dit hfst. gezien hebben, is het zo goed als zeker dat de windbor
den in een van de beide Hollanden uitgevonden zijn. Behalve de historische gegevens die 
daar genoemd werden, biedt ook het kaartbeeld daarvoor een sterke aanwijzing, juist op 
die punten waar het verschilt van dat van de kaarten WINDZIJDE en WINDLUIKEN 
(kaart 3 en 4). In de provincie Antwerpen heerst de naam windplanken. Dat is opmerke
lijk aangezien dat gebied wel stormeinde heeft (kaart 3) en alvorens over te gaan op 
waterdeuren de windluiken wellicht met een samenstelling met storm- heeft aangeduid; 
zie daarvoor 4.2. Het is dus een echt sftwm-gebied geweest. Ik beschouw windplanken in 
het Antwerpse en verder noord- en oostwaarts daarom als import vanuit het gebied waar 
de windborden uitgevonden zijn, dus uit Holland. Die ontlening kan dan via Vlaanderen, 
Zeeland, of zelfs Noord-Brabant hebben plaats gevonden. Ook dat laatste is mogelijk want 
de samenstellingen met wind- kwamen vroeger zeker veel oostelijker voor dan tegenwoor
dig en beslist ook wel in Noord-Brabant. 
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Dat leid ik af uit de antwoorden op vraag 4a en b van de Nijmeegse vragenlijst O, die 
rondgestuurd is in Nederlands en Belgisch Brabant en Limburg. In die vragen werd resp. 
geïnformeerd naar de naam voor de gezamenlijke windborden en naar de naam voor het 
windbord dat helemaal aan het uiteinde van de roede zit en dat bij sterke wind verwijderd 
kan worden; de antwoorden op die vragen zijn afgedrukt in par. 3 van dit hfst. Het blijkt 
dat in de plaatsen waar de windborden windborden of windplanken genoemd worden, 
voor het laatste bord een aparte naam bestaat, en wel stormplank of stormbord. Echter in 
plaatsen waar men alle borden gezamenlijk stormplanken of -borden noemt, draagt het 
laatste bord geen afzonderlijke naam. 

Ook uit een mondelinge navraag in Posterholt (L 387) bleek nog eens dat het voorko
men van stormplanken of -borden tegelijk betekent dat het laatste bord dan geen aparte 
naam heeft. In Beegden (L 327) blijkt de eerste situatie te bestaan: alle borden samen 
heten windborden, en dus is er voor het laatste bord een afzonderlijke naam, nl. storm
plank (Schepers 48). Merkwaardig is dat in dit laatste geval niet alleen de eerste woordde
len kontrasteren {wind t.o. storm), maar evenzeer de tweede: bord t.o. plank. En niet 
alleen in Beegden, ook in Noord-Brabant en elders is, zoals uit het hierachter opgenomen 
lijstje blijkt, windborden-stormplank voor resp. alle borden tezamen en het laatste bord 
de gebruikelijkste kombinatie. 

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de konklusie dat de situatie waarin alleen 
een verzamelnaam bestaat jonger is dan die met nog een afzonderlijke naam voor het 
laatste bord. In die gebieden waar alleen een verzamelnaam voorkomt, heeft, naar ik 
aanneem, de naam voor het laatste bord zich ontwikkeld tot naam voor alle borden. Die 
nieuwe verzamelnaam is altijd een samenstelling met storm-, de verzamelnaam die door 
deze nieuwe werd uitgeschakeld is altijd een samenstelling met wind- geweest. 

Voor het laatste bord komt aan de Zaan de benaming zwichtbord of endbord voor 
(Husslage 11-12; Boekenoogen 98). Husslage zegt van dit bord dat het zeer snel te verwij
deren is en verder dat bij stormweer ook nog wel eens op ieder einde van de roede het 
tweede bord gezwicht werd. Hieruit zou men kunnen afleiden dat het laatste bord mees
tal, het tweede en derde praktisch nooit weggenomen werden, hetgeen die ene aparte 
benaming verklaart. In dit verband past ook de mededeling uit Asten (L 263) dat de 
stormplanken met springlatten vast zitten om ze vlug te kunnen verwijderen, de overige 
met pennen. Opvallend is ook dat bij de in het Groot Volkomen Moolenboek van Leen-
dert van Natrus afgebeelde molens het laatste bord steeds verwijderd is. Volgens Boeken
oogen heten in de Zaanstreek alle windborden zwichtborden (1276), wat in overeenstem
ming is met de zes opgaven op mijn kaart. De situatie daar is daarmee te vergelijken met 
die in het gebied waar stormplanken algemene benaming is, want ook zwichtborden 
betekende aanvankelijk blijkbaar alleen het laatste bord (Husslage 11-12). Datzelfde zou 
het geval kunnen zijn met steekborden, dat nu in een klein aantal plaatsen voorkomt 
benoorden de grote rivieren. Het eerste woorddeel sluit immers aan bij steken in de 
betekenis 'inbrengen, plaatsen' (WNTXV, 1194vlgg.);zieookpar. 1 van dit hfst. Opmerke
lijk is ook nog dat zowel zwichtborden als steekborden niet in het storm-gebied voor
komen. 

Mijn bevindingen samenvattend konkludeer ik dat de benaming windborden zich vanuit 
Holland moeten hebben verbreid over het gehele taalgebied en, wat het noorden betreft, 
ook ver daarbuiten. Daarbij deden zich op kleine schaal 'leenvertalingen' van het tweede 
woorddeel voor met als resultaat in het zuidwesten bijv. windplanken. De expansie is na het 
midden van de 17e eeuw te plaatsen, toen de borden uitgedacht zijn en verliep zoals eerder 
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oök andere vernieuwingen (bijv. de schoren) zich hadden verbreid als onderdeel van de 
Hollandse molen. Vergelijking van de verbreiding van windborden met die van schoren levert 
resultaten op die veelzeggend genoeg zijn. Samenstellingen met wind- in de naam voor de 
windborden komen voor in: Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg, Hadel, Lübeck, Denemarken, 
Pommeren, Rijnland, kortom vooral in Neder-Duitsland; zie par. 3 van dit hfst. Dit is nu 
bijna precies het gebied dat voor de schoren de naam schoren of een variant daarvan ge
bruikt ; zie daarvoor 2.3. 

Meestal bestaat of bestond naast de algeneme naam windborden of -planken een aparte 
naam voor het laatste bord, bijv. stormbord of -plank. In bepaalde gebieden heeft deze 
naam zich ontwikkeld tot algemene benaming. Dat is dan zeker vaak gebeurd onder 
invloed van de namen voor de windzijde en de windluiken. Overal immers waar stormbor-
den of -planken de algemene benaming geworden is, is er overeenstemming tussen ener
zijds de naam voor de windborden en anderzijds of de plaatselijke naam voor de wind
zijde, of die voor de windluiken of zelfs die voor beide. 

Er blijkt uit deze feiten een streven naar een zekere uniformiteit in de naamgeving, dat 
er toe leidde dat men aan de drie begrippen windzijde, windluiken en windborden een 
naam van dezelfde soort gaf. Een opvallend voorbeeld dat dat nog eens onderstreept biedt 
de plaats Laar (L 288b), waar de windborden de wat ongebruikelijke naam waterborden 
dragen; maar de windluiken heten er dan ook waterdeuren. Iets dergelijks in Horst 
(L 325): de windborden worden daar weerplanken genoemd, de windluiken weerdeuren. 
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5.3. het materiaal 

5.3.1. modem materiaal 

lijst O, vraag 4a: (Hoe noemt U) de planken die op de voorzijde van de roeden worden bevestigd? 
vraag 4b: (Hoe noemt U) van deze planken de plank het meest aan de top van de roede? 

Lijst 42a, vraag 67: (Hoe noemt U) de planken of borden, die aan de voorkant van de roede worden gelegd 
en bij harde wind worden weggenomen? 

Hieronder volgen de antwoorden op vragenlijst O, vraag 4a en 4b; alleen die plaatsen zijn opgenomen die in 
elk geval de laatste vraag beantwoord hebben. 

plaats 

E 46 
H 23 
1147 
1221a 
1258 
К 126 
К 143 
К 172 
К П З 
К 173а 
К189Ь 
К 190 
К307Ь 
К 334 
L152 
L177C 
L205 
L262 
L263 
L285 
L289 
N21 
0 6 4 
О290 
Q112 

alle borden (4а) 

windborden 
windplanken 
— 
— 
windplanken 
borden 
(fout beantw.) 
-
(fout) 
-
-
-
— 
windplanken 
windborden 
stormplank 
stormplank 
windborden 
-
windborden 
windborden 
windplanken 
windplanken 
windplanken 
boorden 

laatste bord (4b) 

stormbord 
stormplank 
bovenste windplank 
bovenste windplank 
stormplank 
stormplank 
stormplank 
stormplank 
stormborden 
top 
eerste stormplanken 
bovenste stormplanken 
stormplank 
stormplank 
stormplank 
stormbord (wel onjuist) 
roeiplanken of borden 
stormplank 
stormplank 
stormplank 
stormbord, -plank 
onderste planken 
kopplank 
windkhever 
stormveer 

Op de Hipt (17) noemt sturmbrett als Rijnlandse naam voor het laatste windbord; het Rh. Wtb. (IX, kol. 
638) geeft bord als algemene naam. 
CV 1449 vermelden voor Antwerpen uitdrukkelijk dat stormplanken niet hetzelfde is als windplanken. 
Ook in Oudega (F 31) wordt ao 1820 onderscheid gemaakt tussen wijnborden en stormborden. 

niet opgenomen gegevens (unika en onbetrouwbare) 

bordplanken С180 
planken L 208 
roeiborden L 205 
roeiplanken L 205 
roelappen К 70 
skolem(?) L282 
stormkleppen В 18 
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stormlatten 
stonnplank 
stormplanken (jonger) 
voorroeiplanken 
windkleppen 
windveren 
windzuigers 

niet gelokaliseerde gegevens 

windplank(e) 
windberd, -bard 
windberd 
windberd 
win(d)plank 
windplank 
windplank 
windberd 

stonnplank 

niet binnen de kaart 

störmbreed 
stormboden 
stormboden 

buitenlandse gegevens 

windbreder 
windbrett 
windbrfr 
windbräder 
windbrf 
windbredd 
vindbraet 
vindbraedder 
windbretter 
wind-board 
weather-board 

windluuken 
vejrlugeme 

störmbrc' 
stçrmbi^r 
storm fjael 

fangbrär 
bord 
board 

5.3.2. oude gegevens 

1723 Utrecht E 192 
1792 Hulst 1142 
1820 OudegaF31 
1829 RauwerdB92 

1718 
1721 

Utrecht E 192 
Utrecht E 192 

E l i 
0158 
M9 
K215 
L318a 
1233 
К 334 

West-Vlaanderen, De Во 1402; Ronse 173 
West-Vlaanderen, De Во 1402; Ronse 173 
Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 1890 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck III, 293 
Land van Waas, Joos 746 
Antwerpen, CV 1449 
Antwerpen, Comelissen-Van Hal 207 
Antwerpen, CV 1448 

Antwerpen, Comelissen-Van Hal 207 

с 13,2 
g 11,10 
i 11,11 

Sleeswijk-Holstein, Drube 89 
Sleeswijk-Holstein, Mensing V, 653 
Pommeren, Rehfeld 202 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. IV, 1228 
Hadel, Teut III, 149 
Lübeck, Schumann 63 
Denemarken, Drube 89 
Denemarken, Skautrup 1930 
Rijnland, Op de Hipt 17 
Engeland, Freese 39 
Kent (Engeland), Finch 157 

Sleeswijk-Holstein, Drube 89 
Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 

Hadel, Teut III, 149 
Pommeren, Rehfeld 191 
Denemarken, Skautrup 1930 

Pommeren, Rehfeld 188 
Rijnland, ΛΑ. Wtb. IX, 538 
Kent (Engeland), Finch 157 

windborden 
windborden (onderborden) 
wijnborden 
wynbuorden 

borden 
borden 
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1736 
1755 
1779 
1820 
1849 
1860 

1729 
1823 

Van Natrus 1724,4 
Hamme I 213 
Utrecht E 192 
Purmerland 
Wiechen L106 
Dokkum В 30 

Meerhout К 312 
Heist o/d Berg К 339 

borden 
berdels 
borden 
borden 
borden 
borden 

planken 
planck 
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6. DE STANDERD 

6.0. het begrip 

Men gaat er in het algemeen van uit dat het molentype dat we standerdmolen noemen, in 
zijn vroegste ontwikkelingsstadium geen installatie gehad heeft om de molen naar de 
windrichting te draaien en dat er daarom ook wel geen standerd aanwezig zal zijn geweest, 
dat is de zware vertikale spil waaromheen de latere standerdmolen gedraaid kan worden 
(Visser 4; Wadström 55). Nu zijn er in het tegenwoordige West-Europa geen voorbeelden 
bekend van zo'n standerdloze standerdmolen, in tegenstelling tot de Oosteuropese landen, 
waar nu nog wel molens voorkomen die, al kunnen ze dan gedraaid worden, niet zo'n 
standerd bezitten als de standerdmolen (Devyt 16-17; De Haan 1965, 66; Notebaart afb. 
231 e.a.). 

De meeste afbeeldingen van Westeuropese standerdmolens uit de 13 en 14e eeuw laten 
duidelijk een standerd zien (zie afb. 1-4 en De Haan 1965, 66; Notebaart afb. 67, 68 e.a.). 
Dat wil in elk geval zeggen dat dit molentype vanaf de tijd dat het zich in onze streken 
begon te verbreiden, kompleet was en aan het eind van zijn technische ontwikkeling. 

De standerd dan wordt vervaardigd uit een zware eiken boom. Hij staat of hangt juist 
boven de vier kruisplaten, die op hun beurt rusten op vier korte, gemetselde zuiltjes, de 
teerlingen. Bij de zgn. open standerdmolen is deze konstruktie onder de molenromp 
volledig te zien, bij het gesloten type is hij met een houten ommanteling bekleed. Het 
onderste gedeelte van de standerd is vierkant met zijden van 75 à 80 cm. (Ronse 38; 
Gelders Molenhoek 186), loopt dwars door de onderste verdieping, waar hij vaak een 
achthoekige doorsnede heeft, en eindigt met zijn ronde boveneinde tegen de onderkant 
van de steenbalk. De standerd draagt deze steenbalk, die het fundament vormt voor de 
balken en stijlen die het geraamte van de molenromp uitmaken. De standerd meet van 
onder tot boven 6 à 9 meter en torst een gewicht van duizenden kilo's. 

6.1. de namen 

In het hele Nederlandse taalgebied hebben vanouds maar twee namen voor de standerd 
bestaan, te weten staak en standerd. De betekenissen die het mnl. staakfe) kent, vertonen 
grote overeenkomst met die van de Franse, speciaal Noordfranse molenterm atake, in het 
Oudfrans geschreven estache. Ze zijn nl. samen te vatten in de omschrijving 'zware, 
vertikale paal' (MWB VII, 1901-1905), en dat geldt precies zo voor die van estache, atake 
(Tobler III, 1330-1332). Men is geneigd om in het West- en Oostvlaamse staak in de 
betekenis 'standerd' een soort "leenvertaling" te zien van het Noordfranse estache/atake. 
De kans dat het omgekeerde het geval is, lijkt me zeer klein, aangezien het toch wel een 
uitgemaakte zaak is dat de windmolen, d.w.z. de standerdmolen, in Noord-Frankrijk 
ouder is dan in Vlaanderen; zie daarover de Inleiding (hfst. 0). 

Staak en estache/atake hangen taalhistorisch nauw met elkaar samen. Estache heeft 
zich nl. uit Gallorom. *stäcca ontwikkeld, dat weer aansluit bij het ww. *staccare, de 
Galloromeinse vorm van het Frankische *stäkon (vgl. het mnl. ww. staken 'staken plaat
sen') (Gamillscheg 834). 

De vroegste attestatie van de Franse benaming die ik ken, komt voor in een 13e-eeuws 
satirisch gedicht uit Atrecht, geschreven door een zekere Laurent Wagon. Men vindt het 
woord in de volgende regel: "En lui puet on faire une atake", gezegd van sire Uistasses 
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Travelouce (Scheler 163). Uit de rest van het gedicht kan men opmaken dat de schrijver 
de windmolen gekend heeft in al zijn onderdelen, maar tevens dat hij veronderstelde dat 
dat ook bij zijn lezers het geval was, immers hij gebruikt telkens de vorm en de funktie 
van een bepaald molenonderdeel om er het karakter of het uiterlijk van een of andere 
bekende Atrechter mee te typeren. De windmolen moet in Atrecht in de 13e eeuw een 
bekend verschijnsel geweest zijn, dus reeds in dezelfde tijd, waarin de windmolens zich op 
grote schaal beginnen te verbreiden (Bautier 614). Ook dit is op zijn minst een aanwijzing 
dat de Franse benaming ouder zal zijn dan de Nederlandse. 

De gegevens uit FEW maken ons echter zonder meer duidelijk hoe de relatie tussen 
estache en staak gezien moeten worden {FEW XVII, 196). Estaque uit Artois ao 1314 en 
astake uit het Henegouwse La Louvière, eveneens tot de Oudfranse periode behorend en 
evenals het eerste woord 'standerd' betekenend, vormen toch wel het bewijs dat het 
Westvlaamse staak niet een leenvertaling, maar een rechtstreekse ontlening uit het Frans 
is. Immers de Franse vormen verliezen bij een ontlening geheel volgens de regels hun 
zwakbetoonde eerste klinker, zoals dat bijv. ook het geval is bij het Westvlaamse scholier, 
dat uit het Franse escalier ontstaan is (Salverda de Grave 256). 

Het Rijnlandse stander heeft een aantal betekenissen die men met die van staak kan 
vergelijken; het kan bijv. elke rechtopstaande paal van zwaar kaliber betekenen (Rh. Wtb. 
VIII, 521-522: 'jeder aufrecht stehenden Pfosten'), terwijl stachen in het Rijnland juist 
voor dúnne paal voorkomt (Rh. Wtb. VIII, 486-487). Het is dus duidelijk dat het Neder
landse standerd hetzelfde woord is als het Duitse stander en niet als het Franse estandart, 
dat in het algemeen vooral 'dunne paal' betekent en in het Nederlands aanvankelijk 
standaard geworden is. Deze laatste vorm is onder invloed gekomen van het genoemde 
woord standerd, dat zelf afleiding is van standen, waardoor de betekenissen later door 
elkaar gelopen zijn (FvW 658; WNT XV, 507). 

Er is wel enige aanleiding om een korrektie aan te brengen in de betekenisomschrijving 
van standeifd) en standaard als molenterm zoals die in sommige Nederlandse woorden
boeken wordt aangetroffen. In WNT XV, 507, om het daar maar bij te laten, vindt men 
bij stander als betekenis 2: 'Moleñas'. Dat is onjuist, zoals trouwens al blijkt uit de erbij 
gegeven citaten. Zelfs met de omschrijving 'Arbre de moulin' by Halma is zeker de 
vertikale boom bedoeld waarop de romp of kast van de standerdmolen rust; vgl. de 
Nederduitse benaming huusboom. 

Bij standaard, WNT XV, 483, betekenis 11,2 is het al niet veel beter. Ook daar wordt 
het dubbelzinnige 'moleñas' als betekenis opgegeven. De oorzaak van het misverstand 
ligt waarschijnlijk bij Kiliaan die van: 'Standaerd, molen-asse. Axis molaris' spreekt, 
maar niets anders kan bedoelen dan de vertikale as waaromheen de molenromp draaibaar 
is (Schepers 32). Voor molenaars is er aan een molen maar één as te vinden, dat is de 
horizontale as, waaraan de roeden en het grote kamwiel zitten. Alleen in West-Vlaande-
ren, zie citaat uit De Во, heeft standaard de betekenis van 'vertikale spil waaraan het 
ronsel of schijfloop bevestigd is'; die spil wordt door niemand echter moleñas genoemd. 

Zowel bij Stander 2 als bij Standaard 11,2 dient de betekenis omschreven te worden als 
'zware vertikale spil waarop de romp van de standerdmolen rust en draait'. By het tweede 
woord moet wel de betekenis 'spil van een schijfloop' gehandhaafd blijven, alleen behoort 
het citaat uit De Во hierbij geplaatst te worden. 
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6.2. de kaart 

Het aantal gegevens op de kaart is in het noorden en oosten van Nederland zeer miniem. 
Dat is geen wonder, want standerdmolens zijn er in dat gebied vrijwel niet meer. We 
kunnen echter gerust aannemen dat standerd of een variant ervan ook daar de inheemse 
benaming voor dit molenonderdeel is geweest, net als in bijna de hele rest van ons 
taalgebied. Immers, blijkens kaart 7 STANDERDMOLEN behoort het noordoosten tot 
het gebied waar men dat molentype naar de standerd noemt, hetzij in de vorm standerd-
molen, hetzij in die van standerdkast. 

De huidige verspreiding van de twee synoniemen in het Nederlandse taalgebied is 
aangegeven met de "magerste" tekens: een cirkel voor staak(e), een streepje voor stan
derd. Globaal genomen kunnen we stellen dat staak heden ten dage alleen voorkomt in de 
beide provincies Vlaanderen, met enkele uitschieters in Zeeuws-Vlaanderen, Antwerpen 
en Belgisch Limburg. 

In het grootste deel van het Nederlandse taalgebied wordt standerd gezegd, met ook 
hier enkele woordgrens-overschrijdingen in omgekeerde richting, zelfs tot in West-Vlaan-
deren. De twee opgaven die daar vandaan komen, bevinden zich echter zo ver van het 
standerd-gebied dat ze waarschijnlijk een gevolg zijn van beïnvloeding van buitenaf. De 
Belgische dialektwoordenboeken, voorzover ze betrekking hebben op het Nederlandstali
ge deel, ondersteunen het kaartbeeld grosso modo. 

Het kaartbeeld van de oudere fase, 1550-1900, samengesteld uit half gevulde tekens, 
wijkt niet erg af van het moderne beeld. "Storende" staak- en standerd-gegewens buiten de 
eigenlijke gebieden ontbreken hier. 

Veel belangwekkender is het kaartbeeld dat de beperkte gegevens van vóór 1550 ople
veren, aangegeven met geheel gevulde tekens. Het staak-gebied blijkt nu veel kleiner te 
zijn en komt niet veel verder dan de tegenwoordige oostgrens van West-Vlaanderen. 
Standerd-gege\ens komen daarentegen ver bewesten dezelfde rivier voor, tot zelfs in 
Brugge (H 36). Opvallend is ook het verschil in data tussen dit laatste gegeven en de 
hiernavolgende oostelijkste s/aafc-gegevens uit de tijd vóór 1600: I 200 is uit 1585; I 230 
uit 1594. De oudste vermelding van staak is uit 1455 en betreft de plaats O 188. Van 
standerd bestaat echter al een attestatie uit 1302, de reeds aangeduide opgave uit Brugge, 
en vóór 1400 zijn er in Oost-Vlaanderen nog twee vermeldingen van deze vorm. 

Ik konkludeer uit deze gegevens dat het standerd-gebied zich in de 15e eeuw minstens 
uitgestrekt heeft over het noordelijke deel van de beide Vlaanderens en verder over het 
hele Nederlandse taalgebied, met uitzondering van het zuidwesten. Oude, van vóór 1400 
daterende standerd-gegewens heb ik genoteerd in de provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Antwerpen, Brabant en Gelderland. Er is één vermelding die speciale aandacht verdient en 
wel een in de al eerder genoemde, bij Ronse (8) afgedrukte 15e-eeuwse tekst die te Brugge 
gevonden is, maar van Oostnederlandse origine moet zijn. In deze tekst wordt het hier 
besproken molenonderdeel stander genoemd, een vorm die gezien de verkorte of weinig 
beaksentueerde tweede lettergreep ook zeker eerder Oost- dan Zuidwest-Nederlands is. 

Voor ik nu tot een syntese van de verschillende fasen kom, ga ik na welke benamingen 
in het westen en noorden van Duitsland voorkomen. In Sleeswijk-Holstein, Hadel en 
Mecklenburg (daar in elk geval minstens vanaf 1625) wordt de standerd huusboom ge
noemd, alsook in de plaats Spiel (К' 5,4); zie par. 3 van dit hfst. De naam hangt samen met 
de naam voor de romp van de molen die daar huus luidt. Pommers en ook Hadels is suul. 
Deens (o.a. te Brorup) is stubben en mellepael, terwijl het Zweeds Stolpe gebruikt; par.3. 
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De laatste termen hebben ook de algemenere betekenis 'рШег, zware paal'. In Oost-Fries
land wordt stander gezegd en dat moet ook zo zijn in het Rijnland, omdat het woord 
door Op de Hipt (33) wordt vermeld, die gewoonlijk de Rijnlandse terminologie bezigt. 
Het Rh. Wtb. (VIII, 521-22) geeft wel een hele lijst van allerlei betekenissen die het 
aspekt van de 'zware pijler' gemeen hebben, maar die van molenstanderd ontbreekt. Dit 
feit moet ongetwijfeld als Omissie' gekwalificeerd worden, aangezien de standerdmolen 
zelf in het noordelijke deel van het Rijnland stendermel heet {Rh Wtb. VIII, 522). 

De kaart STANDERD toont in zijn verschillende stadia een beeld dat lijkt op de 
verschuivingen die te zien waren op de VANG-kaarten. Daar hebben we, gezien de hoge 
ouderdom van de westelijkste prang/praam-opgaven en de plaats die de oudste vang-gege-
vens op de kaart innamen, verondersteld dat de eerste zich tegelijk met de standerdmolen 
vanuit het Rijnland verbreid hebben. Hier doen zich dezelfde verschijnselen voor. De 
westelijkste standerd-opgaven, die een onderdeel vormen van een groot gebied dat zeer 
waarschijnlijk ook in de 14e en 15e eeuw doorliep tot in het Rijnland, zijn van zo hoge 
ouderdom dat er, precies als we bij prang/ргаат hebben gekonkludeerd, eenvoudig te 
weinig tijdsruimte overblijft tussen die data en het verschijnen van de eerste windmolens 
om een verbreiding anders dan vanuit een oostelijk punt aannemelijk te maken. Dat eerst 
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standerd en daarna staak vanuit het westen ons taalgebied zouden hebben bezet, moet 
daarom wel als zeer onwaarschijnlijk beschouwd worden. 

Als we bovendien het grote betekenisverschil tussen dit standerd en het Franse estan
dart, alsmede de grote overeenkomst met het Rijnlandse stander in aanmerking nemen, 
dan ligt het erg voor de hand dat standerd net als prang/praam zijn verre westelijke 
verbreiding te danken heeft aan een Rijnlandse expansie. De ouderdom van sommige 
opgaven (bijv. ao 1302 en 1317) pleit er zelfs voor om aan te nemen dat ze tegelijk met 
de eerste windmolens vanuit het oosten meegekomen zijn. 

Staak(e) daarentegen sluit weer nauw aan bij het Franse afafce-gebied en is zeker een 
voortzetting van dat laatste, immers tegenwoordig komt de molenterm atake o.a. voor in 
Rkardië (Debrie 19) en in het Waalse deel van België, speciaal in Namen en Houtaing 
(Henegouwen); zie par. 3 van dit hfst. Het lijkt erop dat de noordgrens van dit atake 
samenvalt met de zuidgrens van het Nederlandse standerd, net zoals ook in het zuidwes
ten staakfe) en standerd elkaar begrenzen. Een aanwijzing te meer dat staakfe) en atake 
als hetzelfde woord moeten worden opgevat en dat beider expansie veroorzaakt is door 
dezelfde Noordwestfranse impulsen. 

Die beweging vanuit Frankrijk, die zich voortzette in Vlaanderen, is doorgegaan tot in 
de 16e eeuw. In het hoofdstuk over de VANG (1) schreef ik dat er na 1600 geen 
pran^-opgaven meer bewesten de Schelde worden aangetroffen. Ik kan hetzelfde zeggen 
met betrekking tot de standerd-opgawen en ook in dit geval wordt de term teruggedrongen 
door de Vlaamse benaming, te weten staak. Maar na ongeveer 1600 treedt er een verschil 
op in de lotgevallen zoals die op de kaarten hun neerslag vinden, want terwijl de expansie 
van vang tot op heden onverminderd doorgaat, is het met de voortgaande beweging van 
staak na 1600 wel afgelopen. De oorzaak daarvan ligt, dunkt me, voor de hand. Immers 
vanaf deze tijd komt het nieuwe molentype op, de Hollandse molen, en al heeft die de 
standerdmolen niet onmiddellijk verdrongen, langzamerhand worden er toch meer molens 
van de nieuwe soort gebouwd dan molens met een standerd; aardig voorbeeld: in 1666 
wordt er te Antwerpen (K 244) een Hollandse molen gebouwd door een molenbouwer uit 
Zaandam (Thijs, blz. 3). Terwijl nu de vang met zijn benamingen door de Hollandse 
molen overgenomen werd en tegelijk met dat nieuwe molentype aan een nieuwe opmars 
begon, betekende de opkomst van diezelfde molen voor de standerdmolen een konsolida-
tie van de toestand rond 1600, weerspiegeld op de kaart STANDERD, maar ook op de 
kaart met de namen voor de standerdmolen zelf, die in het volgende hfst. aan de orde 
komt. 
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6.3. het materiaal 

6.3.1. modem materiaal 

Lijst O, vraag 42a: hoe noemt U de zware vertikale boom waarop de hele molen rust? 

Lijst 42a, vraag 90: (Hoe noemt U) de houten, staande balk die de vierkante romp van de houten wind
molen draagt? 

Bij standerd ook gerekend: 
standaard: E176, К 70,164a, 190, 208, 217, 218b, 240, 277,307, 312, 341a, 357, L 151, 162, 177,182, 

203b, 207, 210,213,216,262,263,267,288, 289,292,300,326,381b, N15,20, Ρ 105b, Q 9,36,193 
stander: С 68, F 180, К139,173,190, L89,114,147,208,244,286,291,300,324, 327, 383, M 7, N 130 
staander: К 241, 309, L 203,423, Ρ 46 
stender: F 180, L 21, 36, 320a, M 4,6,9 
stendert: F 87, К 307 
stanot:K337, 341a 
Standerik: L 355,420 
stenjerik: L 318, 321 
standaardbalk: К 182, L 327 
meulestaander: К 307b 

niet opgenomen 
staander, stander N 104; in deze plaats wordt ook staak, stake opgegeven en alleen deze laatste gegevens 
zijn als authentiek te beschouwen. 

niet gelokaliseerde gegevens 

stander 
standaard 
stake 
stake 
(meulen)staak 
meulestake 

buitenlandse gegevens 

stander 
stander 
(mülen-) stander 
stänner 
hausbaum 
huusboom 
huus-boom 
hausbaum 
husbom, hausbaum 
hüsböm 
hausbaum 

suhle 
suul 
sul 

stubben 
stubben 
Stolpe 
mollepael 

mulnepost 
milnepostes 

atake 
atake 
atake 

Overijsel, Gelderland, Gallée 43a 
Antwerpen, CV 1174 
West-Vlaanderen, De Во 1083 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck IH, 104 
Land van Waas, Joos 435,621 
West-Vlaanderen, De Во 692 

Ost-Friesland (ao 1857), Stürenburg 259 
Rijnland, Op de Hipt 33 en 124 
GrimmX,2,l,kol. 742 
Pommeren, Rehfeld 132 
K' 5 4 
Hadèl, Teut III, 147 
Sleeswijk-Holstein, Mensing II, 961 
Sleeswijk-Holstein (sedert 1770), Drube 56 
Mecklenburg (sedert 1625), Meckl. Wtb. 111,901-2 
Pommeren, Rehfeld 132 
Grimm IV, 2, kol. 653 

Sleeswijk-Holstein (sedert 1627), Drube 56 
Hadel, Teut III, 147 
Pommeren, Rehfeld 132 

Denemarken, Mollen Aarhus 
Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 
Zweden, Wadström 135 
Denemarken, Mollen Aarhus 

Engeland ao 1327, Oxford Diet. VI, 451 
Engeland ao 1378, id. 

Kkardië, Debrie 19 
Namen, P. et L. Maréchal 189; Dewert et Maréchal 282 
Houtaing (Henegouwen), Dewert et Maréchal 282 
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enterbende 
stèf 

Pikardië, Debrie 21 
Namen, P. et L. Maréchal 189; Dewert et Maréchal 282 

6.3.2. oud materiaal 

standerd 

1302 
1316 
1317 

1340 

1343 
1371 
1372 
1383 
1384 
1393 
1433 
1436 
1444 
1446 
1447 
C.1450 
1455 
1467 
1471 
1489 
1499 
1506 

1516 
1522 
1523 
1533 
1539 

1541 
1546 
1554 

1561 
1567 
1570 
1580 
1582 
1586 
1630 
1643 
1666 
с. 1675 
1695 
1712 
1719 

Brugge H 36 
's-Gravenhage D 5 
Loosduinen D 4 
's-Gravenhage D 5 
Oegstgeest E 136 
Leiden E 167 
Borsele I 89 
Kaprijke 1157 
EekloI158 
Dordrecht К 94 
Dordrecht К 94 
Bergen op Zoom I 79 
Haaltert O 146 
Bergen op Zoom I 79 
Dordrecht К 94 
Vrouwenpolder I 62 
Zutfen F 179 
Middelburg 181 
Sint-Denijs 0 190 
Bekkevoort Ρ 40 
Aardenburg 1125 
Haasdonk 1181 
Gierle К 239 
Essen К 189 
Oud-Tumhout К 238 
KuikL159 
Sambeek L 188 
Mil L 158 
Grave LI 10 
KuikL159 
Zutfen F 179 
Dordrecht К 94 
Dendermonde I 262 
Steenbergen I 57 
Bergen op Zoom I 79 
Achei L 282 
Essen К 189 
Antwerpen К 244 
Leiden E 167 
Leiden E 167 
Oostham К 3.15 
Leende L 262 
Lienden L 11 
Hedel К 144 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Huizen E 127 

standarde (MWB VII, 1930-31) 
standart 
Standart 
standart 
scander (lees: stander) 
standert 
standaert 
stand aert 
standaert 
standart 
molenstandert 
standaert 
standart 
standaert 
standaert {MWB VII, 1930-31) 
standert 
molenstandert 
standaerde 
stände (? ) 
standaert 
standaert 
standaert 
standaard 
standert 
staander 
moelenstandert 
moelenstandert 
moelenstandert 
standert 
moelenstandert 
stender 
standaert {WNT XV, 483) 
standart (WATVII, 5817) 
standart 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
stander 
standaert {WNT XV, 483) 
standert 
standert 
stander 
standaard 
stander 
stender 
stander 
stander 
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1720 

1724 
1738 
1744 
1747 

1750 

1756 
1769 
1775 
1777 

1784 
1788 

Zutfen F 179 
Varendonk К 345 
Brussel Ρ 65 
Essen К 189 
Brussel Ρ 65 
Hoogstraten К 207 
RijkevorselK210 
Merkspias К 212 
Ekeren К 225 
Hoogstraten К 207 
Rijkevorsel К 210 
Merkspias К 212 
Ekeren К 225 
Asten L 263 
Kapelle К 138 
Bniggeneinde К 300а 
Hoogstraten К 207 
Rijkevorsel К 210 
Merkspias К 212 
Ekeren К 225 
Heist o/d Berg К 339 
Antwerpen К 244 

stender 
standaert {Ons Heem XVIII, 125) 
stannaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
stander 
standerd 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standaert 
standart 
standaert 

17e eeuw bij Poiriers: meulen-standers (WNTIX, 1029) 

staak 

1455 
1456 
1473 
1475 
1511 
1540 
1552 
1583 
1585 
1594 
1615 
1647 
1669 
1681 
17-6 
1711 
1718 

1721 
1747 
1761 
1775 
1777 
1863 
1884 
1888 

Moen0188 
WervikN130 
Aardenburg I 125 
Aardenburg I 125 
ErtveldeI164 
Roeselare N 38 
Ertvelde I 164 
Helkijn 0 258 
Evergem I 200 
Landegem I 230 
Broekburg b 4 
Roeselare N 38 
Heule N 89 
Evergem I 200 
OedelemI153 
OedelemI153 
Roeselare N 38 
Rumbeke N 39 
Nukerke О 202 
Zevergem0 21 
Roeselare N 38 
LeupegemO 197 
Hekelgem0 153 
Lokeren I 208 
Ruien О 192 
Mater О 123 

stake 
stake 
meulestake 
stake 
stake 
meulenstaecken 
staeke 
staecke 
staeck 
staeke 
staken (mv) {WNTXV, 17) 
staecke 
staecken (mv) 
staeck 
staecke 
staeck 
staecke 
muellenstacke 
staecke 
molenstaak 
molenstaecke 
staeke 
staeck 
staek 
staak 
staak 

15e eeuw-Oostnederlands hs (te Brugge): stander (Ronse 8) 
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7. DE STANDERDMOLEN 

7.0. het begrip 

De standerdmolen, het oudste windmolentype in West-Europa, is geheel uit hout vervaar
digd. Hij bestaat uit een vierkante romp, het molenhuis, dat de hele maalinstallatie bevat, 
en een onderstel, de drager van het molenhuis. Het voornaamste onderdeel van dat onder
stel is de standerd, die in het vorige hoofdstuk behandeld is. Verder bestaat het uit een 
stel horizontale balken, in de vorm van een kruis aaneengevoegd, die de standerd dragen 
en zelf rusten op vier korte gemetselde zuilen, de teerlingen. De standerd wordt vervol
gens nog gesteund door een aantal schuingeplaatste schoorbalken. Een standerdmolen 
waarbij dat onderstel zichtbaar is, noemt men een open standerdmolen. Er zijn er echter 
veel waarbij het onderstel met planken is afgedekt zodat een bergruimte ontstaat en 
tevens voorkomen wordt dat de balken van weersinvloeden te lijden hebben. Zulke stan
derdmolens heten gesloten. Het is en was op den duur het meest voorkomende type. 
Vrijwel beperkt tot België zijn de standerdmolens waarbij het onderstel met metselwerk 
en een dakbedekking, meestal van leien, omgeven is. Die hele onderbouw heet dan toren
kot. 

De zich in het molenhuis bevindende maalinrichting is doorgaans verdeeld over twee 
verdiepingen, de steenzolder en de maalzolder. Staande op de eerste kan men als voor
naamste onderdeel de moleñas onderscheiden, waaraan, buiten, de twee roeden zitten, en 
binnen één of twee kamwielen, afhankelijk van het toegepaste systeem. In West-Vlaande
ren ziet men vaak het systeem met twee kamwielen, een kleiner en een groter, het laatste 
vangwiel geheten; zie hfst. 14. Elk van die kam- of aswielen brengt een spijlenrad of 
ronsel in beweging en daarmee de bovenste van een stel molenstenen; zie hfst. 17. Er zijn 
ook streken waar zich aan elke zijde van het ene aswiel een gang kammen bevindt die ook 
elk weer één ronsel en dus één koppel stenen bedienen. De oudste windmolens bezaten 
maar één koppel stenen. 

Onderdelen van de steenzolder die in de volgende hoofdstukken nog behandeld zullen 
worden zijn: het ronsel, de grote spil, de rijn en het kaar. 

Op de maalzolder wordt het meel, dat via de meelbuizen naar beneden komt, opge
vangen in zakken. Verder kan de molenaar daar de afstand tussen de twee molenstenen 
regelen om grover dan wel fijner te malen; hij doet dat door middel van het lichtwerk. 
Van de maalzolder komt in hfst. 13 de kleine spil aan de orde. De genoemde onderdelen 
van de steen- en maalzolder zijn ook in de korenmolens van het Hollandse type aanwezig 
en daarom zullen ook de gegevens die op de Hollandse molens betrekking hebben in de 
volgende hoofdstukken bekeken worden. 

7.1. de namen 

Men kan de namen voor de standerdmolen in zes typen onderscheiden. De molen kan 
genoemd zijn naar de standerd en heet dan standerdmolen, of naar de romp, het molen
huis, wat de volgende namen oplevert: kastmolen, kast en kotmolen. Een kontaminatie 
van deze twee typen is ongetwijfeld de naam standerdkast; in dit woord geeft elk van 
beide woorddelen een karakteristiek onderdeel van de standerdmolen aan, zodat de term 
een wat overdadige indruk maakt en weinig vertoont van taal-ekonomie. Bovendien heb
ben de twee namen standerdmolen en kastmolen, die de elementen voor de kontaminatie 
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Afb. 9. Landschap met molen, tekening van Albert Cuyp (1620-1691) (Historisch Museum, Amsterdam) 

geleverd hebben zich zo verbreid dat hun gebieden min of meer aan elkaar grenzen, 
waardoor ook aan de taalgeografische voorwaarde voor een woordontwikkeling als deze 
voldaan is. Over deze kwestie meer in par. 2 van dit hfst. 

Een vierde type, dat alleen in Duitsland voorkomt, heeft het onderstel als benamings
motief: bockmühle. Het materiaal waarvan de standerdmolen gemaakt is, heeft een rol 
gespeeld bij het ontstaan van houten molen, ter onderscheiding natuurlijk van de water
molen, die altijd uit steen is opgetrokken; het vijfde naamtype. Nog duidelijker wordt de 
tegenstelling standerdmolen — aanvankelijk de enige soort windmolen in onze streken -
tegenover watermolen uitgedrukt door de naam windmolen, die type nr. 6 vormt. 

7.2. de kaart 

De benaming staakmolen vindt men in Zeeland verspreid over de verschillende eilanden, 
algemeen in Zeeuws-Vlaanderen, in de beide provincies Vlaanderen, in Antwerpen en hier 
en daar in Belgisch Brabant en Limburg. Een andere belangrijke term, standerdmolen, 
komt voor ten noorden van de genoemde gebieden en is te vinden tot aan de Waddenzee, 
al wordt het aantal gegevens gaandeweg minder, omdat in de noordelijke streken al lang 
bijna geen standerdmolen meer over is. Uit de oudere dialektwoordenboeken en -mono
grafieën zijn nog wat aanvullende gegevens te halen: voor Groningen uit Molema (399): 
standerdmeulen; en Ter Laan: stendermeuln bij de plaats Ter Haar (G 37*), standerd-
meuln en standelmeuln voor het Hogeland (Ter Laan 965 en 960). Gegevens voor Fries-
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land geven Waling Dijkstra (III, 188): standermounle en Das (809), speciaal voor het 
Stellingwerfs: standerdmeule. 

Kastmolen wordt gezegd door molenaars uit Midden-Limburg en hun kollega's in het 
ten noordoosten daarvan gelegen gebied, tot over de rijksgrens. Kast hoort men, hoewel 
weinig, ook voornamelijk bij deze zelfde mensen, maar ook in iets westelijker streken. 

Van kotmolen, dat het meest verwant is met kastmolen, bezit ik tot nu toe maar twee 
gegevens uit de vragenlijsten. Erg veel waarde kan ik er niet aan hechten, omdat ze uit 
Noord-Holland zijn, een gebied waar in de laatste halve eeuw vrijwel geen standerdmolens 
meer te bekennen zijn geweest. Bovendien schijnt kot voor de romp van de molen alleen 
Zuidnederlands te zijn {WNT WW, 5817). Ik beschik ook nog over een 18e-eeuwse attestatie 
uit het Noordbrabantse Terheide (K 158) {Taxandria L, 71). Onlangs heeft K. A. H. W. 
Leenders me nog verscheidene andere opgaven van kotmolen aan de hand gedaan, maar er 
wel bij aangetekend dat al die vermeldingen, net als de opgave uit Terheide afkomstig zijn 
van de hand van een en dezelfde rentmeester. Vóór en na diens ambtstermijn komt de 
term in de stukken niet voor. Daarmee hebben deze oude kotmolens het betrouwbaar-
heidspeil bereikt van die uit de vragenlijsten. 

Standerdkast komt voor in het noorden en oosten van Nederland, van Groningen tot in 
Noord-Limburg. 
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Vrijwel uitsluitend beperkt tot West- en Oost-Vlaanderen is de term houten molen. 
Ook alleen in deze beide provincies en nog een enkele keer in Antwerpen en Belgisch 
Brabant verschijnt windmolen. In deze laatste term weerspiegelt zich het duidelijkst de 
ontwikkeling die zich in de zuidelijke streken heeft voorgedaan toen daar het nieuwe 
soort van molen, nl. de windmolen, zich presenteerde. Zolang de watermolen nog de enige 
molen was, volstond het die met het simplex molen aan te duiden. Met het optreden van 
de windmolen echter zal het noodzakelijk geworden zijn om in bepaalde situaties de 
molensoort expliciet te noemen. Het ligt voor de hand dat bij de naamgeving het belang
rijkste onderscheid de doorslag zal hebben gegeven, te weten de wijze waarop de molen 
aangedreven werd, dus: watermolen en windmolen. In de Latijnse stukken uit de 13e en 
latere eeuwen komen steeds vaker de vertalingen van beide woorden voor: molendinum 
ad aquam en molendinum ad ventum, maar wel alleen als de twee soorten persé afzonder
lijk genoemd moeten worden. In verreweg de meeste oude teksten worden de twee 
molens eenvoudig molendinum of, als het de volkstaal betreft: molen genoemd. 

Men mag windmolen wel beschouwen als de oudste naam voor de windmolen, wat tot 
ongeveer 1600 wil zeggen, de standerdmolen. De naam is zeker niet steeds beperkt ge
weest tot het kleine gebiedje van tegenwoordig, want evengoed als molendinum ad ven
tum in heel ons taalgebied voorkomt, zal dat ook met de naam in de volkstaal het geval 
geweest zijn. 

Het is niet onmogelijk dat ook houten molen aanvankelijk de tegenstelling met de 
watermolen uitgedrukt heeft, want zoals gezegd, de laatste heeft als regel een stenen 
behuizing, terwijl de oudste windmolens altijd van hout waren. Het feit dat de gegevens 
voorkomen in gebieden waar veel watermolens zijn en weinig (stenen) Hollandse molens, 
bijv. het westen en oosten van Belgisch Brabant, pleit voor de veronderstelde oppositie 
watermolen-houten molen. Argumenten ertegen vormen de houten molens in specifieke 
windmolengebieden, waarbij men toch eerder aan een tegenstelling met de Hollandse 
molen denkt; dat is bijv. het geval met de opgave houten meulen ao 1643 te Lienden 
( L i l ) . 

Zeker tengevolge van de opkomst van de Hollandse molen ontstaan zijn alle andere 
benamingen voor de standerdmolen; dat zijn: staakmolen, standerdmolen, kastmolen, 
standerd- oistenderkast en het Duitse bockmühle. Ze zijn alle opvallend laat geattesteerd. 

Niet verwonderlijk is het dat deze namen telkens een onderdeel van de standerdmolen 
noemen, waarmee die molen zich het duidelijkst van de Hollandse molen onderscheidt. 
De staak of standerd is bij deze laatste al helemaal afwezig. In plaats van een te draaien 
kast heeft de Hollandse molen een draaibare kap. Ook in de Duitse naam bockmühle, 
waarin bock de naam is voor het onderstel, zit een onderdeel dat ontbreekt aan de 
Hollandse molen. 

Het valt te verwachten dat, aangezien de samenstellingen met standerd en staak het 
talrijkst zijn, het kaartbeeld in verband gebracht kan worden met de vorige kaart, die van 
de namen van de standerd. Dat gaat ook bijna op voor het hele taalgebied, met als 
uitzondering de Nederlandse provincie Limburg, die kastmolen heeft, wat aansluit bij het 
Kleefse gebied. Waarschijnlijk heeft de standerdmolen in deze streken altijd kastmolen 
geheten. Het is immers moeilijk aan te nemen dat men in een gebied waar eerst standerd
molen gebruikt zou zijn, ineens zonder aanwijsbare reden over zou gaan op een nieuwe 
term. Wel is het omgekeerde denkbaar, aangezien het standerdmolen-gebied veel groter is 
dan dat van kastmolen, terwijl standerdmolen bovendien zo langzamerhand wel tot de 
kultuurtaal is gaan behoren en dus in feite al veel verder verbreid is dan de kaart aangeeft. 
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Afb. 10. Kopie van een tekening uit 1674, waarvan het origineel staat afgebeeld in het Zuid-Hollands 
Molenhoek, blz. 18. 

Trouwens de overgang die ik denkbaar noemde is in feite al aan de gang, getuige de nota 
bij Schepers (27) dat de "echte" molenaars de voorkeur geven aan "kas(molen)", en 
"standerd-" enz. als neologismen aanvoelen. Uit deze opmerking valt ten eerste op te 
maken dat de Limburgse windmolenaars standerdmolen in elk geval kennen, ten tweede 
dat kastmolen in hun gebied de authentieke benaming is. 

Er zijn zelfs verschijnselen op de kaart die de indruk wekken dat het gebied van 
kastmolen eenmaal aanzienlijk groter geweest is dan tegenwoordig en dat die term vooral 
voorkwam in gebied waar nu standerdmolen de gewone naam is. Vooreerst het opvallend 
grote aantal opgaven kastmolen buiten het eigenlijke gebied. Men treft ze aan in Belgisch 
Limburg, de provincies Antwerpen en Noord-Brabant en zelfs een keer in Zeeuws-Vlaan
deren. Voor een term die in de woordenboeken en de populaire werken over molens 
ontbreekt, een opmerkelijk verschijnsel, in elk geval interessanter dan de verspreide opga
ven van bijv. standerdmolen. 

Een andere aanwijzing vormen de gegevens betreffende standerdkast. Zoals gezegd 
moeten we in dit woord waarschijnlijk een samentrekking zien van standerdmolen, de 
nieuwere term, en kastmolen. Het is de enige standerdmolenbenaming waarin het woord 
molen ontbreekt. Hiervoor is al op het pleonastische karakter van het geheel, standerdkast 
gewezen. Alles bijeen ben ik geneigd aan te nemen dat waar nu standerdkast voorkomt, 
eens de term kastmolen gegolden heeft. Dat komt er praktisch op neer dat, naar mijn 
mening, in het hele Nederlandse taalgebied, behalve misschien de beide Vlaanderens, 
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Zeeland, de beide Hollanden en Friesland, aanvankelijk kastmolen de gewone benaming 
geweest is. 

Omdat in het Duitse Rijnland kastmolen ook de belangrijkste term is, kan men zich 
afvragen of dit woord dan toch tegelijk met de opkomst van de standerdmolen, d.w.z. in 
de loop van de 13e eeuw, ontstaan en ingeburgerd is. Het gedeeltelijk veronderstelde, 
gedeeltelijk meer feitelijke verspreidingsgebied van kastmolen lijkt inderdaad zeer sterk op 
de oudste fasen van het prang/praam-gehied, van welke termen de expansie tegelijk met 
de verbreiding van de standerdmolen wel vaststaat; zie par. 2 van hfst. 1. Bovendien is het 
huidige kastmolen-gebied vrijwel gelijk aan het huidige prang/praam-gebied. Van die twee 
geografisch overeenkomstige situaties is de laatste nog het gemakkelijkst te verklaren: 
zowel kastmolen als prang/praam worden teruggedrongen door een min of meer tot de 
kultuurtaal behorend woord, het eerste door standerdmolen, het tweede door vang. 

Wat de oudere situatie aangaat, moeten we er misschien van uitgaan dat er zich in het 
Nederlandse taalgebied een aantal gebieden ontwikkeld hebben waarbinnen een soort 
eenheid in molenterminologie is gegroeid, al of niet uitgaande van een bepaald gebied met 
overwicht. West- en Oost-Vlaanderen vormen zo'n eenheid, maar ook, zij het in mindere 
mate, het oostelijke deel van Nederland samen met het Rijnland. 

Aanwijzingen voor deze veronderstelde eenheid zijn we al tegengekomen op de kaart 
WINDBORDEN (hfst. 5). Daar immers was sprake van een nieuwe vinding, die vanuit 
Holland verbreiding vond, maar dat wil niet zeggen dat er na verloop van tijd in som
mige gebieden niet andere namen dan de Hollandse konden ontstaan. Namen als storm-
planken en -borden zijn juist ingeburgerd zonder dat er een expansie van enig nieuw 
onderdeel of verbeterde versie daarvan valt aan te wijzen. Ze komen verder voor in een 
gebied dat lijkt op dat van prang/praam. 

Ik acht het daarom ook mogelijk dat er zich binnen dat oostelijke gebied een naam kon 
verbreiden, niet gesteund door een expansie van een voorwerp of zaak, maar wellicht wel 
onder de impulsen van het zeker in de eerste windmolentijd zeer expansieve Rijnland. 

De opgave stender-molen uit Zutfen (F 179) ao 1720 geeft een aanwijzing van de tijd 
waarin de term standerdmolen naar het oosten is gaan opdringen met als resultaat in het 
noordoosten de kontaminatievorm stenderkast en in het zuidoosten een langzame terug
dringing van het oude kastmolen. De kaart toont aan hoever standerdmolen daarmee 
gevorderd is, nl. tot in het Kleefse. 
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7.3. het materiaal 

7.3.1. modem materiaal 

Lijst O,vraag 32a: hoe noemt U de geheel uit hout bestaande, vierkante en draaibare windmolen? 

lijst 42a, vraag 52: hoe heet bij U de vierkante houten windmolen, die om een zware spil kan draaien? 

Bij standerdmolen ook gerekend de talrijke vormen standaardmolen, de minder talrijke standerdmolen. 
Ook standerd, al kan zo'n vorm berusten op een vergissing. 

stendermolen F 105*, G 74 
stendermeule G 195b, К 307, M 4, i 10,9 
standmölle F 180 
Standerik L355, 371 
Aan het vokalisme van -molen is verder geen aandacht besteed. 

niet opgenomen 

I 96 staende meule {Bulletin Werkgroep Hist. Arch. Zeeland 16,4) 

buiten de kaart 

stannermäölen К 11,1 ; stännermöhlen С 13,2 

niet gelokaliseerde gegevens 

staakwiindmeulen 
staakmeulen 
staakmeulen 
standaardmeulen 
stendermeulç 
standermeuln 
standelmeuli) 
standermölen 
staanderdmeule 
standermounle 
stendermölle 
hautie meulens 
berderen meulen 
berdere meulen 

buitenlandse gegevens 

stendermolen 
ständermöhlen 
standermölen 
stendermet (lees: mol) 

kastmühle 
kastemöl 
kasmyJ 
kast Windmühle 

bógmel 
bokmjillen, 
buckmöl 
bockmöhl 

West-Vlaanderen, De Во 1084 
Land van Waas, Joos 621 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck III, 104 
Antwerpen, CV Bijvoegsel 2e deel, 65 
bij Ter Haar (Gr), Ter Laan 965 
Hogeland (Gr), Ter Laan 960 
Hogeland, Ter Laan 960 
Groningen, Molema 399 
Stellingwerfs, Das (hs) 809 
Friesland, Waling Dijkstra III, 188 
Gelderland, Overijsel, Gallee 43 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck II, 267 
Zuiderkempen, Comelissen-Van Hal 184 
Antwerpen, CV Aanhangsel 56 

Ost-Friesland, Molema 399 
Ost-Friesland, Buurman II, 428 
Ost-Friesland, Stürenburg 259 
Kleverland,.RA. Wtb. VIII, 522 

Rijnland, Rh. Wtb. IV, 538 
Mors, Geld., Rees, Rh. Wtb. IV, 251 
Düss-Rating, Rh. Wtb. IV, 251 
Rijnland, Op de Hipt 188 

Sleeswijk-Holstein, Mensing 1,409 
Nord-Friesland, Jensen 37 
Hadel, Teut III, 147 
Sleeswijk-Holstein, Drube 54 
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buckmgi 
bokmelr 

l 

ЬисктоеЫ 
buck, bock 
bockmüele 
bockmühle 
bockwindmüMe 
ЬосктиЫе 

stubmella 
stolpkvam 
stubbkvam, stubb(e)mölla, 
stabb(e)mölla 
veerkanl :e.d. 
deutsche mflhle 
palkvam I 

post-mill 
meulin su pyoche 

7.3.2. oud materiaal 

1643 
1885 

18e e 

1720 
1878 

1838 
1851 
1861 
1862 

Uenden L11 
Huise 0 90 

TerheideK158 

Zutfen F 179 
Hoogkarspel E 37 

Bevere 0 97 
Bevere 0 97 
Ronse 0 265 
Etikhove 0 203 
Zegelsem 0 206 

Hamburg, Scheel 516 
Sylt, Nungard 40 
Mecklenburg, Mecki. Wtb. IV, 1236 
Pommeren, Rehfeld 132 
Dortmund, Schleef 38 
Rijnland, Rh. Wtb. IX, 538 
Rijnland, Op de Hipt 126 
Grimm II, 204 en 206 

Denemarken, Mollen Aarhus 
Zweden, Wadström 135 

Zweden, Wadström 135 
Sleeswijk-Holstein, Drube 54 
Zweden, Wadström 136 
Zweden, Wadström 135 
Engeland, Finch 45 
Pikardiè, Debrie 30 

houten meulen 
houten windmolen 

kotmolen 

stender-molen 
standaard 

staeckmolen 
koorn-staekwindmolen 
staeck-granenwindmolen 
staeckwindmolen 
staeck-koomwindmolen 

1. Taxandria jrg. 50 (1943), 71 ; uit een brief van K. A. H. W. Leen de rs te Schiedam blijkt dat deze 
term een partikularisme van de bewuste skribent is. 
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8. DE BORSTEN 

8.0. het begrip 

De roeden van een windmolen, die zoals bekend door de leek wieken genoemd worden, 
hebben een indrukwekkende lengte. Bij de Hollandse molen zijn ze in de regel nog langer 
dan bij de standerdmolen. In West-Vlaanderen bijv. komen Hollandse molens voor met 
een vlucht van 25 meter, maar de standerdmolens doen daar toch nauwelijks voor onder: 
de gemiddelde lengte van de roeden van dit molentype is 24 meter (Devyt passim). Oude 
afbeeldingen van standerdmolens tonen aan dat de roeden vroeger nauwelijks korter zijn 
geweest als tegenwoordig (zie afb. 1-7). 

Aangezien nu zo'n roede één geheel vormde, is het begrijpelijk dat hij gemakkelijk 
brak, vooral in het midden vlakbij de askop. Men moet daarom al vroeg op de gedachte 
gekomen zijn de roede niet uit één stuk hout te vervaardigen, maar daarvoor in de plaats 
een zware balk te gebruiken en die aan weerskanten te verlengen. Op afbeeldingen van 
gerekonstrueerde molens is goed te zien hoe dat geschiedde: door de askop gaan kruisge-
wijs twee korte, zware balken; op elk van de vier uiteinden wordt een lange dunnere balk 
gemonteerd, de lassen, waaraan het hekwerk bevestigd wordt. Samen heten las en hek
werk wel einde. Er zijn dus in het geheel vier van zulke einden. De korte middenbalken 
noemt men borsten (zie afb. 13). 

Wanneer men het systeem van de borstroeden is gaan toepassen is, indien men op de 
authentieke afbeeldingen afgaat, niet gemakkelijk te zeggen, omdat vooral de oudste 
voorstellingen op dit punt niet erg duidelijk zijn. Er zijn al gegevens over de benamingen 
van de borstroeden uit een tijd dat de afgebeelde molens daar nog niets van te zien geven. 
Toch is het duidelijk dat de borstroeden al betrekkelijk oud moeten zijn. Het systeem 
wordt bijv. ook aangetroffen in het Middellandse Zee-gebied, en wel bij het oudste molen
type daar, de torenmolen (Moll 7), die waarschijnlijk ook ouder is dan onze standerd-
molen. Een andere aanwijzing daarvoor is dat de benamingen voor de borstroede al 
opvallend vroeg voorkomen, bijna net zo vroeg als de eerste vermeldingen van de wind
molen zelf, om precies te zijn 130 jaar na de eerste attestatie van de windmolen in het 
tegenwoordige Nederland, nl. 1374. Deze kwestie komt nader aan de orde in par. 2 van 
dit hfst. 

8.1. de namen 

Er bestaan voor de borstroede in ons taalgebied maar twee namen of namen typen, pestel 
en borst, en daarbij nog een aantal samenstellingen met het laatste woord. Borst als 
molenterm hoort bij het tweede etymon borst zoals dat in het WNT beschreven wordt, en 
sluit aan bij de 7e betekenisgroep, die van de figuurlijke toepassing van borst als benaming 
van een lichaamsdeel (WNT III, 600). Het meest is borst te vergelijken met die betekenis
sen waarin sprake is van een verdikking of verbreding, bijv. de betekenis 7, b, a, omdat de 
molenborst ook het dikkere gedeelte van de roede vormt. 

Het eerste woord, pestel, is langs dezelfde metaforische weg tot molenterm geworden. 
Er is zelfs nog meer overeenkomst dan die metaforiek alleen, want ook pestel is in zijn 
eerste betekenis de naam van een lichaamsdeel. HetMWB (VI, 309) geeft als betekenisom
schrijving "wrschl. pees of spier in den arm". Dit lemma is wel voornamelijk gebaseerd op 
gegevens uit Middelnederlandse geneeskundige recepten uit het door Willem de Vreese 
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Tramkriptie van het gedeelte uit het hiernaast afgedrukte handschrift dat betrekking heeft op de molens 
(Ie kolom, links onder). 

Dit is die cost van der molen In den eisten 
in voerscoter markt om .XCVII. ellen linnens laken 
ten molen zeyle elk ellen .іЦ• d dat doet.I.Lb Vll.d. 
Item ter selver tijd pieter gherryd doeden soen van XXXII1I 
platen die men in den hals van der loepasse leyde. XVII.sc 
Item van spikeren van disselen van bilen ende sulk 
aise die moelnare te doen heeft .IIII.sc .VlII.d. 
Item van der cleenre spille te verstalen ende vanden 
voet yser .XVIII.d. 
Item om enen nuwen molenstien .VI.Lb. XH.d 
Item an den nuwen molensteen enen ghem haec met 
scerpen ende met verstalen .Il.sc.VI.d 
Item van enen ymmer te binden ter molen behoef .lll.d 
Item ter molen behoef teykendunen om enen standart 
ende om.VI.balken ende enen loep hasse .X.Lb.XII d 
Item den molnare van sinen lone van enen jare .11.Lb. X.sc. 

Summa XX.Lb. XVIII.sc. Vl.d 

Afb. 11b. Deel van de minuut-kaart van 's-Gravenhage door Jacob van Deventer, omstreeks 1550; 
waarschijnlijk is een van de links getekende molens de windmolen uit het hier afgedrukte 
handschrift. 
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uitgegeven Gents handschrift (De Vreese 74 en passim). Ook in de Engelse dialekten komt 
het woord voor nl. in de betekenis 'been in ledematen' (Wright IV, 477). De Во herleidt 
het woord tot het Latijnse paxillus, een diminutief van palus, dat 'paal' betekent (De Во, 
848). Als deze verklaring juist is, dan is ook de betekenis 'spier' of 'bot' van figuurlijke 
aard. In het woordenboek van Godefroy wordt het woord peste! 'bovenarm' in verband 
gebracht met een pestel 'stamper in een mortier' en ook Tobler maakt met zijn pestel in 
de betekenis 'onderarm' dezelfde kombinatie (Godefroy VI, 127-8; Tobler VII, 841). 

De betekenis 'eik', die opgegeven wordt voor het modernere Gents, is wellicht afgeleid 
van de molenterm (Lievevrouw-Coopman 1065), ao 1786. 

8.2. de kaart 

De terminologie met betrekking tot de molenroeden is vanouds erg ingewikkeld geweest. 
Dat is trouwens nog steeds zo. Terwijl de leek spreekt van de vier wieken, kent de 
molenaar maar twee roeden, waaraan vier einden te onderscheiden zijn. Vroeger, toen het 
systeem van de borstroeden nog in zwang was, waren die einden ook werkelijk aparte 
onderdelen die afgenomen konden worden, tegenwoordig betekent einde niet meer dan 
'uiteinde' van de roede, tot uitdrukking komend bijv. in de formulering: "de molen maakt 
70 einden", hetgeen wil zeggen dat er per minuut 70 uiteinden voorbij de deur van de 
molen draaien. 

We zullen nu aan de hand van de overgeleverde benamingen de geschiedenis van de 
molenroede proberen na te gaan. Uit onze oudste gegevens valt af te leiden dat de 
molenroede in het begin, d.w.z. in elk geval nog in de 14e eeuw, uit één geheel bestond. 
Er wordt in de oude teksten steeds maar over hoogstens twee roeden per molen gespro
ken, waaraan dan de hekken bevestigd worden. Verder heet het aanbrengen van een 
roede: "een nuwe roede dair in te doen" (Den Haag, D 5, ao 1343 en in hetzelfde jaar 
Oudewater, E 215), wat wil zeggen een roede door de askop steken. Soms wordt daarbij 
zelfs de formulering gebruikt die men vandaag de dag nog wel hoort: "roeden in te 
steken" (Reimerswaal ao 1320). In het volgende citaat wordt melding gemaakt van een 
euvel dat bij de roeden veel voortkwam, nl. breuk: "een roede ute te doen die te broken 
was ende eenen nieuwen upgaende lasch der angheleit ende weder in te doene" (Eeklo, I 
158, ao 1372); datzelfde ook in het volgende: "roeden in te steken do si ghebroken 
waren" (Wiic, E 79, ao 1320). 

Het blijkt trouwens dat vervanging van of reparatie aan de roeden lang de meest 
voorkomende post op molenrekeningen gebleven is. In de tekst uit Eeklo kan men ook 
lezen hoe de roeden hersteld werden, nl. door er een lichte balk langs aan te brengen. Dat 
werd ook vaak al gedaan bij nieuwe roeden. Meestal waren er twee van zulke lassen, aan 
elke zijkant van de roeden een: "2 hou te dairmen die roede mede laschede" (Eyken-
duynen ± D 4, ao 1344). Uit deze gegevens zouden we in kombinatie met de oude 
afbeeldingen van de windmolen tevens de konklusie kunnen trekken dat de roeden nog 
uit één stuk waren. 

Geleidelijk aan duiken er sinds ± 1375 steeds vaker een tweetal andere benamingen op 
die ook met de roeden te maken hebben, nl. pestel en borst. Uit de tegenwoordige 
betekenis van die woorden in het Nederlandse taalgebied, en wat borst betreft ook in 
anderstalige, valt af te leiden dat beide woorden ook al in de 14e eeuw benamingen 
moeten zijn geweest voor het dikke middengedeelte van de roede, waaraan twee lichtere 
balken werden vastgelast of een las uit één stuk. Dat ook al in de 14e eeuw een roede uit 
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twee soorten balken bestond, maak ik op uit een rekening betreffende de windmolens van 
de plaats Eeklo (I 158), ao 1374, waarin zowel een roede als een pestel voorkomt, die zo 
duidelijk in prijs blijken te verschillen — de roede is nl. veel duurder — dat ze ook in 
omvang c.q. in lengte moeten hebben verschild. 

Toch blijft het opmerkelijk dat in de oudste teksten alleen maar over roede gesproken 
wordt, terwijl dat woord later op de achtergrond gedrongen schijnt te worden door pestel 
of borst. Ik sluit de mogelijkheid dat de roede niet van het eerste begin af aan over een 
pestel of borst beschikte niet helemaal uit, toch meen ik te mogen stellen dat beide 
begrippen annex termen al meteen met de eerste windmolenexpansie zijn meegekomen, 
d.w.z. pestel vanuit het zuidwesten, borst vanuit het Rijnland. 

Dat doe ik om te beginnen op grond van de gelijkenis die er bestaat tussen het kaart-
beeld van de situatie vóór 1900, enerzijds bij borst en anderzijds bij prang (kaart 1b) en, 
verderop, bij ronsel en kaar (resp. kaart 17b en с en kaart 18b en c). Een ander punt van 
overeenkomst is de ouderdom van de oude gegevens. Die van pestel en borst zijn nl. 
globaal genomen niet jonger dan die bij de 3 andere hfstt. Die overeenkomst is wel heel 
groot in de plaats Evergem (I 200). Ter vergelijking: de laatste opgave pranghe voor de 
vang is in Evergem van 1585; daarna, o.a. in 1681, is het steeds vanghe. Bij borsten precies 
hetzelfde: tot en met 1549 wordt er steeds borsten genoteerd, daarna in 1557 en in 1681 
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Afb. 12. De Molen, ets van Rembrandt uit 1641 (Rijksmuseum, Amsterdam). De afgebeelde molen is 
de in 1614 gebouwde volmolen op het Passeerderbolwerk te Amsterdam (Osdorp). Door de tech
niek van het etsen is de molen in spiegelbeeld weergegeven. 

is het pestelen en dat blijft in het vervolg zo. Pranghe en borsten vormen daar dus net zo'n 
koppel als vanghe en pestelen later. Van pranghe is de Nederrijnse herkomst duidelijk, die 
mag voor borsten nu ook aangenomen worden. 

Nog een aanwijzing dat het voorkomen van de benaming roede het tegelijkertijd be
staan van borst of peste! niet in de weg staat, vormt ook het huidige spraakgebruik. Een 
citaat: "De roeden werden gemaakt uit hout en in drie delen: het middenstuk, de pestel, 
steekt door de askop en aan iedere zijde van de pestel is een moleneinde bevestigd" 
(Devyt 1966, 21). Trouwens het feit dat het woord roede nooit uit de molenterminologie 
verdwenen is, ook niet nadat overal borstroeden werden toegepast, is in dit verband 
opvallend. 

Roede is het best te beschouwen als een soort verzamelnaam: borst + einden. Dat 
blijkt, dunkt me, in een tekst uit Bergen op Zoom (I 79) ao 1436: "borst van eenre 
molenroede". En veel later, ao 1775, in Kaster (O 183): "buytenroede met haar twee 
lasschen, eenen pestel, scheen ende zoom"; soortgelijke kombinaties van begrippen zijn er 
in oude teksten legio. 

In één opzicht verschilt de expansie van borsten vanuit het Rijnland en van pestels 
vanuit Vlaanderen van die van resp. prang/praam en vang en wel wat de potentie van de 
zuidwestelijke term betreft. Pestels heeft nl. op geen stukken na het terrein veroverd dat 
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vang ten deel gevallen is. Een verklaring daarvoor is dat vang de naam was voor een nieuw 
type onderdeel, pe&tels niet. 

Met dat al geeft de verbreiding van borsten nog eens duidelijk de omvang aan van de 
Rijnlandse expansie, die in het zuiden reikte tot in Oost-Vlaanderen en in het noorden 
ook Holland heeft aangedaan. Vandaar ook de grote uiterlijke overeenkomst van de 
verspreidingsgebieden van prang/praam, standerd (kaart 6) en nu weer borsten. 

Het geringe aantal oude opgaven van borsten en pestels tegenover het veel frekwentere 
roeden laat zich wellicht verklaren uit de ondeskundigheid van de schrijvers of uit het in 
oude tijden zeker minder gedetailleerde karakter van de posten van molenrekeningen, 
want ontegenzeglijk zijn de taxaties e.d. van de laatste twee eeuwen veel uitvoeriger. 

Dat de term roede bij specialistisch denkende molenaars vrij overbodig was, blijkt uit 
een merkwaardige betekenisverschuiving van het woord die zich vooral in het Antwerps-
Brabantse gebied heeft voorgedaan sinds de 15e eeuw. Roede is daar ni. de naam gewor
den voor elk van de vier einden die aan de twee pestels of borsten werden vastgemaakt. 
Roede is daar m.a.w. hetzelfde wat elders einde of las genoemd werd. Het vroegst doet 
zich dit voorzover bekend voor in Oudenaarde (O 98), ao 1459: "Item van dat hij de iiij 
Roeden ghelast ende ghelanct heeft/ den nieuwen pestel hier binnen al bereet omme 
jndoen" (Hoebeke 1962, 68). Andere gevallen: Brussel (P 65) ao 1724: "Twee borsten 
vier roeyen"; id. ao 1744: "borsten ende Royen"; Essen (К 189) 18e eeuw: "twee bor
sten, vier roeden". 

De vrij laat geattesteerde benaming borststucken (ao 1712, Doesburg F 204) is een 
jongere variant van borsten. Het woord komt tegenwoordig ook nog vrijwel alleen voor in 
oostelijk Nederland, verder in heel het Duitse windmolengebied, d.w.z. van het Rijnland 
tot in Sleeswijk-Holstein en Pommeren, en verschijnt ook nog in Denemarken. Gezien 
deze verbreiding — en ook de lokatie van de oudste Nederlandse opgave — moet er 
gedacht worden aan een expansie in tweede termijn vanuit het Rijnland, te dateren in de 
18e eeuw. 

Een heel ander geval is dat van een andere samengestelde benaming, borstroeden. Dit 
woord is inheems, maar schijnt toch vooral karakteristiek te zijn voor de Groningse 
terminologie. Over de grens is borstroeden niet geattesteerd. Wellicht dus een provinciale 
vernieuwing, zeker geen Hollandse term, want het systeem van borstroeden kwam in 
Noord-West-Nederland maar sporadisch voor. Noch Stevin, noch Van Natrus, noch zelfs 
Husslage maken er melding van. 

Tot slot een aardig taalgeografïsch voorval dat illustreert hoe een sprongsgewijze ex
pansie tot stand kan komen. Het betreft een vermelding van pestels in 1527 te Lochristi (I 
207). Deze daargenoemde pestels zijn aangebracht in een molen te Dreischor (I 40) op 
Schouwen-Duiveland. Al heeft deze ene vooruitgeschoven post blijkbaar weinig sukses 
gehad, althans afgaande op de moderne taalkaart, het lijkt aannemelijk dat molenbouwers 
in andere gevallen zeker invloed hebben gehad op de verbreiding van nieuwe benamingen. 
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8.3. het materiaal 

8.3.1. modem materiaal 

Lijst O, vraag ld: vroeger gebruikte men kortere balken waaraan dan het hekwerk werd bevestigd, kent U 
de naam voor zo'n balk 

Lijst 42a, vraag 61: in plaats van lange roeden zijn een tijdlang kortere balken gebruikt; hoe heten die 
twee kortere balken die door de askop gaan? 

niet opgenomen buik N 20, 104 
niet binnen het kaartgebied böst-stücken с 13,2 

niet gelokaliseerde gegevens 

pestel (ook spestel) 
meulenpestel 
pestel 
pestel 
pestele 
pestel 
pestel 

borst (Kempen ook bost) 
borst 
bo(r)st 

West-Vlaanderen, De Во 736 
West-Vlaanderen, De Во 692 
Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 1890 
Vlaanderen, Ronse 166 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck II, 387 
noorden van Vlaanderen, Schuermans 472 
Land van Waas, Joos 515 

Antwerpen, CV 277 
Antwerpen, Cornelissen-Van Hal 185 
Land van Waas, Joos 135 

buitenlandse gegevens 

bo(r)st 
brust, bennebors, butembors 
boststück 
borststück 
boststück 
bruststück, boststück 
bmststücke 
bruststück 
bmststücke 

hovedstykke 
kropstykket 

antribus 
éterbu 
entrebut 
antribus 
interbu 
tchuhise 

Sleeswij k-Holst ein, Drube 89 
Neder-Rijnland, Rh. Wtb. 1, 1055-56 
Sleeswijk-Holstein, Drube 89 
Ost-Friesland, Buurman VII, 445 
Lübeck, Schumann 62 
Pommeren, Rehfeld 184-5 
Bökel, Ottenjann 137 
Neder-Rijnland, Rh. Wtb. I, 1055-56 
Rijnland, Op de Hipt 87 

Virum (Denemarken), hs. Jespersen 
Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 

Namen, P. et L. Maréchal 184 
Houtaing, Dewert et Maréchal 
Binche ao 1750, Dewert et Maréchal 
Donceel, Legros M VW V 
Pikardié, Debrie 24 
Pikardié, Debrie 30 

8.3.2. oud materiaal 

pestel 

1371 Hulst I 142 
1374 EekloI158 
1459 Oudenaarde О 98 

pestellen (mv) 
pestel 
pestel (Hoebeke 1962,88) 
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1465 
1471 
1527 
1557 
1674 
1676 
1681 
1706 
1711 
1746 
1768 

1775 
1837 
1844 
1860 
1873 
1882 
1884 
1885 
1888 

WervikN130 
Aardenburg 1125 
Lochristi I 203 
Evergem 1200 
GroedeI107 
Zevergem 0 21 
Svergem I 200 
OedelemI 153 
OedelemI153 
Zevergem 0 21 
Overbloelare O 230 
Beert O 285 

Leupegem O 197 
OpbrakelO210 
Beselare N 79 
Еек1оІ158 

pestele 
pestele 
pestels (mv) 
pestels (mv) 
pestels (mv) 
pestel 
pestel 
pestel 
pestel 
pestel 
pestel 
biimenpestel 
buytenpestel 
pestel 
pestel 
pestel 
pestels (mv)(WNT XII, 

Sint-Maria-Horebeke O 124 pestels (mv) 
Ве еге O 97 
Ruien O 192 
Ве еге O 97 
Mater O 123 

pestel 
pestels (mv) 
pestels (mv) 
pestels (mv) 

1385-86) 

borst 

1436 
1549 
1561 
1607 
1613 
1621 
1634 
1652 
1666 
1676 
1684 
1712 
1725 

1726 
1730 
1732 
1739 
1744 
1745 
1747 
1755 
1756 
18e e. 

Bergen op Zoom I 79 
Evergem I 200 
Achei L 282 
Middenbeemster E 73a 
Essen К 189 
Essen К 189 
Kalmthout К 201 
Zelem Ρ 44 
Hedel К 144 
Kalmthout К 201 
Helmond L 237 
Doesburg F 204 
Ravenstein L 102 
Uden LI 52 
Reek L 153 
Boekei L 183 
Essen К 189 
Herten L 330 
Herten L 330 
Breda К 160 
Brussel Ρ 65 
Antwerpen К 244 
Hoogstraten К 207 
Hammei 213 
Asten L 263 
Essen К 189 

borst 
borsten (mv) 
molenborst 
borsten (mv) 
borsite (mv) 
borst 
meulenborst 
borst 
borsten (mv) 
molenborste (mv) 
borst 
borststuckon (mv) 
binnen-, buytenborst 
binnen-, buytenborst 
binnen-, buytenborst 
binnen-, buytenborst 
borst 
borst 
boerst 
borsten (mv) 
borsten (mv) 
binnen, buijte borst 
binne, buy te borst 
bust 
borsten (mv) 
borsten (mv) 

1. deze pestels werden aangebracht in een molen te Dreischor 140. 

81 



1767 
1768 
1775 
1776 
1784 
1796 
1849 
1863 

Kalmthout К 201 
Brussel Ρ 65 
Bruggeneinde К 300a 
Kalmthout К 201 
Heist o/d Berg К 339 
Heist o/d Berg К 339 
WiechenLlOó 
Lokeren I 208 

borst 
borst 
borsten (mv) 
molenborsten (mv) 
borsten (mv) 
borst 
binnen-, buitenbords 
borsten (mv) 

plaatsen waar vóór 1650 de term roede(n) opgegeven is: 

1318 
1320 
1321 
1342 
1343 
1344 
1345 
1361 
1365 
1368 
1370 
1371 
1372 
1374 
1384 
1389 
1392 
1393 
1394 
15e e. 
1433 
1440 
1445 
1447 
1455 
1459 
1465 
1467 
1471 
1472 
1474 
1475 
1479 
1481 
1489 
1491 
1492 
1493 
1501 
1506 
1507 
1511 
1516 

I 33,74, 86, 
E 79 
E 79 

Reimerswaal 

I 36, Reimerswaal 
D5,E215,] 
D4,5, 
E 109 
N132 
N151 
1147 
1181 
1142,] 
1157, 
1158 

175, 77, К 5 
E 109,1 36 

1157, 
158 

179, К 173 
179 
K173 
179 
179 
Η 36 
162 
К 47 
I 66b 
F 179 
0188, 
0 98 
N130 
P40 
L125 
1125 
1125 
1200 
1125 
F 204 
1181 
166 
166 
166 
166 
К 189, 

190 

238 
I 66, L 187 
1164 
L159 

158,190 

1521 
1522 
1523 
1527 
1534 
1538 
1539 
1541 
1549 
1554 
1557 
1559 
1568 
1570 
1573 
1583 
1585 
1589 
1590 
1594 
1602 
1603 
1607 
1610 
1613 
1618 
1643 

LllO 
L188 
L158 
L203 
LllO 
К 10 
F 179,L159 
К 201 
1200 
157,79 
1200 
К 282 
К 207 
К 244 
1200 
0 258 
1200 
К 47с 
E 198 
1230 
L99 
L149 
E 73а 
1125 
К 207,210,212, 225 
К 207,210,212,225 
LI 1,65 
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9. DE HALS VAN DE AS 

9.0. het begrip 

Sommige delen van de moleñas, speciaal die van de windmolen, hebben door hun speci
fieke vorm een aparte naam gekregen. Zo heet het gedeelte dat door de kap naar buiten 
steekt en waarin de twee roeden bevestigd zijn, de kop. Het andere uiteinde, dat vaak 
voorzien is van een metalen pin, een soort taats, heet daarvandaan de pen. Die pen rust en 
draait in een lager van hardsteen, de pensteen. Het stuk moleñas vóór de pen heet romp of 
lijf. Het is het zwaarste deel van de as, gedeeltelijk vierkant, gedeeltelijk meerhoekig; 
rondom de romp zit ook het aswiel of bovenwiel bevestigd en, indien aanwezig, ook het 
tweede, kleinere aswiel; zie ook hfst. 14. 

Tussen de vierkante kop en de vierkante romp zit een rond gedeelte, juist binnen de 
kap van de molen; dat is de zgn. hals. Met dit gedeelte draait de as op een metalen of 
hardstenen lager, die in dit laatste geval hals- of baansteen genoemd wordt. Dit lager 
draagt daarmee praktisch het volle gewicht van as + roeden, ten bedrage soms van onge
veer 10 ton (Husslage 12). Over de halssteen gaat hfst. 10, hier gaat het nu verder over de 
hals. 

De hals komt al voor in de oudste Nederlandstalige stukken die op de windmolen 
betrekking hebben, nl. uit 1317, en blijkt in die tijd al net eender bewerkt te zijn als nog 
eeuwen nadien het geval geweest is. De houten as, tot in de 19e eeuw het enige type dat 
men kende, gaat juist op de plaats waar hij aan grote wrijving blootstaat, te weten de 
hals, snel slijten. Om dat tegen te gaan werd de hals versterkt met smalle stroken ijzer, die 
in de lengterichting van de as werden aangebracht en waaromheen dan ijzeren banden 
werden geslagen om het geheel bij elkaar te houden (Visser 59). In een tekst uit Bergen 
op Zoom (179), ao 1394, wordt het duidelijk gezegd: "den hals vereceent daer ane 
gheorbort 100 pont schenen . . . hiertoe II scheen bande . . . bantnagele". Dat versceent 
betekent hier ongetwijfeld 'van nieuwe schenen voorzien' (zie afb. 15). In Holland heten de 
schenen in dezelfde tijd halsplaten en de behandeling van het aanbrengen noemt men daar 
beslaan (MWB III, 55). 

Dit systeem schijnt vrij algemeen verbreid te zijn. In het Naamse bijv. waar de schenen 
lamètes genoemd worden (P. et L. Maréchal 184), en in Denemarken, waar ze (s0le)flaek-
ker, seleskinner, enz. heten {Mollen Aarhus 2). Ook Debrie beschrijft voor de Pikardische 
windmolen dezelfde praktijk (Debrie 19). 

9.1. de namen 

Hals, de oudst bekende van de twee benamingen voor dit molenonderdeel, is van meta
forische aard en is, zoals zo vaak by de molenterminologie, weer een overdrachtelijk 
gebruikte naam van een lichaamsdeel. Over de etymologie ervan hoefik niet uit te wijden; 
er is voldoende over dit woord geschreven en ik kan daar niets nieuws aan toevoegen (o.a. 
FvW 227). Wel vermeldenswaard is dat de hals van de as in het Romaanse taalgebied een 
vergelijkbare naam draagt, ook op de Balearen, waar hij coli de s'arbre heet; arbre is daar 
de naam van de as (Moll 13). De as van de watermolen heeft geen eigenlijke hals, maar 
bezit aan beide uiteinden een pen, die in een lager draait. Toch heten die uiteinden nog 
wel eens hals, bijv. in Doesburg (F 204), ao 1760, maar dat is waarschijnlijk onder invloed 
van de windmolenterminologie. 
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Afb. 13a. Rekonstruktie van een 16e-eeuwse Afb. 13b. Standerdmolen met borstroeden te 
standerdmolen. Duidelijk zijn de Schaffen (Belg. Brabant). De molen 
borsten van de roeden te zien. is afkomstig uit Beverie (Belg. Lim

burg) waar hij in 1826 werd ge
bouwd. 

Met de etymologie van baan heb ik heel wat meer moeite. Blijkens het WNT (II, 808) is 
baan o.a. de naam voor het gladde vlak van bepaalde voorwerpen, zoals het vlak van een 
hamer, het bovenvlak van een aambeeld. FvW (25 en 77) ziet bij dit baan samenhang met 
het ww. boenen in zijn oorspronkelijke betekenis van 'polijsten'. Van de andere mogelijk
heden noemt dat woordenboek aansluiting bij de germ, basis ban 'slaan' de kombinatie 
die de voorkeur verdient (FvW-Suppl. 10). Het meest waarschijnlijk lijkt me dat de 
molenterm baan hoort bij die van 'glad oppervlak', omdat van de moleñas de hals nu juist 
het gedeelte is dat rond en zo glad mogelijk gemaakt en gehouden wordt. Daarnaast zou 
het woord baan wel geassocieerd kunnen worden met andere betekenissen van baan, bijv. 
'effen weg'. 

In het Hamburgisches Wörterbuch van К. Scheel heb ik een betekenis van baan gevon
den die weer op een andere grondbetekenis schijnt te wijzen: "4.d. Eisenband um die 
Radnabe" (Scheel 184). Het zou niet ondenkbaar zijn dat men in bepaalde streken de hals 
helemaal met een ijzeren band omkleedde, zoals dat bij de naaf van een karwiel gebeurt, 
alleen ik heb er nergens een spoor van kunnen ontdekken. Bovendien is het opvallend dat 
dit оаал-gegeven afkomstig is uit een gebied waar de hals van de moleñas zonder uitzonde
ring hals genoemd wordt. 
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9.2. de kaart 

Het opmerkelijkste feit van de taalkaart HALS is het ontbreken van oude attestaties van 
één van de beide heteroniemen, nl. baan. Vóór 1900 komt het simplex baan zelfs niet één 
keer voor en in een samenstelling, baansteen, nog maar eenmaal en wel pas in 1897 te 
Koningshooikt (K 294), terwijl er uit de tijd daarvoor toch voldoende vermeldingen van de 
hals voorkomen, nog overtroffen door het aantal oude namen voor de halssteen; zie 
hfst. 10. Baan moet als molenterm wel een jong woord zijn. 

Het is gemakkelijker om die gebieden aan te geven waar hals tegenwoordig alleen of 
overwegend voorkomt, dan om datzelfde bij baan te doen. Bijna nergens lijkt baan de 
belangrijkste benaming te zijn, uitgezonderd dan in een gebied rondom Weert (Midden-
-limburg dus), Noord-Limburg en de provincie Antwerpen, maar dat laatste bijna uitslui
tend dankzij de vermelding in het Antwerpsch Idioticon (CV). Voor het overige treft men 
in de gebieden waar baan bekend is, d.w.z. ten zuiden van de rivieren, even vaak de 
benaming hals aan. Het is daarom mogelijk dat hals ook in die gebieden vanaf de eerste 
windmolentyd ononderbroken aanwezig geweest is en dat baan zich daar, met matig 
Sukses trouwens, binnengedrongen heeft. Dat proces zou dan gezien de dateringen niet 
lang geleden begonnen zijn en nu alweer de stilstand hebben bereikt. 

Er is een andere verklaring mogelijk die zich niet zomaar van de kaart laat aflezen, 
althans niet van deze, maar die berust op een vergelijking van de HALS-kaart met de kaart 
13a KLEINE SPIL (hfst. 13). Deze verklaring gaat uit van het feit dat hals aanvankelijk 
niet de naam voor maar één bepaald molenonderdeel geweest is, maar funktioneerde als 
benaming voor dat gedeelte van verschillende onderdelen dat opviel doordat het het enige 
ronde gedeelte van een verder vierkant voorwerp was. Er zijn in een molen enkele onder
delen die, zo zou men het kunnen zeggen, een hals hadden, bijv. de as, het staakijzer (of 
grote spil) en de onderspil (of kleine spil). In de oude teksten wordt soms dan ook 
aangegeven de hals van welk deel bedoeld wordt. Op den duur werden sommige van die 
halsen om welke reden dan ook als belangrijker gezien dan andere. Dan werd de hals meer 
en meer als een zelfstandig onderdeel opgevat. Niet overal onderging dezelfde hals de
zelfde promotie. In het grootste deel van het Nederlandse taalgebied wordt met hab 
uitsluitend de hals van de as bedoeld. Is het anders dan wordt dat er uitdrukkelijk bij 
vermeld. Elders heeft de benaming zich weer anders ontwikkeld. In het zuiden is hals al 
vroeg, op het eind van de 15e eeuw, van karakterisering van de hals van de onderspil, 
naam voor die hele spil geworden of in elk geval de naam voor het dan als een zelfstandig 
onderdeel beschouwde onderdeel van de kleine spil of onderspil; voor gedetailleerde 
gegevens daaromtrent zie men par. 3 van hfst. 13. 

Het is treffend dat hals in deze betekenis vroeger maar ook nu nog wel voorkomt in het 
èoan-gebied. Het is misschien wat overdreven om meteen te denken aan de vrees die 
homoniemen de taalgebruiker heten in te boezemen, maar dat de verbreiding van baan 
met die van hals 'kleine spil' te maken heeft is zeker. Een zodanige situatie brengt met 
zich mee dat we opkomst en verbreiding van baan aanmerkelijk vroeger moeten stellen 
dan op grond van oude attestaties mogelijk was en ook dan wat uit de buitenlandse 
gegevens van baan te besluiten valt, of beter, uit de afwezigheid van beide. De oudste 
opgave van het Nederlandse baan is uit de 20e eeuw, zoals al gezegd, maar in het buiten
land schijnt het woord helemaal te ontbreken. Zelfs de Rijnlandse molenaars schijnen het 
niet te kennen. Op de Hipt (89) geeft tenminste alleen hals en drehhals en ook in het Rh. 
Wtb. heb ik vruchteloos naar de molenterm baan gezocht. 
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Toch is het niet waarschijnlijk dat in het gebied ten oosten van Limburg baan in deze 
zin volledig onbekend is. Dat is nog duidelijker als men er kaart 10 HALSSTEEN op 
nakijkt. Daar komen samenstellingen met baan voor tot precies aan de staatsgrens, nog 
duidelijker dan op kaart 9, en het spreekt haast vanzelf dat ook nu de rijksgrens geen 
taalgrens zal zijn, m.a.w. er moeten aan de andere kant van de grens evengoed baanstenen 
voorkomen, wellicht ook wel gevallen van het simplex baan. 

Ik geloof niet dat dit baan als molenterm tegelijk met de windmolen verbreid is. Uit het 
voorafgaande blijkt dat er voor de ontwikkeling van het algemene woord hals naar enkele 
specifieke betekenissen wel enige tijd nodig geweest is. In het zuiden zal dat pas in de 
loop van de 16e eeuw gebeurd zijn, want uit deze tijd stammen de Λα/s-opgaven in de 
betekenis '(deel van de) kleine spil', afgezien dan van de vermelde eenling uit het einde 
van de 15e eeuw. De opkomst van baan kan dan ofwel de stoot gegeven hebben tot deze 
betekenisontwikkeling en dat woord moet dan zijn van vóór 1500, of heeft zelf geprofi
teerd van de nieuwe situatie door van hals de tweede gespecificeerde betekenis, nl. die van 
hals van de as, over te nemen; een opschuiven van betekenis dus. In dit laatste geval is 
baan jonger dan hals 'kleine spil'. Bij gebrek aan oude gegevens is niet uit te maken hoe de 
zaak zich werkelijk heeft toegedragen. Het is wel merkwaardig dat de oudste benaming 
voor de hals van de as die ik uit het zgn. оааи-gebied ken, nog schijnt te dateren uit de 

86 



periode dat hals nog homoniem was; ao 1523: "halss vander ass" uit Mil (L 158). Baan 
lykt daar dan nog niet bekend te zijn. Anders is het in 1701 als in verband met de 
windmolen te Roermond (L 329) opnieuw gesproken wordt van een "hals van der aes", 
want in precies dezelfde tekst komt meermalen het woord hals (zonder meer) voor in de 
betekenis 'kleine spil'. Deze terminologie moet daar dan wel definitief zijn. 

Het gaat slecht met baan tegenwoordig. In een steeds groter gebied neemt hals de plaats 
in van het oudere baan. De oorzaak daarvan is naar mijn menig dat hals een duidelijker 
naam is dan baan. De meeste molenaars die het laatste woord kennen, kennen dat ook 
alleen maar als molenterm, wat op zich een voordeel zou kunnen zijn. Dat voordeel blijkt 
echter niet op te wegen tegen de uitgesproken expressieve, metaforische kwaliteit van 
hals, ook al draagt dat woord dan een lichte homonimische last. En aangezien de meeste 
molenaars aan de as nog kop en romp onderscheiden, is het niet zo verwonderlijk dat ze 
zich, wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, gaan bedienen van een passender 
benaming. Dat is intussen in bepaalde streken, zoals Noord-Brabant, ook weer iets gemak
kelijker geworden omdat hals 'kleine spil' daar sterk achteruit gaat. Waar dat niet het 
geval is, bijv. in de provincie Antwerpen, behoudt baan 'hals van de as' voorlopig wel zijn 
plaats. Misschien stel ik de situatie toch te mooi voor, want de gegevens in Antwerpen zijn 
op de kaart niet erg talrijk en de belangrijke aanvulling die het Antwerpsch Idioticon (CV) 
geeft, is toch ook al van het begin van deze eeuw. 

Samenvattend: de algemene benaming hals voor het ronde gedeelte van een vierkant 
voorwerp, die in het hele Nederlandse taalgebied bekend is, heeft in de loop der tijd een 
verbijzondering ondergaan. In het grootste deel van ons taalgebied en een belangrijk 
gebied daarbuiten is het de naam voor de hals van de moleñas geworden. Wanneer dat 
precies gebeurd is, valt niet te zeggen; het proces is ook te subtiel dan dat het uit 
geschreven bronnen volledig te rekonstrueren zou zijn. Dat een zo groot gebied, van 
West-Vlaanderen tot Polen, hals in deze betekenis is gaan gebruiken, is niet uitsluitend 
toeval. Ongetwijfeld heeft de al meermalen gesignaleerde beweging vanuit Holland, die 
daar begonnen is op het eind van de 16e eeuw, daarbij een grote rol gespeeld, al wil ik wel 
rekening houden met het feit dat ambachtsheden in het algemeen behoefte hebben aan 
overdrachtelijke benamingen. 

Baan moet zijn opgekomen in samenhang met de verbijzondering van hals tot 'kleine spil'. 
De eerste van de twee zuidoostnederlandse attestaties "halss vander ass" (die van 1523) 
kan een aanwijzing zijn dat hier hals nog alleen in algemene zin gebruikt werd; evengoed is 
het mogelijk dat de schrijvende leek de eigenlijke molenterm niet kende. Het is nl. 
opvallend dat deze en de soortgelijke jongere opgave uit het gebied afkomstig zijn waar de 
kleine spil al hals genoemd word; zie hfst. 13. Vanuit dat gebied, het Antwerps-Brabantse, 
zal zich de benaming baan voor de hals van de as verbreid hebben. 

87 



'ШУ//ЛУ// ^/,У//// //Л^^ 

A 
В 
с 
D 
E 
F 
G 

H 

aswiel(hfst. 14) 
ronsel (hfst. 17) 
loper of bovenste steen 
ligger of onderste steen 
meelpijp 
gewicht van de lichtstok 
lichtstok waarmee de afstand 
van de molenstenen geregeld 
wordt 
pasbrug waarop de kleine spil 
rust 

I 

J 

к 
L 
M 
N 
0 
Ρ 
0 
R 

pot waarin de voet van de 
kleine spil draait 
kleine spil (hfst. 13) 
vang (hfst. 1) 
sabelijzer 
zetel 
steekbanden 
vangbalk 
staartbalk 
luirol 
standerd (hfst. 6) 

S 
Τ 

и 
V 
W 

hals (hfst. 9) 
halssteen (hfst. 10) 
grote spil (hfst. 12) 
as (hfst. 16) 
kaar (hfst. 18) 

Afb. 14. Doorsnee van een standerdmolen 
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9.3. het materiaal 

9.3.1. modern materiaal 

Lijst O, vraag 10i: (Hoe noemt U) deel van de as dat op de halssteen, baansteen rust? 

lijst 42a, vraag 6: (Hoe noemt U) het gedeelte van de as dat op die steen rust of draait? 

Bij hals ook gerekend: 

grote hals N 20,21, 29, 30,104 
voorste hals F 1 
In het gebied waar h geen foneem is, komt een enkele maal voor als. 
In het gebied waar niet geapokopeerd wordt, verschijnt nekke i.p.v. пек,Ы) baan komt ook bane voor. 

Bij baan ook gerekend: 
halssteenbaan 172; glijbaan I 34,100; scheenbaan 151 

niet opgenomen de volgende unika 

diaagpunt I 22 
draagvlak В 38 
draaipunt I 22 
draaivlak К 104 
smeeras К 94 
Ook niet: loopvlak I 59, 213, L 203, O 158; deze opgaven zijn te verstrooid om als betrouwbaar te kun
nen worden beschouwd. Onder de onjuiste opgaven valt het grote aantal askoppen op. 

buiten het gebied van de kaart 

hals с 13,2; g 11,10; i 11,11 

niet gelokaliseerde Nederlandse gegevens 

hals West-Vlaanderen, Ronse 160 
hals West-Vlaanderen, De Во 402 

bane West-Vlaanderen, Ronse 156 
baan, bane Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 1890 
bane Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck 1,99 
baan Land van Waas, Joos 84 
baan Antwerpen, CV 172 
baan Antwerpen, Comelissen-Van Hal 183 

buitenlandse gegevens 

hals Vinim (Denemarken), hs. Jespersen 
hals Denemarken, Mellen Aarhus 
hals Sleeswijk-Holstein, Drube 72 
hals Pommeren, Rehfeld 119 
hals Rijnland, Op de Hipt 89 
hals Rijnland, Simons 118 
achsenhals Bökel, Ottenjann 
windhals, wellhals, wellenhals Pommeren, Rehfeld 119 
drehhals Rijnland, Op de Hipt 89 

seien Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 
sole Denemarken, Mollen Aarhus 
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storsóle 
storesole 

collet 
coll 

neck-wear 
neck 

Vìrum (Denemarken), hs. Jespersen 
Denemarken, Mollen Aarhus 

Namen, P. et L. Maréchal 194 
Balearen, Moll 13 

Engeland, Freese 41 
Engeland, Wailes 216 

9.3.2. oud materiaal 

hals 

1317 
1318 

1343 
1345 
1384 

1389 
1392 
1393 

1394 
1523 
1527 
1538 

1607 
C.1660 
1666 
1701 
1721 
1760 
1829 
1860 

's-Gravenhage D 5 
Beverwijk E 79 
Amemuiden I 85 
's-Gravenhage D 5 
Amsterdam E 109 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Wouw К 173 
Bergen op Zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Bergen op Zoom I 79 
Mil L 158 
Lochristi I 203 
Nieuwerkerk a/d Usel 
K10 
Middenbeemster E 73a 
Heerhugowaard E 28a 
Antwerpen К 244 
Roermond L 329 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Rauwerd В 92 
Dokkum В 30 

hals van der loepasse 
hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
halss vander ass 
hals 

haels 
hals 
hals 
hals 
hals van der aes 
hals 
hals (van watermolens) 
hals 
hals 

Zaanstreek 1722 halsen (mv) 

van baan bezit ik geen gegevens van vóór 1900. 
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10. DEHALSSTEEN 

10.0. het begrip 

Al schijnen sommige gegevens erop te wijzen dat het misschien eenmaal anders geweest is, 
toch is de halssteen, de steen waarop de hals van de as draait, van de vroegste windmolen-
tijd af meestal een echte steen geweest. Alle benamingen voor dit onderdeel zijn samen
stellingen met -steen of zijn de naam van een steensoort, bijv. marbel. Vaker nog dan van 
marmer waren de halsstenen van hardsteen, d.w.z. arduin, dat niet als het marmer uit 
Italië, maar uit Westeuropese groeven kwam; sommige daarvan lagen in het tegenwoordige 
België. 

De halssteen is volgens Husslage (12) gemiddeld 28 bij 28 bij 55 cm. In de steen is een 
kleine uitholling gemaakt, ongeveer 3 cm diep, waarin dan de hals van de as draait. De 
halssteen zelf rust op een zware eiken balk, windpeluw genaamd. Die naam hangt onge
twijfeld nog samen met de plaats van die balk in de standerdmolen, nl. boven in de 
windzijde. 

In later tijd, de vorige eeuw, werden de halsstenen vervangen door metalen lagers, wat 
wel enige gevolgen gehad heeft voor de naamgeving, al schijnt de oude benaming ook wel 
eens op het nieuwe voorwerp te zyn overgedragen. In dit hoofdstuk en voor de kaart is 
echter alleen gebruik gemaakt van de gegevens die duidelijk met het stenen tijdperk 
samenhangen. Dat wil zeggen dat de sporadische gegevens die wijzen op de aanwezigheid 
van een houten lager ook buiten beschouwing zijn gebleven. Ik heb niet de indruk dat er 
in welk tijdperk dan ook veel houten lagers gebruikt zijn, maar incidenteel kwam het wel 
eens voor, getuige bijv. dit citaat uit 1484: "dat holt dair die asse in loept" (Deventer F 
133). Ook bij de moderne vragenlijsten zijn er enkele die gewag maken van het gebruik 
van pokhouten lagers. 

Ook aan de andere zijde van de as, bij het pineinde, bevindt zich een steen, de pinsteen. 
Die is kleiner niet alleen dan de halssteen, maar ook anders van vorm, zodanig dat de 
metalen pin die achter in de as aangebracht is, in een holte draait, maar tegelijk de as 
tegengehouden wordt door de achterwand van de pinsteen. De vorm van deze steen en 
ook het draaien van de pin in de holte verklaren de benaming die in delen van West- en 
Oost-Vlaanderen wel voorkomt, nl. mortier. 

10.1. de namen 

Er zijn vijf benamingen voor de halssteen, die in het geheel berusten op drie motieven. Het 
eerste motief is dat van de stof waaruit de steen gemaakt is; dat motief heeft in de beide 
Vlaanderens, maar ook in het aangrenzende Franstalige gebied geleid tot een naam als 
marbel, die 'marmer' betekent. Dit is de gewone middelnederlandse vorm van dit woord, 
naast marber (Verdam 347). Beide woorden zullen we net als trouwens de samenstelling 
rmrbelsteen e.d., op moeten vatten als soortnamen, niet meer als stofnamen. In alle 
gevallen is nl. duidelijk dat het woord van het onzijdige genus overgegaan is naar het 
mannelijke. Over de gedaante van de verschillende vormen van marbel en de herkomst van 
het woord worden we ingelicht door de etymologische woordenboeken. Marbel is uit het 
Frans {marbre) en heeft door dissimilatie die vorm gekregen. Marmer daarentegen, dat ik 
niet als molenterm ben tegengekomen, is een ontlening van het Latijnse marmor (FvW 
414). 
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Afb. 15a. Blz. uit de rekening van 1394-5 uit het Archief Raad en Rekenkamer, Gemeente-archief 
Bergen op Zoom. 
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Transkriptie van het hiernaast afgedrukte handschrift 

Dits den coste die ghedaen is over al an mijns heeren moelnen 
sider sinte baven dage naestleden tot sinte gheertruden dage toe 
oec naestleden tot bergen woude ende in hildemisse bi jan den wilden 
ende wullem tymmerliede mijns heeren 

Inden eersten an die buschmolen den hals versceent daer ane gheorbort 
С pont schenen elc pont coste \\ groten maken XII sch VI gr 
Item hier toe gheorbort II scheen bande costen III sch gr 
Item С bantnaghele costen XII gr 
Item hier toe gheorbort eenen asteen II sch gr 
Item hier ane ghewrocht II dage XX gr dagelijks maken III sch HU gr 
Item die heken vermaeckt daer toe gheorbort X wagenschote mijns heeren 
Item hier toe gheorbort IIIe hoeckysers coste XII gr 
Item II pinenden verstaelt costen XII gr 
Item een niewe treme ghemaeckt coste III sch gr 
Item een niewe scijfloep ghemaeckt coste VII sch gr 
Item an die werek ghewrocht IUI dage XX gr dagelijks maken VI sch VIII gr 
Item soe heeft deze molen stilstaens / ontfangen vanden tymmerlieden binnen 
desen vorschreven heelen jare XXXI dage hier af den moelnaers afghecort 
ende betaelt van eiken dage na dat beloep vande molen XXVII gr 
maken III Lb IX sch IX gr 

Item an die cappelmolen dat beschot af ghedaen ende weder niewe beschot 
daer ane ghemaeckt daer toe gheorbort XXV wagheschote mijns heeren 
Item hier toe gheorbort XIe laschysers costen V sch VII gr 
Item hier ane ghewrocht X dage XX gr dages maken XVI sch VIII gr 
Item enen niewen hals versteek coste VI sch gr 
Item die heken verlesen daer toe gheorbort XXV wagheschote mijns heeren 
Item hier ane gheorbort Ve heecysers coste XX gr 
Item II pinenden versteek costen XII gr 
Item een busch inghedaen coste VIII gr 
Item een niewe schijfloep ghemaeckt in dese molen coste VII sch gr 

Somma die XVIde loept VII Lb VIII sch IX gr 

Afb. 15b. Bergen op Zoom uit: Braun-Hogenberg, Civitates orbis terrarum, ao 1575; op de voorgrond 
rechts de Buschmolen, links de Cappelmolen, die beide in het afgebeelde hs. genoemd worden. 
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Behalve marbel zijn er nog een aantal opgaven die klaarblijkelijk uit stofnamen ont
staan zijn, maar die zich toch nog niet tot een echte molenterm ontwikkeld hebben. Dat 
is wederom te zien aan het gebruik van het lidwoord. In Veerse teksten uit het eind van 
de 15e eeuw bijv. wordt vaak gesproken over een vlintsteen, die fungeert als halssteen, 
maar voorzien van het onbepaalde lidwoord, terwijl men in teksten die de term marber 
gebruiken, al vroeg het bepaalde lidwoord aantreft. Het is natuurlijk moeilijk uit te maken 
wanneer zo'n substantief die specifikatie van stof- naar soortnaam onderging. Aangezien 
dat bij marber/l toch al vrij vroeg het geval schijnt te zijn geweest, heb ik alle opgaven van 
het woord als molenterm geïnterpreteerd, in tegenstelling tot het genoemde vlintsteen, 
dat het nooit verder dan algemene term gebracht heeft en dan nog alleen in Vere, eind 
15e eeuw. Opvallend is dat de steen aan het pineinde van de as, die toch uit hetzelfde 
materiaal vervaardigd is, naar zijn vorm genoemd wordt: mortier. 

Bij de benaming kussen en varianten voor 'halssteen' is eveneens de vorm van doorslag
gevende betekenis geweest. Het woord is in het noorden, bijv. Noord-Holland, geen echte 
molenterm geweest, meer een voor de gelegenheid bedachte benaming; echter in België 
zeker wel. De meeste opgaven daar hebben betrekking op de terminologie van de water
molenaars. Omdat de molenaars in het Franstalige deel van dat land dezelfde term gebrui
ken, zal kusne, zoals het woord luidt, wel een ontlening zijn; vgl. fr. coussinet. 

De benaming assteen drukt de funktie van de steen uit, het ondersteunen van de as, net 
als halssteen en baansteen, alleen geven deze laatste twee exakter aan welk deel van de 
moleñas op de steen rust. Elke molen heeft immers twee asstenen, een bij de hals, de 
andere bij de pin. Beide worden in oude stukken vaak ook assteen genoemd, zonder 
nadere specifikatie,maar gaandeweg blijkt de behoefte om de onderdelen afzonderlijk te 
kunnen aanduiden ook in de naamgeving zijn weerslag te hebben gehad. Assteen wordt 
dan de naam voor de halssteen, terwijl voor de pinsteen andere ontstaan, zoals pen— of 
pinsteen met daarnaast vooral mortier. 

Omdat de ontwikkeling van algemeen naar specifiek bij deze in uiterlijk duidelijk 
verschillende stenen meer voor de hand ligt dan het omgekeerde, mag assteen toch wel als 
de oudste halssteenbenaming beschouwd worden, ouder dan halssteen in elk geval. Toe
vallig wordt deze opvatting nog geïllustreerd door het tijdstip waarop elk van beide, 
assteen en halssteen het eerst geattesteerd zijn. 

Zowel halssteen als baansteen zijn, althans in de gebieden waar ze ontstaan zijn, samen
stellingen met het ter plaatse gebruikelijke woord voor de hals van de as. Ze zijn dus 
jonger dan hals of baan. 

10.2. de kaart 

Het spreekt vanzelf dat kaart 10 ten nauwste zal samenhangen met kaart 9, die van de 
namen voor de hals, en dat de meeste taalgeografische problemen verklaard worden door 
het beeld van de HALS-kaart. Letten we alleen op hals- en baansteen dan kunnen we 
konstateren dat de eerste naam globaal gesproken voornamelijk voorkomt in het hals-
gebied, d.w.z. in Nederland boven de rivieren en in de provincie Zeeland. De andere 
verschijnt in het gebied waar naast hals ook baan in gebruik is als benaming voor de hals. 
De situatie is echter iets gekompliceerder, wat al blijkt als we het òoan-gebied van kaart 
9 eens wat gedetailleerder vergelijken met baansteen op deze kaart 10. Op kaart 9 bleek 
een gebied als Noord-Brabant een vrijwel gelijk aantal hals- en ftoaw-opgaven te kennen; de 
benamingen komen er door elkaar voor, zodat geen van beide ergens de overhand krijgt. 
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Baansteen is in datzelfde gebied praktisch de enig voorkomende benaming. Iets dergelijks, 
op de HALS-kaart menggebied, op kaart 10 vrij homogeen òaa/isieen-gebied, doet zich in 
meer gebieden voor, bijv. in Midden-Limburg. In het algemeen valt het op dat het aantal 
ôoani/ee/î-gegevens dat van baan overtreft. Toch zijn daar uitzonderingen op, zoals in 
Zeeuws-Vlaanderen, waar baan de normale naam voor de hals is, maar de steen halssteen 
wordt genoemd. Om tot klaarheid te komen zullen we beginnen met een inventarisatie 
van de oude gegevens. 

Vóór 1600 komt de benaming baksteen 7 keer voor, te beginnen in 1481 ; wel zijn deze 
gegevens alle uit dezelfde plaats, Vere (I 66), zodat er ook maar één teken op de kaart 
staat. Tot datzelfde jaar 1600 verschijnt assteen 10 keer, marbelf-steen) 9 keer; de meeste 
van deze opgaven komen uit verschillende plaatsen. Uit dit alles kan men de konklusie 
trekken dat halssteen een jongere benaming is dan de beide andere, zoals we trouwens op 
andere gronden in par. 1 al gedaan hebben. Verder toont de kaart dat assteen vóór 1600 
in het hele Nederlandse taalgebied voorkwam, al zijn onze gegevens daarover niet zo 
talrijk. Een ander feit is dat marbel e.d. praktisch tot de beide Vlaanderens beperkt was. 

In de daaropvolgende periode verandert er niet veel. Ook dan blijken marbel en assteen 
weer in het zuidwesten voor te komen; assteen ook nog wel elders in ons taalgebied. Wat 
veranderd is, dat is de positie van halssteen. Die is nl. enigszins verstevigd, vergeleken by 
de situatie van vóór 1600. 
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Afb. 16. Standerdmolen te Ilpendam tijdens de watersnood van 1916. De molen, de laatste Noordhol
landse van dit type, werd afgebroken in 1937. 

Gezien deze feiten mogen we, geloof ik, wel als waarschijnlijk aannemen dat de bena
ming marbel in het zuidelijke deel van ons taalgebied het oudst is. Dat wordt nog waar
schijnlijker als we bedenken dat het aangrenzende Franstalige gebied vrij algemeen de 
benaming marbiau e.d. kent. Dat is bijv. het geval in het Naamse gebied, in plaatsen als 
Houtaing en Donceel, maar ook in Pikardië; zie daarvoor par. 3 van dit hfst. In al deze 
gebieden betreft het, net als in het Nederlandse taalgebied, steeds de halssteen in de 
windmolen. 

Ik waag me nu nog een stap verder en spreek het sterke vermoeden uit dat marbel, 
zijnde vanouds een windmolenterm, dan ook vanuit het noordwesten van Frankrijk ons 
taalgebied moet zijn binnengekomen en wel tegelijk met de eerste windmolens, precies 
zoals eerder de benaming coussinet dankzij de watermolen ten noorden van de taalgrens 
verschenen is. 

Anderzijds zou het best kunnen dat assteen tegelijk met de oostelijke windmolen 
meegekomen is. Het kaartbeeld verzet zich daar niet tegen, maar vooral ook de datering 
en lokalisering van de oudste vormen wijzen in deze richting. We hebben immers bij de 
bespreking van de vang-benamingen in hfst. 1 gezien dat op het einde van de 14e eeuw 
ргаи^-gegevens voorkwamen o.a. in Bergen op Zoom (I 79), de oudste uit 1384. Prang 
was een term waarvan we aannemelijk hebben kunnen maken dat hij uit het oosten, het 
Duitse Rijnland, afkomstig is. De oudste assteen-opgaven nu zijn ook uit het eind van de 
14e eeuw: eerst een van 1371, afkomstig uit Kaprijke (I 157), de volgende zijn van 
1392-93 en komen, aardig genoeg, nu juist uit datzelfde Bergen op Zoom. Niet zonder 
belang is natuurlijk dat Op de Hipt (123) achsenstein vermeldt voor het Rijnland. 
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De nieuwere benaming halssteen is vermoedelijk in het Hollands-Zeeuwse gebied ont
staan, niet in Vlaanderen. Vanuit dat genoemde gebied kan de term zich verder langs de 
Noordzee en ook landinwaarts verbreid hebben, niet ongelijk aan wat we bij de benaming 
vang in hfst. 1 gezien hebben. Of er ook gelijkheid in tijd is geweest, kan bij zo weinig 
gegevens niet gezegd worden: we hebben immers uit het noordelijke Holland pas de eerste 
halssteenbenaming uit 1607. Halssteen heeft het niet zo ver gebracht als vang, dat ook in 
Sleeswijk-Holstein bekend is. Noord-Friesland is het verste punt, maar daar is de bena
ming al niet meer geheel gelijk aan de Nederlandse: halsblook (Schmidt-Petersen 57). De 
gangbaarste naam in het noorden van Duitsland is kattenstein, dat eigenlijk net zo'n naam 
is als marbel, d.w.z. soort- en stofnaam tegelijk. De daar voor de halssteen gebruikte 
steensoort gaat, als hij door wrijving warm wordt, naar kattepies ruiken. De naam komt, 
als kaltesten, ook in Denemarken wel voor. Het is duidelijk dat een naam als deze door 
zijn ondeugende karakter sterk stond in een konkurrentiestrijd. 

De opkomst van baansteen hangt samen met de ouderdom van baan. Ik ben geneigd 
aan de vrij late attestatie, ao 1897, van dit woord toch wel enige waarde te hechten, te 
weten een aanwijzing dat we hier met een vrij jong woord te doen hebben; dat geldt dan 
natuurlijk ook voor baan uit het vorige hoofdstuk, want behalve een totale afwezigheid 
van oude vermeldingen van baan, hebben we ook gekonstateerd dat hals in alle perioden 
bezuiden de rivieren wel voorkwam. 

Als ik me in het kaartbeeld niet vergis, is het waarschijnlijk dat ook ten oosten van 
Nederland de term baansteen voorkomt, ook al bestaat daar feitelijk geen enkel gegeven 
over. Trouwens, behalve de termen bij Op de Hipt en twee enquêtegegevens ontbreken 
ook andere benamingen voor het Rijnland. Dan doen zich drie verklaringsmogelijkheden 
voor. In de eerste plaats kan de term, vooropgezet dat hij ouder is dan tot nu toe gebleken 
is, uit het Rijnland afkomstig zijn en behoren bij de expansiebeweging die op het eind van 
de 13e eeuw begonnen is. Daartegen pleit dat er vóór het betreffende woord en de 
bedoelde periode wel andere benamingen in de Nederlanden bekend zijn, nl. halssteen en 
assteen; het onbreken van gegevens over baansteen moet dan wel betekenen dat het 
woord toen nog niet bestond. Een andere verklaring voor het uiteindelijke baansteen-
gebied zou kunnen zijn een veel jongere westwaartse beweging vanuit het Rijnland, maar 
dan moeten we aannemen dat dat gebied ook na de eerste belangrijke eeuwen een grote 
invloed op zijn omgeving heeft gehad, laten we zeggen tot in de 18e eeuw. De derde 
mogelijkheid is dat zich binnen het Nederlandse taalgebied en buiten de Hollanden na
tuurlijk een centrum van molenbouw ontwikkeld heeft, van waaruit vernieuwingen, ook 
terminologische, uitstraalden, die door de naaste maar ook de verre omgeving overge
nomen werden. 

Van deze komt me voorlopig de derde toch het waarschijnlijkst voor. Het bedoelde 
expansieve gebied was gelegen in Antwerpen-Brabant. 
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Afb. 17. Tekening van een stelling-korenmolen, ao 1734. 
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10.3. het materiaal 

10.3.1. modern materiaal 

Lijst O, vraag 28a: (hoe noemt U) de steen waar de moleñas aan de roezijde op rust? (halssteen, baansteen? ) 
wilt U ook de naam opgeven als U zo'n steen niet meer gebruikt. 

lijst 42a, vraag 4: (Hoe noemt U) de steen waarop de as rust of draait (bij windmolens aan de kant v.d. 
roeden)? bedoeld is de ouderwetse steen, niet een metalen lager. 

Bij assteen ook gerekend: assensteen L 292 
Bij coussinet gerekend: 
kussen E 135, H 2, Q 22 (watermolen) 
askussenE 174,225 
kyse Q 241 
kusne H 57, O 54 

Niet opgenomen, ten dele wegens te gering aantal, ten dele omdat het geen echte molentermen schijnen: 

askopsteen 
aossenblok 
aslager 
babbes (metaal) 
blauwsteen 
boomstool 
boelstien 
draagsteen 
draagzerk 
hal slager 
hardsteen 
hardsteen (blauwen) 
kom 
kopsteen 
kussen (houten) 
lager (arduinen) 
laagerstien 
ligsteen 
nagelsteen 
oplichter 
pulfsteen 
steen (v.d. as) 
steenblok 
zerk(steen) 
zerkje 
zwanu.rtstien 

К 307 
L265c 
Q193 
L207 
E 25 
Q 113 (watermolen) 
0 273 
К 94 
К 94 
1122 
E 18, G 90a, I 43, К 164a 
Мб 
F 87 
O202 
G 225 
0 225,1141,0118 
С 4,1 
0 45 
1223 
Ρ 51 (watermolen) 
Ρ 57 
F 180, К 26,126 
0 45 
С 26,1 24 
C71b 
0 173 

Buiten de kaart valt kattensteen с 13,2 

niet gelokaliseerde gegevens 

halssteen 
halssteen 
assteen 
assteen 
banesteen 

West-Vlaanderen, Ronse 160 
West-Vlaanderen, De Во 402 
Land van Waas, Joos 81 
Antwerpen, CV 168 
Zuid-Vlaanderen, Volken Taal III, 1890 
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banesteen 
baansteen 
baansteen 
marbel 

Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck, 1,99 
Antwerpen CV 172 
Antwerpen, Comelissen-Van Hal 183 
West-Vlaanderen, Ronse 160 

buitenlandse gegevens 

kaltesten 
kattensteen 
kattensteen 
kattensten 
katzenstein 
kattenstein 
soleblok 
solestenen 
lagerstein 
welllager 
lach 
ánwell 
drehstein 
achsenstein 
marbiau 
marbyô 
el grous marbryô 
mabe 
coissinet 
coyssinetis 
coysinets de l'arbre 
cussignet 
cossenèts 
de gegevens coissinet e.d. 

plumasses 
métau 

10.3.2. oud materiaal 

Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 
Sleeswijk-Holstein, Drube 72 
Hadel, Teut II, 340 
Lübeck, Schumann 62 
Bökel, Ottenjann 
Pommeren, Rehfeld 117 
Virum (Denemarken), hs. Jespersen 
Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 
Rijnland, Op de Hipt 95 
Pommeren, Rehfeld 116 
Pommeren, Rehfeld 116 
Pommeren, Rehfeld 117 
Rijnland, Op de Hipt 123 
Rijnland, Op de Hipt 123 
Namen, P. et L. Maréchal 194 
Donceel, Legros MVWV, 205-240 
Houtaing, Dewert et Maréchal MVWII, 271-290 
Pikardië, Debrie 26 
Avignon (ao 1390), Pansier III, 44 
Avignon (ao 1399), Pansier II, 110 
Avignon (ao 1467), Pansier II, 213 
Avignon (ao 1486), Pansier III, 44 
Brabant wallon, Smeyers 28 

hebben betrekking op de watermolen, evenals de volgende 

Warfusée (ao 1684) Rouche 44 
Chézac (ao + 1800) Yvon 

assteen 

1371 
1392 
1393 
1394 
1440 
15e e. 
1483 
1489 
1499 
1525 
1539 
1665 
1702 
1732 
1733 
1754 

Kaprijke 1157 
Bergen op zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Barendrecht К 47 
Brugge H 36 
Doesburg F 204 
Haasdonk 1181 
Gierle К 239 
Dreischor I 40 
KuikL159 
Langdorp Ρ 33 
Roermond L 329 
Herten L 330 
Herten L 330 
Heist o/d Berg К 339 

assen steenen (mv) 
assteen 
assteen 
assteen 
assteen 
asse steen 
asse steen 
aschsteene (mv) 
assteen 
asch steen 
aessteennen (mv) 
afsteenen (lees: asst.) (mv) 
aessteen 
aeschsteen 
aeschsteen 
aschsteenen (mv) 
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1777 Hekelgem0 153 assteen 
1849 Wiechen L106 assteen 
1864 Sint-Janssteen I 143 assteen 

marbel 

1455 
1465 
1473 
1475 
1486 
1511 
1552 
1573 
1583 
1585 
1594 
1669 
1676 
1681 
1711 
1719 
1746 
1762 
1768 
1771 

1775 

Sint-Denijs 0 190 
WervikN130 
Aardenburg I 125 
Aardenburg I 125 
Zellik0 169 
ErtveldeI164 
ErtveldeI164 
Evergem I 200 
Helkijn 0 258 
Evergem I 200 
Landegem I 230 
Heule N 89 
Zevergem 0 21 
Evergem I 200 
OedelemI153 
VijvekapeUe H 38a 
Zevergem 0 21 
Roeselare N 38 
Beert 0 258 
Geraardsbergen 0 228 
Onkerzele 0 228a 
Leupegem0197 

halssteen 

1481 
1491 

1492 
1493 
1494 
1501 
1607 
1610 
1643 
1703 
1723 

1725 

1732 
1739 
1792 
1733 
1857 
1849 

Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Middenbeemster E 73a 
Aardenburg 1125 
Lienden L 11 
NoordwijkE 13 la 
Utrecht E 192 
Antwerpen К 244 
Veerle К 346 
Ravenstein L 102 
Uden L152 
Reek L 153 
BoekelL183 
HeUendoom G 168 
Breda К 160 
Hulst I 142 
Zaanstreek 
Koog a/d Zaan E 85 
Molenhoek van Harte 

marbele 
maerbre steen 
marbeisteen 
marbere steen 
maerbelsteen 
maerbre 
maerbele 
maerbelsteen 
marckel steen (lees: marbel-' 
maerbelsteen 
maerbelsteenen (mv) 
marber 
maibels (mv) 
maerbelsteenen (mv) 
marbel 
marbel 
marbels (mv) 
marbel 
merbelsteenen (mv) 
marbelstenen (mv) 
marbelsteen 
marbelsteen 

halssteen 
halschsteen 
halssteenen (mv) 
halsch steen 
halsteen 
halssteen 
halssteen 
halssteenen (mv) 
halssteen 
halsstenen (mv) 
halssteen 
hals steenen (mv) 
halssteen 
hals steen 
hassteenen (lees: hals-) (mv) 
halssteenen (mv) 
halssteenen (mv) 
halssteenen (mv) 
halssteen 
halfstenen (lees: hals-) (mv) 
halssteene (mv) 
halssteenen (mv) 
halssteen 
halsteen 



baansteen 

1897 Koningshooikt К 294 baansteen 

Oude gegevens die niet in kaart gebracht zijn, omdat ze (nog) geen echte molenterm zijn: 
1342 Vlissineen I 83 steene. daer die asse in eaet 1342 
1465 
1570 
1860 
1484 

1433 

1445 

Vlissingen I 83 
WervikN130 
Antwerpen К 244 
Dokkum В 30 
Deventer F 133 

Sandyc (Bij Vere I 66) 
Vere I 66 
Vrouwenpolder I 62 

steene, daer die asse in gaet 
steen daer den asse in drayt 
twee blausteenen daer dasse op draeijt 
een harde blaauwe steen onder de hals van de as 
dat holt dair die asse in loept 
(de voorloper van de steen) 
vüntsteen 
vlintsteen 
vlintsteen 
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11. DE RIJN 

11.0. het begrip 

In de bovenste molensteen, de loper, bevindt zich aan de onderzijde een zwaar stuk 
smeedijzer, vaak in de vorm van een kruis. De vier punten of takken van dat ijzer zitten 
vastgewigd in gaten die daarvoor in de loper uitgehakt zijn. In het midden van het ijzer, 
meestal en hier voortaan ook rijn geheten, is een vierkant gat dat precies past op het 
vierkante bovenstuk van de verder ronde kleine spil. Die spil staat op een balk die omhoog 
en omlaag bewogen kan worden, zodat hetzelfde gebeurt met de bovenste molensteen. 
Met deze inrichting is het mogelijk de afstand tussen de twee molenstenen nauwkeurig af 
te stellen en zo naar verkiezing grof dan wel fíjn te malen. 

Bij watermolens is de spil die in de rijn past een lange spil; zie hfst. 12. Aan die lange of 
grote spil zit het spijlenrad of ronsel (hfst. 17), dat in het grote kamwiel loopt. Het 
kamwiel zelf is bevestigd aan dat deel van de grote as dat zich binnen de muren van het 
molengebouw bevindt. Aan het gedeelte dat door de muur naar buiten steekt, zit dan het 
waterrad met de schoepen, dat door de stroming van het water in beweging gebracht 
wordt. In de meeste watermolens worden de stenen van onder aangedreven, omdat de 
waterstroom die de stuwkracht moet leveren, meestal veel lager ligt dan de molenstenen. 
Вц sommige watermolens en bij alle windmolens geschiedt de aandrijving langs boven. De 
spil onder de stenen heeft bij deze molens alleen tot taak de loper te dragen en natuurlijk 
ook het mogelijk te maken dat de afstand tussen de stenen geregeld kan worden. Voor de 
aandrijving in deze molens zorgt de spil die boven zit en die voorzien is van een ronsel dat 
door het kam- of aswiel in beweging gebracht wordt. Onderaan heeft dit type spil een 
klauw, die als het ware de rijn beet grijpt en zo, als hij aan het draaien gaat, de loper 
medeneemt. Het graan dat van boven in het kropgat van de loper valt, loopt tussen de 
takken van de rijn door en komt zo tussen de molenstenen terecht. 

De kruisvormige rijn, die tegenwoordig het meest gebruikt wordt, is niet het oudste 
type. Daarvóór en gedeeltelijk ook daarnaast kende men een model met twee takken. Maar 
ook de tweetakkige rijn vertegenwoordigt nog niet het oudste systeem. Aan wat Gleisberg 
in zijn Technikgeschichte over de rijn meedeelt ontleen ik het volgende (Gleisberg 1956, 
19-29). De oudste echte molenstenen, die klein en daardoor niet erg zwaar waren, hadden 
geen rijn. De stenen lagen eenvoudig op elkaar. Toen men zwaardere stenen ging gebrui
ken, vond men een methode om de bovenste steen niet meer op de onderste te laten 
drukken door aan de onderkant van de loper een ijzeren schijf met gaten te monteren, die 
op de as van de onderste steen rustte. 

Waarschijnlijk van iets jongere datum is het systeem dat de in de eerste eeuw voor Chr. 
levende Romeinse bouwmeester Vitruvius beschrijft: "In das Kammrad eingreifend ist ein 
zweites, kleineres waagerechtes Zahnrad1 auf einer stehenden Welle angebracht, die am 
oberen Ende einen eisernen Doppelschwalbenschwanz (subscus = Haue) hat, der in den 
Läufeistein eingelassen ist." (Gleisberg 1956, 29; zie afb. 18). Deze beschrijving geldt 
natuurlijk een van onder aangedreven watermolen. De rijn in de vorm van een dubbele 
zwaluwstaart is lange tijd het voornaamste type gebleven, trouwens in verschillende lan-

1. In een later boek merkt Gleisberg op dat het door Vitrurius gebruikte woord ook "spijlenrad" kan 
betekenen (Gleisberg 1970, 36) 
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Afb. 18a en b. Ronsel, grote spil, tweetakkige rijn en nog eens tweemaal een grote spil en tweetakkige 
rijn van Romeinse watermolens uit het begin van de 3e eeuw, gevonden in de castella 
Saalburg (a) en Zugmantel (b) (Duitsland) (zie ook afb. 34) 

den is het nog het enige gebruikte model (zie afb. 19). Zo bijv. in de Skandinavische 
landen, in Zwitserland en op de Balearen (Wadström 220; Stäheli 18; Moll 18-19). In 
Namen komt de tweetakkige rijn voor naast die met vier (P. et L. Maréchal 166). 

In West-Europa is op een gegeven ogenblik een nieuw type ontstaan, met vier takken, 
waarschijnlijk omdat dat een stabielere ligging van de loper garandeert. Gleisberg noemt in 
dit verband het jaartal 1480, zijnde het jaar waarin het "mittelalterliche Hausbuch" 
ontstond, waarin zo'n viertakkige rijn staat afgebeeld (Gleisberg 1956, 39). Dat dit model 
echter ouder geweest is, bewijzen diverse middeleeuwse teksten en afbeeldingen. Bicker 
Caarten citeert een fragment uit de veertiende-eeuwse ridderroman De Grimbergsche 
Oorlog, waarin sprake is van "sijn seilt ongheloghen Daer drie molen-ijseren inne Van 
silvere stonden" (Bicker Caarten 1958, 163-4). Zou men aan de betekenis van dit molen-
ijseren nog kunnen twijfelen, de afbeeldingen van een aantal wapenschilden en wapenuit
rustingen, eveneens uit de 14e eeuw, spreken duidelijker taal (zie afb. 20). 

In de Rekeningen van de grafelijkheid van Holland en Zeeland heb ik zelf tot tweemaal 
toe een formulering gevonden die niets anders kan betekenen dan dat de rijn niet op een 
balk(je) geleek, maar takken had, dus viertakkig was. In 1343 wordt zowel voor de molen 
van Goes I 69) als die van Poortvliet (I 75) een reparatie aan "die tacke van den rine" 
vermeld. Nog mooier maar wel later is het bekende middelnederduitse Mühlenlied, waarin 
de vier takken van de rine een allegorie vormen voor vier kerkvaders (Meckl. Wtb. V, 
907-8). 
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Afb. 19a. Bovenste en ondeiste molen- Afb. 19b. Enkele onderdelen van Portugese windmolens, a-d 
steen van de windmolens op tonen rijnen, aldaar segurelha geheten. 
de Balearen. Men gebruikt er 
een tweetakldge rijn; zie 2. 

Hedentendage heeft men meestal een geperfektioneerde viertakkige rijn, die niet vast 
op de onderspil zit, maar daar los boven op hangt. Deze rijn heet Engelse rijn of balan-
ceerrijn. Nieuwe namen heeft dit model niet opgeleverd (Husslage 58-59). 

11.1. de namen 

Molenijzer is de merkwaardigste naam die er voor de rijn bestaat, niet zozeer omdat de 
letterlijke Betekenis ervan niet te achterhalen zou zijn, maar om het feit dat het woord nú 
in de terminologie van de molenaar niet meer voorkomt, maar daarentegen wel de gang
bare benaming is in heraldische kringen. Het hoofdstuk "Het molenijzer" in het boek van 
Bicker Caarten geeft daarvan volop bewijzen (Bicker Caarten 1958, 163-168), terwijl mijn 
kaart 11 a duidelijk laat zien dat de term molenijzer onder molenaars hoogst zeldzaam is. 

De oudste opgave van molen-ijseren is wel die in de al genoemde Grimbergsche Oorlog. 
Er zijn nog wel andere geschreven bronnen uit die tyd waarin hetzelfde woord voorkomt, 
maar dan is toch niet altijd duidelijk welk molenonderdeel bedoeld is. Molenijzer is op 
zich een ruim begrip en er werden dan ook, afhankelijk van het gebied, verschillende 
onderdelen mee aangeduid. Zo bijv. de 'spil waarin het ronsel zit'; zie hfst. 12. In de 
meeste watermolens is dat de spil die zich onder de stenen bevindt, bij de windmolen 
echter de spil boven de stenen. 

In het betreffende lemma in het WNT (IX, 1027) wordt een fragment geciteerd waarin 
aan de juiste betekenis van Meulenijsers niet getwijfeld hoeft te worden: "Bevelende 
voorts, dat indien de voorsz. vijanden voirder binnent Landt quamen, dat die Meulders 
. . . die Meulenijsers van de Windtmeulens, Watermeulens, Rosmeulens oft Hantmeulens 
. . . affdoen" (ao 1578). Immers het was in die tijd een gebruikelijke methode om molens 
onklaar te maken door de rijn eruit te verwijderen, ook als bijv. de pachtschuld niet 
voldaan was (Meckl. Wtb. V, 908). 

De naam hangt samen met het feit dat er in een molen maar zeer weinig metalen 
onderdelen te vinden zijn. In veel oude rekeningen wordt gesproken van de "vier grote 
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ijzers, te weten, staakijzer, rijn, onderspil en spoorpot", tenminste als het een windmolen 
betrof. In de watermolen ontbrak het vierde ijzer, omdat daar alleen onder de stenen een 
spil aanwezig was. Molenijzer is aanvankelijk een algemene benaming geweest, die zich in 
de verschillende streken tot naam voor één bepaald ijzeren onderdeel ontwikkeld heeft. In 
het Brabantse blijkt het lot de rijn getroffen te hebben. 

Even algemeen naar zijn letterlijke betekenis is guet, dat nl. 'stuk gietijzer' betekent 
(WNT. V, 421 : "Gietsel, gegoten voorwerp"). Het komt vanaf de 16e eeuw tot in de 18e 
eeuw sporadisch voor in Brabant. Er doet zich een probleem voor echter, want in de door 
mij geraadpleegde bronnen luidt het woord gort. Nu kan ik daar wel een verkeerde lezing 
voor goet in zien, maar dan blijft nog het feit dat in één tekst â'ilgort onzijdig is terwijl 
goet een cfe-woord is. Als dit gort een ander woord is, heb ik er geen verklaring voor. 

De oudste benaming voor de rijn, die al ver voor de Middeleeuwen in gebruik was, is 
het Latijnse anaticula, letterlijk 'eendje', dat als molenterm nu in alle Romaanstalige 
landen van Europa aangetroffen wordt; zie par. 3 van dit hfst. Anaticula en varianten 
wordt metaforisch nog wel vaker gebruikt als naam voor technische voorwerpen (FEW I, 
92). Blijkbaar heeft men in het geval van het molenonderdeel een gelijkenis gezien tussen 
de vorm van de oude rijn, een dubbele zwaluwstaart immers, en de romp van een eend 
(zie tek. 1, kaart 11a). Het Nederlandse taalgebied heeft deze groep benamingen hoogst
waarschijnlijk nooit bereikt, er zijn tenminste geen sporen van bekend. Wel komt een 
variant, апШе,\оот in het aangrenzende Franstalige gebied, o.a. in het Naamse en Pikardië. 
De afleidingen van anaticula hebben vanouds steeds toebehoord aan het tweetakkige type, 
de rijn die niet meer is dan een ijzeren balkje met verbrede uiteinden. 

Een Nederlandse benaming die naar mijn mening evenzeer met het uiterlijk van deze 
oude rijn te maken heeft, zij het minder beeldsprakig, is desser, vóór 1900 meestal dessel 
geschreven. Het moet nl. hetzelfde woord zijn als het dessel dat o.a. 'houweel' betekent 
(Verdam 138: dissel, diessel, dessel). Deze naamsovereenkomst valt te verklaren uit de 
uiterlijke overeenkomst tussen zo'n houweel met zijn steel en de oude rijn, vastgemaakt 
aan kleine spil of onderijzer (Wadström 81 en 83; Ek 65). In de betekenis 'houweel' 
schijnt het woord niet meer voor te komen, maar het middeleeuwse bestaan ervan is 
voldoende om de naamsoverdracht aannemelijk te maken, temeer daar de oudste opgave 
van dessel als molenterm uit 1415 is. Desseljr 'rijn' komt nu nog voor in gebieden waar 
het woord ook nog wel gebruikt wordt voor andere gereedschappen. Zo treffen we het in 
Zuid-Limburg aan voor de 'dissel' van de klompenmaker (Van Bakel 1963, 127-132). Die 
dissel lijkt dan wel niet sprekend op de oude rijn, maar dat wordt weer gekompenseerd 
door de grote overeenkomst tussen beider benamingen. Het mnl. dissel, dessel 'kromme 
bijl, houweel' heeft steeds een -/ als slotkonsonant, zo ook de molenterm in die tijd. Wat 
het heden betreft: Van Bakel geeft een aantal varianten met een slot -r, die nagenoeg 
allemaal afkomstig zijn uit hetzelfde Zuidlimburgse gebied als mijn desser-vormen. Opval
lend is ook dat alle varianten die bij Van Bakel een -r vertonen een -e- als stamklinker 
hebben. Dat is ook het geval bij de kuipersterm desser, een soortgelijk werktuig als dat 
van de klompenmaker. De genoemde variant wordt aangetroffen in Tienen (P 145) (R. 
Morren 197-203); vgl. ook afb. 18b. 

De betekenisomschrijving die Kiliaan van diessel geeft: "dolubra, ascia, securis", stelt 
me in staat op nog een aardige parallel te wijzen. In een land ver van ons taalgebied, 
Sanabile (Spanje), heeft F. Krüger in een aantal plaatsen voor de balkvormige (tweetak
kige) rijn de benaming segúrela genoteerd. Dit woord en de varianten die ervan voorko
men, is te herleiden tot het Portugese segurelha uit *securicula 'bijltje' (Krüger 1925). Dat 
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sterretje van de hypotese kan misschien wel wegblijven, want in het klassieke Latijn is 
securicula een diminutief van securis; het komt als zodanig al bij Plautus voor (Muller-
Renkema 851 ). Ook deze naam heeft klaarblijkelijk weer met het uiterlijk van rijn + spil 
te maken. De term segurelha is trouwens algemeen in Portugal, zoals uit recentere studies 
blijkt (o.a. Dias passim). 

Zou het niet mogelijk zyn dat de naam segle, die in de Skandinavische landen algemeen 
is en waarvoor nog niemand een bevredigende verklaring heeft kunnen vinden, ook van 
dat Latijnse woord afstamt? Wadström (220 vlgg.) brengt het woord om te beginnen in 
verband met segel dat 'zeil' betekent, maar verder dan het opperen van de mogelijkheid 
dat segle 'rijn' een parallel bij segel 'zeil' is, komt hij niet. Een andere hypotese is dat er 
verwantschap zou zijn met insighle 'zegel', maar aangezien er al sprake was van de molen-
term segle lang voordat er een enkelvoudig segel 'zegel' in het Zweeds voorkwam, is ook 
deze afleiding, ook volgens Wadström zelf, nogal twijfelachtig (Wadström 220 vlgg.). Dit 
kulmineert in zijn verzuchting dat het bij zulke oude termen vaak onmogelijk is de 
herkomst en de eerste betekenis van een naam te achterhalen. Dit alles, zegt Wadström, 
sluit de mogelijkheid dat het woord segle op Romaans gebied gevormd is, niet uit. Hij 
vergelijkt het woord met het Latijnse sigillum dat 'beeldje' betekent. Segle zou dan tegelijk 
met de watermolen Skandinavië kunnen zijn binnengedrongen (Wadström 225). Aange
zien het nu buiten Skandinavië en de Shetland-eilanden niet voorkomt, kan, nog steeds 
volgens Wadström, dit segle in de gebieden ten zuiden van Denemarken, dus Noord-Duits
land enz., door het jongere rijn verdrongen zijn. 

Een Romaanse herkomst van het Zweedse segle lijkt me ook wel mogelijk, al geloof ik 
op semantische gronden, niet in een verband met sigillum. Mijn kennis van de Zweedse 
historische grammatika schiet te kort om een ontwikkeling segle uit securicula aannemelijk 
te kunnen maken, al zou ik dat best willen (het Latijnse saeculum is in het Zweeds sekel). 
Feit is dat in Zweden nog vrijwel uitsluitend de oude rijn gebruikt'wordt. Wadström 
(220 vlgg.) spreekt van een (ijzeren) dwarsbalk die met een gat op de spil past. 

In de semantische sfeer van het houweel ligt ook de belangrijkste Duitse rijnbenaming, 
haue. Wadström (226): "Waarschijnlijk is de term ontstaan doordat het onderijzer + de 
rijn vergeleken kunnen worden met een houweel". Ik ben het met deze verklaring volledig 
eens. Irmgard Rehfeld (10-11) houdt daarnaast nog rekening met een andere etymologie, 
nl. een afleiding van het ww. hauen, dat nog in de vorige eeuw in het Hoogduits voor
kwam. Het werkwoord gaf uitdrukking aan snelle bewegingen. Het essentiële voor de 
primitieve mens en voor de molenaar van nu is, volgens Rehfeld, het feit dat de rijn de 
steen doet draaien. Dit lijkt mij niet zo'n overtuigend argument, want wat in de molen 
dient daar niet voor. Veel meer voel ik voor Wadströms verklaring, omdat me gebleken is 
dat de meeste rijnbenamingen ontstaan zijn naar aanleiding van het uiterlijk van het 
voorwerp (zie afb. 18). 

Er zijn nu zelfs al drie benamingen die refereren aan de gelijkenis tussen de oude rijn en 
een houweel of bijl. Ik vraag me af of dat ook niet de verklaring kan zijn voor het al sinds 
de 15e eeuw in het Luikse gebied voorkomende ahe, ache. Oude varianten van dit woord: 
axhe (ao 1463), ache (ao 1654), axhe (ao 1655) en axes (ao 1764) (Legros MVW V, 
229-230). De traditionele verklaring is dat het woord de Franse ontwikkeling van het 
Latijnse axis 'as' representeert {FEW I, 190). Maar misschien is er reden om verband te 
leggen met het eveneens Latijnse ascia of zelfs te denken aan het Franse hache, die beide 
'bijl' betekenen (FEW I, 152-3). De kaarten essieu 'as' en hache 'bijl' (ALF №4 en 680) 
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vertonen ten aanzien van het Waalse gebied wel enige gelijkenis, zodat verwarring of 
verwisseling bij beide woorden niet uitgesloten is. 

De etymologie van de belangrijkste Nederlandse benaming lijkt problematisch. Dat 
woord, rijn, rine, komt ook buiten het Nederlandse taalgebied voor en er zijn dan ook 
verscheidene buitenlandse taalgeleerden geweest die een verklaring beproefd hebben. Een 
van de eersten is Ten Doornkaat-Koolman, die in 1884 de Middelnederduitse omschrijving 
binicindulum est ferrum in molari (Mnd. Wtb. III, 483) interpreteert als een mogelijke 
verschrijving van binicingulum en vervolgens en daarom de molenterm rtn in verband 
brengt met het gelijkluidende woord dat 'rand, kante' betekent. Dat woord hoort bij het 
ook Oudsaksische ww. hrinan 'aanraken'. Ook al zouden de twee substantieven rïn niet in 
onmiddellijke relatie tot elkaar staan, dan nog meent Ten Doornkaat-Koolman (III, 41) 
de molenterm in elk geval terug te kunnen voeren tot het genoemde ww. 

De Engelse varianten rynd en rine worden in Webster met de nodige voorzichtigheid 
afgeleid van het Angelsaksische ww. hrindan 'to push' (Webster's New Twentieth Century 
Dictionary 2). Onion (768) gaat ervan uit dat de Engelse term ontleend is aan het 
Middelnederduits of het Middelduits; de d in rynd en rind is dan epenthetisch. 

Voor Irmgard Rehfeld zijn de oudste namen voor de rijn, zoals bij de bespreking van 
haue al gebleken was, afgeleid van bewegingswoorden. Rïn is dan in verband te brengen 
met de wortel van het ww. rinnen, rinnan dat 'snel bewegen e.d.' betekent en dat zijn 
verspreiding heeft in Nederlands-Fries-Nederduits gebied (Rehfeld 9-10). Als Rehfeld ge
lijk heeft en als rijn inderdaad een afleiding is van een ww., is het een unieke benaming. 
Alle andere immers hangen, zoals we gezien hebben, samen met het uiterlijk van de rijn. 
Haar opvatting is des te merkwaardiger omdat rijn nu juist de benaming bij uitstek blijkt 
te zijn voor het nieuwe type rijn, dat er met zijn vier takken heel anders uitziet als de 
oude tweetaks-rijn. In alle door mij geraadpleegde woordenboeken, in alle voor mij 
ingevulde vragenlijsten blijkt rijn inderdaad een viertaks-rijn te benoemen, afgezien dan 
van de zeer recente tweetakkige Engelse balanceerrijn. Het komt wel eens voor dat de 
viertakkige rijn een andere naam heeft, maar die is dan steeds van sekundaire aard, omdat 
het aanvankelijk de naam was van een ander eenvoudiger type. Dat is, om maar één 
voorbeeld te noemen, het geval met haue in Pommeren. Het omgekeerde, rijn als bena
ming voor de tweetaks-rijn, komt niet voor. 

Ik meen nu een etymologie voor rijn gevonden te hebben die minstens zo aannemelijk 
is als de tot nog toe bekende verklaringen. Mijn gedachten gingen van het begin af uit niet 
naar een Germaanse, maar een Romaanse oorsprong. Het kaartbeeld, gekombineerd met 
de oudste attestaties van het woord, geven alle aanleiding om aan een zuidwestelijke 
afkomst te denken, net als o.a. bij vang (hfst. 1). Maar terwijl het bij dat woord niet 
mogelijk bleek een verband te leggen met enig Frans woord, bij voorkeur in het Noord
westen van Frankrijk gelokaliseerd, kan dat nu wel. Ik heb voor rijn een verklaring 
gevonden in het Latijnse rana dat 'kikvors betekent {FEW X, 51). 

Dit rana wordt in het Frans klankwettig raine, reine, e.d., met dezelfde vokaal als in 
douzaine, althans na een, wat men noemt, suffixsubstitutie: de oudste vorm was nl. 
dosine en díe heeft het Nederlands ontleend (De Vries 1971, 131). De grote moeilijkheid 
bij mijn etymologie vormde dus de klinker, want Frans -aine wordt in het Nederlands 
normaal -eine; vgl. fontaine-fonteine (Salverda de Grave 190). Van een overgang ai>i zijn 
geen voorbeelden voorhanden. En ook bleek nergens dat het Frans afweek van de regels: 
Latijn ä> Frans ai en: Latijn i> Frans î (Regula I, 25 en 43). Toch begon er hoop te 
gloren toen ik er een aantal kaarten uit de Atlas linguistique de France op nakeek. Er 
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Afb. 20. Tafereel, ter nagedachtenis van de Heren van Montfoort, gesneuveld tegen de Friezen in 1345. 
De Heren van Montfoort voerden drie rijnen (zie hun wapenschild en kleding). Anoniem 
schilderij uit de 2e helft van de 14e eeuw (Rijksmuseum, Amsterdam). 

bleek dat er in elk geval één gebied in Frankrijk was, waar dat onderscheid ai-i niet 
bestond, maar waar integendeel, althans vóór een door een klinker gevolgde η de beide 
vokalen samenvallen. Dat gebied is Noord-West-Frankrijk. 

Aan die vergelijking zijn onderworpen de kaarten 339 cousine, 423 douzaine, 601 
fouine en 668 grenouille. Het meest bewijskrachtig bleek de konfrontatie van de twee 
laatste. Daarover dan ook een nadere uiteenzetting. Fouine, de naam voor de boom-
marter, is van het Latijnse faguina (De Vries 1971, 172) of * fagina (FvW 167). Wat van 
deze onderling ietwat verschillende vormen ook zij, waar het op aankomt, de verlengbare 
of feitelijk al lange i blijkt wel vast te staan. Terwijl nu in het grootste deel van Frankrijk 
die / ook inderdaad aanwezig is, konform de regels dus, blijkt dat in Noord-West-Frankrijk 
bepaald niet het geval te zijn. De meest voorkomende klinker daar is è, of zelfs à, al 
helemaal geen klinker met palatale artikulatieplaats. Op de kaart grenouille 'kikvors' was 
wat betreft het noordwestelijke woordtype raine precies hetzelfde te zien. 

Bij de vergelijking van de vormen plaats voor plaats bleek het volgende. In het westen 
van Wallonië, in de departementen Nord, Pas de Calais, Somme, Seine-Inf., Oise, Eure en 
Manche en Calvados zijn in totaal 30 plaatsen genoteerd waar beide woorden, fouine en 
raine, voorkwamen. Het laatste woord komt het minst voor, omdat het sterk door het 
Algemeen Franse grenouille verdrongen wordt. Van die 30 plaatsen nu zijn er 16 waar de 
klinker van beide woorden exakt eender gespeld wordt, zelfs inklusief de diakritische 
tekens. Laat men deze buiten beschouwing dan blijken de beide woorden in 28 van de 30 
plaatsen dezelfde klinker te hebben. In 28 andere plaatsen komt wel een vorm van fouine 
voor, geen van raine; in 16 daarvan is de klinker van fouine e of a, d.w.z. de klinker die 
raine daar gehad zou hebben als het woord er genoteerd zou zijn. Een geval waarbij fouine 
e οι a heeft en raine een f doet zich nl. niet voor. Wel het omgekeerde, maar dat is 
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duidelijk onder invloed van het Algemene Frans. Tekenend is bijv. dat in het departement 
Nord het aantal gevallen met een Τ sterk toeneemt naarmate men dichter bij Parijs komt. 
In het algemeen kan onze konklusie luiden dat in de genoemde departementen van 
Noord-West-Frankrijk de meeste plaatsen geen onderscheid maken tussen oorspronkelijk ä 
en Γ 

Nu is het woord fouine in het zuidelijke deel van het Nederlandse taalgebied ontleend; 
FvW (167) zegt: "wsch.! van fr. dial (heneg.) floène, flouène". Deze vormen met / 
komen inderdaad ook in Frankrijk voor. Debrie heeft ze bijv. in Pikardië genoteerd : fluèn 
(Debrie, Lexique Pikard 93). Maar wat uitermate belangrijk, zo niet beslissend is voor 
mijn betoog, is dat het leenwoord in West- en Oost-Vlaanderen de vorm/7о ше heeft (De 
Во 285), en in wel-diftongerende gebieden, bijv. Zuid-Oost-Vlaanderen, Land van Waas en 
Antwerpen, de vormen flauwijne [ßawijne], flouwijn, flowijn (resp. Teirlinck I, 426; Joos 
219, CV I, 427). Allemaal met een oude ï, die blijkbaar in het zuidwesten bij direkte 

Afb. 21. Het wapen van de Zwabische familie Mühleisen. In het schild een van de oudste vormen van 
de rijn. 

ontlening uit de Noordwestfranse dialekten ook de Franse è/a representeerde. Daarom 
lijkt het me duidelijk dat de parallellie die we in de dialekten hebben aangetroffen tussen 
fouine en raine bij ontlening van beide woorden is blijven bestaan, zeker nu die ontlening 
zich in hetzelfde gebied heeft afgespeeld. Met andere woorden, rine, rijn is hetzelfde 
woord als het Noordwestfranse rèn, net zoals flowine de Nederlandse vorm is van flowèn. 

Jammer genoeg komt raine in de betekenis 'rijn' naar het schijnt niet (meer) voor in 
Frankrijk. Ik ben ervan overtuigd dat dat eenmaal wel het geval geweest is, alleen, het 
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Sterke opdringen van anile heeft allerwegen alle sporen uitgewist1. Of toch nifet alle? In 
het merkwaardige allegorische dichtwerk van Laurent Wagon over Le Moulin a vent, 
waaraan ik ook in het hoofdstuk over de standerd een bewijsplaats ontleend heb, staan de 
intrigerende regels: "Mais n'i aura bauke ne rain Ne soit faite d'un menteeur Plain de 
truffe" (Scheler 162). Aug. Scheler, de uitgever van deze 13e-eeuwse tekst uit Atrecht, 
zegt van dit rain: "est-ce branche, perche (ramus) ou une variété orthographique deren, 
rienl Cette dernière interprétation m'est suggéré par le fém. faite du v. suiv." (Scheler 
346). Raine 'kikvors' is eveneens vrouwelijk, maar waarschijnlijk bedoelt Scheler toch wel 
rien 'zaak, voorwerp'. 

Dat het Latijnse rana en wat daar van afstamt ook inderdaad metaforisch gebruikt 
wordt voor bepaalde voorwerpen bewijzen de volgende voorbeelden. In het Waalse gebied 
komt een rainn voor in de betekenis: "partie creuse placée sur la platine d'une presse et 
qui reçoit le pivot de la vis" (Remacle II, 501). Precies dezelfde betekenis heeft grenouille 
(letterlijk 'kikvors') dat door Von Wartburg genoemd wordt (FEW X, 59). In de 16e eeuw 
is een granolhe geattesteerd voor: "fer qui porte le pivot de la meule du moulin", een 
molenterm dus (FEW X, 59). In alle drie deze gevallen betreft het een voorwerp met een 
uitholling in het midden. Vooral bij het laatstgenoemde voorwerp schijnt het enige ver
schil met de rijn te zijn dat de granolhe onderaan de spil zit. In het door Stäheli onder
zochte deel van Zwitserland treffen we varianten van grenouille, dat tenslotte ook een 
afleiding is van Lat. rana, aan in de betekenis 'tap van de moleñas' en 'balk die het 
horizontale molenrad draagt' (Stäheli resp. 92 en 86). 

Diezelfde Stäheli (22, 95 en 97) levert trouwens het laatste en beslissende argument 
voor de door mij voorgestelde etymologie van rijn. In het Romaanse deel van Wallis 
(Zwitserland) heet de rijn in een aantal plaatsen krapo, karapotin e.d. Het gaat hier 
natuurlijk om de oude rijn, die eigenlijk niet zoveel van de latere viertakkige verschilde. 
Bij deze laatste zijn de massieve uiteinden alleen gesplitst, zodat er vertakkingen ontston
den. Die kleine verschillen wegen niet op tegen de verrassende ontdekking dat die vorm 
krapo niets anders is dan het Franse crapaud, dat 'pad(de)' betekent, het dier waar de 
kikvors zo vaak mee verward wordt. Wie dan de oudste afbeeldingen van de rijn nog eens 
bekijkt (zie o.a. tek. 2, kaart a), kan zich moeilijk een betere benaming voor dit ijzer 
voorstellen dan een naam waarin de uiterlijke gelijkenis met een kikker wordt uitgedrukt. 
Rijn is dus een metaforische benaming net als het eerder besproken Romaanse anaticula, 
lett. 'eendje'. 

11.2. de kaarten 

De rijn is een onderdeel dat behalve in de windmolen ook in de watermolen aangetroffen 
wordt, althans in het meestvoorkomende type, dat graan maalt. Voor de verbreiding van 
het voorwerp heeft dit zakelijke feit ontzaglijke gevolgen, want terwijl de windmolen 
d.w.z. de standerdmolen en de Hollandse molen, alleen of vooral in Noord-West-Europa 
voorkomt, bestrijkt de Europese watermolen een gebied dat misschien wel tienmaal zo 
groot is. Er is nog een ander belangrijk aspekt, nl. dat de watermolen tegelijk ook zo'n 
500 tot 1000 jaar ouder is dan de windmolen. Het spreekt daarom haast vanzelf dat de 
aanwezigheid van de watermolen zijn invloed heeft gehad op het kaartbeeld. 

1. E. Legros noemt anile in het Naamse gebied een neologisme (MVW V, 229-30); ook in Franstalig 
Brabant is anille zo algemeen dat er geen resten van oudere namen kunnen zijn (Smeyers 69). 
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De belangrijkste benaming voor de rijn in het watermolengebied, het hiervoor bespro
ken anaticula met alle vormen die zich daaruit hebben ontwikkeld, komt in ons taalgebied 
niet voor, Anile heeft halt gemaakt bij de taalgrens, want men treft het wel aan in het 
Franstalige deel van België, bijv. in Brabant en Luik; zie par. 3 van dit hfst. Elders in 
Europa heeft het woord zich niet aan zulke grenzen gestoord. In het Duitstalige deel van 
Zwitserland bijv. heeft het accepteren van de watermolen en van de (tweetakkige) rijn 
tegelijk geleid tot benamingen als andegle, antagel, hanträgli, allemaal derivaten van ana
ticula (Stäheü 82-3). 

In onze gebieden schijnt zoiets niet gebeurd te zijn. Uitgesloten acht ik het niet. We 
beschikken alleen niet over oude gegevens daaromtrent. De termen die nu nog in de 
typische watermolengebieden voorkomen, kunnen anderzijds best al zo oud zijn als die 
molen zelf. Zo'n benaming is desser, dat vroeger dessel luidde. Naar het getuigenis van 
twee korrespondenten, een uit Rotem (Q 99*) en een uit Heerlen (Q 113), is de desser bij 
hen nog steeds tweetakkig, een regelrechte voortzetting van de rijn van de watermolen, 
die steeds deze vorm gehad heeft. Uit mijn beperkte gegevens valt af te leiden dat dessel in 
de periode 1400-1600 in Belgisch Brabant en Limburg de enige rijnbenaming geweest kan 
zijn. Erna heeft rijn terrein gewonnen zonder dessel helemaal te verdrijven. Hoe de situa
tie ervóór geweest is, valt alleen te raden. Het is mogelijk dat er toch een periode geweest 
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is waann het Romaanse anile noordelijker voorkwam dan tegenwoordig, maar waarschijn
lijker lykt het me dat de term van het begin af door een Germaans woord, bijv. dessel, 
vervangen is. Er zijn me nl. geen gevallen bekend van een anile dat zich, na eenmaal ergens 
ingeburgerd te zijn, geheel van het toneel heeft laten verdringen. Dat kon wél gebeuren als 
er tegelijk met een andere term sprake was van een vernieuwd voorwerp. Trouwens uit de 
mededeling dat anile o.a. in Luik en Namen voorafgegaan is door een ander woord is op te 
maken dat anile zeker ook niet de eventuele voorloper van ons dessel geweest kan zijn. 
Als dat oudere Luikse woord, ache, ahe, inderdaad, zoals ik me in de vorige paragraaf heb 
afgevraagd, te herleiden is tot het Latijnse ascia 'bijl', dan zou dessel daar een leenverta-
ling van kunnen zijn. 

In het Duitse taalgebied doen zich soortgelijke verhoudingen voor. De ontdekking van 
de Zwabische familienaam Muhleisen, gelieerd aan een familiewapen dat zonder enige 
twijfel de oude, tweetakkige rijn voorstelt (zie afb. 21), biedt de mogelijkheid om de 
naamsgeschiedenis in Duitsland aldus voor te stellen: of by het overnemen van de water
molen in Zuid-Duitsland tegelijk ook de Romaanse naam voor de ryn is geaccepteerd, 
zoals in Zwitserland gebeurd is, weet ik niet. Wel is zeker dat er al vroeg een Duitse 
benaming moet zijn ontstaan, waarnaar de bedoelde familie vernoemd is; hun naam komt 
al voor in de 14e eeuw {Schwabisches Geschlechterbuch 3. Band, 196 vlgg.). Mühleisen is 
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als naam voor de rijn zinvol en ondubbelzinnig geweest, doordat de rijn in de eerste tijd het 
enige molenonderdeel geweest is dat helemaal van ijzer was. Toen in een latere ontwik
kelingsfase er meer geheel-ijzeren onderdelen kwamen, is althans in Duitsland mühleisen 
de naam geworden en tot op heden gebleven voor de spil onder de molenstenen. De oude 
rijn kreeg toen wederom een nieuwe naam, nu een die zijn typische vorm benadrukte, nl. 
haue. Dat haue 'rijn' globaal gesproken voorkomt in hetzelfde gebied als mühleisen 'spil' 
is dan ook niet vreemd. Haue gold aanvankelijk uitsluitend en nu nog in hoofdzaak voor 
een oude rijn, dus een met twee takken1. 

Voordat ik de belangrijkste Nederlandse rijnbenaming aan de orde stel, enkele opmer
kingen over het vooral in Zuid-Oost-Vlaanderen optredende brug. Deze naam lijkt eerder 
aan de twee- dan aan de viertakkige rijn toe te behoren; er is trouwens één korrespondent 
die dat met zoveel woorden zegt, nl. die uit Appelterre (O 220): "brug: tweetakkig; rijn: 
viertakkig". Dat doet denken aan het Zwitserse djuf, door Vieli opgegeven voor een 
aantal plaatsen in Bünden, ten westen van Chur (Vieli 41). Dat djuf is, gespeld giuf, in 
hetzelfde gebied ook de naam voor het middelste hout van een spanzaag, dat elders steg 
'brug' genoemd wordt (Maissen 96). Opvallend is dat Gleisberg bij zijn beschrijving van de 
oude rijn termen gebruikt als Traverse en Steglager (Gleisberg 1956, 19 en 22). 

Rijn is onze oudst bekende naam, het is tegelijk ook de meest verbreide. Als naam voor 
een nieuw type rijn is het woord samen met het voorwerp en naar het zich laat aanzien 
ook samen met de windmolen vanuit Noord-West-Frankrijk langs de Noordzeekust door
gedrongen tot in Noord-Duitsland en Denemarken. Er zijn genoeg attestaties om dat 
aannemelijk te maken. Van 1320 is een opgave uit Beverwijk (E 79), uit een streek dus, 
waar nooit andere dan windmolens hebben bestaan. Dit riine dateert nu van ongeveer 70 
jaar na de oudste vermelding van een windmolen in ons land. Ik geloof dat ik daarom 
rustig kan stellen dat er vóór dit riine in Beverwijk nooit een andere term gebruikt is. 
Datzelfde kan gezegd worden met betrekking tot de opgave uit Amsterdam (E 109) van 
1345. Twee oudere «yn-vermeldingen hebben in dit verband geen bewijskracht, want ze 
stammen uit Zeeland, een gebied waar ook getij-watermolens voorkwamen. 

We mogen de twee nog oudere гул-attestaties, resp. van 1293 en 1302, uit Noord-
Duitsland (o.a. Rostock) nu zeker wel toeschrijven aan de windmolen (Rehfeld 10). Dat is 
trouwens ook in overeenstemming met de datering van de windmolen in die streken; de 
oudste in Sleeswijk-Holstein is van 1234 (Drube 5; Ek 73). 

Ook in Engeland komt de term al vrij vroeg voor. Er zijn vermeldingen uit 1343: 
ryndes en 1417: ryndspindellis {Oxford Diet. VIII, 688). In Chester is ao. 1400 de vorm 
rynde opgetekend (Bennett and Elton IV, 75). Al deze gegevens zijn wel een stuk jonger 
dan de windmolen zelf in Engeland; die wordt al gesignaleerd in 1191 (Ek 73). 

Staat de Noordwestfranse herkomst van rijn nu wel vast, hoe de situatie in het oosten 
van Nederland geweest is, blijft tot op heden nog raadselachtig. Er zijn enkele Oostbra
bantse gegevens, maar die zijn toch van te jonge datum, nl. van na 1400, om er vergaande 
konklusies aan te verbinden. Er is nu dus ruimte voor spekulatie en die wil ik in beschei
den mate benutten. 

Het is opvallend dat de verbreiding van rijn zoveel lijkt op die van vang, waar in hfst. 1 

1. Wadström 226; het Rh. Wtb, III, 325 spreekt van een driearmige haue, kennelijk een jongere variant -
andere woordenboeken die haue geven, gebruiken omschrijvingen in de trant van "ijzeren verbindingsstuk 
tussen spil en steen"; alleen de woordenboeken die rijn vermelden, noemen steeds nadrukkelijk de 
karakteristieke vier takken. 
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over gehandeld is. Die gelijkenis betreft zowel de periode waarin de beide expansies 
hebben plaats gevonden als ook het gebied dat daarvan de gevolgen ondervonden heeft. 
De oudste ghevanghen zijn van 1318, hetzelfde jaar waarin ook voor het eerst een rijn 
geattesteerd is. Zowel rijn als vang hebben zich langs de Noordzeekust verbreid tot in 
Noord-Duitsland en Denemarken en beide hebben ook in oostelijke richting terrein ge
wonnen, het laatste woord ten koste van bijv. praam, het eerste ten nadele van desser en 
misschien molenkruis. Maar hiermee geef ik toch tegelijk ook al een belangrijk punt van 
verschil aan. Immers bij vang is het duidelijk welke termen het loodje moesten leggen: 
praam en prang, die aanvankelijk een groter gebied besloegen dan vang. 

Bij rijn is het niet zo zeker wat eraan voorafging. Het is niet aannemelijk dat dessel/r 
ooit veel meer gebied heeft gehad dan de tegenwoordige Belgische provincies Brabant en 
Limburg. De enige mogelijkheid die de kaart nog biedt, is een hypotese op te stellen met 
behulp van de Oostbrabantse molenijzers of gorten en gueten. Die veronderstelling luidt 
dan dat een van deze drie termen, mijn voorkeur gaat uit naar de eerste, vanuit het 
Rijnland met de ons al bekende Rijnlandse molengolf ons gebied is binnengedrongen. 
Daarvoor zijn aanwijzingen, die ten dele al genoemd zijn in par. 1 over de namen. Molen-
ijzer in de betekenis 'rijn' bleek voor te komen in een passage uit de 14e-eeuwse ridder
roman De Grimbergsche Oorlog, die in elk geval Zuidnederlands is. Verdere bewijsplaat
sen in WNTIX, 1Ó27. 

Van uitermate groot belang in dit verband zijn het grote aantal huizen dat in de 
Middeleeuwen de naam molenijzer droeg. Men komt het woord als huisnaam tegen vanaf 
het begin van de 14e eeuw, maar het spreekt vanzelf dat een huis met die naam dat al 
eeuwen bestaat ook een bewijs vormt dat zijn naam zo oud kan zijn; op de kaarten zijn al 
deze molenijzers dan ook met hetzelfde teken aangeduid, er is m.a.w. geen chronologisch 
onderscheid gemaakt. Voor een volledige opsomming verwijs ik naar par. 3.2. van dit hfst. 
Het is duidelijk dat molenijzer als huisnaam hetzelfde betekent als de heraldische term, nl. 
tweetakkige rijn. Er is ook geen enkel ander ijzeren molenonderdeel dat als herkenbaar 
teken bruikbaar is. De spil bijv. die tegenwoordig in Duitsland molenijzer heet, is een 
rechte staaf en die zou als uithangteken of op een gevelsteen niets opvallends hebben. 

Het belangrijkste probleem dat nog is blijven liggen is de vraag of molenijzer 'rijn' in 
verband gebracht moet worden met de oude Watermolen dan wel met de jongere wind
molen. Er is veel, en hopelijk genoeg, te zeggen voor het laatste. Vooreerst heeft de 
naamsverschuiving van mühleisen in Duitsland, speciaal in het Rijnland, evenzeer betrek
king op de water- als op de windmolen. Dat kan betekenen dat ook de windmolen de 
oude situatie gekend heeft toen mühleisen nog 'rijn' was, wat weer tot de konklusie moet 
leiden dat het woord dan tegelijk met de windmolen ons gebied moet zijn binnengedron
gen. 

Er is meer. Uit het opstel van Bicker Caarten over het molenijzer blijkt duidelijk dat 
juist die geslachten de molenijzer geheten rijn in hun wapen voerden die het windrecht 
hebben bezeten. "In vele gevallen is het molenijzer dus het symbool van de windkoren-
molen" (Bicker Caarten 1958, 166). Opmerkelijk daarbij is verder dat wapens met een 
rijn vooral voorkomen bij families uit de Oude Meierij van 's-Hertogenbosch (Bicker 
Caarten 1958, 165). Een laatste aanwijzing betreft het feit dat ook in Gorkum, waar voor 
zover bekend nooit watermolens hebben gestaan (Bicker Caarten 1965, 24-5), zelfs drie 
huizen geweest zijn die molenijzer heetten; de oudste attestatie is van 1595 (Emck). Een 
doorslaggevend bewijs is dit natuurlijk niet, want het kan een gevolg zijn van een mode
verschijnsel om huizen deze naam te geven. 
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Het is dus mogelijk dat molenijzer door de windmolen vanuit het Rijnland meegebracht 
is. In dat geval zou het woord in ouderdom en verbreiding te vergelijken zijn met bijv. 
praam op kaart 1 a en standerd op kaart 6. Het bewijs zal wel niet te leveren zijn, eenvou
dig omdat het gebied dat zijn windmolentermen van het Rijnland heeft, nagenoeg samen
valt met het gebied waar de watermolen voorkwam. Wat in elk geval wel zeker lijkt, is dat 
de term uit het oosten komt. Ook is duidelijk waarom molenijzer tenslotte verdwenen is, 
nl. door het steeds verder opdringen van rijn, de naam voor het nieuwe type. Het heeft er 
wel alle schijn van dat nu toch het verbeterde onderdeel eerder overgenomen is dan zijn 
naam, want op 14e-eeuwse afbeeldingen van wapenschilden ziet men duidelijk de viertak-
kige rijn (zie afb. 20), terwijl dan molenijzer nog de gangbare benaming blijkt te zijn. 
Molenijzer bleef natuurlijk ook wel bruikbaar zolang er voor de andere ijzeren onderdelen 
maar duidelijke alternatieve namen waren. 

Langs de Noordzeekust heeft rijn zich veel sneller kunnen verbreiden, omdat daar nog 
niets was. De uiteindelijke verovering van de meer oostelijk gelegen gebieden in Nederland 
en verder, schijnt samen te vallen met het oprukken van vang, en moet dus gedacht 
worden rond het eind van de 16e eeuw. Molenijzer in de betekenis 'rijn' heeft toen een 
exklusief onderkomen gevonden in de heraldische terminologie. 
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11.3. het materiaal 

11.3.1. modem materiaal 

lijst O, vraag 15a: (hoe noemt U) het ijzer onder in de bovenste steen, waaroverheen de klauw grijpt? 

Lijst 42a, vraag 20: hoe noemt U het ijzer dat onderin de bovenste molensteen zit en waar de klauw 
overheen past? 

De spellingen rein en rijn komen door elkaar voor; ze zijn op de kaart niet apart aangegeven. In de gebieden 
waar de slot-e niet geapokopeerd wordt, verschijnen wel spellingen als rijne ofrine. In de nietdiftongeren-
de gebieden komen spellingen als rien(e) voor; ze zijn op de kaart niet van rijn onderscheiden. 

Bij rijn ook gerekend: 
ren(ne) en rin(ne): H 116,1155,159,185, 200, 233,253, 258, К 174, 184, 189b, 277, 307,312, L 316, 
N79, 84,130,176, O 82, 120, 179,182, 220 
reen(e).· I 178, 258, N41, O 64,181,243, Ρ 51 
rain, raan, raon: I 268, К 241,270,307b, 310, 341a, Ρ 94 
rinj: L265 
rei: 175, 147,174, M 6, Q 112 
reenk, ring, e.d.: 16, 7, К 2, 3,4,42a (deze zes uit dezelfde bron), H 67, К 174,179a, 188a, 195, L 159a, 
373. (zie over deze vorm de opmerking in par. 3.2. van dit hfst.) 
steenrijn: F 22,1 122, К 99, L 177, 207, 267, 292, 300, N 29, O 206, Q 36 
riJHijzer: В 56, H 116 
bovenrijn: F 113, G 177, К 170, L 292 
vaste rijn: F 118, M 10 
molenriene: H 54 
kleine rien: В 74a, С 24*, 68, 71 
kruisrijn: О 56,142 
viertakrijn: F 163,1 140, L 326,327, О 271 
balanceenijn (wat een speciaal type is): L 326,327,1 6, 7, К 2,3,4,42а (deze zes weer uit dezelfde bron) 
tweetakrijn: F 129c, 163 
Engelse ring: E 198 
vlaamse rien: H 9,1 185 
rijntak (dit is eigenlijk de naam van een onderdeel van de rijn): I 8,11,24, К 94, L 97,214a, 216 

bij desser ook gerekend: dessel L 362,417; dester Ρ 57, Q 75, 83^1isser: Q 211 
bij brug ook: steenbrug: O 158 

niet opgenomen 

с 13,2: rien (ligt niet op de kaart) 
stjnîzer: В 56; engelsch werk met steenpotjes: G 178; 

ijzeren met 2 kloot en: 151 

niet gelokaliseerde gegevens 

rine West-Vlaanderen, De Во 938-9 

rijne West-Vlaanderen, Ronse 167 
rene Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal lil, 1890 
rijn Land van Waas, Joos 553 
rijn Kempen, Goossenaerts 619 
rijn Antwerpen, CV 1028 
rijn Antwerpen, Cornelissen-Van Hal 200 
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buitenlandse gegevens 

segle 
sigle 
site 
saejel, sil 
segl 
seglet 
sil 
saejel 

Zweden, Wadström 220 
Noorwegen, Wadström 222 
Shetland, Wadström 222 
Denemarken, Wadström 222 
Virum (Denemarken), hs. Jespersen 
Norum (Denemarken), Wadström 1934 
Falster (Denemarken), Kr. Melier 
Hjerm (Jutland), Skautrup 

ríen Sleeswijk-Holstein, Drube 81 
rien Sleeswijk-Holstein, Mensing IV, 99 
rin Ost-Friesland, Ten Doomkaat-Koolman III, 41 
rine Virum (Denemarken): hs. Jespersen 
rin Jullingsholm (Denemarken), Pedersen 
rin Brorup (Denemarken), Skautrup 
rien Hadel, Teut III, 430 
rin Mecklenburg, Meckl. Wtb. V, 907-8 
rine mnd. MOhlenlied, Meckl. Wtb. V, 907-8 
ryne Rostock ao 1293, Meckl. Wtb. V, 908 
rinne, ryne ao 1302, ao 1451, id. enz. 
rin Pommeren, Rehfeld 9 
rine Engeland, Freese 163 
mill-rind, rynde Engeland, Syson 165 
rind Engeland, Oxford Diet. VIII, 688 
ryndes Engeland ao 1343, id. 
ryndspindellis (de spillen waaraan de rijn vastzit) Engeland ao 1417, id. 
rynd Engeland ao 1453, id. enz. 
rynde Chester ao 1400, Bennett and Elton IV, 75 

hau 
hau 
haue 
haue 
haue 
hauen (subst.) 
haue 

Sleeswijk-Holstein, Drube 81 
Pommeren (ontleend uit Hoog-Duits) ? Rehfeld 8 
Rijnland, Rh. Wtb. III, 325 
Baden, Bad. Wtb. II, 574 
Er-Würzb., Sudhess. Wtb. IV, 1803 
Zwaben, Schwab. Wtb. IV, 1803 
Grimm IV, 2, 573 

mace 
ink 

anille 
anule 
anile 
anile 
anile, anule 
aniye 
nadilha 
anadilha 
enadilha 
nacfflo 
nadilla 
antekle 
ntfe 

Engeland, Freese 46 
Engeland, Oxford Diet. V, 303 

Brabant wallon, Smeyers 69 
Namen, Dewert et Maréchal 
Houtaing, id. 
Donceel, Legros MVWV 
Namen, P. et L. Maréchal 189 
Pikardië, Debrie 19 
Avignon ao 1376, Pansier HI, 118 
Avignon ao 1387, Pansier III, 118 
Avignon ao 1387, id. 
Ariêge, Fahrholz 
Balearen, Moll 19 
Deutsch Wallis (Zwitserland) allg., Stâheli 115 
Valais (Zwitserland), StSheli 100 

In Stäheli 82-83 een uitvoerige inventaris van de varianten van anille (anaticula) in de Romania. 

118 



ache 
ache 
ahe 
ache 
ache 

Donceel, Legros MVWV, 229-230 
Namen, P. et L Maréchal 189 
Luik, Legros,MVWV, 229-230 
Ath (Henegouwen) ao 1718, Haust 17 
Havre (Heneg.) ao 1732, id. enz. 

segúrela e.d. 
segurelha 

SanabriS (Spanje), KrOger 1925 
Portugal, Dias I en II passim 

anse 
djuf 
fer de la mula 

Ariège, Fahrholz 
Romanisch Bünden, Viel! 41 
Savoyen, Stäheli 23 

11.3.2. oud materiaal 

л/л 

1318 

1320 
1342 
1343 

1344 
1345 
1365 
1370 
1384 

1433 
1446 
1455 

1456 
1460 

1465 
1476 
1481 
1492 

1493 
1499 
1506 
1511 
1534 
1549 
1552 
1557 
1559 
1564 
1570 
1571 
1573 

Dudenwale 
Reimerswaal 
Beverwgk E 79 
Reimerswaal 
Goes 169 
Poortvliet 175 
Brouwershaven I 36 
Amsterdam E 109 
Verrebroek 1150 
КаПоІШ 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Sandyc (bij Vere I 66) 
Sandyc (bij Vere I 66) 
Moen О 188 
Sint-Denijs О 190 
Idegem О 223 
Vrouwenpolder I 62 
Vere I 66 
Neywerkerke (bij Vere 
WervikN130 
Aardenbuig 1125 
Vere I 66 
Vere I 66 
Oud Vosmeer I 76 
Vere I 66 
Gierie К 239 
Oud-Tumhout К 238 
ErtveldeI164 
Idegem O 223 
Evergem I 200 
ErtveldeI164 
Evergem 1200 
Boechout К 282 
Essen К 189 
Antwerpen К 244 
Leupegem0197 
Evergem 1200 

rijn (van enen r.) 
rine (van ere r.) 
riine (om 1. r.) 
rinen (van der r.) 
rine (van der r.) 
rine (van der r.) 
rinen (van der r.) 
rine (1 nywe r. - lees: rine) 
rine Gees: rine) 
lyne 
rine 
rine 
ryn 
ryn 
ryne 
ryne 
rine (lees: rine) 
ryn 
ryn 

166) ryn 
ryse (lees: ryne) 
rine 
rijn 
ryn 
rijn 
rijnsijser 
rijn 
rijn 
rijne 
ryne 
ryne 
ryne (lees:Tyne) 
rynghe (moet toch zqn: ryne) 
riemen (lees: rienen) (mv) 
ryn 
rijnen (mv) 
riine, rijne 
riinck (moet zijn: run) 



1585 
1594 
1638 
1643 
1652 
1656 
1659 
1666 
1668 
1669 
1674 
1676 
1681 
1698 
1706 
1709 
1710 

1711 
1714 

1719 
18e е. 
1720 
1725 

1733 
1737 

1739 
1745 
1746 
1754 

1755 
1756 
1762 
1766 
1768 

1775 
1776 
1782 

1788 
1792 
1796 
1807 
1813 
1823 
1844 
1849 
1860 

Evergem I 200 
Landegem I 230 
Mariënberg G 117 
Lienden L 11 
ZelemP44 
Mariënberg G 117 
Essen К 189 
Hedel К 144 
Idegem 0 223 
Heule Ν 89 
GroedeI107 
Zevergem 0 21 
Evergem 1200 
Hasselt Q 2 
OedelemI153 
Oudenaarde 0 98 
Grobbendonk К 268 
Gerle L 224 
Oedelem I 153 
Hasselt Q 2 
GenkQ3 
VìjvekapeUe H 38a 
Essen К 189 
Zutfen F 179 
RavenstemL102 
Uden L152 
Reek L 153 
Boekei L 183 
Essen К 189 
Sint-Martens-Bodegem 

0 171 
Breda К 160 
/altbommel К 117 
Zevergem О 21 
Hoogstraten К 207 
Heist o/d Berg К 339 
Hammel 213 
Asten L 263 
Roeselare N 38 
Zaandam E 86 
Overooelare О 230 
Beert О 285 
Leupegem О 197 
Kalmthout К 201 
Sint-Martens-Bodegem 

0 171 
Onkerzele О 228a 
Hulst I 142 
Brugge H 36 
Temat О 166 
Balen К 277 
Heist o/d Berg К 339 
Beselare Ν 79 
Wiechen L 106 
Dokkum В 30 

rijnne 
rync (lyne) 
rijns (mv) 
rijn 
reym (lees: reyn) 
molenrien 
ryn 
rijn 
reyne 
ryne 
ringe (moet zijn: rine) 
rijne 
reyne 
rhijn 
lynne 
reyve (lees: reyne) 
rhijn 
rijn 
ryne 
rhijn 
rhijn, rhijnsijzer 
rijne 
reynen (mv) 
rijen 
ryn 
ryn 
ryn 
ryn 
rijn 

rayen 
rijn 
rijn 
rijne 
rijn 
reijnen (mv) 
rijne 
reijn 
rinne 
rijn 
ryne 
ryne 
rynne 
reynen 

reyn 
renne 
rijne 
ringen (moet zijn: rinen) (mv) 
reyn 
rijn 
reyn 
rinne 
rijn 
reinen, rynen (mv) 
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1864 Sint-J anssteen I 143 
1884 Gennep L 231 
1897 Koningshooikt К 294 

reinen (mv) 
rijn 
rijn 

Opmerking: Het blijkt dat de publicisten van oude molentermen, vaak geen molendeskundigen, in teksten 
uit een niet-diftongerende tijd en streek de vorm rine vaak als rinc gelezen hebben. De kon trole, die in 
sommige gevallen mogelijk was, wees dat zonder meer uit. Onbekendheid met het woord rine enerzijds, 
bekendheid met rinc anderzijds heeft ook een rol gespeeld bij de schrijvers uit de tijd zelf; dat lijkt me 
tenminste de verklaring voor een deel van vormen als rynghe. Een ander deel is wellicht ontstaan door het 
effekt van de velarisering (vgl. Weijnen 1966,253 vlgg). 

dessel 

1415 
1515 
1521 
1530 
1553 
1554 
1564 
1569 
1653 
1681 
1694 
1698 
1700 
1703 
1706 
1714 
1722 
1724 
1728 
1733 
1738 
1744 
1782 

Wolvertem 0 70 
AverbodeK351a 
Aarschot Ρ 25 
Testelt К 350 
Tongeren Q 162 
Aarschot Ρ 25 
Aarschot Ρ 25 
Munsterbilzen Q 82 
Roermond L 329 
Tongeren Q 162 
Testelt К 350 
Hasselt Q 2 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Hasselt Q 2 
Roermond L 329 
Brussel Ρ 65 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Brussel Ρ 65 

Sint Martens-Bodegem 
0 171 

dessele 
deeschen (lees 
desselle 
deijssens (lees: 
desselen (mv) 
desselve (lees: 
desselve (lees: 
dessell 
dessels (mv) 
desser 
desselen (mv) 
dessel 
dessels (mv) 
deessels (mv) 
dessel 
dessel 
dessels (mv) 

destel^ 
dessels (mv) 
desselen (mv) 
dessels (mv) 
destel 

destel 

: deeschels) (mv) 

deijssels) (mv) 

desselle) 
desselle) 

kruis 

1603 
1764 
18e e. 

1858 

goot 

1522 
1523 
1524 
1515 
1725 

Geesteren G 143 
Lochern G 246 
Laag Keppel L 35 
Gammelke G 206 

Sambeek L 188 
Mil L 158 
Mil L 158 
Averbode К 351a 
Ravenstein L 102 
Uden L I 52 
Reek L I 53 
Boekei L 183 

1 nije cmitze 
kruijs 
2kruysen het kruijswerck 
kruis 

guet 
guett 
guet 
gortten (lees: goetten? ) 
het gort (lees: goet? ) 
id. 
id. 
id. (deze laatste vier gegevens zijn uit dezelfde bron) 
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molenijzer 
1523 Mil L158 moelnijser 

Sambeek L 188 moelenijser 
1524 Mil L158 moelnijser 
1602 Sint Michielsgestel 1177 molenyseren (mv) 

molenijzer dis huis- of familienaam (F) 

1291 
1300 
1311 

1340 
1362 
1371 
1415 
1426 
1439 
1442 
1453 
1455 
1459 
1467 
1474 
1476 
1454 
1506 
1518 
1523 
1548 
1558 
1576 
1595 
16e e. 
1608 
1612 

1613 
1619 
1628 
1640 
1642 
1644 
1649 
1702 
1720 
1730 
1734 
1735 
1755 
1782 
1790 

Oudenaarde O 98 
Oudenaarde 0 98 
Mechelen К 330 
Mechelen К 330 
Mechelen К 330 
Leuven Ρ 88 
Leuven Ρ 88 
Leuven Ρ 88 
Antwerpen К 244 
Leuven Ρ 88 
Leuven Ρ 88 
Vilvoorde Ρ 10 
Brussel Ρ 65 
Tienen Ρ 145 
Tienen Ρ 145 
Mechelen К 330 
Mechelen К 330 
Mechelen К 330 
Vilvoorde Ρ 10 
Gent I 241 
Gent I 241 
Antwerpen К 244 
Kontich К 283 
Leuven Ρ 88 
Gorkum К 99 
Hasselt Q 2 
Heverlee Ρ 89 
Gorkum К 99 
VHertogenbosKISO 
Gorkum К 99 
lier К 291 
Kontich К 283 
Gent I 241 
Gorkum К 99 
Gent I 241 
Heverlee Ρ 89 
Tongeren Q 162 
Mol К 276 
Lier К 291 
Duffel К 293 
Lier К 291 
Leuven Ρ 88 
Heverlee Ρ 89 
Gorkum К 99 

Muelnysers (F) 
Muelenysere (F) 
raes molenyser (F) 
int molenyser 
van den molen ysere 
het Molenijzer 
dmolenyser 
het Molenijzer 
molenyser 
het groot Molenijzer 
het Molenijzer 
het Molenijzer 
molenyseren 
vanden molenyser 
moelenysere 
int molenysere 
int molenyser 
molenyser 
het Molenijzer 
tmuelenysere 
tmuelenysere 
int molenyser 
molenijzer 
het molen yser 
het groot molenijzer 
molenyser 
het Molenijzer 
het cleijn molenijser 
het Molenijzer 
het molenijser 
meulenysere 
molenijzer 
het Meulenijzer 
het molenijzer 
het Meulenijser 
het Molenijzer 
het molenijzer 
het meulenijzer 
meulenysere 
het molen Eijser 
meulenysere 
het Molenijzer 
het Molenijzer 
het molenijzer 
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12. DE GROTE SPIL 

12.0. het begrip 

Het onderdeel dat in dit hoofdstuk behandeld wordt, is de staande as waaraan het ronsel 
of spijlenrad bevestigd is. Dat ronsel wordt, direkt of indirekt, door het aswiel in bewe
ging gebracht. De grote spil heeft tot taak die beweging door te geven aan de rijn en zo 
aan de bovenste molensteen. 

Hoewel ik hier de spil van zowel de water- als de windmolen bespreek, is er toch een 
belangrijk onderscheid en wel in plaats. In de watermolen bevindt de grote spil zich 
meestal onder de molenstenen, past hij van boven met een nok in het gat van de rijn, 
loopt door het gat van de onderste steen en draait tenslotte in een ijzeren pot die op een 
beweegbare balk staat. Wat deze vier aspekten betreft, gelijkt deze spil op de kleine spil 
lengte vergelijkbaar met de spil van de watermolen, bezit ook een ronsel, maar draait 
hoofdstuk. 

In de windmolen vindt men de grote spil steeds boven de stenen (zie afb. 24). Hij is in 
de lengte vergelijkbaar met de spil van de watermolen, bezit ook een ronsel, maar draait 
van boven in een balk en grijpt met een klauwvormig ondereind de rijn beet. De rijn zelf 
rust in deze molen op de al genoemde kleine spil; vgl. tek. 1 en 2 bij kaart 12a. 

Behalve in alle windmolens die graan malen, wordt dit systeem met twee spillen ook 
toegepast in enkele grotere watermolens, o.a. die waarbij de draaiende beweging van het 
aswiel d.m.v. een grote staande as op een spoorwiel wordt overgedragen dat zelf weer de 
ronsels in beweging brengt. 

Niet alle onderzoekers van de molenterminologie behandelen de beide spillen afzonder-
lijk, zoals ik het doe. Wadström bijv. bespreekt in zijn boek over de Zweedse termen alle 
spillen ónder de stenen in één hoofdstuk, ongeacht of ze een ronsel hebben of niet, en 
wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan de spil boven de stenen, dat alleen nog steeds niet 
gepubliceerd is. Hij maakt deze verdeling blijkbaar op grond van het feit dat de onderspil 
in heel Zweden, zowel bij water- als windmolens langjärn genoemd wordt (Wadström 
236). Daarmee is duidelijk dat de geschiedenis van de konstruktie van de Zweedse molens 
een andere is dan die in belangrijke delen van het Nederlandse taalgebied. In Skandinavië 
is de spil onder de stenen tot op de dag van heden, naast de rijn, het belangrijkste ijzeren 
onderdeel gebleven, zoals dat in de Romeinse watermolen al het geval was. Bij de bouw 
van de windmolen later heeft men dit systeem van rijn en ijzeren onderspil eenvoudig 
overgenomen en er alleen een bovenspil aan toegevoegd waaraan het ronsel bevestigd 
werd. Die bovenspil is daar niet in zijn geheel van ijzer, alleen het klauwvormige onderste 
gedeelte, dat tapsgewijs in het houten bovenstuk bevestigd is. Een nieuw soort konstruk
tie in de molenbouw. 

In het zuiden van ons taalgebied is de overgang van water- naar windmolen op dit punt 
anders gegaan. Daar werd, zou men kunnen zeggen, de hele lange ijzeren onderspil met 
ronsel en al verplaatst naar boven de stenen, nu voorzien van een klauw. Dit heeft, zoals 
blijken zal, de nodige konsekwenties voor de naamgeving gehad. In de plaats van die lange 
onderspil kon in de windmolen nu volstaan worden met een korte, die ook van ijzer was. 
Grosso modo komt dit systeem van twee ijzeren spillen tegenwoordig voor in het zuide
lijke deel van ons taalgebied tot aan de grote rivieren. Het Zweedse model, ijzeren onder
spil maar een bovenspil met een houten bovenstuk waarin de ijzeren klauw is vastgezet, 
wordt bij ons vooral toegepast in Groningen, Drente, Overijsel en Gelderland, maar ook 
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Afb. 22a—d. Vier schetsen uit een anoniem handschrift uit de tijd en de omgeving van de Hussietenoor
log (omstreeks 1430). а—с zijn tekeningen van een standerdmolen, d van een watermolen. 

aan de Zaan wel (Husslage 84). In het westen van Nederland zien we nog een derde 
systeem: een ijzeren bovenspil die voor een groot deel omkleed is met hout; aanschouwe
lijk voorgesteld in de fotomechanische herdruk van Leendert van Natrus e.a., Groot 
Volkomen Moolenboek, Tweede deel, plaat V en VI (zie afb. 17). Dit systeem is waarschijn
lijk toch wel afgeleid van het vorige1 ; zie tek. 3 bij kaart 12a. 

Het verhalsen en verstalen dat men in oude teksten nogal eens tegenkomt in verband 
met de spillen, is een bewerking waarbij de spillen op plaatsen waar zij door hun gedraai 
aan slijtage zijn blootgesteld met een ijzeren hals versterkt worden of, onderaan bij de 
kleine spil, een nieuwe stalen voet kregen. 

1. De materiële gegevens heb ik geput uit de antwoorden op vraag 15 van de Amsterdamse molenvragen-
lijst 42a. 
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Afb. 23. Inteneur van 
een windmolen op de 
Azoren. De grote spil 
is geheel van ijzer en is 
ook zichtbaar binnen in 
het ronsel. 

12.1. de namen 

De benamingen voor de grote spil leveren voor wat hun betekenis betreft geen problemen 
op. Vrijwel allemaal refereren ze aan het uiterlijk dan wel de plaats van het onderdeel. 
Daarbij valt wel een onderscheid te maken tussen meer en minder gespecificeerde aandui
dingen. 

Tot de laatste kategorie behoort een naam als spil. Het woord heeft al in het mnl. de 
algemene betekenis "2. Spil waarom iets draait of waaromheen zich iets beweegt" {MWB 
VII, 1735). In deze definitie ontbreekt een belangrijk aspekt, nl. de vertikale stand van de 
spil, dat in WNT XIV, 2812 wel geformuleerd is: "4. Deel of as waarom iets draait. 
Gewoonlijk in toepassing op een verticale of verticaal gedachte as"; uit de dan volgende 
citaten blijkt dat ook aan deze omschrijving wat mankeert, nl. het feit dat een spil ook 
zelf kan draaien. In de molenterminologie staat een spil altijd vertikaal en is een as steeds 
in horizontale staat. In tegenstelling tot wat de meeste woordenboeken suggereren zijn as 
en spil nooit synoniem, zoals trouwens ook weer uit de citaten bij as in WNT II, 708-712 
valt op te maken. 

De met spil samengestelde benamingen zijn alle zonder meer doorzichtig. Op de fúnktie 
van de grote spil duiden maalspil en steenspil; het eerste geeft aan wat het onderdeel doet, 
en wel aan het malen brengen, het tweede wat aan het malen gebracht wordt. Bovenspil 
heet de grote spil in de windmolen omdat hij zich boven de stenen bevindt; daartegenover 
staat de onderspil, die zich daaronder bevindt. In dit geval drukt elk van de namen de 
oppositie uit, omdat ze alle twee naar elkaar verwijzen. 

Het kompositum klauwspil hangt samen met het klauwvormige onderste gedeelte van 
de grote spil en hoort als zodanig alleen thuis in de windmolen of een enkele grotere 
watermolen. 

Een tweede groep benamingen is samengesteld met -ijzer, niet als stof- maar als soort
naam, een gebruik van dit ijzer dat ook al middelnederlands is (Verdam 274). Zoals al 
eerder gezegd, er waren en zijn in een molen niet veel onderdelen van ijzer. Het spreekt 
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dan ook vanzelf dat er altijd wel één was dat genoemd werd naar het materiaal waar het 
uit bestond. Het eerste onderdeel dat dat overkwam, was de rijn; zie het vorige hoofdstuk. 
Dat door alle naamsverschuivingen die er zijn geweest, het simplex ijzer als naam voor de 
grote spil maar weinig voorkomt is niet verbazingwekkend. 

De samenstelling molenijzer heeft de grote spil overgenomen van de rijn, toen die zelf 
een nieuwe benaming kreeg. Gewoonlijk wordt -ijzer gekombineerd met een nadere aan
duiding van de vorm van het onderdeel. In de oudere perioden is dat bijv. grootijzer, dat 
dan steeds als tegenvoeter kleinijzer heeft. Dat bij een kwalificerende, relaterende naam 
als grootijzer echter niet altijd een pendant aanwezig behoeft te zijn, bewijzen namen als 
langeisen, grand fer, het Nederlandse langijzer, e.d., die gebruikt worden bij watermolens 
die geen kleine spil kennen. 

Staakijzer betekent in wezen hetzelfde als langijzer, omdat aan staak bijna altijd een 
zekere lengte inherent is (WNT XV, 12 vlgg.). Het eerste woorddeel is natuurlijk hetzelfde 
als het Westvlaamse stake voor de standerd. Staakijzer is bij uitstek een windmolenterm, 
al wordt het woord ook wel eens door watermolenaars gebruikt. 

Vorkijzer en klauwijzer verwijzen beide naar het klauwvormige ondereind van de grote 
spil, zoals dat aanwezig is bij de spil in windmolens en bepaalde watermolens. 

12.2. de kaarten 

Kaart a toont twee gebieden die duidelijk tegenover elkaar staan, het ene gevormd door 
samenstellingen met -ijzer, het andere door die met -spil. De grens tussen beide loopt 
vandaag de dag ter hoogte van de grote rivieren, al is staakijzer ook hier en daar ten 
noorden daarvan bekend. 

Op de "oude" kaart bestaat deze tegenstelling ook al, zij het dat de spil-grens daar een 
stuk zuidelijker moet hebben gelopen, in elk geval zeker Oost-Noord-Brabant mee heeft 
omsloten. Al met al (de Oostbrabantse gegevens en een oude Amsterdamse opgave grote 
spille) zijn er nu al termen aanwezig voor een veronderstelling dat in het gebied benoor
den de rivieren nooit iets anders dan -spil bekend geweest is, zeker niet in het oostelijke 
deel ervan. De oudste gegevens daaromtrent zijn van vóór 1500, maar betreffen water
molens, alleen die grote spille uit Amsterdam (E 109) ao 1344 geldt een windmolen. 

Het blijkt dat er zeker tegenwoordig een opvallende overeenstemming bestaat tussen 
het gebied waar de grote spil helemaal en ook helemaal zichtbaar van ijzer is, en dat waar 
men een samenstelling met -ijzer als naam gebruikt, bijv. klauwijzer, vorkijzer en staak
ijzer. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, want spil is in "materieel" opzicht een 
neutraal woord; het komt dan ook voor als naam voor de toch uit ijzer vervaardigde 
kleine spil. Ook in het gebied benoorden de rivieren, het -sp/7-gebied, blijkt hetzelfde 
geografische verband te bestaan tussen zaak en naam: wat -spil heet, is deels van hout, 
deels van ijzer. 

Het is moeilijk na te gaan of dat in vroeger tijd ook al het geval geweest is. Uit de 
historische gegevens, opgesomd in par. 3.2, is in dit opzicht niet erg veel op te maken. 
Formuleringen als groóte spil en klauw (ao 1725), afkomstig uit enkele Oostbrabantse 
plaatsen, de spillen verclauwt ( L i l , ao 1643) en bovenspillen met klaauw (L35, 18e 
eeuw) wijzen echter wel duidelijk in die richting. Soortgelijke omschrijvingen, waarin 
sprake is van tweedelige spillen, ontbreken praktisch geheel in het -yzer-gebied. Dit kan en 
mag betekenen dat er vanouds twee gebieden geweest zijn met een verschillend gekon-
strueerde grote spil. Die gebieden bleven en blijven ook niet binnen onze taalgrenzen 
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besloten, maar strekten zich uit tot ver daarbuiten. In enkele spaarzame historische, en 
wat talrijkere moderne studies worden wel houten spillen met een apart aangezette klauw 
gesignaleerd. Drube (75) schrijft dat de grote spil in de Sleeswijk-Holsteinse molen oor
spronkelijk van hout was, op de klauw na dan; een benaming: grosse Spiel, ao 1725 en 
1777. 

De Zweedse windmolen heeft een grote spil waarvan het bovenste eind van hout is 
(Wadström 59) en hetzelfde geeft een afbeelding bij Ek (74) te zien. In het rijk geïllu
streerde technisch-historische boek van Gleisberg vindt men tal van oude afbeeldingen 
waarop eveneens grote spillen van deze konstruktie te zien zijn (Gleisberg 1970, 191, 187, 
188, 196; zie afb. 22); dat betreft de Hollandse molen te Eilhausen bij Lübeck, de 
Bokeler Windmühle, maar zelfs een Westfaalse watermolen, alle uit het Noordduitse ge
bied. Het belangwekkendste is hier de afbeelding uit het Hussietenhandschrift, ao 1430. 
De daar getekende grote spil is boven het ronsel duidelijk dikker dan eronder en heeft 
bovendien een apart aangezette nok (Gleisberg 1970, 171, zieafb. 22b). In dit opzicht 
verschilt de grote spil van de windmolen van die in de watermolens uit hetzelfde hand
schrift (Gleisberg 1970, 152, 169, 180, zie afb. 22d). 

Tweedelige grote spillen komen verder nog voor o.a. in Schotland en Denemarken 
(Notebaart afb. 256; hs Jespersen; Transactions II, 198, 252). In de moderne dialektwoor-
denboeken wordt de deels houten, deels ijzeren grote spil expliciet genoemd voor Meck
lenburg en Ost-Friesland (Meckl. Wtb. IV, 412; Ten Doomkaat-Koolman II, 284). Bijzon
der opvallend is dat zelfs de zoveel zuidelijker windmolen van Erkelenz (ter hoogte van 
het Limburgse Susteren) een gedeeltelijk houten grote spil heeft (Simons 121, bild 5). 

Het gebied waar de geheel ijzeren spil voorkomt, strekt zich vanaf de Nederlandse grote 
rivieren uit over heel Zuid-West-Europa, inklusief Engeland, en in elk geval tot en met de 
Azoren en de Balearen (Veiga de Oliveira afb. 59 en 65; blz. 72; Moll 22, zie afb. 23). 
Een ijzeren grote spil wordt ook beschreven voor de Naamse en Pikardische windmolens 
(P. et L. Maréchal 184; Debrie 23). Ook de grote spil in de "molen van Daudet" is van 
ijzer {Transactions II, 285), en zelfs die in de schetsen van Leonardo da Vinci (Gleisberg 
1970, 172)1. Nog ouder is de fraaie beschrijving uit ons eigen Vere (I 66, ao 1491): "t 
groóte muelen yser . . . verdict heeft anden hals dart duer schyfloop steect int viercante", 
die duidelijk bewijst dat hier een geheel uit ijzer vervaardigd voorwerp bedoeld is. Deze 
kleine bloemlezing kan aangevuld worden met de in par. 3 opgesomde buitenlandse 
benamingen, die naar hun letterlijke betekenis er geen twijfel over laten bestaan dat de 
grote spil in het gebied dat onder invloed van de Normandische expansie gestaan heeft, 
altijd van ijzer geweest is. 

In dit verband is het bijzonder belangrijk te weten hoe de situatie in Engeland is en 
was. Welnu, molinoloog Rex Wailes heeft me in een brief (van 26-1-1974) meegedeeld dat 
hij in' Engeland nooit andere dan geheel ijzeren grote spillen {crotch spindles) heeft gezien 
en ook nooit enige aanwijzing gevonden heeft dat er andere bestaan hebben. Dit feit is 
volledig in overeenstemming met de onder molenhistorici algemeen gangbare opvatting 
dat ook Engeland zijn windmolen vanuit Normandie of althans Noord-West-Frankrijk 
ontvangen heeft. Het lijkt me nu niet gewaagd om die Normandische windmolenexpansie 
ruimtelijk te laten samenvallen met het gebied van de ijzeren grote spil, zoals zich dat in 
de periode tot ongeveer 1400 in de benamingen, samengesteld met -ijzer heeft weerspie-

1. In Transactions II, 282 is nog de ijzeren grote spil van de windmolen te Saint Pierre (Frankr.) te zien. 
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geld. Het kan ook best zijn dat er ook daarna nog invloed van de Franse bakermat is 
uitgegaan, maar dat is natuurlijk niet aantoonbaar. Het is evengoed denkbaar en niet eens 
onwaarschijnlijk dat toen de invloed van bijv. Vlaanderen al veel groter was, gezien ook de 
grote kulturele en ekonomische betekenis van dat gebied in het algemeen. 

Op dezelfde manier als het mogelijk was verband te leggen tussen woord en zaak 
enerzijds en de verbreiding van de windmolen vanuit Noord-West-Frankrijk anderzijds, 
kan ik dat bij de Rijnlandse expansie. Immers het is wel zeker dat zich vanuit het Rijnland 
een grote spil verbreid heeft die bestond uit twee delen een houten bovenstuk en een 
ijzeren onderste gedeelte. Het voorwerp droeg als naam een samenstelling met -spil, die 
het onderscheidde van de verwante kleine spil, meestal doordat in die naam de plaats van 
de grote spil werd uitgedrukt: bovenspil, of ook zijn lengte: grote spil. Die Rijnlandse 
expansie heeft zich blijkbaar voorgedaan in noordwestelijke en noordelijke richting, zodat 
een gebied ontstaan is dat vergeleken kan worden met dat van standerd, hfst. 6, en 
pass-praam-prang, hfst. 1. 

Datering ervan is op grond van de beschikbare gegevens aangaande de grote spil zelf al 
heel wel mogelijk. De oudste attestatie in ons taalgebied (E 109, ao 1344) geeft aanleiding 
om weinig of geen tijdsverschil aan te nemen tussen de komst van de windmolen en die 
van deze grote spil, afgezien dan nog van de vraag wat er de voorafgaande 100 jaar anders 
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geweest zou kunnen zijn. Meer zekerheid krijgen we nog als we rekening houden met de 
in het volgende hoofdstuk te bespreken kaart van de kleine spil, speciaal dan het 14e-
eeuwse sp/Z-gebied in Holland en Zeeland, nog meer speciaal de attestaties kleine spil. Ten 
eerste geven al die opgaven kleine spil indirekt al aan, waar men ook gróte spil gekend zal 
hebben en ten tweede stellen ze ons in staat om tot een nog vroegere datering te komen: 
de oudste cleenre spil is uit 1317 (D 5); zie par. 3.2 van het volgende hfst. en afb. 11. 

Wat het eerste verder betreft, we kunnen nu konstateren dat in elk geval Holland en 
Zeeland zonder meer tot het grofe-spiV-gebied gerekend mogen worden. Dat past dan goed 
in het beeld van de expansies dat in de vorige hoofdstukken ontvouwd is. Er zijn verder 
aanwijzingen dat het in sommige gebieden gekomen is tot een zekere versmelting van de 
bewegingen die resp. -ijzer- en -íp/7-benamingen hebben meegevoerd, natuurlijk met de 
daarbij behorende zaken. Zo komt in Zeeland vóór 1500 een benaming met -ijzer voor, 
terwijl daarnaast in dezelfde plaats de kleine spil ook spil genoemd wordt. 

In die kombinatie geven beide termen in zekere zin een beeld van de gebeurtenissen in 
die eerste windmolen-eeuwen. De //zer-samenstellingen zijn dan te beschouwen als recht
streekse voortzettingen van de watermolenterminologie; heel begrijpelijk in een gebied 
waar beide soorten molens volop door elkaar voorkwamen. De grote spil van de water
molen is in dat zuidwestelijke gebied identiek met die van de windmolen, in gedaante en 
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Afb. 24. Tekening van de Schelmeulene te Brugge, die voorzien is van twee aswielen. 
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benaming; ze verschillen zoals al gezegd alleen wat plaats betreft: bij de watermolen ónder 
de stenen, bij de windmolen erboven. Toen de oostelijke windmolenexpansie ook Zeeland 
bereikte, is alleen datgene aan de meegevoerde terminologie ontleend wat bruikbaar was, 
nl. een exklusievere naam voor de kleine spil van de windmolen. Opvallend is dan ook dat 
de beide spillen in de Zeeuwse rekeningen resp. heten:groten ysere, en: spille. 

In een gebied dat nauwelijks door de Rijnlandse expansie beroerd is, Oost-Vlaanderen 
bijv., heetten ze: tgroote ysere en: tcleene ysere, terwijl daarentegen in streken die wel 
kontakt hebben gehad met die oostelijke beweging grote spil gebruikt werd, maar op zijn 
minst toch het simplex spil. 

Die nauwe relatie die er in het zuidwesten van ons taalgebied tussen water- en wind
molen bestaan heeft, en dus waarschijnlijk ook tussen de bedienaars van beide molens, 
wordt ook daarbuiten in de benamingen voor de grote spil weerspiegeld. In de Pikardië 
heet het onderdeel van de windmolen gran fer, een naam die al sterk verwant is aan het 
haut fer van de Brabantse en Naamse watermolen, maar zelfs identiek is aan fier gront in 
Zwitserland; zie par. 3.1 van dit hfst. 

Het lijkt zelfs gerechtvaardigd om nog een belangrijke stap verder te gaan. De yzer-
samenstellingen zijn in de vroegste periode verder verbreid dan andere zuidwestelijke 
termen. Hun gebied blijkt ook wezenlijk anders te zijn: het omvat behalve het zuidwesten 
ook delen van het oude Brabant. Dat kan, gezien ook de origine van de benamingen met 
-ijzer, betekenen dat deze woorden hier al met de watermolen zijn meegekomen en dus 
ouder zijn dan termen als vang, staak, pestels e.d.; als er overeenkomst is dan eventueel 
met alp, de Romaanse benaming voor de schoepen van het waterrad; zie hfst. 15. 

Bij de ontwikkeling van de Rijnlandse windmolen schijnt de relatie tot de watermolen 
op dit punt totaal anders te zijn geweest. De grote spil van de watermolen is ook daar 
helemaal van ijzer geweest (en niet zoals bij de windmolen half hout- half ijzer) en heeft 
er, net als nu nog in het Rheinfränkisch, waarschijnlijk wel mühleisen of langeisen geheten 
{Rh. Wtb. IV, 1790; V, 96). Maar terwijl men in het zuidwesten blijkens de naamgeving 
de bovenspil van de windmolen en de onderspil van de watermolen als identiek be
schouwde (ze waren, zoals al meermalen gezegd is, van hetzelfde materiaal en hadden 
beide een ronsel), is dat in het oosten en noorden juist bij de ónderspillen van beide 
molens het geval. En ook daar betekende dat dat ze beide dezelfde naam konden krijgen. 
Zozeer zag men die overeenkomst dat die gelijke naam ook kon optreden als het woord 
naar zijn letterlijke betekenis haast in strijd lijkt met wat het aan te duiden heeft. In 
Zweden bijv. is langjaern ook de naam voor de onderspil in de windmolen, een spil die 
juist zoveel korter is dan de bovenspil dat hij elders namen draagt als kleine spil of klein 
ijzer (Wadström 237). 

De termen molenijzer en langijzer schitteren echter zowel op de kaart van grote als van 
kleine spil (volgend hfst.), juist in de gebieden die grenzen aan het noordelijke deel van 
het Rijnland, door afwezigheid1. Er zyn twee verklaringen mogelijk voor dit opmerkelijke 
feit. De minst plausibele lijkt me de hypotese dat ook de Rijnlandse watermolenspil 
aanvankelijk een samenstelling met -ijzer als naam had. Naast de schaarse taalkundige 
gegevens daaromtrent is er als eventueel bewijs de huidige situatie in Noord-Duitsland en 
Zweden. By het al genoemde Zweedse langjaern tekent Wadström (237) tenslotte ook aan 

1. Behalve Umddjseren in Q 162, maar dat komt natuurlijk niet uit het noordelijke deel van het Rijn
land, net zomin als de hedendaagse Umgijzers in Belgisch Limburg. 
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dat die naam toch wel van de watermolen afkomstig moet zijn. Vervolg van de hypotese is 
dat bij het verschijnen van de windmolen de hele naamgeving in het Rijnland in het 
ongerede geraakt is. Het simplex spil voor de bovenspil was blijkbaar niet exklusief genoeg 
om verwarring van de twee spillen te voorkomen; molenijzer en langijzer waren onbruik
baar, al was het alleen maar omdat de grote spil van de windmolen er niet (helemaal) van 
ijzer was. Er bleef dan de mogelijkheid over de bovenspil grote spil te noemen, maar dat 
had dan weer tot gevolg dat de onderspil kleine spil ging heten. Deze (veronderstelde) 
ontwikkeling bracht vervolgens mee dat nu de benamingen in de watermolen aan die van 
de windmolen werden aangepast en dat ook daar de samenstellingen met -ijzer verdwenen. 

Een tweede, aannemelijkere verklaring voor de afwezigheid van oostelijke molen- en 
langijzers gaat ervan uit dat de spil van de watermolen in het noordelijke Rijnland toch 
niet met een i/zer-naam werd aangeduid, maar integendeel spil werd genoemd. Mijn oude 
gegevens voor Zutfen (F 179) wijzen al in die richting, maar veel belangrijker is wat 
Simons voor het Rijnland meedeelt. Mülle-eise blijkt wel in de noordelijke Eifel de bena
ming voor de "Mahlgangspindel" te zijn, maar in de "Rheingegend" en in het "Bergische" 
is dat spill (Simons 119). Oudere bewijsplaatsen voor een (molen)spille-gebiea aan de 
Niederrhein in Diefenbach u. Wülcker 769. Bij de opkomst van de windmolen hoefde 
men alleen een nadere specifikatie in groot en klein door te voeren en de zaak was 
geregeld. De variant molenspil, die in Oostnederlandse stukken nogal eens voorkomt, mist 
die specifikatie; het is dan ook een watermolen term, net als in het Nederrijnland. 

Veelzeggend is ook dat in oude Sleeswijk-Holsteinse teksten tot en met 1718 voor de 
kleine (onder-)spil van de windmolen alleen spill voorkomt en later ook steeds de over
hand heeft, naast toch maar één keer langes eisen (ao 1850) (Drube 81). Tegenwoordig 
lijken möhliesen en spill er synoniem te zijn; datzelfde geldt voor Mecklenburg en even
zeer voor Pommeren (Meckl. Wtb. IV, 1231 ; Rehfeld 11 ). Aan dit spill voor de kleine spil 
is weer een fase kleine spill voorafgegaan, zoals blijkt uit oude attestaties, maar ook kan 
afgeleid worden uit de oude namen voor de tegenhanger, de grote spil; elk gegeven grosse 
spill wijst op de aanwezigheid tegelijkertijd van kleine spill; zie dus par. 3 van dit hfst. 
Toen voor de grote spil in Sleeswijk-Holstein o.a. een nieuwe naam werd ingevoerd, te 
weten klüver, kon in de benaming voor de kleine spil het voorgevoegde kleine weer 
gevoeglijk verdwijnen. 

Exakt hetzelfde is gebeurd in Oost-Brabant waar ook de kleine spil, die in de 18e eeuw 
nog als zodanig werd gekwalificeerd, zijn nadere specifikatie heeft verloren, ook omdat de 
grote spil een nieuwe naam had gekregen. Maar terwijl het in Noord-Duitsland e.o. een 
kwestie was dat de grote spil een soort pars-pro-toto-naam kreeg toebedeeld (klüver = 
klauw), werd de naamswijziging in Oost-Noord-Brabant veroorzaakt door een verandering 
van het onderdeel zelf. De grote spil die daar, laten we zeggen, tot in de 18e eeuw, 
gedeeltelijk van hout, gedeeltelijk van ijzer geweest is (vgl. grote spil en klauw, ao 1725), 
werd op den duur vervangen door de grote spil die helemaal uit ijzer bestond, zoals die 
vanaf de eerste tijden al in het zuidwestelijke deel van ons taalgebied had bestaan. De 
verbreiding van de zaak en zijn naam, staakijzer, is met grote voortvarendheid geschied en 
heeft een in de molenterminologie ongekend sukses bereikt. Zelden immers heeft een 
molenterm een zo duidelijk overwicht dat hij alle andere heteroniemen weet te verdrin
gen. Bij vang is dat ook wel het geval, maar daar zeker mede omdat het woord tot de 
algemene taal behoort. Dat kan van staakijzer niet gezegd worden: de meeste leken 
hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Ik acht juist de kombinatie van nieuwe 
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zaak-nieuwe naam de belangrijkste oorzaak van de imponerende terreinwinst van staak· 
ijzer1. 

Men kan zeggen dat staakijzer op het ogenblik de enige benaming is bezuiden de grote 
rivieren, met uitzondering van West-Vlaanderen. Dat het woord daar geen ingang gevon
den heeft, komt waarschijnlijk ook wel omdat daar het woord staak al in gebruik was 
voor de standerd; zie hfst. 6 en ook de bijbehorende kaart. Een negatieve aanwijzing voor 
toch zoiets als homoniemenvermijding zie ik in enkele moderne opgaven standerd juist 
voor de grote spil, in het gebied waar de standerd staak wordt genoemd. 

De machtige verspreiding van staakijzer wijst op een krachtige verspreidingshaard, ver
moedelijk wel te zoeken in het gebied waar de term het oudst is: Antwerpen-Brabant. Het 
woord is daar echter bepaald niet oud: de vroegste opgave is van 1652. De laatste opgaven 
van het oude grote spil dateren in Noord-Brabant van 1725, de eerste staakijzers komen 
daar voor in 1756; mooier kan het toch niet. 

Een Zuidbrabantse molenexpansie van na 1650, dat roept herinneringen op aan de 
verwikkelingen met betrekking tot de termen baan en baansteen, behandeld in resp. hfst. 
9 en 10. Vooral wat dat laatste woord betreft is er een treffende geografische overeen
komst met staakijzer. Het meest weer in het oosten van Noord-Brabant. Ik beperk me hier 
tot het signaleren van een enkel, maar wel zeer kras feit: in 1725 werden in enkele 
plaatsen daar de namen halssteen en grote spil genoteerd, vandaag komen in precies 
dezelfde plaatsen de namen baansteen en staakijzer voor. 

De benaming klauwijzer is evenmin byzonder oud, maar heeft, zij het op veel beperkter 
terrein, net zo'n hegemonie weten op te bouwen als staakijzer. Het lijkt me verantwoord 
om hier te spreken van een Westvlaamse expansie, die dan ongeveer in dezelfde tijd moet 
hebben plaatsgevonden als de Zuidbrabantse, dus in de loop van de 18e eeuw. Het is de 
tweede taalbeweging vanuit West-Vlaanderen: de eerste is verantwoordelijk geweest voor 
de verbreiding van o.a. pestel (hfst. 8) en staak (hfst. 6) en moet gedateerd worden vóór 
1600. 

1. Een schitterende parallel met de tweedeling in -ijzer en -sp/7-gebied vormen de namen voor de balk 
waarin de grote spil van de windmolen met zijn boveneind draait: ten noorden van de grote nvierenspilbalk, 
ten zuiden ijzerbalk (antwoorden op vraag 17 van de Amsterdamse vragenlijst 42a). 
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12.3. het materiaal 

12.3.1. modem materiaal 

lijst O, vraag 14i: hoe noemt U de rechtstaande spil waaraan van boven het spijlenrad zit en dat van onderen 
de bovenste steen aandrijft? 

lijst 42a, vraag 14: (Hoe noemt U) de vertikale spil waaraan het spijlen- of kamrad zit? 

De meeste foutieve antwoorden luiden: koning(spil). Ongetwijfeld zijn de meeste daarvan te wijten aan de 
wat dubbelzinnige vraagstelling in lijst 42a, die in aansluiting op de eraan voorafgaande vraag wel geen mis
verstand behoefde te wekken, maar los daarvan ook wel betrokken kon worden op de grote spil in de Hol
landse molen, die van boven inderdaad vaak een spijlenrad heeft, maar onderaan een spoorwiel, waarin twee 
of meer ronsels lopen. 

bij spil ook gerekend : staakspille F 118 
bij steenspil ook : rogsteenspil С 24*, 42,71 b, 108, 

en: rogspilC 144 
bij bovempilook: bovenste spil G 55 

niet opgenomen 
(omdat de meeste antwoorden wel op een onderdeel van de grote spil betrekking hebben) 

klauw С 71, F 98, H 23,124, Q9,99* 
ijzer I 155; bovenijzer E 203 
klauwijzer С108 
Ook niet, al lijken me de Westvlaamse opgaven wel juist: 
stander В 25, К 309 
standaard 1223, N15 
standerd-spil К184 
staande as 0 120,171 
staaf F i l l 

buiten de kaart 

klauspill 

niet gelokaliseerde gegevens 

staekiezder 
staakijzer 
staakijzer 
staakijzer 

klauwijzer, klouwijzer 
klauw 

standaard 

g l l , 1 0 ; i l l , l l 

Overflakkee, Landheer 245 
Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 890-891 
Antwerpen, CV 1169 
Kempen, Goossenaerts 714-5 

West-Vlaanderen, De Во 527 
Antwerpen, CV 658 

West-Vlaanderen, De Во 1088 

buitenlandse gegevens 

"spil" 

spil(le) 
spület 
spindel 
spill 

Virum (Denemarken), hs Jespersen 
Brerup (Denemarken), Skautrup 1930 
Rijnland, Op de Hipt 63 
Rheingegend, Bergischen, Simons 119 
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Engeland, Syson 129 
Jullingsholm (Denemarken), Pedersen 
Pommeren (2 plaatsen), Rehfeld 110 
Ost-Friesland, Ten Doomkaat-Koolman II, 284 
Bökel, Ottenjann 140 
Engeland ao 1343, Oxford Diet. X, 604 
id. ao 1345, id. 
id. ao 1533, id. 
id. ao 1542, Oxford Diet. VI. 451 
Sleeswijk-Holstein ao 1725, Drube 75 
id. ao 1777, id. 
id. ao 1725, id. 
niederdeutsch, Diefenbach u. Wülcker 769 
Niederrhein id. 

Deens, Drube 75 
Ost-Friesland, Ten Doomkaat-Koolman II, 284 
Sleeswijk-Holstein, Drube 75 
Sleeswijk-Holstein ao 1717 en 1725, Drube 75 
Sleeswijk-Holstein, Mensing III, 1682 
Hadel, Teut III, 148 
Lübeck, Schumann 63 
Pommeren, Rehfeld 110 

spindle 
kvaemspillet 
driwspill 
klau-spill 
klauspindel, holzspindel 
spindeis 
spyndel 
yren spyndyU 
a spendyll and a meli rynd 
grosse spiel 
grosses spiel mit klauen 
spiel 
mahlen spinde!, molen spyl 
molen spille 

"klauw" 

klyver 
klüfer 
klüwer 
klüver, klöver 
klüwer 
klüver, klüber, klüverboom 
klüber 
klüwer, glüwer, glüwerbom 
klüwer, klüwerboom, klQwerisen Mecklenburg, Meckb. Wtb. IV, 412; 1230 

"iizer" 

dnwisen 
driftisen 
drSfisem 
böwalse 
gaffelen af jaem 
langjaem 
längjämet 
stakeisen 
stakise 
langeisen 
langise en var. 
langFza 
mühleneisen 
mülle eise 
m ül-eisen 
mSleysen 
mölen-isem, molutrum 
fe d müle 
le fer de meule 
le haut fer 
haut fier 
fier gront 
fier lunk 
gran fer 
fier dèi lantiène 
fier del pire 
fier di l'ètoute 
el fier 

Pommeren (2 plaatsen), Rehfeld 110 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. 11,502 
mittelniederdeutsch, Lasch-Borchling 1,470 
Pommeren (1 plaats), Rehfeld 110 
Hjerm (Denemarken) Skautrup 1930 
Jullingsholm (Denemarken), Pedersen 
Norum (Denemarken), Wadström 1934 
Rijnland, Op de Hipt 
Heinsberg, Simons 119 
RheinfrSnkisch, Rh. Wtb. V, 96 
Wallis (Zwitserland), StäheU 21 
Romanisch Bünden (1 plaats), Vieli 41 
Rijnland, Rh. Wtb.W, 1363 
noordelijke Eifel, Simons 119 
Zwaben, Schab. Wtb. IV, 1790 (ook ao 1624 bekend) 
Nomenciator Nicod. Frischlini ao 1594 

(molacrum) mittelniederdeutsch, Lübben 234 
Savoyen (1 plaats), Stäheli 21 
Brabant wallon (4 plaatsen), Smeyers 49 
Brabant wallon (2 plaatsen), Smeyers 49 
Namen, P. et L. Maréchal 193 
Romanisch Bünden (9 plaatsen), Vieh 41 
id. (6 plaatsen), Vieli 41 
Pikardië, Debrie 23 
Namen, Dewert et Maréchal; P. et L. Maréchal 184 
Namen, P. et L. Maréchal 193 
Donceel, Legros, MVWV, 227 
Houtaing, Dewert et Maréchal 



palféri 
pal Пег 
drîwstang 

diversen 

lodrät axel 
crutch-pole 
crotch spindles 
quant 
quant 

palantse en var. 
ІрЗ 

la po fourche 
forcada 
forcada 
la fourche 

arbro de la lanterne 
l'abo di l'ètoute 
l'arbre de la pierre 
abro de la mòla en var. 
l'arbre de la meule 
arbro (e fe) en var. 
arbro 

Bormio, Longa 
Romanisch Bünden (4 plaatsen), Vieli 41 
Pommeren (2 plaatsen), Rehfeld 110 

Zweden, Wadström 59 
Engeland, Freese 157 
Suffolk (Engeland), Transactions III, 123 
Engeland, Freese 157 
Engeland, WaUes 214, 217 

Valais (7 plaatsen), Stäheli 21 
Savoyen (2 plaatsen), Stäheli 21 

St. Thomas de Coñac (Frankr.), Yvon 
Balearen, Moll 22 
Portugal, Dias II, 88 
Chézaciao 1800, Yvon 

Valais (1 plaats), Stäheli 21 
Donceel (Henegouwen), Legros M VW V, 227 
Brabant wallon (2 plaatsen), Smeyers 49 
Valais (2 plaatsen), Stäheli 21 
Brabant wallon (2 plaatsen), Smeyers 49 
Valais (8 plaatsen), StSheli 21 
Savoyen (1 plaats), Stäheli 21 

fis Romanisch Bünden (7 plaatsen), Vieli 41 
stanga en var. id. (4 plaatsen), Vieli 41 
pivo Savoyen (2 plaatsen), Stäheli 21 
Bij Vieli 41 en Stäheli 21 nog een aantal unika 

veio do carrete 
veio 
veio de cima 
varao 

pinhol, pisinhol, peinol 
pinhol de metallo, pinhol de ferro 
lo pinhol quod est de assier 

12.3.2. oud materiaal 

Azoren, Veiga de Oliveira 43 
Portugal, Dias I passim (watermolen) 
Portugal, Dias II passim (windmolen) 
Portugal, Dias II, 61 (windmolen) 

Avignon ao 1390, Pansier III, 132 
Avignon ao 1399, Pansier II, 110 
id., Pansier II, 111 

Dit overzicht bevat behalve de gegevens 'grote spil' ook, voor zover bekend, de kontekst met o.a. de namen 
voor de rijn en in een aantal gevallen voor de kleine spil en de pot waarin de spil draait. Ook wordt, alweer 
voor zover bekend, aangegeven of de gegevens betrekking hebben op een water- (wa) dan wel een windmo
len (wi). De eerste en soms enige term is altijd de naam voor de grote spil. De gegevens die achter een plaats
aanduiding staan, zijn steeds afkomstig uit dezelfde bron. De bedoeling van dit overzicht is een nauwkeurige 
bepaling van de betekenis van elke term. 

spil, molenspil 

1392 WenumF129c 
1395 Apeldoorn F 151 

(wa) spille te lengen 
(wa) spille 
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1404 Apeldoorn F 151 
1407 WenumF129c 
1445 Zutfen F 179 

Zutfen F 179 

1446 's-HertogenbosK150 
1453 Zutfen F 179 
1457 Zutfen F 179 
1472 Zutfen F 179 

1536 Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 

1593 Boricelo G 252 
Eibergen G 255 

1602 Sint Michielsgestel L 177 
1603 Geesteren G 143 
1605 MariënbergG 117 
1620 MariënbergG 117 
1634 Zutfen F 179 
1638 MariënbergG 117 
1643 UendenLll 
1656 Marienberg G 117 
1734 HeUendoomG168 
1740 Doesburg F 204 
1764 Lochern G 246 

(wa) spille 
(wa) spille 
(wa) molen spille ende een potken versteelt 
(wa) an eenen molenspille enen nyen hals gemaket ende gesteelt 

boven ende beneden 
(wa) van eenre molen spillen 
(wa) die molenspyl gelenget ende beyde eynden gesteelt 
(wa) nyen hals tot der spyllen 
(wa) aen die spyl verdient als die ghecort ende weder versteelt 

ende staell in die pan 
(wa) die spüle ein nyegen noick gemaickt 
(wa) mollen spille 
(wa) die spille ein nyege hals gemaickt 
(wa) mollenspille 
(wa) spille 
(wa) spillen (mv) 
(wa) spille / cruitze / - / panne 
(wa) spille 
(wa) spille 
(? ) spüle 
(wa) spille /rijn 
(wi) de spillen verclauwt 
(wa) spille te verhalsen ende te verstalen / molenrien 
(wa) spille 
(? ) en speil.. .dar het ruensel aen 
(? ) kniijs (= 'rijn') met een spille 

grote spil, lange spil, eerste spil 

1344 Amsterdam E 109 
1457 Zutfen F 179 
1465 Zutfen F 179 
1516 KuikL159 
1536 Zutfen F 179 
1539 Zutfen F 179 
1716 Zenderen G 200 
1720 Zutfen F 179 
1721 ZevenaarL33 
1725 Ravenstein L 102 

Uden L 152; Reek L 
1726 Zenderen G 200 
18e eeuw Laag Keppel L 35 
1858 Gammelke G 206 

(wi) de hals an die grote spille / - / spille te verstalen ende te langhen 
(wa) die grote spulle 
(wa) die grote spyl 
(wi) rutsel met de ijrste spille 
(wa) die groete spille 
(wi) spyllbalke (= de balk waar de grote spil van boven in draait) 
(wa) dije groete mollenspille 
(wi) lange spijlle / rijen / korte spijllfe 
(wi) de groóte spill / - / kleine spill 
(wi) groóte spil en klauw / ryn / kleyne spil 

153; Boekei L 183: id. (uit dezelfde bron) 
(wa) dije groete mollen spille verstaldt 
(wa) 2 bovenspillen met klaauw / het kruijswerck / twe spillen 
(wa) 2 zwaare nieuwe klauwen an lange spil / het kruys / korte spil 

molenijzer 

1301 
1318 

1341 
1361 
1394 
1415 
1433 

Sint Kruis H 38 
Reimerswaal 
Scherpenisse I 74 
Brouwershaven I 36 
Menen N 132 
Aalst O 61 
Wolvertem O 70 
Hom L 325 
Vere I 66 

(? ) moelne yser (betekenis niet zeker) 
(wa) molenijser / rine 
(wa) molenijser 
(wi) vanden molenijsere te lenghene ende te vermakene 
(? ) tmoelne yser 
(? ) molenysere te linghene 
(wi) molenijser / dessele (= 'rijn') 
(? ) molenyser 
(wa) moelyser een niew nocke te maken ende te verhalsen 
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Vrouwenpolder I 62 
1456 Idegem О 223 
1473 Aardenburg I 125 

1481 
±1503 
1521 
1530 
1554 
1564 
1570 
1571 
1584 
1622 
1694 
1698 
1702 
1707 
1714 

Vere I 66 
Oudenaarde О 98 
Aarschot Ρ 25 
Testelt К 350 
Aarschot Ρ 25 
Aarschot Ρ 25 
Antwerpen К 244 
Leupegem О 197 
Kalmthout К 201 
Hoogstraten К 207 
Testelt К 350 
Hasselt Q 2 
Roermond L 329 
Hasselt Q 2 
GenkQ3 

(wi) molenyser (misschien verzamelnaam) — / spille 
(wa) dmuelenyzere / rinc (lees: rine) 
(wi) het molenijzer te verstalen / rine 

(/ spille te verstalen, ao 1472) 
(wi) tmolenyzer / rijn 
(wi) meuleyser 
(wa) molenyser / desselle 
(wa) twee molenijsers / twee deijssens 
(wa) molenijsser / desselve (lees: dessele) 
(wa) molenyssere ende desselve (lees: dessele) 
(wi) molenijsers / rijnen 
(wa) d muelen y sere / riine, rij ne 
(wi) muelenyser oft gaffel 
(? ) molenyser 
(wa) molenijsers / desselen 
(wa) moleneyser / dessel 
(wi) 2 meuleniser (/ dessel / spel, ao 1706) 
(wa) moleneyser 
(wa) moleneijser / dessel 

Plantijn : Molenijser, fer de moulin, molare ferrum 
Kiliaan : molen-ijser. subscus molaris, ferrum molare, quod molam sustinet 

groot (molen-) ijzer 

1318 
1342 

1343 
1344 
1345 

1365 
1368 
1371 
1384 

1393 
1394 
1433 

1445 
1446 

1448 

1455 

1460 

1465 
1481 

Reimerswaal 
Reimerswaal 

Brouwershaven I 36 
Borsele I 89 
Brouwershaven I 36 
Amsterdam E 109 

Verrebroek I 150 
Kieldrecht I 147 
Hulst 1 142 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Bergen op Zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Vrouwenpolder I 62 
Sandyc (bij Vere I 66) 
Vlissingen I 83 
Vere 1 66 
Sandyc (by Vere I 66) 
HeusdenK 135 

MoenO 188 

Sint-DenijsO190 
Vere I 66 
Neywerkerke (bij Vere 
Vrouwenpolder I 62 
WervikN130 
Vere I 66 

(wi) van den groeten ijser te groven ende te langhen / rine 
(wi) van den groten ysere te makenen ende te verstaelne / van 

der rinen / spillen 
(wi) van den groeten ysere ende van der rine 
(wi) van groten ysere 
(wi) vanden groten ysere / van der rinen 
(wi) balke daer tgroet yser in loept / hals an die cleyne spille 

ende tvoetyser (= pan waar de spil in draait) / rinc (lees: rine) 
(wi) van den groeten ysere / rinc (lees: rine) 
(wi) tgroote yser vermeerdert over mids dat te broken was 
(wi) tgroote yser / tcleene yser 
(wi) dat groet yser / rine 
(wi) dat groet yser / die rine / die spille 
(wi) dat groet yser 
(wi) dat groet yser / die spille verrongt 
(wi) groeten yser / van den spille 
(wi) groot yser te verhalzen / ryn 
(wa) groete yser 
(wa) groten yser 
(wi) dat grote yser verhalst verstaelt vercleent / ryn verdoet 
(wi) het groot molenijzer dair die dabben (lees: clawen) afge

broken waren 
(wi) tgroote ysej-e / de ryne die inden steen leyt / tcleene 

ysere dat duer den steen gaet 
(wi) tgroote muelenysere / ryne / tcleene muelenysere 
(wa) dat groet yser / ryn 

I 66) (wi) dat groet yser / ryn / spille 
(wi) groet yser / ryn / spille 
(wi) tgroote ysere / ryse (lees: ryne) / tcleene ysere 
(wa) tgroote molenyzer verhalst ende de panne verstaelt / rijn 
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1489 

1491 

Vere 166 
Vere I 66 
Vere 166 
Vere 166 

1492 

1499 
1506 
1511 
1534 
1552 
1557 
1559 
1674 
1701 
1739 
1788 

Vere I 66 
Vere I 66 
Gierle К 239 
Oud-Tumhout К 238 
Ertvelde I 164 
Idegem 0 223 
Ertvelde I 164 
Evergem I 200 
Boechout К 282 
Groede I 107 
Gennep L231 
Breda К 160 
Geraardsbergen О 228 

staakijzer 

1652 
1700 

Zelem Ρ 44 
Heist o/d Berg К 339 

18e eeuw Essen К 189 
1714 
1733 
1737 
1744 
1754 

1755 
1756 

1768 

1776 
1782 

1784 

1788 
1792 
1807 
1813 
1823 
1849 
1864 
1897 

GenkQ3 
Essen К 189 
Sint-Martens-Bodegem О 
Brussel Ρ 65 
Ekeren К 225 
Hoogstraten К 207 
Hamme I 213 
Vlierden L 243 
Asten L 263 
Overboelare О 230 
Beert О 285 
Kalmthout К 201 
Sint-Martens-Bodegem О 
Sint-Martens-Bodegem О 
Bruggeneinde К 300а 
Heist o/d Berg К 339 
Onkerzele О 228a 
Hulst 1142 
TematO 166 
Balen К 277 
Heist o/d Berg К 339 
Wiechen L 106 
Sint-Janssteen 1143 
Koningshooikt К 294c 

langijzer 

1553 
1569 

Tongeren Q 162 
Munsterbilzen Q 82 

(wa) tgroote ijser van de watermole verhalst, verstaelt ende verbeenet 
(wi) tgroote ijser beneden an de dauwen / spille 
(wa) tgroot yser vander watermole onder te verstalen 
(wi) van dat hij de yseren spille up de wintmole verhalst heeft ende 

tgroote muelen ijser aldar verdict heeft anden hals dart duer 
schyfloop steect int viercante (in dit citaat wordt eerst de kleine 
dan de grote spil genoemd) 

(wa) tgroote yser / ryn / panne 
(wi) tgrota yser verclauwet / spille / panne 
(wi) het groot ijzer / rijn / hals 
(wi) het groot ijzer / rijn / hals 
(wi) tgrote yse(re) / rijne 
(wa) tgroot molenysere / ryne 
(wi) tgroot ysere / — / hals 
(wi) tgroot ysere / rynghe (lees: ryne) / hals 
(wi) het groot ysere / rienen / hals 
(wi) het grootijzer / ringe (lees: rine) / peerdijzer (lees: peerijzer) 
(wa) het groot molenijzer 
(wi) groot yser / - / hals 
(wa) het groot yser / renne 

(wi) staeckeyser / reyn / hals 
(wi) staeckysers 
(wi) staeckeysers / reynen / halsen 
(wa) staeckijser 
(wi) staeckyser / rijn / hals 

171 (wa) staeckyser / rayen 
(wi) staeckijser / destel / hals 
(wi) staeckeyser 
(wi) staeckyser / ryn / hals met staele peer 
(wi) staeckheyser / rijne / hals 
(wa) staakeijser / — / hals 
(wi) staakeijser / reijn / hals 
(wi) staekyser / ryne 
(wi) staeckijser / ryne 
(wi) staeck-yzers / reynen / halsen 

171 (wa) stockyser / reyn / molenhaelsen 
171 (wa) staeckeyser 

(wi) staeckeysers / reijnen / halsen 
(wi) staeckeijsers 
(wi) staeckyser / renne 
(wi) staekeijzers / rijne / zwaanhalse (mv) 
(wa) staeckyzer / reyn 
(wi) staeckeyser / rijn / hals / spil 
(wi) staeckeyser / reyn / hals / spil 
(wi) staakijzer / rijn / onderspil 
(wi) staakijzers / reinen / halzen 
(wi) staakijzer / rijn / hals / spil 

(wa) lanckijseren / desselen 
(wa) lanck yzer / dessell / pan 
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1681 Tongeren Q 162 (wa) lanckyseren / desser 

vork (-

1549 
1573 
1585 
1594 
1669 
1676 
1681 
1709 
1746 
1775 
1885 

ijzer) 

Evergem I 200 
Evergem I 200 
Evergem I 200 
Landegem I 230 
Heule N 89 
Zevergem 0 21 
Evergem I 200 
Oudenaarde 0 98 
Zevergem 0 21 
Leupegem 0 197 
Be vere 0 97 

(wi) het groóte ysere de vurcke geheeten / ryne / hals 
(wi) vurcke / riinck (lees: riin) / hals 
(wi) vurcke / rijnne / hals 
(wi) vurcke / rync (lees: ryne) / als 
(wi) vorckiser / ryne / peeriser 
(wi) vork / rijne / hals /panne 
(wi) vorckiser / reyne 
(wi) vorcke, user (lees: vorckeyser) / reyve (lees: reyne) / perre 
(wi) vork / rijne / hals / -panne 
(wi) vorkyser / rynne / herre (lees: perre) 
(wi) vorkijzers 

gaffel 

1584 
1666 
1698 
1710 
1724 

Kalmthout К 201 
Hedel К 144 
Leende L 262 
Gerle L 224 
Brussel Ρ 65 

klauw (-ijzer) 

1706 
1711 
1719 
1754 
1762 

1766 
1844 

OedelemI153 
OedelemI153 
VijvekapeUe Η 38a 
Utrecht E 192 
Roeselare N 38 
Roeselare N 38 
Zaandam E 86 
Beselare N 79 

niet op de kaart gezet: 

1668 
1714 
1722 
1780 
1860 

Idegem O 223 
GenkQ3 
Zaanstreek 
Lanaken Q 88 
Dokkum В 30 

(wi) muelenyser oft gaffel 
(wi) gaffel/rijn 
(wi) ijsere gaffele 
(wi) gaffel / rijn / hals 
(wi) de groóte gaffel / destel / molenhals 

(wi) claujsers / rynne / perre 
(wi) claujsers / ryne / peire 
(wi) clauw / rijne / peire 
(wi) klauwijsers 
(wi) cloewiser / rinne / peire 
(wi) claeuwiser 
(wi) kleeuwijzer 
(wi) klauwijzer / rinne / piere 

(wa) guetelinck 
(wa) geutelinck 
(wi) steenspil 
(?) steef 
(wi) klouwspillen 
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13. DE KLEINE SPIL 

13.0. het begrip 

Het onderdeel dat onderwerp is van dit hoofdstuk, bevindt zich gedeeltelijk in en onder 
de liggende molensteen. Het is de kleine ijzeren spil1, waarop van boven de rijn rust, net 
zoals dat gebeurt bij de grote spil in de watermolen; de kleine spil is dus een onderdeel 
van de windmolen. 

De rijn past met zijn vierkant gat precies op de nok van de kleine spil. Bij de tegen
woordige rijn bestaat dat "vast werk" niet meer; daar balanceert de rijn los op de nok van 
de kleine spil. Onder die nok is de kleine spil rond en meestal ook dikker dan het onderste 
gedeelte. Dat dikke bovenstuk draait in de houten (of ijzeren) bus die in de onderste 
molensteen zit. De bedoeling is dat de spil precies in die bus past, teneinde te voorkomen 
dat er meel verloren gaat. Het gedeelte van de spil dat zich onder de steen bevindt is weer 
vierkant, maar eindigt in een rond uiteinde dat in een ijzeren of stalen pot draait. Die pot 
is gemonteerd op een balk die omhoog en omlaag bewogen kan worden. Op deze manier 
is het mogelijk de afstand tussen de twee molenstenen bij te regelen, want met die balk 
wordt ook de kleine spil omhoog geduwd en die drukt weer de rijn in de bovenste steen in 
de hoogte. 

Zoals gezegd is de kleine spil een typisch windmolenonderdeel, al zijn er ook wel 
enkele watermolens, de grotere, waarin de spil wordt aangetroffen. Dat zijn dan water
molens die beschikken over een grote staande spil (koning) die van onder d.m.v. zijn 
spijlenrad of bonkelaar door het grote asrad aangedreven wordt en zelf bovenaan een 
kroonrad heeft, waarmee hij op zijn beurt de ronsels boven de stenen aan het draaien 
brengt. 

De kleine spil in de Westvlaamse molens heeft een vorm die afwijkt van die in het 
Brabantse gebied (Antwerpen, Brabant, Noord-Brabant). Die spil heeft van boven wel een 
nok, maar onmiddellijk daaronder zit een ronde of eigenlijk peervormige verdikking, die 
in de bus van de onderste molensteen draait (De Во 724; Despicht 57). De spil wordt daar 
ook naar genoemd, o.a. peerijzer. Uit de beschrijving die Husslage (57) geeft van de kleine 
spil in de Zaanse windmolen mag men opmaken dat het type kleine spil dat bolspil 
genoemd wordt, ongeveer dezelfde vorm heeft als de Westvlaamse spil: "De bolspil was 
ter plaatse (bij de bus. J.S.) 10 à 12 cm. dik. . . . Daartoe rustte de gewoonlijk pl.m. 1 m. 
lange en naar onder dunner wordende bolspil in een taatspot. . .";zie tek. 2, kaart 13a. 

De door Krook behandelde 19e-eeuwse kleine spil doet zo mogelijk nog meer aan het 
Westvlaamse type denken; zijn kleine spil heeft onder de nok een "zuiver rondgedraaide 
bor'ÍWWrXIH, 883). 

13.1. de namen 

Een aantal van de benamingen voor de kleine spil zijn te verklaren uit de aanwezigheid 
van de grote spil (zoals ook omgekeerd het geval is). Voorbeelden daarvan al de oudste 
twee namen: kleine spil, klein (molen-)ijzer. Maar ook de tegenwoordige namen zijn wat 

1. Volgens Wadström (238) is de kleine spil vroeger (gedeeltelijk) van hout geweest; ik heb er voor ons 
taalgebied geen gegevens over. 
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Afb. 25. De korenmolen van Gronsveld (L), die behoort tot het type torenmolen; zie ook de lijst van 
molenaars. 

dat betreft duidelijk: onderspü, onderijzer. Alle andere termen hebben te maken met de 
vorm van de spil en dan natuurlijk speciaal het bijzondere gedeelte dat in de bus van de 
onderste steen draait. 

Op de "oude" kaart is dat in de eerste plaats het woord hals. Dat deze naam oorspron
kelijk alleen maar een onderdeel van de kleine spil aangaf, bewijzen citaten als: die cleyn 
spille te verhalsene (Oudelande 1 113, ao 1343) en: hals an die cleyne spille {Amsterdam 
E 109, ao 1345). Dit hals is hetzelfde woord als de benaming voor het ronde gedeelte van 
de moleñas; zie hfst. 9. Hals duidde ook bij de kleine spil het ronde aspekt van het 
dikkere gedeelte aan, maar gaandeweg is het de naam voor het gehele onderdeel gewor
den. Het is echter niet altijd precies uit te maken of het bij een bepaalde attestatie al 
zover is. Ik heb nu alleen die vermeldingen van hals als benamingen voor de gehele kleine 
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spil opgevat, waar de kontekst dat rechtvaardigde; vgl. daarvoor het overzicht in par. 3 
van het vorige hfst. 

Eenzelfde soort ontwikkeling heeft ook de benaming peer doorgemaakt. Eerst was het 
de naam voor de in bepaalde streken peervormige verdikking. Een tussenstadium vormen 
de termen peerijzer en perestaf, die immers nog een benaming zijn voor het hele onder
deel: ijzer of staf mét een peer. De laatste fase is dan die waarin peer een pars-pro-toto-
naam geworden is. 

Evenzeer houden de volgende termen verband met de vorm van de kleine spil: borst-
spil, bolspil en boutspil. Borstspil is een samenstelling met borst in de betekenis "Verbree
ding of verdikking van het ijzer, rondom of aan weerszijden van halzen of tappen, in of 
aan assen" (WNT III, 600). Het is alleen niet precies uit te maken wat in de molenterm 
met borst wordt aangeduid; wellicht toch wel het gedeelte onder de nok, dus wat elders 
de hals heet. Dat is zeker het geval bij bolspil. Het simplex bol is volgens het Molenhoek 
van Krook het "ronde uiteinde van den roggerskop, waarop de bovensteen draait" (WNT 
III, 282). Ook Husslage gebruikte deze term, maar zijn beschrijving van de spil in kwestie 
lijkt me akkurater dan die van Krook. De kop van de bolspil bij Husslage gaat van boven 
over in een vierkante tapse pen, de nok, waarop dan het gat van de rijn past (Husslage 57). 
Het dikke gedeelte dat wel bol heet, is echter, anders dan bij Krook, niet bolvormig, zo 
min als die van de spil in het Moolenboek van Leendert van Natrus (Tweede deel, plaat V 
en VI; nagetekend in Husslage 54; zie afb. 17). 

De laatste benaming van het genoemde drietal, boutspil of boltspil, welke vormen in 
kleine aantallen voorkomen in resp. Friesland en Groningen, lijkt me een soort tautologi-
sche samenstelling. Bout heeft zelf nl. al de betekenis van 'staaf, stang, gewoonlijk van 
metaal' (WNT III, 755), en bovendien blijken de twee woorden, bout en spil, zelfs als 
eikaars synoniemen te worden gebruikt (WNT id.). Met betrekking tot de kleine spil is er 
niets uit te konkluderen. 

13.2. de kaarten 

Na het vorige hoofdstuk valt er over de kaarten van de kleine spil niet veel meer te zeggen. 
Vooral de kaart met de oude gegevens kan beschouwd worden als het komplement bij die 
van de grote spil. Waar de laatste grote spil heet, draagt de andere de naam van kleine spil. 
Zo ook binnen de ijzer-gxoep. We mogen gerust aannemen dat deze benamingen zo oud 
zyn als de windmolen zelf in onze streken. 

De namen peerijzer en varianten en verder hals zyn aantoonbaar jonger dan de andere. 
Om te beginnen zijn hun oudste attestaties van belangrijk recenter datum dan die van de 
vorige; ze zijn resp. van 1669 en 1499. Wat echter nog belangrijker is, hals komt als 
molenterm al veel eerder voor, maar is dan de naam van het ronde bovengedeelte van de 
kleine spil, zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben. Eigenlijk zet de betekenisver-
ruiming, waarvan de attestatie uit 1449 een eerste voorbeeld is, in de loop van de 16e 
eeuw pas goed door en dan blijken de oudste gegevens vooral uit het Antwerps-Brabantse 
gebied te komen. Het lijkt wel alsof deze ontwikkeling niet alleen ruimtelijk maar ook in 
de tijd in verband gebracht kan worden met de opkomst van staakijzer, zoals die in het 
vorige hoofdstuk beschreven is. Wel heeft hals aanzienlijk minder sukses gehad. Dat is 
gemakkelijk te begrijpen, immers hals had nu eenmaal ook de betekenis 'rond gedeelte 
van de kleine spil' en dat deel vormt in de visie van de molenaar toch een begrip; het is 
bijv. een onderdeel dat regelmatig gesmeerd moet worden. Bovendien is hals ook de naam 
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van het ronde gedeelte van de as. Staakijzer echter was een volkomen nieuw woord, dat 
geen enkele belemmering ondervond. 

De verbreiding van staakijzer heeft trouwens wel konsekwenties gehad voor de bena
ming van de kleine spil, want toen dat woord eenmaal ingeburgerd was en daarmee het 
oudere grote spil verdrongen had, was de weg vrij voor een vereenvoudiging van kleine spil 
tot spil. Opvallend is dan ook dat juist in het gebied waar staakijzer voorkomt, ook het 
simplex spil verschijnt, dat wil dus zeggen bezuiden de rivieren. Ten noorden ervan 
ontbreekt spil vrijwel totaal. 

Onder de met -spil gekombineerde benamingen zijn die welke betrekking hebben op de 
vorm van de kleine spil jonger dan de andere. Men mag bolspil, borstspü en boutspil zelfs 
zeer jong noemen, omdat er maar van twee een opgave van vóór 1900 bestaat, bolspil-
len, boutspillen (Dokkum В 30, ao 1860). Men kan zich dan afvragen of nu ook dat type 
spil zo jong is. Op de al genoemde afbeelding bij Leendert van Natrus (hier afb. 17), de 
oudste die ik in Nederland ken, heeft de kleine spil inderdaad een verdikking, die bij 
buitenlandse molens volledig schijnt te ontbreken. De spil van de Zwitserse watermolen, 
doordat hij door de onderste steen gaat vergelijkbaar met de kleine spil in de windmolen, 
heeft geen verdikking (Vieli afb. 12, Stàheli 19), evenmin de Portugese (Dias I passim). 
Ook de windmolens in Portugal hebben een kleine spil die van boven tot onder even dik is 
(Dias II, 88). 
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Uit de oudste Nederlandse gegevens betreffende de kleine spil is wel het bestaan van 
een hals, d.w.z. een rond gedeelte van de verder vierkante spil af te leiden, zoals ook bij de 
grote spil van de watermolen (zie daarvoor resp. par. 3 van dit en van het vorige hfst.), 
maar nergens blijkt dat die hals ook een extra zwaar gedeelte was. Terwijl dus de ontwik
keling van haL· van benaming voor een deel tot benaming voor de hele spil een zuiver 
taalkundig proces geweest moet zijn, hangt de verbreiding van peer en de daarmee samen
gestelde namen ten nauwste samen met de opkomst van een nieuw type kleine spil. Dat 
nieuwe type moet wel in West-Vlaanderen ontstaan zijn en, getuige de oudste gegevens, 
pas vrij laat, nl. in de 17e eeuw. 

Aangezien het peer-gebied praktisch grenst aan dat van bolspil, zich uitstrekkend van 
Zuid-Holland tot in Groningen, is het mogelijk dat dat noordwestelijke gebied eenmaal de 
kleine-spil-met-peervormige-verdikking aan Vlaanderen ontleend heeft, op zijn vroegst in 
de tweede helft van de 18e eeuw. In het Moolenboek van Van Natrus, dat van 1734 is, 
komt nog niet zo'n kleine spil voor als veel later door Husslage voor de Zaanstreek 
beschreven wordt. 

Een sterke aanwijzing voor een Westvlaamse expansie zie ik in het opmerkelijke feit dat 
de noordgrens van het peer-gebied samenvalt met die van het //zer-gebied, dat wil dus 
zeggen bij de grote rivieren in Zuid-Holland, in dit geval. Zeeland heeft bij de ontlening de 
hele benaming overgenomen, peerijzer dus, niet verwonderlijk, want het behoort ook op 
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de vorige kaart tot het ijzer-gebied. Nu is het juist opvallend dat er geen gebied is waar 
alleen het eerste woorddeel van peerijzer overgenomen is; er bestaan dus geen kombinaties 
als peerspil. 

We hebben hier dus waarschijnlijk een voorbeeld van het verschijnsel dat het ontlenen 
van een als beter gezien voorwerp zich over een groter gebied uitstrekt dan de expansie 
van de bijbehorende naam. Daarin staat dit geval niet alleen, al is het in de molentermino-
logie wel vrij zeldzaam. Ik kan wijzen op de benamingen voor de vang, die aanvankelijk 
verschilden naar gelang het type dat men kende, maar waarbij daar door de latere ontwik
kelingen niet veel meer van te merken is. 

De begrenzing van de nieuwe naam voor de nieuwe kleine spil is waarschijnlijk wel 
veroorzaakt door de omstandigheid dat -ijzer als naam voor een spil in het gebied ten 
noorden van de rivieren niet voorkwam. Men heeft er alleen het voorwerp ontleend en er 
een eigen naam aan gegeven die helemaal paste binnen de plaatselijke terminologie. 

Samenvattend: Met de Rijnlandse windmolen heeft zich de benaming kleine spil ver
breid, als tegenhanger van grote spil, in een gebied dat zich in grote lijnen laat aflezen uit 
de oudste fase van kaart 13b1. Daarnaast kwam en komt in het sp/7-gebied ook vaak de 
oppositie bovenspil-onderspil voor en een niet duidelijk kontrasterend steenspil. De Nor-
mandische molenbeweging bracht net als op de kaart GROTE SPIL gekonstateerd werd, 
de benamingen samengesteld met -ijzer met zich mee, hoofdzakelijk in de vorm klein 
ijzer. Deze situatie bestaat nóg in Pikardië waar de kleine spil tcho fer heet, letterlijk 
'klein ijzer'; de grote spil heet daar dan ook gran fer (Debrie 23 en 30). Een ander verband 
tussen het Pikardische en West-Vlaanderen heeft betrekking op de naam voor het dikke 
gedeelte van de kleine spil, want dat heet in Pikardië ook pouhère (= Fr. poire) (Debrie 
28). 

In de eerste windmolentijd behoorde het zuidwesten van ons taalgebied tot het areaal 
van klein ijzer, de rest kende spil of kleine spil. Deze verdeling illustreert nog eens het 
bereik van de beide expansiebewegingen. De situatie bleef ongewijzigd tot ongeveer de 
17e eeuw. Allereerst begon zich toen in Antwerpen-Brabant hals te ontwikkelen van naam 
voor een deel tot naam voor het geheel van de kleine spil. Een nieuw type spil bracht in 
Vlaanderen de samenstellingen met peer-. Taalkundig bezien gebeurde iets soortgelijks in 
Holland, waarbij aangenomen mag worden dat het nieuwe type kleine spil aan Vlaanderen 
ontleend is. In het noordwesten ontstonden daarbij namen als bolspil en borstspil. 

Tenslotte heeft de opkomst van staakijzer voor de grote spil het mogelijk gemaakt dat 
vooral in Noord-Brabant de samengestelde namen voor de kleine spil teruggebracht wer
den tot enkelvoudige. 

1. Dat er zoveel meer oude gegevens met betrekking tot de kleine spil zijn dan van de grote, komt 
omdat de eerste veel meer gerepareerd moest worden: hij draaide immers in een ijzeren of stalen poten 
dat veroorzaakte voortdurend slijtage. 
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13.3. het materiaal 

13.3.1. modern 

Lijst O, vraag 16a: hoe heet het rechtstaande ijzer dat door de onderste steen heen gaat en op een 

lijst 42a, vraag 22: (Hoe noemt U) de spil waar het ijzer (nr. 20, de rijn) op rust? 

Bij spil is ook gerekend: spiUeke L 316 

Bij onderspil ook: ondersteenspil F 191 : onderste spil G 55 
Bij bohpil ook: balspil В 13; boltspil С 26; balspil F 56; boltspil G 74 
Verder ook bij bolspil, om de kaart niet met teveel aparte tekens te belasten: halsspil В 74a, 
i 10,9; rijnspil L 183, 207b; taatsspil F 122, L 210 
Bij onderijzer ook (om de hiervoor genoemde reden): busijzer O 158, Ρ 51; pinijzer К 357, 
358b; spilijzer К 334; fonderijzer К 270 

niet opgenomen 

staf 1159, 200; klein spil С 71b; rogspil L 208a; spoorijzer К 307; steenas O 161 ; 
as van de (onderste) steen L 330, Q 241 
spilijzer В 56; 
nokspil С 40,43, 108a (steeds dezelfde invuller) 
ijzer ("spil dat door den legger staat en aan bovenkant de looper draagt") I 6; 7; К 2; 3; 4; 
42a (uit hetzelfde hs. M. v. Ginn.) 

niet gelokaliseerde gegevens 

perestaf 
peerstaf 
pere 
hals 

buitenlandse gegevens 

"spil" 

ein riehn spill 
spindel, spill, spitt 
spitt 
spill 
spinnel 
tragspindel 
onderspiel 
stone spindle 
stone spindle 

West-Vlaanderen, De Во2, 734 
id. 
Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 890-1 
Antwerpen, CV 527 

Sleeswijk-Holstein, Drube 82 
Sleeswijk-Holstein, Drube 81 
Sleeswijk-Holstein, Mensing III, 682 
Pommeren (1 plaats), Rehfeld 11 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. IV, 1231 
Bökel, Ottenjann 139 
Rijnland, Op de Hipt 124 
Engeland, Wailes 219 
Engeland, Freese 51 

"ijzer" 

langjäm 
langjaem 
langjaemet 
langjem 
langjämet 
langjaemet 
langjaem 
möhleisen 
molise 

Zweden, Wadström 236-238 
Falster (Denemarken), Kr. Meiler 
Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 
Virum (Denemarken), hs. Jaspersen 
Norum (Denemarken), Wadström 1934 
Hjerm (Denemarken), Skautrup 1930 
Denemarken, Spargelister 1; Bildhaefte fig. 24 
Sleeswijk-Holstein, Drube 81 
Pommeren (2 plaatsen), Rehfeld 11 



unneTse 
mausen 
moehlenisen 
mahlisen 
pîd' Пег ("pied de fer") 
tcho fer ("petit fer") 
coll-fero 

diversen 

nal 
pinn 
(mol-) gedrîw 
pwatale ("pointale") 
badil, vedell, batlet 
veio de baixo 

Pommeren (2 plaatsen), Rehfeld 11 
Pommeren (1 plaats), Rehfeld 11 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. IV, 1231 
Mecklenburg, id. 
Donceel (Henegouwen), Legros MVW V, 228 
Pikardie, Debrie 30 
Balearen, Moll 9 

Zweden, Wadstròm 237 
Pommeren (1 plaats), Rehfeld 11 
Pommeren (1 plaats), Rehfeld 11 
Namen, P. et L. Maréchal 183 
Balearen, Moll 9 
Portugal, Dias II, 11 

oude buitenlandse gegevens 

mühlenspill 
spitt 
spiel, spül 
kleines spill 
langes eisen, langjemet 
langjám 

Sleeswijk-Holstein ao 1678, Drube 81 
id. ao 1725, id. 
id. ao 1717, 1718, 1774, 1822, id. 
id. ao 1739, id. 
id. ao 1850, id. 
Zweden ao 1557, Wadström 237 

13.3.2. oud materiaal 

(Voor een overzicht van de benamingen voor alle drie de grote ijzers, te weten grote spil, rijn en kleine 
spil, zie par. 3.2 van het vorige hfst.). 

spil 

1317 
1318 

1320 
1342 
1343 

1344 

1345 

1384 

's-Gravenhage D 5 
Reimerswaal 
Beverwijk E 79 
Noordwijk E 131a 
Haamstede I 33 
lerseke I 97 
Beverwijk E 79 
Reimerswaal 
's-Gravenhage D 5 
Gapinge I 62b 
Goes I 69 
Poortvliet I 75 
Tolen I 77 
Borsele I 89 
Oudelandel 113 
Loosduinen D 4 
Amsterdam E 109 
Amsterdam E 109 
Amsterdam E 109 
Amsterdam E 109 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 

cleenre spille 
spille 
spille 
spille 
spille 
clenre spille 
deine spille 
spillen (mv) 
die spille te verstalen ende verhalsen 
spille 
cleen spille, spillekijn 
cleyn spille 
cleyn spille 
spille 
die cleyn spille te verhalsene ende te verstaelne 
spille 
van der spille te verstalen; van der spille te verstalen ende te langhen 
clene spille 
hals an die cleyne spille 
spille 
spille 
die spille II warven versteelt 
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1393 Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 

1394 Bergen op Zoom I 79 
1433 Vrouwenpolder I 62 
1446 's-Hertogenbos К 150 
1457 Zutfen F 179 
1460 Vrouwenpolder I 62 

Vere I 66 
Neywerkerke (bij 
Vere I 66) 
Sandyc (bij Vere I 66) 

1472 Zutfen F 179 
Aardenburg I 125 

1480 Doesburg F 204 
1481 Vere I 66 
1483 Doesburg F 204 

Vere I 66 
1489 Vere I 66 
1491 Vere I 66 
1492 Deventer F 133 

Vere I 66 
1493 Vere I 66 
1494 Vere I 66 
1501 Vere I 66 
1507 BoksmeerL187 
1521 Grave L 110 
1522 SambeekL188 

Sambeek L 188 
1523 MUL 158 
1524 MUL 158 

MUL 158 
1655 WeerseloG178 
1685 Roermond L 329 
1688 Doesburg F 204 
1703 Roermond L 329 
1706 Roermond L 329 
1710 Gerle L 224 
1711 Roermond L 329 
1720 Zutfen F 179 
1721 Zevenaar L 33 
1722 Roermond L 329 
1725 Ravenstein L 102 

Uden L152 
Reek L 153 
BoekelL183 

1728 Roermond L 329 
1733 Herten L 330 

Roermond L 329 
1734 Herten L 330 
1736 Laag Keppel L 35 
1738 Roermond L 329 
1796 Heist old Berg К 339 
18e eeuw Laag Keppel L 35 
1813 Balen К 277 
1849 Wiechen L 106 

spille 
die spille verstaelt ende den hals vergarwet 
spille 
spille 
molen spül 
spUlen (mv) 
spille 
spille 

die spille verhalset 
spille 
spyl 
de spülen (mv) te verstalene 
die spiUe voer versteelt ende gelenget 
spUle 
die muelenspyUe 
spUle 
spille 
yseren spille 
1 spiUe verwelt 
spUle 
spiUe 
spille 
spille 
die cleyn spyU mitten pannen verstelt 
spijlen (mv) 
cleijn spülen (mv) 
nije spUle 
de auwe ijser spijUe versteelt 
ijser spiUe (bij rosmolen) 
panne onder de spUle 
deine spiUe verstaelt 
spille 
de spU die afgeloopen is laaten verstaelen 
sporen daer in de spillen draeijen 
spU 
spU 
spel 
korte spijUe 
kleine spül 
spiUen (mv) 
kleyne spU 
kleyne spil 
kleyne spU 
kleyne spü 
spillen (mv) 
spil 
spUlen (mv) 
spU met spoor 
spillen (mv) 
spUlen (mv) 
spU 
spülen (mv) 
spü 
onderspü 



1858 
1860 

1897 

Gammelke G 206 
Dokkum В 30 
Dokkum В 30 
Koningshooikt К 294 

kleine ijzer 

1371 
1455 

1465 

peer (il 

1669 
1674 
1706 
1709 
1711 
1719 
1754 
1762 
1775 
1844 

hak 

1499 
1506 
1549 
1552 
1557 
1559 
1570 
1573 
1585 
1594 
1620 
1653 
1659 
1676 
1681 
1694 
1698 
1699 

Aendyc (bij Hulst I 142) 
MoenOl88 
Sint Denijs O 190 
Wervik N 130 

zer) 

Heule N 89 
Groede I 107 
OedelemI153 
Oudenaarde O 98 
OedelemI153 
Vijvekapelle H 38a 
Hoogstraten К 207 
Roeselare N 38 
Leupegem O 197 
Beselare N 79 

Gierle К 239 
Oud-Tumhout К 238 
Evergem I 200 
Ertvelde 1 164 
Evergem I 200 
Boechout К 282 
Antwerpen К 244 
Evergem I 200 
Evergem I 200 
Landegem I 230 
Essen К 189 
Maastricht Q 95 
Essen К 189 
Zevergem O 21 
Hasselt Q 2 
Testelt К 350 
Hasselt Q 2 
Hasselt Q 2 

18e eeuw Essen К 189 
1703 
1710 

1722 
1724 
1728 
1733 

1738 

Roermond L 329 
Grobbendonk К 268 
OerleL224 
Roermond L 329 
Bmssel Ρ 65 
Roermond L 329 
Essen К 189 
Roermond L 329 
Roermond L 329 

korte spil en pot 
boutspillen (mv) 
bolspilkn (mv) 
spil 

t cleene yser 
tcleene ysere dat duer den steen gaet 
tcleene muelenysere 
tcleene ysere 

peeriser 
peerdijzer (lees: peerijzer) 
perre met het sporre 
perre 
peire 
peire 
hals met staele peer 
peire 
herre (lees: perre) 
piere 

hals 
hals 
hals 
hals 
hals 
halse 
halsen (mv) 
hals 
hals 
als 
hals 
half (lees: hals) 
meulenhals 
halspanne (= de pot waar de hals in draait) 
den hals sijnde eener geutelinck 
molenhals 
hals 
hals 
halsen (mv) 
hals 
hals (watermolen) 
hals 
hals 
molenhals 
hals 
hals 
hals 
hals 
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1739 
1744 
1746 
1754 

1755 
1756 

1776 
1782 

1788 
1792 
1849 
1864 

1768 

Breda К 160 
Brussel Ρ 65 
Zevergem 0 21 
Hoogstraten К 207 
Heist o/d Berg К 339 
Hammel 213 
Vlierden L 243 
Asten L 263 
Kalmthout К 201 
Sint-Martens-Bodegem 
0171 
Onkerzele 0 228a 
Hulst I 142 
Wiechen L 106 
Sint Janssteen I 143 

Beert 0 285 

hals 
hals 
halspanne 
hals met staele peer 
halsen (mv) 
hals 
hals (watermolen) 
hals 
halsen (mv) 

molenhaelsen (mv) 
hals 
zwaanhalse (mv) 
hals 
halzen (mv) 

pinne 
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Afb. 26. As en aswiel van de Zandwijker Wipwatermolen, die in 1699 gebouwd is. 
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14. HETASWIEL 

14.0. het begrip 

Aan de as van zowel de water- als de windmolen bevindt zich het aswiel, dat tot taak 
heeft de horizontaal draaiende beweging van de as als een vertikale door te geven aan het 
spijlenrad. Het aswiel is het grootste inwendige wiel in beide molentypes. Dat van de 
windmolen heeft een doorsnede van ongeveer 3 meter en is 35 cm. breed (Husslage 12-13) 
en ook bij het aswiel van de watermolen komen dergelijke afmetingen voor. 

De konstruktie van dit wiel is door de eeuwen heen vrijwel ongewijzigd gebleven. Uit 
de overgeleverde benamingen valt af te leiden dat het aswiel bestond uit kruisarmen, 
plooien en een velg waarin de kammen gestoken waren. Kruisarmen waren en zijn vier 
balken die de moleñas omsluiten; ze vormen min of meer de spaken van het wiel. Tussen 
de uiteinden van de armen zitten de vier plooien, zware stukken hout in de vorm van 
cirkelsegmenten. Daaromheen sluit dan de velg. Bij de windmolen gaat over de velg vaak 
nog een metalen hoepel om slijtage door de werking van de vang tegen te gaan. Loodrecht 
op de velg worden de kammen ingebracht. Hun aantal kan sterk variëren. In Noord-Bra-
bant ligt het tussen de 53 en 85 kammen, al zijn deze uitersten vrij zeldzaam: meestal zijn 
er 65-75 (Zoetmulder passim). 

De oudste water- en windmolens hadden maar één aswiel dat, als het korenmolens 
betrof, ook maar één paar stenen aan kon drijven. Al vroeg heeft men geprobeerd daar 
verandering in te brengen om het rendement van de molen groter te maken. Twee oplos
singen hebben blijvende waarde gehad. By de eerste — dit woord heeft hier geen chronolo
gische betekenis — werd een tweede gang kammen aangebracht aan de voorzijde van het 
aswiel. Op die manier was het mogelijk twee spijlenwielen aan te drijven elk met zijn eigen 
paar stenen. 

De andere verbetering hield in de konstruktie van een tweede aswiel, waardoor even
eens een tweede maalgang bediend kon worden. Van deze twee vernieuwingen heeft 
alleen de laatste gevolgen gehad voor de naamgeving. Ik zal er daarom in de volgende 
paragrafen nog op terug komen; zie ook afb. 24. 

14.1. de namen 

In etymologisch opzicht leveren de benamingen voor het aswiel geen andere problemen 
op dan die van de verschillende delen van die namen. Ik heb aan de oplossingen die de 
woordenboeken daarvoor bieden niets toe te voegen en ga daarom over tot de meer 
semantische aspekten. Vooraf wijs ik erop dat ik op mijn kaarten het onderscheid tussen 
wiel en rad verwaarloosd heb, eenvoudig omdat de geografische verdeling van deze woor
den als molenterm vrijwel gelijk is aan die van de woorden in meer algemene betekenissen 
(vgl. Taaiatlas III, 7). Wel schijnt het dat rad in de 14e en 15e eeuw verder naar het 
westen voorkwam. 

Op de kaart met de oudste gegevens verschijnt een opvallend groot aantal plaatsen waar 
het simplex wiel/rad geattesteerd is. Dat vindt zijn verklaring in het feit dat het hier 
meestal een onderdeel van de windmolen betreft, die in de eerste eeuwen nl. maar één 
wiel van deze vorm kende. Het enige andere ermee te vergelijken onderdeel, het ronsel, 
was anders gekonstrueerd : het bestond uit twee schijven waartussen spijlen zaten. Het 
ronsel heeft dan ook vrijwel altijd een naam gehad die in niets aan het woord wiel of rad 
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Afb. 27а. Gedeelte uit "de prisie van ons III wateimuelens" te Leupegem (В), anno 1571 ; Stadsarchief 
Oudenaarde. 

154 

file:///4fcv


Tramkriptie van de hiernaast afgedrukte tekst 

Overzien inde cooren muelene het camwiel 
metten yserwercke ende het spiUegheloop ende 
dwaterwiel metten assen met synen yserwercke 
Item noch overzien in de schus muelene an 
anghaende de cooren muelene dwaeterwiel 
ende camwiel metten asse ende spillegheloop met 
al den ijserweerck 
Item den steenreep met drie windaesreepen 
met een sack reep tsaemen 
Item noch oversien het slachwerck inde voorschr. 
muelene Eerst de slachbank met hueren 
yserwerck ghereserveert de teijlooijren ende 
meijntselen ande stampen ten alven ghanghe 
gheen somen daer vooren 
Item de lae met de leesten met de wegghen 
Item voor beede de winden thalver slete 
Item voor beede de jaght ysers 
Item noch thien broot sacken 
Item de panne met potysere met den roerwercke 
Item de ramp asse met den wielle ende met den 
yserwercke 
Item noch vier stampen met beede de heyen 
met al huer ghereet 
Item de asse met asse met dwaeterwiel 
ende camwiel bedraeght 
Item noch over in de veerste muelene 
de asse met het camwiel ende water wiel ende 
spillegheloop met alle den yserwercke 
Item den steenreep ende den lanterren reep 
Item in de veerste muelene syn de steenen 
ghepresen VIII lib. p. den dume ende den 
ligghere es bevonden VII dumen ende den 
loopere VIII dumen bedraecht ter some van 
Item angaende dmuelenysere ende den rijne 
ende den graenstock es bevonden dat versleten es 

CLXXXVI lib. p. 

CLVI lib. p. 

X lib. p. 

XXXVIII 
III 
1111 
VIII 
XXX 
XIII 

XXXII 

XXI 

LVI 

CLX1I 
XIIII 

cxx 
XI 

lib. p. 
lib. X s p. 
lib. p. 
lib. p. 
s p. 
lib. p. 

lib. ρ 

lib. ρ 

lib. ρ 

lib. ρ 
lib. ρ 

lib. p. 

lib. p. 

Afb. 27b. Een van de in het hiernaast afgedrukte handschrift genoemde molens. 



herinnerde; vgl. hfst. 17. In gebieden echter waar men wel overeenkomst zag tussen aswiel 
en ronsel, Oost-Vlaanderen bijv., werden ze onderscheiden als resp. groot wiel en klein 
wiel. 

Bij de watermolen was het anders; die had immers een wiel meer dan de windmolen en 
wel het schoepenwiel. De terminologische moeilijkheden die dat met zich meebracht 
werden opgelost door elk een determinerende naam te geven. Het schoepenwiel heette 
dan meestal waterwiel of -rad, voor het aswiel waren vóór 1600 de volgende namen in 
gebruik: kamwiel of -rad, korenwiel en binnenwiel of -rad. Deze laatste naam onder
scheidt het aswiel van het schoepenwiel, dat zich steeds buiten het molengebouw bevond. 
Korenwiel heeft te maken met het feit dat het aswie! wat zijn positie betreft, meer bij het 
malen betrokken is. Kamwiel, -rad geeft aan op welk punt het aswiel wezenlijk van het 
schoepenwiel verschilde. 

Het op kaart 14c maar één keer voorkomende vangrot is merkwaardig omdat het 
afkomstig is uit een handschrift van Simon Stevin (Stevin 398 vlgg.). Zijn Besteck van een 
viercante watermolens (sic! ) in Duvelandt behelst een overzicht van de onderdelen van 
een zgn. wipwatermolen. Dit type poldermolen beschikt net als de latere Hollandse molen 
over twee kamwielen, één aan de as, één onder aan de vertikale spil, die koning heet. Het 
onderste kamwiel heet bij Stevin eenvoudig camrat, voor het aswiel koos hij een naam, 
vangrot, die tegenwoordig merkwaardig genoeg in zijn geboortestreek West-Vlaanderen de 
gebruikelijkste benaming is voor het achterste kamwiel in de standerdmolen met twee 
aswielen. Dat er verband bestaat tussen beide feiten is niet erg waarschijnlijk, omdat het 
twee verschillende soorten molens betreft en ook omdat het woord blijkens kaart 14b in 
de tussenliggende periode nog bijna niet voorkomt. 

Deze tweede kaart telt twee nieuwe namen, korenmolenwiel en bovenwiel. De eerste 
behoort in de standerdmolen, d.w.z. weer het type met twee aswielen. Het korenmolen-
wiel genaamde wiel, dat zich achter in de molen bevond, dreef het stenenpaar aan waar
mee rogge oftewel koren gemalen werd; het andere aswiel bediende de stenen voor het 
malen van byv. boekweit. 

Bovenwiel is de naam van het aswiel in de Hollandse molen, waarmee dat wiel onder
scheiden wordt van het kamwiel onderaan de koning, dat onderwiel genoemd wordt (Van 
Natrus 1734, 3 en passim): zie afb. 17 en 26. 

De laatste kaart, waarop de verbreiding van de hedendaagse benamingen te zien is, 
levert ook weer twee nieuwe termen op, nl. kroonrad of -wiel en asrad of -wiel. Deze 
laatste heeft een duidelijk determinerend karakter: men kan er het wiel mee onderschei
den van alle andere aanwezige wielen. Het is duidelijk dat asrad, -wiel alleen voorkomt bij 
molens met maar één zo'n wiel. Kroonraderen zijn wielen waarbij de kammen loodrecht 
op de velg staan (Schepers 52). Het aswiel is zo'n wiel, vandaar dat kroonrad of -wiel in 
sommige plaatsen van soortnaam "eigennaam" geworden is. 

Op deze kaart verschijnt opnieuw een naam die in de eerste periode vrij belangrijk 
geweest is, nl. groot wiel of rad. Toen diende die benaming om het aswiel te onderschei
den van het ronsel, nú van het kamrad onderaan de koning in de Hollandse molens. 

14.2. de kaarten 

Een vergelijking van kaart 14c met kaart 0c, die van de verbreiding van de verschillende 
molentypen vóór 1600, toont een opvallende overeenkomst tussen het gebied van de 
watermolen en dat waar in dezelfde periode de benaming kamrad / -wiel voorkwam. Dat 
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die samenval geen toeval is, bewijst de huidige situatie in het Duitse taalgebied. Overal 
waar de watermolen een dominerende positie heeft, dat is eigenlijk het hele gebied ten 
zuiden van Keulen tot in Zwitserland, is kammrat vnjwel de enig voorkomende benaming. 
Uit enkele oudere gegevens mag gekonkludeerd worden dat dat woord waarschijnlijk ook 
nooit een konkurrent gehad heeft. Zo absoluut kan het voor het Nederlandse taalgebied 
niet gesteld worden, want daar kwamen vóór 1600 toch enkele heteroniemen voor 
corenwiel en binnenrad, zij het dat hun areaal steeds erg klein gebleven is. 

In zekere zin werd de naamgevingsproblematiek met de komst van de windmolen een 
stuk eenvoudiger, want terwijl de watermolen er twee wielen op na hield, een waterwiel 
en een kamwiel, was er in de windmolen maar één voorhanden. Vandaar dan ook dat in 
de oudst bekende termenverzamelingen die op de windmolen betrekking hebben, het 
aswiel steeds met het eenvoudige wiel / rad aangeduid wordt, behalve dan, zoals we gezien 
hebben, in enkele plaatsen in Oost-Vlaanderen. 

Dat ook bij watermolens dat simplex wel eens voorkomt is hieruit te verklaren dat 
uiteindelijk een specifikatie van één van beide wielen voldoende is om misverstand te 
voorkomen, als het ene waterwiel genoemd werd, kon bij het andere met wiel volstaan 
worden, al moet gezegd dat deze situatie niet de gebruikelijkste is. 
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14b. ASWIEL {brake wheel), 1600-1900 

/ bovenrad, -wiel 
ν groot rad, wiel 

(§> kamrad, -wiel 
• vangrad, -wiel 
| korenmolenwiel 
O rad, wiel 
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TCamrad / -wiel is al vroeg ook door de windmolenaars overgenomen, maar naar het 
schijnt, gebeurde dat in deze eerste periode toch alleen in de watermolenstreken. Overne
men is trouwens waarschijnlijk niet eens het juiste woord, immers het kwam nogal eens 
voor dat een man die eerst een watermolen bediend had, overging op de nieuwe wind
molen. 

Kaart b bij dit hoofdstuk bewijst dat kamrad / -wiel een naam was die aansloeg. Het 
woord blijkt in de periode 1600-1900 voor te komen in gebieden die nooit een water
molen gekend hebben, in elk geval niet in deze tijd, bijv. West-Vlaanderen en Utrecht. In 
het Duitse taalgebied moet de verbreiding trouwens zelfs spektakulair genoemd worden. 
Kamrad komt er tegenwoordig in elk geval voor overal waar maar molens zijn en steeds 
heeft het woord vrijwel geen konkurrent naast zich. Ook in Skandinavië is deze term in 
vormen als knaghjulet, kamhjulet praktisch de enig bekende. 

Deze kaart toont ook de eerste sporen van enkele belangrijke veranderingen, in het 
bijzonder in West-Vlaanderen en Noord-Holland. In het eerste gebied bewijst vangwiel dat 
daar dan al de eerste standerdmolens met twee aswielen zijn verschenen, ze dateren uit de 
19e eeuw, wat gezien het vrij grote aantal opgaven van andere vaak oudere benamingen in 
die streek, een aanwijzing vormt dat de twee-wielige standerdmolen niet zo erg oud zal 
zijn. 

De oudste opgaven van bo ven wiel vinden we in Noord-Holland en wel in enkele bestek-
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een van molens van het nieuwe type dat nu Hollandse molen heet; het is de molen met 
een draaibare kap. De opgaven dateren uit de 17e eeuw, één zelfs al van 1607, d.w.z. kort 
na de "uitvinding" van dit soort molen. In vorige hoofdstukken, o.a. 2. DE SCHOREN, is 
al gebleken dat de verbreiding van de Hollandse molen taalgeografische konsekwenties 
gehad heeft. Ook de benaming bovenwiel lijkt zich in zijn spoor te hebben verspreid. Er 
ontbreken te veel gegevens op kaart b om te kunnen uitmaken of dat proces vóór 1900 al 
ver gevorderd was, maar waarschijnlijk is het wel, gelet op vorm en omvang van het 
bovenwiel-gebied op kaart a. De term blijkt zich nu te hebben meester gemaakt van het 
hele Westen en een deel van Groningen. Het heeft er alle schijn van dat ook Friesland tot 
het gebied van bovenwiel behoord heeft; uit 1860 dateert daar tenminste een opgave 
bovenrad. Aan die situatie is een eind gekomen door het binnendringen van een andere 
benaming, aswiel. De opkomst van dit laatste woord moet recent genoemd worden, want 
vóór 1900 is het nergens genoteerd; ook in het WNT zal men het vergeefs zoeken. Een 
andere aanwijzing dat aswiel niet oud kan zijn vormt de nagenoeg volledige afwezigheid 
ervan in het aangrenzende Duitse taalgebied; alleen in Pommeren komt eenmaal wellen-
kammrad voor (Rehfeld 120). Ik acht een verbreiding van aswiel vanuit een gebied dat 
verder geen markante benaming kende en kent het waarschijnlijkst en opteer daarom voor 
een ontstaan in Oost-Nederland: Overijsel en of Gelderland. De naam ligt trouwens zo 
voor de hand dat men er op tal van plaatsen in heel het taalgebied wel gevallen van 
aantreft. 
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Merkwaardig zijn de vrij talrijke opgaven vangrad / -wiel in Gelderland en, zij het 
minder, Overijsel. De weinige standerdmolens die deze provincies nog bezitten, hebben 
steeds maar één aswiel, net als de andere typen windmolens natuurlijk. De naam kan 
daarom niet ontstaan zijn uit een oppositie van een vangwiel en een tweede wiel aan de as. 
Trouwens mijn informanten daar zijn allen molenaar op een Hollandse molen geweest. De 
benaming vangrad / -wiel kan daarom alleen bedoeld zijn om het aswiel te onderscheiden 
van het kamwiel onderaan de koning, dat spoorwiel of kroonwiel genoemd wordt. 

Dat ligt anders in de beide provincies Vlaanderen, waar mijn gegevens voornamelijk 
afkomstig zijn van standerdmolenaars. Aangezien de meeste standerd molens in dat gebied 
juist wel twee aswielen kennen, dient vangrad / -wiel hier om het achterste aswiel te 
onderscheiden van het voorl'molenjwiel. Op kaart b hebben we gezien dat de oudste attesta
ties van vangwiel te vinden zijn in Vlaanderen. Ook kaart a steunt de veronderstelling dat de 
technische vernieuwing van de twee aswielen daar ontwikkeld moet zijn. Of de opgaven 
vangwiel in Zeeland een aanwijzing vormen dat men ook daar dit soort standerdmolens 
gekend heeft, is niet na te gaan. Het voorkomen van de naam zelf is geen bewijs omdat 
vangwiel, zoals we al gezien hebben, ook bij molens met één aswiel wel gebruikt wordt. 
Datzelfde geldt voor de opgaven in de Belgische provincies Antwerpen en Brabant, al is de 
kans dat daar tweewielige standerdmolens voorkomen groter, gezien het feit dat dit 
molentype ook in het Naamse gebied bestaan. De twee aswielen worden daar resp. ge
noemd: li grand et li p'tit royin (Paul et Lucien Maréchal 184). 

In Noord-Brabant blijkt groot rad de meest gebruikte benaming te zijn. Het is dezelfde 
term als die voorkomt op kaart с (de namen vóór 1600), met dit verschil dat het aswiel 
toen onderscheiden moest worden van het ronsel, terwijl er nu een oppositie met het 
kroonwiel mee wordt uitgedrukt. Groot rad verkeert in soortgelijke omstandigheden als 
vangwiel, dat ook bij twee typen molens werd gebruikt, echter telkens om er het aswiel 
mee te onderscheiden van een ander wiel. Het Brabantse groot rad / wiel zal niet oud zijn. 
Om te beginnen ontbreekt het woord in dit gebied vóór 1900 geheel en al. Vervolgens 
heeft groot rad ook geen kans gezien in het Duitse taalgebied binnen te dringen, wat bij 
wat oudere benamingen nog wel eens gelukt is: vgl. bijv. het niet eens zoveel oudere 
zwaarden op kaart 2a. DE SCHOREN. 

Ook in Noord-Groningen wordt groot rad / wiel gebruikt, maar hier blijft de naam niet 
binnen de Nederlandse grenzen. In verschillende delen van Noord-Duitsland komen vor
men voor als grot kammrad, maar zelfs in Zweden: det stora kugghjulet (Wadström 75). 
In alle gevallen gaat het dan om het aswiel van de Hollandse molen. Dit verspreidings
gebied herinnert sterk aan dat van de naam schoren op de gelijknamige kaart (hfst. 2), 
waar ik de verbreiding in verband gebracht heb met die van de Hollandse molen zelf. Het 
is daarom niet ondenkbaar dat het Groningse groot rad op dezelfde wijze geëxporteerd is 
als schoren, misschien zelfs in dezelfde tijd, d.w.z. in de loop van de 17e eeuw. Dit 
natuurlijk op voorwaarde dat de Groningse molenaars het Hollandse bovenwiel aanvanke
lijk niet geaccepteerd hebben en de voorkeur gaven aan een andere naam, groot rad / wiel. 

De ont- en verwikkelingen met betrekking tot de naamgeving van het aswiel leiden tot de 
konklusies dat geen taalgebied als het Nederlandse zo'n duidelijke weerspiegeling vormt 
van de geschiedenis van de verschillende molentypes en hun onderlinge relaties. Ook 
molinologisch gesproken kunnen de Lage Landen beschouwd worden als de delta waar 
alle stromingen samenkomen. 
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14.3. het materiaal 

14.3.1. hedendaags materiaal 

Lijst O, vraag 11a: (Hoe noemt U) het grote kamwiel aan de moleñas? (zie afb.) 

Lijst 42a, vraag 8: (Hoe noemt U) het grote kamwiel aan de grote as? 

Geen onderscheid is op de kaarten gemaakt tussen wiel en rad. omdat de geografische verdeling daarvan 
voor de molenterminologie niet relevant is. 

bij asrad ook: asse(n)rad F 98, 184, M 4, 7, 10, К 39 

bij bovenwiel ook gerekend: bovenkamwiel I 24, К 26; en groot bovenwiel I 54 

bij groot rad ook: grote rad С 68, I 18, К 122, 163, L 164, 288; en ook: groot(e) kamwiel / -rad 
F 111, I 155, 182, К 174, L 162, 200, 207, 245, O 45; alsmede: grote molenrad G 210 

bij vangrad ook gerekend: vangerad / -wiel N 130, 139, 144, O 30, 92; en prangrad / -wiel I 221a, 
К 270, 337,Ρ 46, 51,94 

unika of weinig voorkomende vormen 

aandrijfwiel Ρ 51 
achterwiel Η 54 
drijfwielQ113 
hoofdkamwiel I 141 
kapwiel L 285 
kommandowiel 0 171 
korenmolenwiel К 341a 
molenrad / -wiel L 286,430 
rad L147,419 
swongrad, swoonkrad G 225, Q 113 
tandrad L 224 
werkwiel E 18 

eveneens niet opgenomen zijn een aantal opgaven kroonrad waarvan niet kon worden vastgesteld of het 
benamingen voor aswiel waren: E 229, К 97,191. 312; 
onjuiste opgaven als spoorwiel, sterrewiel 

niet gelokaliseerde gegevens 

aswiel Antwerpen, CV 168 
assewiel West-Vlaanderen, De Во 61 
kamwiel Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 890-891 
kamwiel, kamrad Antwerpen, CV 616 
vangewiel West-Vlaanderen, De Во 1239 
vangewiel Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 890-891 
vangwiel Antwerpen, CV 1314 

buiten het bestek van de kaart: groot rad c, 13,2 

buitenlandse gegevens 

•'asrad" 

wellenkamrad Pommeren (één plaats), Rehfeld 120 

"groot rad" 

stora kugghjulet Zweden, Wadström 49 
grot rad Pommeren (één plaats), Rehfeld 120 
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(grote) kammrad 
grot kammrad 
grode kammrad 
grossen kammrad 
grand ro.ègn 
grand royin 

"kamrad" 

kammrad 
oude gegevens Sleeswijk-Holstein: 
cambrait ao 1637 
kam-rad ? 
camrad ao 1774 
camm-radt ao 1777 
kammradt ao 1836 
knagehjulet ao 1850, alle Drube 72 
kammrad 
knaghjul 
knaghjulet 
kamhjulet 
kammradd 
kammrad 
kammrad 
xammrad 
kamrat 
róa dentáye 
roda de dentro 

"rad" 

rouhé 
roue 
royin 
rouet 
rué e.d. 
roda 
rouet 
royen, rouwin 
roien 
rodet, roda 
roda 
rodetum 
rodet 

allerlei 

hattehjulet 
brake-wheel 
brake-wheel 
face-wheel 
raudenrad 
cône 
grand hérisson 
grand tour 
rua di marmalle 
(ma d') engrenazo 
coronna 
pulie 
entrosga 

Pommeren (10 plaatsen), Rehfeld 120 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. IV, 1229 
Hadel, Teut II, 322 
Bökel, Ottenjann 125-149 
Donceel, (Henegouwen), MVW\, 205-240 
Namen, P. et L. Maréchal 184 

Sleeswijk-Holstein, Drube 72 

Sleeswijk-Holstein, Mensing 111,3 
Jullingsholm (Denemarken) 
Brorup (Denemarken) 
Denemarken (elders dan in Brorup), Skautrup 
Lübeck, Schumann 62 
Rijnland (allg.), Rh. Wtb. IV, 115 
Rijnland, Op de Hipt 126 
Deutsch Wallis (Zwitserland), StSheli 116 
Romanisch Bünden (Zwitserland), Vieli 40 
Valais Romain (Zwitserland), Stäheli 20 
Portugal, Dias e.a. I, 67 (en passim) 

Pikardië, Debrie 29 
Houtaing, J. Dewert et L. Maréchal MVW 5 
Namen, id. 
St. Thomas de Conac, Yvon 
Valais Romain (Zwitserland), Stäheli 20 
Balearen, De B. Moll 24 
Chézact 1800, Yvon 
Warfusée resp. ao 1684, 1683, Rouche 
Huyaol643,MFW'V 
Avignon ao 1467, Pansier II, 213 
Avignon ao 1436, Pansier II, 163 
Avignon ao 1399, Pansier II, 110 
Avignon ao 1370, Pansier III, 149 

Denemarken (elders dan in Brorup), Skautrup 
Kent (Engeland), Finch 
Engeland, Freese 41 
Engeland, Freese 41 
Pommeren (één plaats), Rehfeld 120 
Brabant wallon (passim), Smeyers 34 
id., Smeyers 34 
id., Smeyers 34 
Valais Romain, Stäheli 20 
id., Stäheli 20 
Savois, Stäheli 20 
Valais Romain, Stäheli 20 
Portugal (passim), Dias II, 19 en passim 
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14.3.2. oud materiaal 

wiel I rad 

1342 
1343 

1345 
1346 
1369 
1370 
1371 

1372 
1374 
1389 
1393 

1407 
1433 
1445 

1459 
1481 
1482 
1484 
1489 
1491 

1493 
1494 
1506 
1523 
1539 
1543 
1607 
1643 
1672 
1714 
1754 
1820 
1854 

Brouwershaven I 36 
Loosduinen D 4 
's-Gravenhage D 5 
Rotterdam К 5 
Amsterdam E 109 
Amsterdam E 109 
Kalloim 
Haasdonk 1181 
Hulst I 142 
Zelberge (bij Hulst) 
Verrebroek I 150 
EekloIISS 
Bergen op Zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Apeldoorn F 151 
Vrouwenpolder I 62 
ZutfenF179 
Zutfen F 179 
Oudenaarde O 98 
Vere I 66 
Deventer F 133 
Deventer F 133 
Haasdonk 1181 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Essen К 189 
Mil L 158 
Zutfen F 179 
Essen К 189 
Middenbeemster E 73a 
lienden L 11 
Amsterdam E 109 
Sint-Truiden Ρ 176 
Utrecht E 192 
Purmerland (bij E 72) 
Purmerland (bij E 72) 

kamwiel 1 kamrad 

1392 
1426 
1445 
1449 
1455 

1457 
1472 
1484 
1500 

1507 
1511 

1516 

Geldern ι €4,5 
Hoek I 137 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
MoenO 188 
Sint Denijs 0 190 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
WilerQ201 
Peer L 355 
Vorst 0 248 
BoksmeerL187 
Ertvelde I 164 

KuikL159 

wiel 
twiel 
twiel 
twiel 
rat 
trat 
wiel 
dwiel 
twiel 
twiel 
wiel 
twiel 
rat 
rat 
wiel 
rat 
wiel 
rat 
raet 
wielen (mv) 
wiele 
raeden (mv) 
raede 
dwiel 
radt 
wijel 
twiel 
wiel 
radt 
rat 
rade 
wiel 
wiel 
ratt 
wielen (mv) 
radt 
wiel 
wiel 
wiels (mv) 

camprat 
camwiel 
kammeraet 
kamrat 
tcamwiel 
tcamwiel 
kamrat 
kamrat 
kamprat 
campraet 
tcamrat 
camrat 
tcantwiel 
(lees: tcamwiel) 
kamraet 



1531 
1534 

1552 
1557 
1559 
1569 
1571 
1573 
1586 
1593 
1594 
1602 
1606 
1610 
1623 
1625 
1627 

Vierlingsbeek L 190 
Grave L I 10 
Grave L 110 
Idegem 0 223 
Ertveldel 164 
Evergem I 200 
Boechout К 282 
Munsterbilzen Q 82 
Leupegem 0 197 
Evergem I 200 
OosthaniK315 
Boricelo G 252 
Landegem I 230 
Sint Michielsgestel L 177 
Leuven Ρ 88 
Doesburg F 204 
Gronsveld Q 193 
Doesburg F 204 
Gronsveld Q 193 

ca 1630 Hasselt Q 2 
1634 
1635 

1639 

1646 
1652 
1653 
1655 
1665 
1666 
1669 
ca 167 f 

1676 
1681 

1682 
1694 
1695 
1700 
18e e. 
1703 
1706 
1708 
1709 
1711 
1714 
1717 
1719 

1720 
1721 
1722 
1723 
1724 

1725 

Zutfen F 179 
Maastricht Q 95 
Kanne Q188 
Maastricht Q 95 
KanneQ188 
GeetbetsPlO? 
Zelem Ρ 44 
Maastricht Q 95 
WeerseloG178 
Leuven Ρ 88 
Hedel К 144 
Heule N 89 

i Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Zevergem 0 21 
Evergem I 200 
Tongeren Q 162 
Tielt Ρ 38 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Heist o/d Berg К 339 
Essen К 189 
Roermond L 329 
OedelemI153 
Meersen Q 99 
Oudenaarde O 98 
OedelemI153 
Genk Q 3 
Zutfen F 179 
Huizen E 127 
VijvekapeUe Η 38a 
Zutfen F 179 
Utrecht E 192 
Roermond L 329 
Antwerpen К 244 
Brussel Ρ 65 
Brussel Ρ 65 
Ravenstein L 102 
UdenL152 
Reek L 153 

camratt 
campratt 
camratt 
cam wiel 
tcamwiel 
cam wiel 
camwyel 
kampraedt 
camwiel 
camwiel 
campradt 
kamraeth 
camwiel 
campraderen (mv) 
camp rat 
kamraede 
campratt 
kamradt 
campratt 
camprat 
camrat 
campraedt 
campradt 
campraedt 
kampradt 
camprayen (mv) 
camrat 
kamprayer (mv) 
kamrat 
camradt 
kamrad 
camwiel 
kamradt 
kamrat 
kamwiel 
camewiel 
camprat 
kampraeders (mv) 
kaemraet 
kamradt 
camrat 
kamwielen (mv) 
kampraederen (mv) 
camwiel 
campradt 
camwiel 
camwiel 
campraden (mv) 
kamradt 
kamrat 
camwiel 
camrat 
camraden (mv) 
campradt 
camwiel boven 
camwiel 
camradt 
caemrat 
caemrat 
caemrat 
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1727 
1728 
1732 
1737 
1739 
1744 
1745 
1746 
1747 

1755 
1756 
1759 

1760 
1762 
1764 
1768 
1771 

1773 
1775 
1776 
1782 
1792 
1794 
1796 

1800 
1807 
1813 
1849 
1850 
1884 
1888 

Boekei L 183 
Almelo G 173 
Roermond L 329 
Herten L 330 

caemrat 
kamrade 
campraederen (mv) 
campRaedt 

St-Martens-Bodegem O 171 camwiel 
Breda К 160 
Brussel Ρ 65 
Antwerpen К 244 
Zevergem0 21 
Hoogstraten К 207 
Vlierden L 243 
Asten L 263 
Hammei 213 
Vlierden L 243 
Aarschot Ρ 25 
Aarschot Ρ 25 
Doesburg F 204 
Roeselare N 38 
Lochern G 246 
Beert O 285 
Geraardsbergen 0 228 
Onkerzele O 228a 
Maaseik L 372 
Leupegem O 197 
Kalmthout К 201 

(groot) kamrat 
cammeradt 
camwiel 
kamwiel 
kamrat 
kamrat 
kamrat 
camwiel 
kamprat 
camradt 
camraeders (mv) 
kamrat 
camwiel 
kamradt 
camwiel 
camwiel 
camwiel 
campradt 
camwiel 
kamwielen (mv) 

St-Martens-Bodegem 0 171 camraedens (mv) 
Waalwijk К 141 
Oudenaarde O 98 
Brugge H 36 

Gennep L 231 
TematO 166 
Balen К 277 
Wiechen L 106 
Oudenaarde O 98 
Gennep L231 
Mater O 123 

hsStevinao 1589 

grote wiel / grote rad 

1371 

1372 
1465 
1524 
1527 
1549 
1583 
1585 
1589 

1647 
1674 
1717 
1718 

Kaprijke 1157 
Waarschoot I 190 
Kaprijke 1157 
WervikN130 
Mil L 158 
Lochristi I 203 
Evergem I 200 
Helkijn O 258 
Evergem I 200 
Kralingseveer К 47c 

MariSnbergG 117 
Groede I 107 
Kalmthout К 201 
Utrecht E 192 

korenwiel f korenrad 

1342 VUssingpn I 83 

kamraden (mv) 
kamwiel 
kandwielen (lees: 
kamwielen) 
kameraaden (mv) 
camwiel 
camprat 
kamrad 
kamwiel 
kamrad 
kamwielen (mv) 

camrat boven 

tgrote wiel 
tgrote wiel 
tgrote wiel 
tgroote wiel 
groete rat 
groot wiel 
tgroote wiel 
groóte wiel 
groot camwiel 
groete camraet (hs. 
Simon Stevin) 
groóte rad 
grootwiel 
groot rat 
grote rat 

corewiel 



1433 

1459 
1481 
1491 
1493 
1501 
1507 

Vere I 66 
Sandy с (bij Vere) 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 

vangwiel / vangrad 

1590 

1844 
1864 
1884 

Delft E 198 

Beselare Ν 79 
Sint Janssteen I 143 
Ruien 0 192 

bovenwiel / bovenrad 

1607 
cal66C 
1722 
1754 
1792 
1852 
1860 
1870 
1873 
1878 
1881 

Middenbeemster E 73a 
1 Heerhugowaard E 28a 

Koog a/d Zaan E 85 
Utrecht E 192 
Hulst 1142 
Purmerend E 72 
Dokkum В 30 
Haarlem E 97 
Edam E 77 
Zaandijk E 84 
Monnikendam E 91 

korenmolenwieì 

1796 
1897 

Heist o/d Berg К 339 
Koningshooikt К 294 

binnenwiel / binnenrad 

1456 
1521 
1553 
1564 

Idegem O 223 
Aarschot Ρ 25 
Tongeren Q 162 
Aarschot Ρ 25 

corenwiel 
corenwiel 
corenwiel 
corenwiel 
corenradt 
tcorenwiel 
corenwiel 
corenwiel 

vangrat (hs. 
Simon Stevin) 
vangewiel 
vangwiel 
vangewiel 

bovenwiel 
bovenwiel 
bovenwiel 
boovewiel 
boovenwiel 
bovenwiel 
bovenrad 
bovenwiel 
bovenwiel 
bovenwiel 
bovenwiel 

corenmolenwiel 
korenmolenwieì 

binnenwiele 
innerade 
binnenraedt 
innenrade 

niet opgenomen 
(betekenis anders of onzeker) 

1756 Asten L 263 agterste rat 
1792 Waalwijk К 141 achterrad 
Het betreft hier één van de twee aswielen in een 
bepaald type standerdmolen. 

1482 Deventer F 133 moelenraeden (mv) 
1697 Roermond L 329 molenradt 
1710 OerleL224 molenrat 

1717 Zutfen F 179 
1750 Oudenaarde O 98 
1756 Leuven Ρ 88 

grot kamradt 
groot camwiel 
groot camradt 

1666 Antwerpen К 244 boven rat 
(term uit bestek Zaanse molenbouwer.) 
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15. DE SCHOEPEN VAN HET WATERRAÜ 

15.0. het begrip 

In dit hoofdstuk behandel ik een onderdeel dat alleen in de watermolen voorkomt, ni. de 
schoepen van het waterrad van de door waterkracht aangedreven watermolen. Die schoe
pen verschilden of verschillen van vorm naargelang het type watermolen waar ze deel van 
uitmaken. Bij een molen met een waterrad dat geheel onder het niveau van het toege-
voerde water ligt, hebben de schoepen de vorm van bakjes. Die bakjes vangen het water 
op en door het gewicht van het water en de kracht waarmee het neerkomt, wordt het rad 
in beweging gebracht. Waterraderen met dit soort schoepen treft men vooral aan in sterk 
geaccidenteerde gebieden, bergachtige streken met steile hellingen. In de Lage Landen 
kwamen deze zgn. bovenslag-molens praktisch niet voor, evenmin trouwens als de mid
denslag-molens, waarbij de watertoevoer op de halve hoogte van het waterrad ligt. Ook bij 
deze laatste soort hebben de schoepen veelal de vorm van bakjes. 

Het gewone type hier is de onderslag-molen. Bij deze molen stroomt het water onder 
het waterrad door, maar niet zonder de schoepen, ditmaal eenvoudige plankjes, geraakt en 
daarmee het waterrad in beweging gebracht te hebben. De watermolens die in onze 
streken voorkwamen zijn nog in twee soorten te verdelen, zgn. getijmolens, die worden 
aangedreven door bij vloed in een soort stuwmeer opgevangen water, en molens die aan 
een beek of rivier gelegen waren. Getijmolens kwamen voor in het tegenwoordige Zeeland 
en Zuid-Holland, maar in mindere mate ook in West-Vlaanderen, in gebieden dus waar een 
behoorlijk verschil tussen eb en vloed bestond. Ze schijnen vooral in de 14e eeuw en 
wellicht ook daarvoor vrij talrijk geweest te zijn. Met de opkomst van de windmolen 
gingen ze vrij snel in betekenis achteruit, al blijkt er bijv. in Vere nog wel een getijmolen 
te bestaan op het eind van de 15e eeuw. 

In bouw vertonen de twee soorten watermolens, voorzover men dat te weten kan 
komen, geen verschil. 

Er bestonden en bestaan twee manieren waarop de schoepen aan het waterrad beves
tigd zijn. In het ene geval zijn de plankjes haaks op de velg van het rad gemonteerd, in het 
andere geval bestaat het waterrad uit twee hoepels, waartussen zich de plankjes bevinden 
(zie afb. 29 en 30). 

15.1. de namen 

Van de drie Nederlandse benamingen zijn er twee van Germaanse oorsprong, schoffels en 
schoepen, en één van Romaanse, alpen. Dit laatste woord gaat terug op Lat. alapa 'oor-
veeg' (Goossens 1969, \53;FEW I, 57-58). De betekenisverschuiving is niet zo vreemd als 
we bedenken dat zo'n oorveeg met de vlakke hand wordt uitgedeeld en dat een alp van 
een molenrad datzelfde platte oppervlak heeft. Een veel duidelijker geval van vormge-
lijkenis ligt ten grondslag aan de betekenisontwikkeling van zowel schoffel als schoep. 
Beide woorden worden in verband gebracht met het ww. schuiven (FvW 604), terwijl een 

1. zie ook Gleisberg 1970, afb. 19, 20, 35,37, 38, enz.; een groot aantal waterraderen van beide soor
ten vindt men in De molens van Brabant, een uitgave van de Dienst voor geschiedkundige en folkloristische 
opzoekingen van de provincie Brabant (België), 1961. 
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Afb. 28. De Uithemmolen. gelegen op de rivier de Winge te Wezemaal (Belg. Brabant). De molen wordt 
al vermeld in 1775. 

gemeenschappelijke herkomst nog bevestigd wordt doordat ze beide, scho(e)ffel en 
schoep, in het mnl. heteroniemen waren voor wat tegenwoordig in het ABN spade, schop 
heet (WNT XIV, 739, 759, 765). De gelijkenis tussen een schop en een schoep mag 
daarom verantwoordelijk gesteld worden voor de betekenisontwikkeling van zowel schof
fel als schoep, net zoals dat het geval is bij het Lat. pala 'schop' dat ook 'schoep van het 
waterrad' is gaan betekenen (Goossens 1969, 153). Een mooie illustratie daarvan levert de 
onomasiologische situatie in Zwitserland, waar in het Duitstalige Wallis Süfle de naam is 
voor hetzelfde type schoep als in het Franstalige Savoye palette genoemd wordt (Stäheli 
15). 

15.2. de kaart 

Wat opvalt aan de kaart, in kombinatie met de in par. 3. opgesomde buitenlandse 
gegevens, is dat alpen een bij uitstek westelijke term is, en ook altijd is geweest, terwijl 
schoefels meer naar het oosten voorkomt en voorkwam. Het lijkt er sterk op dat deze 
verdeling al van oude datum is. Zowel alp als schoefel beslaan een uitermate groot gebied: 
vormen van alp komen tot in Engeland voor, schoefel treffen we aan in Zweden. De 
verbreiding van beide woorden moet wel teruggaan tot de tijd waarin de watermolen zelf 
over West-Europa verspreid raakte, dus vóór het jaar 1000 of eerder nog; de oudst beken
de Nederlandse opgaven zijn uit de 14e eeuw. 

De kaart maakt duidelijk dat de watermolen ons taalgebied langs twee verschillende 
wegen bereikt moet hebben, een westelijke, waarlangs alp ook is aangevoerd, en een 
oostelijke die ons schoefel gebracht heeft. Zoals uit de buitenlandse gegevens blijkt, zijn 
deze beide stromen te herleiden tot ver naar het zuiden. Het type alp komt zelfs voor ter 
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hoogte van de Pyreneeën, schoefel vinden we in het hele Duitse taalgebied, Zwitserland 
inkluis. 

Naast deze twee treden in het Romaanse taalgebied nog benamingen op die afgeleid 
zün van het Lat. pala. Ze komen over het algemeen zuidelijker voor dan de vormen van 
alp, al is palettes ook in Bretagne gesignaleerd (Durand-Vaugaron 312). Om zijn geringere 
verbreiding mogen we paia en var. wel als jonger dan alp beschouwen. 

De veranderingen op de kaart van het Nederlandse taalgebied blijken in de loop der 
eeuwen minimaal te zijn geweest. Zo er al sprake is van wijziging dan is het bijna steeds 
een kwestie van verdwijning. Dat geldt zeker voor het a/p-gebied. Alp heeft klaarblijkelijk 
nooit terrein moeten prijsgeven onder druk van een konkurrerend heteroniem. Dat is ook 
niet zo vreemd, omdat de watermolen zelf door de komst van de windmolen een betrek
kelijk zwakke positie kreeg. Veel kans op wijzigingen bestaat er in dat geval niet. Een 
uitzondering moet gemaakt worden voor het schoefel-gthied. Het woord schoefel heeft 
konkurrentie gekregen van schoep, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de op
komst van de Hollandse poldermolen, die ook een waterrad met schoepen heeft, zij het 
dat dat rad dient om het water te verwijderen en niet erdoor aangedreven wordt. Dat 
schoep bestond in andere betekenissen reeds naast schoefel, o.a. in het Rijnland (Rh. Wtb 
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A waterwiel 
В schoepen (hfst. 15) 
С as (hfst. 16) 
D aswiel (hfst. 14) 
E ronsel (hfst. 17) 
F grote spil (hfst. 12) 
G kaar (hfst. 18) 

Afb. 29. Schema van een watermolen naar Vitruvius, gerekonstnieerd naar de vondsten bij castellimi 
Zugmantel. 

VII, 969), maar aan het huidige betrekkelijke sukses van het eerste zal toch de polder-
molen wel hebben bijgedragen en meer nog het feit dat schoep een algemeen bekend 
woord geworden is. 
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15.3. het materiaal 

15.3.1. hedendaags materiaal 

Vraag 1 van het supplement bij lijst 42a: Hoe heten in uw plaatselijk dialekt de schepborden of schoepen 
van het waterrad? 
Behalve van de antwoorden die op deze vraag zijn binnengekomen is voor de kaart nog gebruik gemaakt 
van gegevens van een door J. Goossens gepubliceerde kaart van Belgisch Limburg (Goossens 1969,152). 

niet opgenomen 

schepplanken G 225 (unikum) 
(water)bakken O 161, 171 (dit zijn geen borden) 
hozen Ρ 149 (id.) 
schoepen E 6a*, 18, 195a, 203, F 1 (onderdelen van het scheprad van de poldermolen) 
scheppen В 58a (id.) 

niet gelokaliseerde gegevens 

alp Hageland, Tuerlinckx 43 
alp Antwerpen, CV Aanhangsel 1545 
deze beide gegevens zijn wel "woordelijk" op de kaart gezet 

buitenlandse gegevens 

lat. alapa 

type aube 
aube 
aubage, aube 
aulbes 
alibre, aubo 
alápas 
alarb 
alab 
alab 
awe 
awe, aw, alve 

schaufei 

skovlama 
skovlene 
skovlar 
schaufeln 
schaufei 
schufel 
schaufei 
schaufei 
g(e)-schaufel 
schaufei 
schuflen 
äüfle 

lat. pala 

palettes 
palette en var. 
palette en var. 
pagéta 
palo 
polé, palo 

171 

Atlas linguistique du Massif Central (France) carte 1727 
Le Havre, FEW I, 57 
Bretagne, Durand-Vaugaron 311 
ao 1663 Bretagne, id. 
Zuid-Frankrijk, Krüger 1936, 73 
Hochpyrenaën, id. 
Mallorca, id. 
Baskenland, id. 
Spanje, id. 
Engeland, Oxford Diet. I, 594 
16e eeuw Engeland, id. 

Zweden, Wadström 49 
Jullingsholm (Denemarken) 
Norum (Denemarken) 
Pommeren (allg.), Rehfeld 167-8 
Rijnland, (allg.)ÄA. Wtb. VII, 969 
Klevd., SNfrk., enz., Rh. Wtb. VII, 969; V, 1359; VII, 1850 
Hessen-Nassauisches Volkswtb., Ill, 107 
Zwaben (allg.), Schwab. Wtb. V, 723 
id., Schwab. Wtb., Hl, 453 
Bayerisches Wtb. II, 384 
Zwitserland (allg.), Schweiz. Id., VIH, 384 
Deutsch Wallis, Stlheli 15 

Bretagne, Durand-Vaugaron 312 
Savoie, StSheli 15 
Valais rom., Stäheli 15 
Atfos linguistique du Massif Central (France) carte 1727 
id. 
Ardèche, Domheim 361 



type palas Romanisch Bünden, Vieli 37 
palheta Portugal, Dias 1,42 

látala 

ales 
alas 

Namen, P. et L. Maréchal 161 
Portugal, Dias I, 42 

diversen 

schüppels, waupels, waterbrer, waterstipn Pommeren, 
Rehfeld 168 

sine, gone, felgi Deutsch Wallis, Stlheli 1S 
ronggs ao 1390 Engeland, Bennett and Elton III, 78 
penas Portugal, Dias 1,40,42 
bardelas Romanisch Bünden, Vieli 37 
¿alev^ li la, katse Valais rom., Stäheli 15 
esklòp Atlas linguistique du Massif Central (France) carte 1727 

15.3.2. 

alpen 

1318 

1342 
1361 
1392 
14ee. 
1433 
1493 
1501 
1534 
1542 
1556 
1565 
1607 
1613 
1614 
1665 
1694 
1710 
1714 
1719 
1739 

18ee. 

oud materiaal 

Reimerswaal 
Torp (Z.-Beveland) 
Scherpenisse I 74 
Vlissingen I 83 
Vlissingen I 83 
Vlissingen I 83 
Menen N132 
Tienen Ρ 145 
Brussel Ρ 65 
Vere I 66 
Vere 166 
Vere I 66 
Idegem О 223 
Tongeren Q 162 
Essene О 154 
Essen К 189 
Boutersem Ρ 102 
Rijke vorsei К 210 
Minderhout К 193 
Leuven Ρ 88 
Testelt К 350 
Grobbendonk К 268 
GenkQ3 
Brussel Ρ 65 
St. Geertruide-Pede 

0247a 
Hasselt Q 2 
Hasselt Q 2 
Hasselt Q 2 

alpwiele 
alpwiele 
alpwiele 
alpen 
alpwiele 
alpwiel 
ahnen 
een gestel alpen 
alpen 
alpen 
alpen 
alpen 
alpten 
aspen (lees: alpen) 
alpen 
alpen 
alpen 
alphen 
alpen 
alpen 
alpe 
alphen 
armenalpen 
alperat 

alpen 
alpen 
alpstarten 
alpwiel 

Naembouck (Lambrecht ao 1562) halpe oft alpe (WNTSuppl. 1,968) 
Kiliaan (ao 1599) alpe (id.) 
Martinez, Recht doman, in Brab. (ao 1692) halpen radt (id.) 

schoffels 

1356 Herzogenrath L' 3,4 scofflen 
1380 Herzogenrath L' 3,4 schuffeien 
1382 Herzogenrath L' 3,4 schuffeien 
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1392 

1393 
1395 
1404 
15e е. 
1445 
1451 
1457 
1465 
1468 
1469 
1482 
1484 
1550 
1602 
1604 
1614 
1638 
1639 

1642 
1656 
1666 
1669 
1680 
1701 
1703 

1717 

1722 
1773 

1782 
1788 
1792 

1800 

Apeldoorn F 151 
Apeldoorn F 151 
Geldern C'4,5 
Apeldoorn F 151 
Apeldoorn F 151 
Apeldoorn F 151 
Goch A' 3,6 
ZutfenF179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Deventer F 133 
Deventer F 133 
Haaksbergen G 257 
Sint Michielsgestel L 177 
MariënbergG 117 
MariënbergG 117 
MariënbergG 117 
Maastricht Q 95 
KanneQ188 
MariënbergG 117 
MariënbergG 117 
Lochern G 246 
Eibergen G 255 
HellendoomG 168 
Gennep L231 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Roermond L 329 
Maaseik L 372 
Maaseik L 372 
Geesteren G 143 
Lochern G 246 
Roggel L 293 
Nunhem L 322a 
Gennep L231 

schoepen 

1610 
1634 
1694 
1695 
1721 
1739 
1607 

Doesburg F 204 
Zutfen F 179 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Middenbeemster E 73a 

scuffelen 
schoffelen 
schufelen 
scuffelen 
scuffelen 
schoffelen 
schuyffel 
schoffelen 
schuffelen 
schofelen 
schoeffelen 
schoefelen 
schoefelen 
schoeffen 
schoeffelen 
schoffelen 
schuyffelen 
schuffelen 
schoffelen 
schoffelen 
schaufele 
herschaufeien (ww) 
schoffelen 
verschoffelen (ww) 
schoefels 
schoeffelplancken 
schoeffelen 
schoeffelen 
schoaftelsplancken 
schoaftelen 
schoefels 
schoffels 
schouffelen 
schouffelen 
schoffels 
schoffels 
schoffels 
schoffels 
schoffels 
schoefels 

schuepen 
schoepen 
schoepen 
schoepen 
schoppen 
schoppen 
schoppen (maar dit 

zijn schoepen van een poldermolen 
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Afb. 30. Waterwielen en assen van de watermolen van Singraven bij Denekamp. 

Afb. 31. Waterwiel en as van de watermolen 
te Bilzen (Belg. Limburg). De mo
len ligt aan de rivier de Demer. 
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16. DEAS 

16.0. het begrip 

De as is de zware balk waaraan het grote wiel bevestigd zit, dat de hele molen-mechaniek 
in beweging dient te zetten. Bij de watermolen ligt de as horizontaal en steekt daarbij 
door de muur van het molenhuis naar buiten. Aan dat buitenste deel zit het waterrad met 
schoepen dat door het stromende water aan het draaien wordt gebracht. Beide uiteinden 
van de as van de watermolen rusten in kommen, die van steen of metaal zijn. 

De as van de windmolen loopt iets schuin omhoog. Dwars door de kop van de as, die 
door de kap naar buiten komt, gaan de twee molenroeden, de zware balken waaraan de 
hekwerken en de zeilen bevestigd worden. Aan deze zijde rust de as met zijn ronde 
gedeelte op de baan- of halssteen; zie hfst. 10. Het middengedeelte, waaromheen het grote 
wiel zit, is vierkant, of in elk geval hoekig. De windmolenas eindigt in een ijzeren pin, die 
in de pinsteen draait. 

In vroeger tijd waren zowel de as van de watermolen als die van de windmolen van 
hout: ze waren gekapt uit een zware eik en haalden vaak een doorsnede van wel 50 cm. 
Tegenwoordig zijn de meeste assen uit gietijzer, nadat er eerst een tussenfase geweest is, 
waarin men de kop van de windmolenas uit ijzer vervaardigde, de rest uit hout. 

16.1. de namen 
De oudste benaming voor de Westeuropese moleñas schijnt "boom" te zijn: arbre of een 
variant daarvan. De verklaring daarvan is weinig problematisch: de as in zijn eenvoudigste 
vorm is een boom, die nauwelijks enige bewerking had ondergaan. De Nederlandse bena
ming molenboom is te beschouwen als een leenvertaling van het Franse (Romaanse) arbre 
du moulin. 

As is een Germaans woord (*ahsa), dat ook verwant is met o.a. Lat. axis (FvW 22). 
Voor de molenterminologie maakt het niet veel uit, omdat het woord asse in het Neder
lands zeker al in andere betekenissen voorkwam, voordat het ook de naam van een 
molenonderdeel werd. Opmerkelijk is wel dat de Portugese de enige Romaanstalige mo
lenterminologie is bij mijn weten, die hetzelfde woord kent: eixo (Dias I en II, passim). 

Enkele varianten die in het Nederlandse taalgebied voorkomen, zijn de samenstellingen 
wateras en windas. De eerste term geldt de as van de watermolen, de tweede die van de 
windmolen. In het laatste geval zal zeker ook een rol gespeeld hebben het feit dat de balk 
waar de as op rust windpeluw wordt genoemd. Bij de wateras is het van belang te 
bedenken dat het schoepenrad dat aan die as bevestigd is, hetzelfde is als het waterrad. 

16.2. de kaart 

De benaming molenboom komt in hetzelfde gebied voor als de term alpen 'schoepen van 
het waterrad'. Bovendien werd en wordt dit woord alleen gebruikt voor de as van de 
watermolen. Dat blijkt bij vergelijking van deze kaart met de kaarten 0b en 0c, waarop 
per plaats staat aangegeven voor wel type molen het materiaal geldt. De konklusie dat de 
term molenboom met de watermolen is meegekomen, ligt dan ook voor de hand. Het zal 
ook wel langs dezelfde weg door Frankrijk gebeurd zijn als bij alpen het geval was. 
Behalve de taalgeografische overeenkomst tussen beide kaarten wijst daar ook op het al 
gesignaleerde karakter van leenvertaling dat de Nederlandse benaming aankleeft. In het 
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Romaanse taalgebied overweegt dan wel het simplex arbre, de kombinatie arbre du mou
lin ontbreekt toch niet geheel: Stäheli 20 en Avignon ao 1467 l'aubre dou moulin (Pansier 
11,213). 

Een dergelijke gelijkenis bestaat niet tussen het Nederlandse en het Duitse taalgebied, 
want in dat laatste komt wel frekwent een samenstelling met -boom voor, maar het eerste 
woorddeel is er steevast well-, dat 'as' betekent en ook wel als simplex voorkomt. Het is 
goed mogelijk dat het Oosten van Nederland in de eerste tijd van de watermolen een 
benaming gekend heeft die aansloot bij die van het Duitse taalgebied, net zoals we dat in 
het vorige hoofdstuk bij schaufel gezien hebben. Het verschil is dat het kaartbeeld van de 
namen voor de moleñas zo grondig gewijzigd is door de opkomst van de windmolen dat er 
van een vroegere fase geen sporen meer terug te vinden zijn. 

Met het verschijnen van de windmolen ging gepaard het optreden van de benaming as, 
die als woord al in verschillende betekenissen bekend was, maar sinds de komst van de 
windmolen molenterm geworden schijnt te zijn. Opvallend in de eerste 50 jaar dat er 
Nederlandse termen overgeleverd zijn, is het veelvuldig voorkomen van de variant loep-
asse, en juist uitsluitend voor de as van de windmolen. Het woord lijkt een leenvertaling 
te zijn van het Franse arbre tournant, de algemene benaming voor de as van de wind
molen, waartegenover die van de watermolen alleen maar arbre wordt genoemd. Op zich 
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een vreemde zaak omdat de arbre van de watermolen in zijn bewegingen niet verschilt van 
de as van de windmolen. Het schijnt trouwens dat deze samengestelde benaming alleen 
voorkomt in het noorden van het Franse taalgebied, d.w.z. Noord-West-Frankrijk en het 
Franstalige deel van België; vooral het eerste gebied geldt als de bakermat van de wind
molen. 

Al ontbreken ons de oude Franse gegevens bijna volledig, — een uitzondering vormt de 
opgave l'arbre tournant uit Camières (Cambrai) ao. 1784 — het feit dat in het Neder
landse taalgebied in de 14e eeuw een vorm voorkomt die vrijwel identiek is aan de Franse 
benaming, maakt de Franse herkomst van loepasse erg waarschijnlijk. Maar in tegenstel
ling tot wat in het Franse gebied achterwege bleef, raakte loepasse bij ons zijn eerste deel 
al spoedig kwijt; tournant bleef arbre steeds vergezellen. 

De naam as als molenterm komt behalve in het Nederlandse taalgebied nog voor in 
Denemarken, in de gedaante aksel, en Zweden met axel. Het is niet waarschijnlijk dat 
deze Skandinavische termen taalgeografisch verband houden met het Nederlandse as-
gebied; aksel en axel zijn eenvoudig de gewone naam voor allerlei soorten assen. Anders 
ligt het bij de opgaven van as in het Duitse gebied ten oosten van Groningen en Neder
lands Limburg. In heel het Duitse taalgebied immers is well of wellbaum het gewone 
woord, ook voor de as van de molen. Het verschijnen van as in genoemde grensgebieden 
kan dus best een gevolg zijn van expansie vanuit Nederland. 

In de tegenwoordige tijd is as zo algemeen dat ik de vorm niet op de kaart gezet heb. In 
alle plaatsen waarvoor gegevens verstrekt zijn, is as opgegeven, ook waar het watermolens 
betrof. In maar drie gevallen heb ik het oude molenboom aangetroffen, dan steeds in 
verband met een watermolen; deze drie opgaven zijn natuurlijk wel zorgvuldig gekarteerd. 
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16.3. het materiaal 

16.3.1. modem materiaal 

Omdat in heel het Nederlandse taalgebied as het gewone woord is, heb ik het op de kaart weggelaten. 
Ook de woordenboeken geven geen ander woord dan as. Het heteroniem molenboom wordt niet ver
meld. 

buitenlandse gegevens 

"arbre tournant" 

l'arbre tournant Camières (Cambrai) ao 1784, Bruggeman 
arbre tournant Clairieux ao 1885, id. 
arbre tournant Houtamg, Dewert et Maréchal, MVW V 
aube tournant Namen, id. en P. et L. Maréchal 190 
deze gegevens betreffen de as van de windmolen 

"arbor" 

arborem 
l'aubre 
arbre 
arbre 
abe orizontal 
l'albur, árbu 
arbre 
arbre 
arbro (du mulein) 
abro (du mia) 
abre 
arbre 

Avignon ao 1399, Pansier H, 10 
Avignon ao 1436, Pansier II, 163 
Chézac ± 1800, Yvon 
Brabant wallon (overal), Smeyers 25 
Donceel (Henegouwen), MVW V 
enkele plaatsen m Italie, AIS kaart 252a 
Zéhqzon, Diet, des patois romans de la Moselle 29 
Bretagne, Durand-Vaugaron 304 
Valais roman, Staheli 20 
Savois, Staheli 20 
Balearen, Moll 6 
Krüger 1936,65 

axis 
axel 
akselen 
kvarnaxel 
vingeaksel 

achse 
aass 
moleñas 
as 

axhe 
ache 
axhe 
ache 
eixo 

"well, wellbaum", enz 

fleugelwel 
wellbaum 
well, wellbaum 
well 
well 
molnwell 

raudenwell, fluchtewell, radwell 
waterwell 
wellbaum 

Zweden, Wadstrom 60 
Brerup (Denemarken), Skautrup 
Norum (Zweden), Wadstrom 1934 
Virum (Denemarken), hs. Jespersen 

Bokeler Muhle (Oldenburg), Ottenjann 130 
с 13,2 
il0,9 
С 4,1, С 4,3, D'5,3; D'6,9 

Theux (Namen) ao 1463, MVW V 
Lens s. G. (id.) ao 1654, id. 
Comblam (id.) ao 1655, id. 
aantal plaatsen in Namen, 18e eeuw, id. 
Portugal, Dias I en II, passim 

С'6,3 
К'5,4 
Sleeswijk-Holstein, Drube 71 
id., Mensing V, 587 
Pommeren (algemeen), Rehfeld 115 
Pommeren (6 plaatsen; alleen gebruikt indien noodzakelijk ter 
onderscheiding), Rehfeld 115 
Pommeren (enkele plaatsen), Rehfeld 116 
Pommeren (bij watermolen; één plaats), Rehfeld 167 
Rijnland (allg.)ÄA. Wtb. IX, 411 
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wellbaum, wÖlbäm 
mühlenwelle 
welle, walle 
welböm 
wendelböm 

(ao 1473)Zwaben,5c/2U'äb. Wtb. VI, 666 
Hessen-Nassauisches Volkswtb. II, 386 
Schlesisches Wtb. III, 1481 
Deutsch Wallis, Stäheli 20 
id. 

diversen 

j acri molendini 
wind-shaft 
windshaft 
rówt 
mét 
fúsu 
mastro 
tnibi 

16.3.2. oud materiaal 

Yorkshire ao 1342, Bennett a. Elton III, 88 
Engeland, Freese 35 
Kent (Engeland), Finch 177 
Italie, AIS kaart 252a 
Valais roman, Stäheli 20 
Italie, AIS kaart 252a 
Portugal (windmolen), Dias II, 36 
Valais roman, Stäheli 20 

as 
1317 

1318 

1320 
1338 
1342 

1343 

1344 

1345 
1361 
1365 
1369 
1371 

1384 

1391 
1392 

1393 

1394 
1407 
1414 
1417 
1430 
1433 

Loosduinen D 4 
's-Gravenhage D 5 
Brouwershaven I 36 
Scherpenisse I 74 
Amemuiden I 85 
's-Heer Arendskerke I 86 
Reimerswaal 
Beverwijk E 79 
Ittervoort L321a 
Vlissingen I 83 
Reimerswaal 
's-Gravenhage D 5 
's-Gravenhage D 5 
Poortvliet I 75 
Tolen I 77 
Bersele I 89 
Loosduinen D 4 
Amsterdam E 109 
Brouwershaven I 36 
Amsterdam E 109 
Menen N132 
Verrebroek 1150 
KalloIlSl 
Kaprijke 1157 
EekloI158 
Waarschoot I 190 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Bergen op Zoom I 79 
Zutfen F 179 
Bergen op Zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Apeldoorn F 151 
Zutfen F 179 
Evergem I 200 
Zutfen F 179 
Vrouwenpolder I 62 
Vere I 66 

loephasse 
loepasse 
loepasse 
asse 
loepasse 
asse 
van der assen 
loepasse 
moelenasse 
asse 
assen (mv) 
asse 
loepasse 
asse 
asse 
asse 
loepasse 
loepassen (mv) 
loepasse 
loepasse 
asse 
asse 
asse 
dasse 
asse 
asse 
asse 
asse 
ass 
asse 
asse 
molenasse 
asse 
asse 
molenas.se 
watermolenasse 
hasse 
molenasse 
asse 
asse 

http://molenas.se


1436 
1440 

1445 

1455 

1456 
1459 
1461 
1465 
1467 
1472 

1475 
1476 
1481 
1484 
1486 
1489 
1491 
15e е. 

1500 
1501 
1505 
1506 

1507 

1511 
1516 
1521 

1523 
1527 
1531 
1533 
1534 

1538 

1539 

1549 
1552 
1554 

1557 
1559 
1566 

1570 
1571 
1573 
1583 
1585 
1586 
1589 

Sandyc (bij Vere) 
Bergen op Zoom I 79 
Barendrecht К 47 
Barendrecht К 47 
Zutfen F 179 
Sandyc (bij Vere) 
MoenO 188 
Sint-Denijs 0 190 
Idegem 0 223 
Oudenaarde 0 98 
Oudenaarde 0 98 
WervikN130 
Bekkevoort Ρ 40 
Zutfen F 179 
Aardenburg I 125 
Aardenburg I 125 
Aardenburg I 125 
Vere I 66 
Deventer F 133 
Zellik 0 169 
Haasdonk I 181 
Vere I 66 
Brugge Η 36 
Aardenburg I 125 
Peer L 355 
Vere I 66 
Deventer'F 133 
Essen К 189 
Oud-Tumhout К 238 
Vere I 66 
BoksmeerL 187 
Ertveldel 164 
Kuik L 159 
Grave L 110 
Idegem 0 223 
Mil L 158 
Lochristi I 203 
Vierlingsbeek L 190 
Grave L 110 
Grave L 110 
Idegem 0 223 
Nieuwerkerk a/d 

UselKlO 
Zutfen F 179 
Kuik L 159 
Evergem I 200 
Ertveldel 164 
Steenbergen I 57 
Bergen op Zoom I 79 
Evergem I 200 
Boechout К 282 
Hoogstraten К 207 
Hoogstraten К 207 
Antwerpen К 244 
Leupegem О 197 
Evergem I 200 
Helkijn О 258 
Evergem I 200 
0osthamK315 
Delft E 198 

asse 
assche 
as 
molenass 
molenasse 
asse 
asse 
asse 
van der assen 
hasse 
hasse 
asse 
moelenasse 
asse 
hasse 
asse 
hasse 
molenassen 
asse 
muelenasse 
dasse 
asch 
asse 
asse 
assche 
asch 
asse 
asse 
as 
asse 
moelenassch 
hasse 
moelenasse 
asse 
molenasse 
ass 
asse 
asse 
moelenasse 
asch 
molenasse 

asse 
asse 
moelenass 
dasse 
asse 
asse 
asse 
asse 
assche 
as 
assche 
asse 
asse 
asse 
asse 
asse 
asse 
as 
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1590 
1594 
1596 

Delft E 198 
Kralingseveer К 47c 
Kralingseveer К 47c 
Delft E 198 
Landegem I 230 
RijkevorselK210 

molenboom 

1392 
Н е е . 
1434 
1459 
1467 
1517 
1521 
1540 
1553 
1564 
1569 
1606 
1635 

1639 
1644 
1646 
1681 
1690 
1694 
1701 

1708 
1714 

1782 

Tienen Ρ 145 
Brussel Ρ 65 
Brussel Ρ 65 
Tienen Ρ 145 
Tienen Ρ 145 
Tienen Ρ 145 
Aarschot Ρ 25 
OudergemP 124 
Tongeren Q 162 
Aarschot Ρ 25 
Munsterbilzen Q 82 
Leuven Ρ 88 
Maastricht Q 95 
KanneQ188 
KanneQ188 
Hasselt Q 2 
GeetbetsP 107 
Tongeren Q 162 
Vorst O 248 
Testelt К 350 
Sint-Joost-ten-Node 

Ρ 65b 
Meersen Q 99 
Hasselt Q 2 
Genk Q 3 
Sint-Martens-Bodegem 

0 171 

niet opgenomen 

1731 
1756 
1731 

Herent Ρ 84 
Leuven Ρ 88 
Herent Ρ 84 

wieckas 
aes 
as 
moleñas 
hasse 
aexen (mv) 

moelenbom 
molenboem 
molenboem 
vanden molebome 
molenboem 
molenboom 
molenboom 
muelenboom 
molenboom 
molenboom 
moeien boem 
moelenboom 
meulebaum 
molenboom 
meulenboom 
molenboom 
molenboom 
moolenboom 
meulenboom 
molenboome 

moleboomen 
moolenboom 
molenboom 
molenboom 

molenboom 

tuymelassche 
tuymel assche 
wentelassche 
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A koningspil 
В spoorwiel 
С grote spil (hfst 12) 
D koker voor aanvoer 
E schuif om deze te regelen »ζ^4 
F kaar (hfst 18) 
G schoen (achter de spil) 
H steenkuip 
I lichtstok 
J kleine spil (hfst 13) 
К pasbrug 
L meelkoker 
M trekblok 
N snaar 
O koker tussen steen en buil 
Ρ ronsel (hfst 17) 

Afb. 32. Schema van het maalwerk van een windkoreiunolen. 
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17. HET RONSEL 

17.0. het begrip 

Het ronsel, een onderdeel dat in water- en windmolen gelijkelijk wordt aangetroffen, is 
een stavenrad dat bestaat uit twee schijven van olmenhout (of een vergelijkbare hout
soort) met daartussen een krans van meestal 12-14 essen-, beuken-, palm- of azijnhouten 
staven (Ronse 99-101; Husslage 63). Rondom de schijven wordt vaak nog een ijzeren 
band gelegd, voor de stevigheid en ook om de schijven, die uit meer dan een gedeelte zijn 
samengesteld, bijeen te houden. De beschreven konstruktie schijnt door de eeuwen heen 
ongewijzigd te zijn gebleven. Dat blijkt bijv. uit de aard van het teruggevonden 4e-eeuwse 
ronsel uit een Romeinse watermolen (Ek 65), uit de talloze afbeeldingen van Middel
eeuwse ronsels (Gleisberg 1970, passim) en uit de hierachter geciteerde benamingen van 
onderdelen van het ronsel (par. 3.2) (zie afb. 31-33). 

Midden door het ronsel gaat de grote spil (hfst. 12), die van onder of van boven in 
kontakt staat met de rijn (hfst. 11). Wordt nu het ronsel door het aswiel of eventueel een 
spoorwiel aan het draaien gebracht, dan komt daardoor tegelijkertijd de bovenste molen
steen in beweging. Dat men vanaf het begin hiervoor niet een kam-, maar een stavenrad 
gebruikt heeft, komt door de byzondere plaats die het ronsel in het gehele gangwerk 
inneemt. De al genoemde grote spil, die de rijn vastgrijpt en waaraan het ronsel bevestigd 
is, staat op een balk die aan één kant scharniert, zodat hij als een hefboom op en neer 
bewogen kan worden. Door die balk te "lichten" of "by te houden" is het mogelijk de 
afstand tussen de beide molenstenen te regelen. Als men nu de balk omhoog brengt, gaat 
daarmee ook het ronsel in de hoogte, terwijl het kamwiel dat het ronsel aandrijft op zijn 
plaats blijft. Door de lengte van zijn staven kan het ronsel toch steeds kontakt houden 
met de kammen van dat kamwiel. In de windmolen is de situatie iets anders. Daar zit de 
grote spil boven de molenstenen en rust de rijn op de kleine spil, die weer op de beweeg
bare balk staat. Bij uitlichten gaat hier het hele samenstel van kleine spil, rijn, grote spil 
met ronsel omhoog. 

De oudste windmolens hebben maar één zo'n stavenrad gehad, zodat ook het aantal 
koppels stenen tot één beperkt bleef (Gleisberg 1970, 54-57). Toen men later behoefte 
gevoelde aan meer maalkapaciteit, zijn er verschillende manieren bedacht om het aantal 
steenkoppels te vermeerderen. Zoals we in hfst. 14. HET ASWIEL gezien hebben, ge
beurde dat voornamelijk door het aswiel met een tweede gang kammen uit te rusten of 
door een tweede aswiel aan te brengen, dit laatste o.a. in West-Vlaanderen. Daarmee 
waren de mogelijkheden van de standerdmolen uitgeput. 

De Hollandse molen was ook in dit opzicht een duidelijke verbetering. Daar immers 
wordt het ronsel niet direkt door het aswiel aangedreven maar door het horizontale 
•croon- of spoorwiel, dat zich bevindt onderaan een grote staande spil, de koning, die zelf 
/an boven een groot stavenrad heeft dat in het aswiel loopt en op de meeste plaatsen wieg 
genoemd wordt. Het genoemde kroonwiel is groot genoeg om er drie koppels stenen op te 
laten werken. 

Bij de grotere watermolens treft men vaak een overbrenging aan die te vergelijken is 
met die in de Hollandse molen, met dit verschil dat daar althans bij molens met een 
waterrad dat van onder wordt aangedreven, het kroonwiel met de ronsels aan de boven
zijde van de koning zit. 

Waarschijnlijk pas op het einde van de 19e eeuw is er een nieuw type ronsel ontstaan in 
de vorm van een konisch kamwiel uit gietijzer (Gleisberg 1970, 82). 
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Afb. 33. De steenzolder van de standerdmolen te Bergeik. Men ziet o.a. de vang, het aswiel, het kaar, het 
ronsel en de grote spil. 

17.1. de namen 

De meest problematische term die in de legenda voorkomt is gestel, een woord dat men in 
het mnl. veel aantreft, en dan in allerlei, meestal technische en algemene betekenissen 
als: 'stellage, samenstel, werktuig' (Mnl. Handwdb. 212; MWB II, 1705-06). Ik heb er nl. 
enige moeite mee gehad te achterhalen wat de precieze betekenis van het woord als 
molenterm geweest is, maar nu meen ik toch met voldoende zekerheid in een aantal 
gevallen de betekenis 'ronsel' te mogen aannemen en wel om de volgende redenen. In de 
meeste volledige taxaties van molenonderdelen, die steeds volgens een bepaalde formule 
zijn samengesteld, komt het woord gestel altijd voor op de plaats waar bij andere een term 
als ronsel of schijfloop staat, terwijl deze laatste woorden zelf dan ontbreken. Ook in de 
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niet volledige termenlijsten is naast gestel nooit een woord te vinden dat de betekenis 
'ronsel' draagt. Vervolgens is er een keer sprake van gestelspillen (Leuven ao 1459). De 
doorslag heeft tenslotte gegeven de Brusselse tekst die spreekt van: het gestel oft lanterne 
(ao 1744); lanterne is ni. een van de belangrijkste heteroniemen voor 'ronsel'. 

Het vermelden waard is zeker het citaat in WNT IV, 1805 uit het werk van Luyken, 
waarin een lantaarn aangeduid wordt met "gestel"; met de molenterminologie heeft dit 
natuurlijk niets van doen. Van een aantal oude opgaven gestel is niet duidelijk wat ermee 
bedoeld wordt. In één geval zeker niet het ronsel : in Sint-Martens-Bodegem (O 171 ) ao 
1782 is gestel de verzamelnaam voor de vier grote ijzers, te weten: grote spil, rijn, kleine 

Afb. 34. Ronsel van een Romeinse watermolen 
uit het begin van de 3e eeuw, gevonden 
bij castellimi Zugmantel (Duitsland); 
zie ook afb. 18a en b. 

spil en spoorpot. Al deze onzekere gegevens staan niet op de kaart, ze zijn wel opgenomen 
in par. 3.2. van dit hfst. 

Hoewel ronsel en ritsel op het eerste, oppervlakkige gezicht de indruk wekken verwante 
termen te zijn, beide beginnen met een r, zijn kennelijk met een verwant suffix gevormd 
en doen vermoeden dat ze alleen door een eventueel assimilatieproces van elkaar zijn gaan 
verschillen, toch moeten we ze als aparte benamingen beschouwen. Om met ronsel te 
beginnen, zowel FvW als De Vries laten het woord samenhangen met het adjektief гоис/, 
waarbij ze uitgaan van het door Kiliaan genoemde rondse (FvW 557-558; De Vries 1963, 
588). Volgens De Vries is de afleiding geschied d.m.v. het suffix -usjö, -isjO. Uit zijn 
definitie zou men verder kunnen opmaken dat hij rondsel weer beschouwt als een diminu
tief van rons. Een ernstig bezwaar daartegen is dat naar het schijnt alle andere woorden 
met dat diminuerende -/-suffix gevormd van een ander genus zijn dan het ronsel. In elk 
geval geldt dat voor de voorbeelden die Schönfeid ervan geeft: korrel, eikel, beukei, 
stengel, egel, enz. (Schönfeld 227). 
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Eerder lijkt ronsel me te behoren bij de door Schönfeld besproken groep konkreta die 
met het achtervoegsel -sel gevormd zijn van een werkwoord (Schönfeld 235). Het werk
woord dat naar mijn mening ten grondslag ligt aan de molenterm ronsel is het Germaanse 
rinnen/rennen dat betekenissen heeft als 'rennen, vloeien, stromen, lopen' (FvW 544). 

Er kan tegen mijn etymologisch voorstel wel het een en ander worden ingebracht. Men 
zou bijv. kunnen opmerken dat in een groot aantal gevallen uit heden en verleden rondsel 
gespeld wordt, met d dus. Daartegenover kan gewezen worden op het feit dat vóór 1700 
de spelling mét d ver in de minderheid is vergeleken bij die zonder. Ook vandaag de dag is 
dat nog zo. Ik beschouw die d (of /) als epenthetisch, ingevoegd onder invloed van het 
adj. rond waarschijnlijk, althans bij de vormen met o-vokalisme. Blijkbaar kan bij het 
ontstaan van die d/t ook een fonetische faktor (glide) een rol gespeeld hebben, want we 
zien hem ook bij het woord runsel 'stremsel', waarvan men aanneemt dat het met runnen 
(var. van rinnen) samenhangt: runzel (WNT XIII, 1851), en nog vaker bij de variant 
rin(t)sel, ren(t)sel 'stremsel' (FvW 565). 

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het Rijnlandse mnzel, waarvan de spelling met ζ 
kan wijzen op eenzelfde epenthese als bij de Nederlandse vorm, ditmaal misschien onder 
invloed van een ww. als romen 'rond maken' {Rh. Wtb. VII, 501; 618). Bovendien komt 
daarnaast ook de spelling ronsel voor (Op de Hipt 127). 

Een andere kwestie is die van het vokalisme. Voor wat het Nederduitse taalgebied 
betreft, wijst Schirmunski 207 erop dat ronding aldaar een wijd verbreid verschijnsel is. 
Zijn betoog illustreert hij o.a. met het voorbeeld van het ww. rinnen, waarvan in het 
Nederduits de varianten runnen en rönnen voorkomen. Trouwens ook in het Nederlandse 
taalgebied zijn, in de betekenis 'stremmen, vloeien', juist de vormen rönnen en runnen 
volop voorhanden (WNT XIII, 1169 en 1848-1850), al zouden ze ten dele in navolging 
van het WNT, veiliger een "bijvorm" van rinnen genoemd kunnen worden. 

Behalve het ongebruikelijke genus van ronsel (voor een van een adjektief afgeleid 
substantief) pleit tegen afleiding van rond het optreden van de vormen runsel e.d. omdat 
we in dat geval dan een umlaut zouden moeten aannemen die door het suffix -sel, dat te 
herleiden is tot germ, -sla (Schönfeld 235), nooit veroorzaakt kan zijn. Een ander bezwaar 
is nog de betrekkelijk geringe ouderdom van het adjektief rond; volgens de etymologici 
een Frans leenwoord. Kluge-Götze vermeldt een eerste opgave uit de 13e eeuw. Daar staat 
tegenover dat het ronsel heel wat ouder is. 

Het sterkst voor een liaison tussen het ronsel en het ww. ronnen/runnen pleit inderdaad 
het genus van de molenterm, dat overeenkomt met dat van een groot aantal, misschien 
wel álle van een ww. afgeleide en met -sel gesuffigeerde konkreta; vgl. het weefsel, baksel, 
voedsel, blauwsel, deksel, smeersel, stijfsel, windsel, enz. (Schönfeld 235). Als ronsel 
inderdaad met het genoemde ww. samenhangt wordt het onmiddellijk vergelijkbaar met 
verscheidene andere heteroniemen voor het ronsel in de molen, die alle de grondbetekenis 
'loper = voorwerp dat draait' kennen, nl. schijfloop, spillegeloop in Nederland, drehling, 
trilla in het Duitse taalgebied en elders; ook deze woorden zyn van ww. afgeleid. 

Tot de groep van namen die te maken hebben met de beweging van het ronsel behoort 
ook ritsel, dat tegenwoordig bij ons alleen nog in Zuid-Limburg voorkomt. Vroeger was 
het woord veel meer verbreid en luidde dan rutsel of rossel. De meest verbreide vorm in 
het Rijnland is rets (Rh. Wtb. VII, 465), wat tot de gevolgtrekking leidt dat vormen als 
retsele, ritsel e.a. de bijbehorende diminutieven zijn. Blijkens Schönfeld 227 had het 
germ, suffix -/- de funktie van verkleining, waarbij "het geslacht van het grondwoord 
bewaard bleef'. Retsele is een neutrum, rets ook, tenminste als het molenterm is, want in 
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alle talrijke andere betekenissen heeft het een ander woordgeslacht. 
Het zou voor de etymologie van bijzondere betekenis zijn als het mogelijk bleek dit rets 

in verband te brengen met het lat. rota. Het palatale vokalisme en de -s verhinderen dat. 
Toch is er wel een indirekt verband, want naar ik meen gaat rets misschien op dezelfde 
idg. wortel reth terug als rota (Weijnen-Alinei 12) en wel doordat het afgeleid is van het 
ww. ritszen dat bij intransitief gebruik 'schnell daherlaufen' betekent {Rh. Wtb. VII, 466) 
en dat van *reth moet zijn. Ook in het Nederlands komt dit ritsen voor; zie WNT XIII, 
606. 

De Nederlandse variant rutsel kan gezien worden als een rondingsprodukt onder in
vloed van de r- (Weijnen 1966, 225; Schönfeld 50). Rüssel is het gevolg van een assimila
tieproces. Datzelfde geldt voor de vorm rossel, die op het eind van de 14e eeuw in 
Oost-Nederland voorkomt. 

Voor wie de twee lijstjes met oude benamingen van het type ron(d)sel en ritsel met 
elkaar vergelijkt, zal het duidelijk zijn dat we hier inderdaad te maken hebben met twee 
verschillende woorden. Bepaalde details zijn in dit verband opvallend. In 1378 bijv. ver
schijnt in Zutfen (F 179) de vorm rosseel, in 1445 is daarn/nse/ opgetekend. In 1717 te 
Kalmthout (K 201): rutsel, in 1747 te Hoogstraten (K 207), dat daar in de buurt ligt: 
rontsel. Op de Nijmeegse vragenlijst tenslotte zijn voor de plaats Rotem (Q99*) naast 
elkaar ingevuld : roondsel en ritsel. 

In twee opzichten zijn de al genoemde heteroniemen schijfloop en spillegeloop ver
wante benamingen. Ten eerste zijn ze beide afgeleid van het ww. lopen in de betekenis 
I, 15: "Van werktuigen (in den ruimsten zin) en deelen er van, die de beweging verrichten 
welke zij behooren te verrichten (om hun as draaien, een zekeren weg afleggen enz.)." 
(WNT VIII, 2847). Vervolgens duidt het eerste deel van elk van beide woorden op het 
uiterlijk van het ronsel en wel speciaal resp. de schijven en de spillen daartussen. In 
bepaalde, Hollandse gebieden, heeft bij schijfloop het eerste woorddeel zozeer de over
hand gekregen dat een benaming schijf ontstond, hier en daar meer naar de funktie 
gespecificeerd: steenschijf. 

Een simplifikatie van spillegeloop of schijfloop is geloop, al ben ik door de morfemati-
sche struktuur en de geografische positie van de vormen eerder geneigd verband met de 
eerste term te leggen. Of geloop dan wel werkelijk een vereenvoudiging van spillegeloop is 
en niet eerder de oorspronkelijke benaming, waarvoor het voorkomen reeds in 1301 te 
Brugge (H 36) van yloep pleit, is niet met zekerheid te zeggen. 

In het zuidwesten van ons taalgebied komen twee samenstellingen voor met -wiel, de 
enige, nl. spillewiel en klein wiel, waarvan de eerste weer verband houdt met het uiterlijk 
van het ronsel, de tweede een oppositie uitdrukt tussen ronsel en aswiel; vgl. daarvoor 
hfst. 14. 

De laatste nog te bespreken benaming, tevens de in West-Europa wijdst verbreide, is 
lantaarn. Ook dit woord hangt weer samen met de vorm van het ronsel, immers de oudste 
lantaarn had een ronde vorm en bestond ook uit twee schijven met daartussen een aantal 
spijlen. Die vorm vindt men nog terug in de bouwkunde, waar lantaarn de naam is voor de 
"torenvormige bouw, gewoonlijk op een koepeldak, veelal open aan de zijden die in den 
regel uit kleine kolommen bestaan" (WNT VIII, 1080). Opmerkelijk is dat het Zweeds 
een soortgelijke benaming kent: lykt(a), een woord dat afkomstig is uit het Middelduits, 
waar het lûchte, lachte luidt en 'lantaarn, lamp' betekent; het is verwant aan het Ndl. 
luchter. Ook het Fins kent de molenterm lykta (Wadström 257-258). 
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Afb. ^5а. Twee blzz. uit het Archief Ambachten en genootschappen te Tongeren, ao 1681 
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Transkriptie van het hiernaast afgedrukte handschrift 

Schattmge van die maltmoolen liggende buijten 
morren port toebehoe rende de stat Tongeren 
Op den vierden 9bris anno 1681 hebben Willem Comeli 
ende Amolt Ouwerx ende vorts hen partije maeckende 
voer henne consorten als aennemers oft hoegers 
der maltmoolen boven geschreven versocht aen onse 
tegenwordige meijsters des beckers ambacht der stat 
Tongeren (als meijsters waeren Mr Willem van der 
Meer ende Mr Lucas Wijshof) om doer hunne goijde 
schetmeijsters des ambacht voerschr. te laeten visiteren 
ende schatten het lopende werck des voerschr. moolen 
hebben die aennemers boven vermeit gestipulert 
in handen ons meijsters voerschr. geen ander recht ( 
in cas van dispuet dese visitatie aengaende) dan 
des ambachts voerschr. recht te gebruijcken : welcke 
gedaen heft ende die schetmeijsters sijn dese 
Engel Engelberghs / Jan Cempeners / Hendrick Lohes 
ende mij ondergeschreven 

P. van Veulen 
den oppersten steen met enen ijseren bant 
met vier grappen dick negen duijmen 
den onsten steen met enen ijseren bant ende vier grappen 
dick seven duijmen ende twe tersen 
het lanck ijseren voetjen ende pan 
den desser negen billen 
den deck het caer met het truchelen 
die corde met die wenne ende brouck 
enen ijseren hantboom - twe rutsels 
moolen bom — vier bande ende twe tep 
het buijten rat het camprat met die 
armen bouten ende schijven — meeltroch 
een vat niet dugende ende een lamp 
loghouten onder die berre 

somma drij hondert negen 
en vijftich gul. dico 359 gul. 
Ita est P. van Veulen 



17.2. de kaarten 

Van zeker één van de benamingen voor het ronsel kan gezegd worden dat zij te maken 
heeft met de opkomst en de verbreiding van de watermolen, nl. van het Romaanse 
lantaarn. Dat is bepaald met af te leiden uit het tijdstip waarop dat woord voor het eerst 
binnen het Nederlandse taalgebied voorkomt, want van alle namen is lantaarn de jongste, 
of althans de jongst bekende pas in de loop van de 18e eeuw duikt het voor het eerst 
binnen de taalgrens op, maar dan wel in een typisch watermolengebied. Het woord 
lantaarn is in tal van vormen in heel West-Europa bekend; ik heb de verbreiding ervan 
schetsmatig aangegeven op kaart d. 

Gezien deze ruime verbreiding is het des te merkwaardiger dat het Nederlandse taal
gebied, waar nieuwe namen voor nieuwe zaken anders grif worden overgenomen, nu 
duidelijk verzaakt. Want het is toch bijzonder merkwaardig dat lantaarn pas in 1707 in 
mijn materiaal voorkomt, ver na alle andere heteroniemen. Er kunnen verschillende oorza
ken zijn, die verantwoordelijk voor dat lange uitblijven zouden kunnen zijn. Eén daarvan 
is de schepping van een nieuwe, inheemse benaming. Als zodanig zou men de term gestel 
kunnen beschouwen, een woord dat steeds alleen voorkwam in gebieden waar water
molens bestonden. Maar gestel is, naar het schijnt, nooit een veel gebruikte benaming 
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geweest en het lijkt me daarom moeilijk aan te nemen dat dit woord de verbreiding van 
lantaarn zou hebben tegengehouden of ongedaan gemaakt. Gestel maakt de indruk niet 
veel meer dan een incidentele benaming te zijn geweest, die het, ook al door zijn algemene 
betekenis, niet tot een duurzaam leven heeft kunnen brengen. 

Een andere term die ook door watermolenaars gebruikt werd, is spillegeloop, maar ook 
dit woord is te weinig frekwent, is bovendien ook te vaak windmolenterm om als het 
Nederlandse antwoord op lantaarn beschouwd te kunnen worden. 

Een derde mogelijkheid is dat het Franse woord pas vrij laat, dus bijv. in de loop van de 
18e eeuw, ontleend is. Deze veronderstelling behoeft geen argumentatie omdat de voor
handen gegevens al in deze richting schijnen te wijzen. Alleen, het hoeft niet waar te zijn. 
Het aantal gegevens in de zuidelijke Nederlanden is zo gering dat er ruimte overblijft voor 
een andere opvatting, die meer aansluit bij de belangrijkste ontwikkelingen binnen de 
molenterminologie en die niet verplicht tot het zoeken naar een oorzaak van een zo late 
verbreiding van een Romaanse benaming. 

Lantaarn is, naar ik meen, net als o.a. het woord molen zelf, het in hfst. 15 besproken 
alpen en het grote ijzer uit hfst. 13, ons taalgebied binnengedrongen tegelijkertijd met de 
watermolen. Het Nederlandse lantaarn-gebità vormde daardoor het noordelijke deel van 
een groot, praktisch heteroniemloos izw/aarn-gebied in West-Europa. 
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In het Rijnland is het woord lantaarn, net zomin als in de Nederlanden waarschijnlijk, 
niet tot aan de uiterste grenzen van het verspreidingsgebied van de watermolen zelf 
doorgedrongen. De noordelijke grens van lantaarn ligt ter hoogte van de stad Prüm, op 
gelijke hoogte als Luxemburg. Ten noorden daarvan is rets de gangbare benaming. Dat 
woord rets, dat in Duitsland vooral voorkomt in specifieke watermolengebieden, moet 
tegelijk en in verband met de watermolen naar het noorden zijn afgezakt en zich ook 
verbreid hebben in oostelijk Nederland. Twee feiten zijn daarbij van betekenis. Ten eerste 
komt dit rets, in de afgeleide vorm rutsel/ritsel, in ons land alleen voor in streken waar de 
watermolen bekend was, ten tweede is het woord al vroeg geattesteerd, nl. in 1378 te 
Zutfen (F 179): rosseel. Dit laatste maakt het vrijwel onmogelijk dat er nog een andere 
term aan rutsel voorafgegaan zou zijn. 

De verbreiding van rutsel doet sterk denken aan die van schoffel, ook een Duits substi
tuut voor een Romaans woord; zie hfst. 15. Het enige verschil is dat rutsel verder naar het 
westen is doorgedrongen, bijv. ook in de huidige provincie Antwerpen, en dat op de kaart 
SCHOEPEN de tegenstelling Romaans-Duits wat duidelijker te zien is omdat in dat geval 
maar twee benamingen voorkomen, nl. alpen en schoffels. 

De kaart RONSEL is vooral ook gekompliceerder geworden door het optreden van de 
windmolen. Er zijn maar enkele voorbeelden van termen die zowel in de water- als de 
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windmolen gebruikt worden, meestal bracht de windmolen zijn eigen terminologie mee. 
Om maar in het zuidwesten te beginnen, de specifieke windmolenbenaming voor het 
ronsel is schijfloop. Dat woord is werkelijk vanaf de vroegste tijd bekend en heeft zich 
zonder twijfel tegelijk met de windmolen langs de Noordzeekust verbreid tot in Oost-
Friesland. Dat sukses van schijfloop is begrijpelijk, immers in het gebied waar de wind
molen vooral verscheen, bestonden geen of nauwelijks watermolens. Het was dus een in 
terminologisch opzicht maagdelijk gebied. 

Ongeveer in dezelfde tijd als de expansie van schijfloop begon, eind 13e, begin 14e 
eeuw, moet ook de verbreiding van een andere specifieke benaming voor het spijlenrad 
van de windmolen hebben plaats gehad, te weten ronsel. De oudste opgave van het woord 
in Nederland is uit 1337, Sassenheim (E 138): ronselstave. Merkwaardig is dat dit gegeven 
afkomstig is uit een gebied waar schijfloop het gewone woord moet zijn geweest. Het 
maakt duidelijk dat ronsel zich in elk geval niet van daaruit verbreid kan hebben, maar 
integendeel daar juist gekomen is tengevolge van een expansiebeweging vanuit het oosten, 
d.w.z. vanuit het Rijnland. Dat er vóór 1400 bijna niets, en na dat jaar nog maar weinig 
van een echt ro«ie/-gebied te bespeuren valt, komt voor een deel omdat oostelijk Neder
land al een geschikte benaming kende in rutsel, terwijl daartegenover schijfloop geen 
enkele voorloper gehad heeft, andersdeels omdat dat oosten de windmolen door de aan-
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wezigheid van de watermolen niet zo dringend nodig had als het westen. 
Na 1600 blijkt het getij ten gunste van ronsel gekeerd te zijn, want dan pas zet de 

verbreiding van het woord goed door, aanvankelijk vooral ten koste van rutsel, later en 
meer zuidelijk ook van andere heteroniemen. Tegenwoordig is ronsel in het zuidoosten 
van ons taalgebied de enige benaming; alleen in Zuid-Limburg heeft zich het oude ritsel 
nog weten te handhaven, maar daar is de windmolen dan ook ver in de minderheid. 
Opvallend is dat schijfloop in het algemeen beter bestand is gebleken tegen het opdringen 
van ronsel. Misschien heeft het sukses van ronsel in het zuiden wel te maken met de 
gelijkenis tussen ritsel/rutsel en ronsel. De restanten van rutsel hebben alle een i-vokalis-
me, daarom bestaan ze misschien alleen nog. 

Ronsel is dus als windmolenterm van Rijnlandse oorsprong, komt meer speciaal uit het 
noordelijke deel van het Rijnland, een streek die vanouds windmolens gekend heeft. De 
expansie van dit ronsel heeft zich niet alleen in westelijke richting voorgedaan, maar ook 
in noordelijke. Zo wordt ronsel in Pommeren gesignaleerd door Irmgard Rehfeld (Rehfeld 
111), met de nadrukkelijke vermelding dat zowel dit rünzel alsook rittsel uit het Rijnland 
stammen, al waagt zij zich niet aan een datering van de ontlening. 

Dat de ronseZ-expansie in nauwe samenhang met de verbreiding van de windmolen 
vanuit het Rijnland gezien moet worden, bewijzen de opvallende overeenkomsten tussen 
de verbreiding en de ouderdom van ronsel en die van praam voor de 'vang' (zie hfst. 1 ). 
Van dit praam zijn de oudste gegevens uit de 15e eeuw en afkomstig uit Hollandse en 
Gelderse plaatsen, net als bij ronsel dus. Van praam heb ik in dat hfst. 1 aangetoond dat 
het woord tegelijk met de windmolen onze streken is binnengedrongen. Er is dan ook 
niets op tegen om dat ook voor ronsel bewezen te achten. 

Er is nog een andere parallel op de kaarten van RONSEL en VANG aan te wijzen en 
wel die tussen schijfloop en vang. Ook hier vertoont de geografie van beide woorden 
frappante overeenkomsten, die een fraaie illustratie vormen van de westelijke route die de 
windmolen gevolgd heeft. 

Al eerder heb ik erop gewezen dat de beide provincies Vlaanderen meermalen een 
vernieuwing in de terminologie hebben doorgevoerd. Dat was o.a. het geval bij GROTE 
SPIL, hfst. 12, en KLEINE SPIL, hfst. 13, waar resp. klauwijzer en peerijzer als Vlaamse 
vernieuwingen konden worden aangemerkt; dat zal ook nog gebeuren in het volgende 
hfst., KAAR. De vernieuwing met betrekking tot de naamgeving voor het ronsel is van een 
bijzonder soort. Het is een soort opnieuw in gebruik nemen van een oudere term, die eerst 
vooral als watermolenterm bekend was, nl. lantaarn. Vóór 1900 komt het woord in de' 
beide Vlaanderens vier keer voor op een aantal van 34 gegevens, en dan nog vrijwel alleen 
bij watermolens. Hoewel die aantallen natuurlijk geen absolute begrippen zijn, geven ze 
toch zeker een indikatie over de bekendheid van zo'n woord, juist in typische windmolen-
gebieden als West- en Oost-Vlaanderen. Van wanneer de opkomst van het nieuwe lantaarn 
dateert is niet zeker te zeggen. Als de parallel met klauwijzer juist is, kunnen we de 
heropleving plaatsen in de loop van de 18e eeuw. 
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17.3. het materiaal 

17.3.1. modern materiaal 

Lijst O, vraag 14a: Hoe noemt u het spijlenrad boven aan het rechtstaande staak- of klauwijzer? 
(bedoeld rad loopt bij de standerdmolen in het bovenwiel, bij de Hollandse molen in het kroonwiel) (zie 
aft.) 

lijst 42a, vraag 11: (Hoe noemt U) het spijlen- of stavenrad dat de bovenste molensteen aandrijft? 

In plaats van een spijlenrad hebben veel molens een kamrad; de namen daarvoor zijn hier natuurlijk 
buiten beschouwing gelaten: het betreft immers een ander begrip. 

bij schijfloop zijn ook gerekend: 

E170 (steen)schijfloop 
E 229 bovenschijfloop (eigenlijk het spijlenrad aan de koning van de Hollandse molen) 
G177 schijflooper 

verder nog bij schijf: E 203 - stavenschijf; E 205 - staave schijf 

buiten het gebied van de kaart vallen: 

g 11,10; i 11,11; С 13,2: schiefloop 

bij ronsel ook gerekend: 

G 225 runsei 
К 310 runsei 
К 357 runsei 
L 159a rünsel 
L 268 runsei 
L 270 rundsei 
L 295 reunsel 
L 300 ransel 
L 322a rönjsel 
L 330 runsei, runsjel, runsjilke 
L331 runsjel 
L 383 ronsei 
L 432 rünsel 
M 4 rundsei, runsei 
M 9 runsei 
Q 9 runjsel, ronsei 
Q19 rçensel 
€'4,1 röndsel 
€'4,3 röndsel 
C'5,7 röndsel 
C'6,3 röndsel 
D'5,3 röndsel 
de sjwa in de tweede lettergreep is hier in de spelling verwaarloosd. 

bij ritsel ook gerekend: 

Q 241 retsel 
D'6,9 rötsel 
Κ·3,13 retsele 

ook hier is op bescheiden schaal omgespeld 
niet meer op de kaart ligt Siegen-ODollend — rots {Rh. Wtb. ) 

bij lantaarn ook gerekend: 

Η 2 lantèrenwi.l 
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niet opgenomen 
К 194 drijfriemwiel 
К 184 
N41 
К 151 
В 48 
Q113 
В 56 
1185 
С 121 

lanteere-wiel 
pe.newil 
schoenradje 
staafrêd 
staafrad 
stavenrad 
steenwiel 
schiefrad 

onbetrouwbaar 

F 85, К 179a beide: lantaarn 
К 194, L 263 beide: schijfloop 
К 184: spille wiel 

niet gelokaliseerde gegevens 

schiefloop Groningen, Ter Laan 867 
schijfloop(er), schuifloop West-Vlaanderen, De Во2, 861 en 880 

ronsel Antwerpen, Cornelissen-Van Hal 201 
ronsel Antwerpen, CV 1042 
lanteern Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck II, 200 
lanteren Land van Waas, Joos 388 
lanteern West-Vlaanderen, De Во2, 861 
lanteren Antwerpen, CV 745 

Kiliaan 442 : "rondse. Rota praeli, funis torculus" 

buitenlandse gegevens 

(eenmalige gegevens die voor een beperkt gebied gelden, zijn verwaardloosd) 

"ronsel" 

rünzel Pommeren (2 plaatsen), Rehfeld 111 
ronsel Rijnland, Op de Hipt 127 
renzel Rh. Wtb. VII, 618, waar, wel ten onrechte, de betekenis 'Zahnrad' ge

geven wordt; wel juist is de toevoeging:"bes. in der Windmühle". 
het woord is geattesteerd in Kreis Kleve, Mors, Geldern, Rees en 
Dinslaken 

"ritsel" 

rittsei Pommeren (één plaats), Rehfeld 111 
ritzel Rijnland, Op de Hipt 127 
rets "linksrheinisch", Rh. Wtb. VII, 465 
rets MuhlhRh, Mettm-Haan, Ahrw-Bergsahr, Dur, Heinsb-Erpen, Altk-

Herdrf, Sieg, Daun-Neroth 1860, Prùm-Liederbom, Ä/г. Wtb. VII, 
465 ; ook hier wordt de foutieve betekenis "kleines Kammrad" op
gegeven. 

In het gebied "Seifkant" komt retsele voor, dat "kleines Kammrad an der Wanmuhle" betekent; men 
mag aannemen dat het woord in dat gebied ook molenterm is, temeer omdat dat ook in het aangren
zende Limburg het geval is. In Kreis Solingen betekent ritzel "kleines Zahnrad im Arbeitsraum des 
Schleifkottes, das die Umdrehung vom Kammrad zum Hollrad (Hohlrad) und Steinrad übertragt"; een
zelfde verwante betekenis heeft ook ret in Kreis Remschied. 

"lanterne" 

lantiène Namen, P. et L. Maréchal 184 
lantiène Namen, Dewert et Maréchal, MVW II, 285 
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lanterne 
lantchènes 
lanterne 
lantiène 
lanterne 
lanterne 
lanterne 
lanterna 
lanterna 
lantèrna 
lanterne 
lanterna 
llantema 

lanter 
lanterne 
lat(n)er 
latemchen 

lantern pinion 
lantern-wheel 
latern 
lantern 
lanterne à pagnons 
lontiène 

Houtaing, id. 
Donceel, Legros, MVW V, 227 
Warfusée ao 1684,£M. Belg. Rom. 1966, 50 
Brabant wallon (5 plaatsen), Smeyers 39 
PikardiS, Debrie 25 
Bretagne ao 1767 en 1785, Durand-Vaugaron 337 
Camières (Cambrai) ao 1784, Bruggeman 
Valais roman (9 plaatsen), Stäheli 21 
Savois (3 plaatsen), Stäheli 21 
omgeving Genua, AIS kaart 252a 
Avignon ao 1467, Pansier II, 213 
Avignon ao 1370, Pansier III, 101 
Balearen, Moll 17 

Luxemburg, Lux. Wtb. Ill, 13 
Saar, Trier bis Bemk., Bitb, Prüm, ЯЛ. Wtb. V, 155 
Zwaben ao 1546 en 1584,SCAVMJ*. Wtb. IV, 1017 
Rijnland, Simons 117 

Engeland, Freese 11 
Engeland, Syson 164 
ao 1659, New English Diet. VIII, 62 
ao 1819, Oxford English Diet. VI, 62 
nh.,FEWV,l66 
Hesbaye, id. 

"gedrief 

dref(-v) 
gedriw 
gedrief 
driff 
jedrïw, trîb, malged 
gedriw 
drift, gedriev 
kvaemdrev 
drew 
drev 
drevet 
dreven 
drev 
gitrib 

Middelnederduits, Lasch-Borchling I, 470 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. 111,99 
Sleeswijk-Holstein, Mensing II, 320; III, 682 
id., Drube 75 

rïw, stockjednw Pommeren, Rehfeld 112 
Lübeck, Schumann 62 
Hadel, Teut. Ill, 148 
Virum (Denemarken), hs. Jespersen 
Hjerm (Denemarken), Skautrup 
Jullingsholm (Denemarken), Pedersen 
Brorup (Denemarken), Skautrup 
Norum (Zweden), Wadström 1934 
Zweden, Wadström 256 
Roemenië (één plaats), Petrovici vol. I, kaart 162 

•'drehling" 

drehling, dreiling, drilling, dialing 
dreihling 
drilles, drilling 

Pommeren (13 plaatsen), Rehfeld 111-113 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. II, 485 
Süd-Hessen, Südhess. Wtb. 1,1731-32 

diversen 

lykta 
doierstöck 

spendelstok, spendler, spelstok 
spindelstok 

rütel 
rüdeiel 
roda da fis 
ruota mica 
mata cu másala 

Zweden (algemeen), Wadström 257-258 
Sleeswijk-Holstein, Mensing III, 682 

Romanisch Bünden (12 plaatsen), Vieli 15 
Deutsch Wallis, Stäheli 21 

Romanisch Bünden ("unterengaddisch en 3 plaatsen), Vieli 15 
Romanisch Bünden (één plaats), Vieli 15 
id. (5 plaatsen), Vieli 15 
Roemenië (3 plaatsen), Petrovici vol. I, kaart 162 
id. 



karél 
karél 

Bormio, Longa 
Zuid-Zwitserland, AIS kaart 252a 

Portugal, Dias II passim 
Portugal, Dias I, 52 en passim 
Azoren, Veiga de Oliveira 38-39 
Madeira, Veiga de Oliveira 57 

Chézac ± 1800, Yvon 
St. Thomas-de-Conac, Yvon 

Theux ao 1463, MVW V, 222 
Lorcéao 1651,AÍFH/V,222 
Lens s.G. ao 1654, id. 
Comblain ao 1655, id. 
Huyao 1579 en 1643, id. 

etoute is oorspronkelijk de naam voor de schijven van het ronsel, later voor het hele ronsel; vgl. 
de betekenisontwikkeling van schijf 

carreto 
carri nho 
carrete 
carritel, quartel 

peloton 
peloton 

royen tourt 
ettoutes, letoute 
les toudes noeuves 
etoutes 
estoute 

rundie 
trundle 

17.3.2. 

(spille-, 

1301 
1456 
1511 
1534 

1552 
1571 
18e е. 
1709 
1737 

1768 

1771 

1775 
1794 
1807 

oud materiaal 

Igeloop 

Brugge H 36 
Idegem O 223 
Ertveldel 164 
Idegem O 223 
Idegem O 223 
Ertveldel 164 
Leupegem O 197 
Beert O 285 
Oudenaarde O 98 
Sint-Martens-Bodegem 

0 171 
Overboelare O 230 
Overboelare O 230 
Geraardsbergen O 228 
Onkerzele O 228a 
Raster O 183 
Oudenaarde O 98 
TematO 166 

schijfloop 

1318 

1343 
1344 

1374 
1384 
1392 

1394 

1433 

Scherpenisse I 74 

Tolen I 77 
's-Gravenhage D 5 
Alkmaar E 45 
Brouwershaven I 36 
Kaprijke I 157 
Bergen op Zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Wouw К 173 
Bergen op Zoom I 79 
Bergen op Zoom I 79 
Vrouwenpolder I 62 
Vere 166 
Sandyc (bij Vere) 

Engeland, New 
Engeland, ./Vew 

1 yloep 
tspillegheloop 
gheloope 
spillegheloept 
spillegeloop 
gheloope 
spillegheloop 
spillegeloop 
spillegeloopt 

spillegeloop 
geloop 
spillegeloop 
spillegeloop 
spillegeloop 
spellegeloop 
spellegeloop 
spillegeloop 

scrineloep (lees 
sciiveloep) 
sciveloep 
sciveloip 
sciveloip 
sciveloepe 
tschijfloop 
scii floep 
scijfloop 
scijfloep 
schijfloep 
scijfloep 
scy floep 
scyfloep 
scyfloep 
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1446 
1459 

1460 

1471 

1474 

1476 

1481 
1482 
1489 

1490 
1491 

1492 

1493 
1494 
1501 
1527 
1538 

1549 
1557 
1585 
1589 
1590 
1600 
17e е. 
1607 
1610 
1643 
с. 166C 
1669 

1672 
1674 
1676 
1681 
1706 
1711 
1718 

1719 
1721 
1746 
1754 
1755 

1762 

Amemuiden I 85 
Vrouwenpolder I 62 
Neywerkerke (bij Vere) 
Sandyc (bij Vere) 
Vere I 66 
Neywerkerke (bij Vere) 
Aardenburg I 125 

Aardenburg I 125 

Aardenburg I 125 

Aardenburg I 125 

Vere I 66 
Deventer F 133 
Vere I 66 
Haasdonk I 181 
Rijnsburg E 135 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere I 66 
Oud Vosmeer 176 
Vere I 66 
Vere I 66 
Vere 1 66 
Lochristi I 203 
Nieuwerkerk a/d Usel 

К 10 
Evergem I 200 
Evergem I 200 
Evergem I 200 
Kralingseveer К 47c 
Delft E 198 
Everdingen К 33 
Zutfen F 179 
Middenbeemster E 73a 
Aardenburg 1125 
Uenden L 11 

1 Heerhugowaard E 28a 
Heule N 89 

Amsterdam E 109 
Groedel 107 
Zevergem0 21 
Evergem I 200 
OedelemI153 
OedelemI 153 
Utrecht E 192 
Utrecht E 192 
VijvekapelleH38a 
Utrecht E 192 
Zevergem О 21 
Utrecht E 192 
Hammel 213 
Hamme I 213 
Roeselare N 38 

Roeselaie N 38 

scyfloep 
scifloep 
scifloep 
scifloep 
tsciveloep 
sciveloep 
kleene sthine loop 
(lees: schiveloop) 
sthineloop (lees: 
schiveloop) 
schunloper (lees: 
schiveloper) 
schuneloop (lees: 
schiveloop) 
scijfloop 
schyveloep 
tscijfloop 
tschyfloop 
schijfloop 
schyfloop 
tscijfloop 
tschijfloop 
schijfloop 
schyfloop 
scijfloop 
schijfloop 
scyfloep 

scij floep 
schijfloope 
schijfloope 
schijveloop 
schijfloep (Stevin) 
schijfloop (id.) 
schijfloopen (mv) 
schieve loff 
bovenste schijfloop 
scheyftloop 
schijfloop 
schijfloop 
schytloot (lees: 
schyfloop) 
schijflopen (mv) 
schijfloop 
schijfgeloop 
schifgeloop 
schyfloop 
schyfloop 
schijfloopen (mv) 
scheijfloopen (mv) 
schijfloop 
scheefloopen (mv) 
schijfgeloop 
scheyfloopen 
schijfgeloop 
schyfgeloop 
schiploop (lees: 
schifloop) 
schijfloop 



1793 
1796 
1844 
1860 

ZutfenF179 
Brugge H 36 
Beselare N 79 
Dokkum В 30 

ronfdjsel 

1337 
1440 
1445 

1457 
1465 
1469 
1472 
1486 
1493 
1536 
1559 
1604 
1610 

1612 
1625 
1634 
1644 
1647 
1653 

1655 
1666 

1670 
с. 1675 

1680 
1694 
1695 
18e е. 
1710 
1717 

1718 
1720 
1721 

1723 
1725 

1727 

1736 
1740 

1745 
1747 

1756 

Sassenheim E 138 
Barendrecht К 47 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Deventer F 133 
Deventer F 133 
Zutfen F 179 
Deventer F 133 
Mariënberg G 117 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Geesteren G 143 
Doesburg F 204 
Zutfen F 179 
MariënburgG 117 
Mariënberg G 117 
Utrecht E 192 
Mariënberg G 117 
Weerselo G 178 
HedelK144 

Mariënberg G 117 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
HellendoornG168 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
Laag Keppel L 35 
Oerle L 224 
Zutfen F 179 
Zutfen F 179 
Doesburg F 204 
Zutfen F 179 
Doesburg F 204 
Zevenaar L 33 
Utrecht E 192 
Ravenstein L 102 
Uden L 152 
Reek L 153 
Boekei L 183 
HellendoomG 168 
Almelo G 173 
Laag Keppel L 35 
Doesburg F 204 
Doesburg F 204 
7altbommelK117 
Hoogstraten К 207 
Ekeren К 225 
Vlierden L 243 

schijfloop 
schijfloop 
schijveloop 
schyfloopen (mv) 

ronselstave 
rontsel 
runselschiven 
runselsciven 
ronsel 
ronselschiuen 
ronsel 
roenssel 
ronsell 
ronselstave 
ruenssel scijuen 
ronsell 
runssell 
runtzelen (mv) 
rundtzel 
ronselen (mv) 
runsel 
runtsel 
rontzelstaeven 
runsel 
ronsels (mv) 
moolen runsel 
runselrat 
gronsel (lees: 
ronsel) 
rontsel 
runsel 
runssel 
ronsselstave 
rontsel 
runsel 
runzel 
rontsel 
ruenselradt 
runsel 
rondsel 
ronsel 
runsel 
reunsels (mv) 
ronsels (mv) 
rontsel 
rontsel 
rontsel 
rontsel 
ronsel 
ronsels (mv) 
ronzelschayven 
ruensel 
runsel 
rondsels (mv) 
rontsel 
rontsel 
ronsels (mv) 
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1760 
1764 
1771 
1788 

1792 
1793 
1813 
1823 

1849 
1884 

ritsel 

1378 
1392 
1404 

1407 

1410 
1483 
1499 

1500 
1507 
1516 

1521 
1523 
1524 
1528 
1530 
1539 

1542 
1543 
1548 
1552 
1553 
1559 
1569 
1586 
1602 

1603 

1606 
1626 

1627 
1628 

1629 
1630 
1635 

Asten L263 
Doesburg F 204 
Lochern G 246 
Ekeren К 225 
Lochern G 246 
Antwerpen К 244 
Waalwijk К 141 
Zutfen F 179 
Balen К 277 
Heist o/d Berg К 339 

Wiechen L 106 
Gennep L231 

Zutfen F 179 
Apeldoorn F 151 
Wenum F 129c 
Apeldoorn F 151 
Wenum F 129c 
Wenum F 129c 
Apeldoorn F 151 
Apeldoorn F 151 
Helmond L 237 
Gierle К 239 

Peer L 355 
BoksmeerL187 
KuikL159 

KuikL159 
Grave L110 
Mü L 158 
Mil L 158 
Helmond L 237 
Testelt К 350 
KuikL159 
KuikL159 
Tongeren Q 162 
Kalmthout К 201 
Tongeren Q 162 
Zomeren L 264 
Tongeren Q 162 
Boechout К 282 
Munsterbilzen Q 82 
Oostham К 315 
OsL99 
Sint Michielsgestel L 177 
Hees L 149 
NistelrodeL 151 
Leuven Ρ 88 
Gronsveld Q 193 

Gronsveld Q 193 
Hedel К 144 
HedelK144 
Gronsveld Q 193 
Hasselt Q 2 
Maastricht Q 95 

ronsels (mv) 
runsels (mv) 
ronsel 
ronsel 
rondsels (mv) 
rondsel 
rondsels (mv) 
rondsel 
ronsel 
vonsel (lees: 
ronsel) 
rondsel 
ronsels (mv) 

rosseel 
rosselschiven 
rosselschiven 
rosselstaven 
rosselschiven 
rosselstaven 
rosselstaven 
rosschelschiven 
rutselsteeff 
rosselschijnen 
(lees: -schijven) 
rutselen (mv) 
roesselscheeven 
rutell (lees: 
rutsel) 
rutsel 
rutsell 
rutzell 
ruessel 
rutselstoef 
rutzelbanden 
russell 
rossel 
rutselen (mv) 
nissel 
rutselen (mv) 
rutselen (mv) 
rutzelen (mv) 
trossell 
ruetzell 
rotzel 
rutselen (mv) 
rutselen (mv) 
rutselen (mv) 
rutselen (mv) 
rutsel 
den dreetsel 
(= reetsel) 
t dreetsel (id.) 
russel 
rutsel 
rutselen (mv) 
rutselen (mv) 
rutsele (mv) 



1639 

1653 
1679 
1681 
1682 
1697 
18e е. 
1704 
1707 

1708 
1710 
1717 
1720 
1722 
1730 

1734 
1739 
1776 
1780 
1792 
1800 

KanneQ188 
Kanne Q188 
Maastricht Q 95 
Maastricht Q 95 
Meersen Q 99 
Tongeren Q 162 
Tielt Ρ 38 
Roermond L 329 
Essen К 189 
Roermond L 329 
Hasselt Q 2 
Hasselt Q 2 
Meersen Q99 
Grobbendonk К 268 
Kalmthout К 201 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Roermond L 329 
Herten L 330 
Breda К 160 
Kalmthout К 201 
Lanaken Q 88 
Nunhem L 322a 
Gennep L231 

kleine wiel 

1371 

1374 
1455 
1465 
1583 
hierbij 
1371 
1426 
1455 

gestel 

1459 
1652 
1700 

1724 
1744 
1897 

Kaprijke I 157 
Waarschoot I 190 
Waarschoot I 190 
Eeklol 158 
Sint-DenijsO 190 
WervikN130 
Helkijn O 258 

ook: 
Aendyc bij Hulst I 142 
Hoek 1137 
MoenO 188 

Leuven Ρ 88 
Zelem Ρ 44 
Bruggeneinde К 300a 
Heist o/d Berg К 339 
Brussel Ρ 65 
Brussel Ρ 65 
Koningshooikt К 294 

de volgende vormen zijn niet op 

rutselen (ev) 
rotsel 
ritsel 
ritsel 
reusselen (mv) 
rutsels (mv) 
rutsel 
rutsel 
rutsels (mv) 
rutzel 
rutselen (mv) 
reutsel 
ritselen (mv) 
rutsels (mv) 
rutsel 
rutsel 
rutsel 
rutselstaeven 
rutsel 
reetsele (ev) 
rutsel 
rutsels (mv) 
ritselen (ev) 
reutsel 
rutsels (mv) 

cleene wiel 
cleene wiel 
cleen wiel 
tcleene wiel 
twee cleene wielkinne 
tcleene wielquin 
het cleen wielquen 

t spillewiel 
spUlewiel 
tspinnewiel (lees: 
spillewiel) 

2 gestel spillen 
gestel 
gestel 
gestel 
gestellen (mv) 
gestel 
gestel 

de kaart gezet, omdat 
niet duidelijk is of het hier hetzelfde onderdeel betreft: 

1318 

1321 
1342 

1343 

bij Haamstede I 33 
Vlissingen I 83 
Tienen Ρ 145 
Vlissingen I 83 
Reimerswaal 
Poortvliet 175 
bij Poortvliet I 75 

ghestelle 
ghestelle 
ghestelle 
ghestelle 
ghestelle 
ghestelle 
ghestelle 
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1433 Vrouwenpolder 1 62 
1562 Voerst0 248 

ghestel 
gestellen (mv) 

kntaarn 

1707 
1714 
1723 
1744 
1750 
1759 
1782 

1794 
1796 
1884 
1885 

Hasselt Q 2 
GenkQ3 
Antwerpen К 244 
Brussel Ρ 65 
Oudenaarde 0 98 
Aarschot Ρ 25 
Sint-Martens-Bodegem 

0171 
Oudenaarde 0 98 
Brugge Η 36 
Ruien 0 192 
Bevere 0 97 

niet opgenomen 

15e e. 
1722 
1734 

Brugge Η 36 
Zaanstreek 
Het Groot Moolenboek 
van Leendert van Natrus: 

lanteeme 
lantemen 
lanteren 
lanterne 
lanteeren 
lanterens (mv) 

dry cleyn lanteerre 
lanteiren 
lanteiren 
lantern 
lantaarns (mv) 

ij schiven 
schijfloop 

schijfloop 

STAVENISSE, — De Molen. 3652. 

Afb. 36. De molen van Sta venisse, een stenen beltmolen; zie ook de lijst van molenaars. 



Afb. 37 Enkele kaar-typen uit Portugese molens. 
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18. HET KAAR 

18.0. het begrip 

Het kaar is een houten bak in de vorm van een afgeknotte pyramide, die zich boven de 
bovenste molensteen bevindt en waarin het te malen graan gestort wordt. Het kaar fun
geert als een soort trechter, waardoor het graan eerst in het schoe, vervolgens in het 
kropgat van de molensteen terecht komt. De bak rust op twee balkjes, de zgn. kaarbo-
men, die zelf weer dragen op het deksel van de steenkuip. Het schoe onderaan het kaar is 
een klein schoenvormig bakje, dat doordat het voortdurend tegen de vierkante draaiende 
(grote) spil slaat, in een konstante schuddende beweging is, wat weer tot gevolg heeft dat 
het graan in regelmatige hoeveelheden in het kropgat van de molensteen verdwijnt. 

Het schijnt dat het kaar in het begin nog zonder schoe werkte en zelf voor het schud
den te zorgen had. Bij de oudste hand- en diermolens ontbrak en ontbreekt het kaar 
helemaal; daar wordt het graan onmiddellijk in het kropgat gegoten (Stäheli 70). 

18.1. de namen 

Van alle namen voor het kaar is graanbak wel de doorzichtigste. Wat zijn ontstaan betreft, 
is het woord sekundair te noemen, omdat het een specificerende samenstelling met bak is. 
Een citaat uit Vere (166) ao 1493 illustreert hoe graanbak ontstaan kan zijn: "back 
darmen tcoren in ghiet". Er zijn in de molenterminologie wel meer tweeledige benamin
gen die op dezelfde wijze gegroeid moeten zijn als graanbak, bijv. steenkuip uit "de kuip 
om de molenstenen", assteen uit "de steen waar de as in draait" (= halssieen). De geci
teerde omschrijvingen treft men voornamelijk aan in de eerste eeuwen van het molentijd-
perk. Kenmerkend voor dit type benamingen is dat ze zijn samengesteld met een woord 
dat tot de algemene woordenschat behoort. 

De toevoeging grote bij zowel graanbak als bij het simplex bak dient om het kaar te 
onderscheiden van het schoe onderaan het kaar, dat in dezelfde plaatsen wel kleine 
(graan-)bak genoemd wordt. 

Alle overige namen voor het kaar zijn meestal enkelvoudig. Om te beginnen kaar zelf, al 
wil dat bepaald niet zeggen dat dit woord alleen molenterm zou zijn. Integendeel, het is in 
heel Europa bekend als benaming voor allerlei soorten "vaatwerk" van 'lijkkist' tot 
'braadpan'. Volgens Kluge 350 is het een oud migrerend woord, afkomstig uit Voor-Azië. 
Al gaan niet alle etymologici in dit opzicht met Kluge mee, niemand twijfelt eraan dat 
kaar een specifiek Germaans woord is. In ons taalgebied is het woord o.a. in gebruik voor 
'vismand, bijenkorf (WNT VII, 665-667), als hoedanig het al in Teuthonista genoteerd 
staat: "biëncare (byhen of ymcare of huyve alvear)" en "vischcare" (resp. Teuthonista 48 
en 456). Ook molencare wordt door Van der Schueren opgenomen, waarbij opvalt dat hij 
de benaming als samenstelling geeft, niet zo verwonderlijk: hier is specifikatie gewenst. In 
de taaikringen waar de woorden thuishoren gebruikt men eerder het simplex; zie bijv. Van 
Doorn, kaart beun, blz. 365. In de molenaarsterminologie is het percentage samenstellin
gen met -kaar klein, zowel in het oude als het nieuwe materiaal; zie par. 3. 

Totaal geen samenstellingen komen in het Nederlandse taalgebied voor bij het type 
romp, kennelijk omdat dit woord als benaming voor een "vat" alleen molenterm is. In 
ander opzicht is de overeenkomst met kaar echter veel groter en ook belangrijker. In de 
betekenis 'bijenkorf komen voor, in Slees wij k-Holstein: immenrump en Mecklenburg: 
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Afb. 38. De steenzolder van een Zweedse molen. 

immenrump (Mensing II, 989 en Meckl. Wtb. III, 962). Op het kaartje in Maurer (153) 
ziet men het volledige verspreidingsgebied van rump in deze betekenis. 

Beide woorden, kaar en romp, sluiten daarmee aan bij een reeks Zweedse namen voor 
het kaar, die ook gebruikt worden voor vaten van allerlei vlechtwerk. In enkele gevallen 
heel in het bijzonder voor viskorf en bijenkorf (Wadström 156-157). Uit het feit dat de 
Zweedse woorden ook nog voor andere begrippen gebruikt werden, leidt Wadström ten
slotte af dat ze in het algemeen dienden voor allerlei min of meer trechtervormige vaten 
waarin iets, bijv. graan of meel bewaard werd; meestal waren het korven, gemaakt van 
diverse soorten gevlochten materiaal (Wadström 166). Het aspekt van de gevlochten vorm 
is dus niet primair. 

Van Doorn heeft geprobeerd de semantische varianten van kaar te herleiden tot een 
grondbetekenis 'uitgeholde boomstam' (Van Doorn, 285-287). Gezien het feit dat, naar 
Maurer heeft laten zien, kaar een van de oudste benamingen voor de bijenbehuizing is 
(Maurer 157) en die behuizing aanvankelijk uit een boomstam vervaardigd is, lijkt dat wel 
terecht. Bijzonder waarschijnlijk wordt die hypotese zelfs door de treffende semantische 
parallellie met romp, waarvan een oorspronkelijke betekenis 'besneden, afgesneden' 
wordt aangenomen, gelijk aan die van het Lat. truncus (FvW 557). Trouwens in het Pruisische 
heet de bijenkorf ook rümpf, "zunächst der aus einem Klotze gefertigte" (Frischbier 237). 

Omdat er echter nooit molenkaren geweest zijn, die uit een boomstam vervaardigd 
waren, is welücht een kleine korrektie nodig. Om tot de betekenis 'molenkaar' te komen 
dient na de grondbetekenis 'uitgeholde boomstam', die wel voor beide woorden, kaar en 
romp, mag gelden, een algemene betekenis 'vaatwerk in de vorm van een holle boomstam' 
te worden toegevoegd. Dan is het ook niet nodig aan te nemen dat er bij het vissen 
werkelijk holle boomstammen zijn gebruikt. 

Tremel is de enige Romaanse onder de namen voor het kaar. De vorm treme, die in 
ouder Nederlands voorkomt, is te herleiden tot het Lat. trimodia, oorspronkelijk de naam 
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voor een vat met een inhoud van drie schepel. Als molenterm is trimodia ons uit het 
klassieke Latijn niet overgeleverd. De oudste opgave die Staheli (71) gevonden heeft is 
afkomstig uit een oorkonde van 1191 in een klooster bij Saint Malo. De betekenis-ont
wikkeling van trimodia wijst er volgens Stäheli op dat aanvankelijk het vat waarin de 
boeren hun graan afleverden eenvoudig boven de molenstenen geplaatst werd. Het Neder
lands heeft treme waarschijnlijk aan het Frans ontleend, waar het woord de vorm trémie 
heeft. 

Terwijl vóór 1500 alle oude bronnen treme of trémie geven, verschijnt, daarna veel 
vaker, en tenslotte zelfs uitsluitend een vorm met /-suffix, tremel. Zowel Grimm (XI, 1,2, 
540) als WNT (XVII, 2636) denken bij deze variant aan een Middellatijns tremellum of 
tremula, dat inderdaad in enkele middeleeuwse Engelse oorkonden geattesteerd is (Stäheli 
76). Ook het Engelse trymmill is daar dan natuurlijk een voortzetting van. Opmerkelijk is 
dat de vorm tremel en var. vrijwel alleen in Germaans gebied voorkomt; behalve in 
Engeland en het Nederlandse taalgebied nog in het zuiden van het Duitse gebied. Tremel
lum zou dan een afleiding van tremulare kunnen zijn, dat zelf weer is afgeleid van tremo 
'trillen'. Gezien de tegenwoordige Engelse benaming hopper niet eens zo onwaarschijnlijk. 
Hopper is immers van to hop 'huppelen, springen' en zou dan een eenvoudige vertaling 
van het Latijnse woord zijn. 

Toch houd ik het erop dat althans het Nederlandse tremel een afleiding is van treme, 
gerealiseerd met het suffix / dat zo vaak optreedt bij benamingen voor gereedschappen 
e.d., ook in de molenterminologie; bijv. ronsel. Wellicht is het beter hier dan van suffix
substitutie te spreken. Eventueel kan er sprake geweest zijn van analogie naar pestel de 
Westvlaamse benaming voor molenborst. Treme en tremel liggen voor de taalgebruiker 
ook wel heel dicht bij elkaar. 

18.2. de kaarten 

De oudst bekende benaming in ons taalgebied is tremye, die in 1343 genoteerd is in 
Poortvliet (175). Vóór 1500 is het woord betrekkelijk frekwent en wel steeds in het 
zuidwesten. Gelet op de terminologie in het Romaanse taalgebied en tevens het versprei
dingsgebied van treme in de Nederlanden, dat erg sterk gelijkt op dat van andere Ro
maanse watermolentermen, ligt het voor de hand te konkluderen dat ook dit woord 
tegelijk met de watermolen ons gebied is binnengedrongen. Dat moet dan wel aanmerke
lijk veel vroeger gebeurd zijn dan uit de attestaties van de term zelf blijkt. 

Het is wel waarschijnlijk dat ook het oostelijke deel van de zuidelijke Nederlanden 
treme gekend heeft. Daarop wijst het optreden van een aantal tremel-wormen in dat 
gebied na 1600. Een zo late expansie van deze typische watermolenterm van elders 
vandaan is niet erg aannemelijk. Ook al niet omdat er geen enkel gebied van herkomst valt 
aan te wijzen. Hiervoor is als veronderstelling uitgesproken dat tremel als een variant van 
treme gezien kan worden. Een aanwijzing daarvoor kan men ook nog zien in het feit dat 
de vormen met -/ voorzover is na te gaan, steeds voorkomen in gebieden die eerder de 
vorm treme gekend hebben. Met uitzondering dan van oostelijk Zuid-Nederland, omdat 
daar de gegevens ontbreken. Maar net als bij lantaarn in het vorige hoofdstuk neem ik aan 
dat treme(l) in het oosten wel even oud moet zijn als in het westen. En evenzeer als dat 
bij lantaarn en alp het geval was, geeft ook nu het Romaanse leenwoord tremed) het 
gebied aan dat zijn watermolen via de Romania heeft leren kennen. 

Is tremed) dus een term die met de opkomst van de watermolen te maken heeft, de 
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andere drie benamingen voor het kaar staan in dezelfde relatie tot de verbreiding van de 
windmolen. Allereerst graanbak, waarvan het oudste gegeven uit 1371 is, pas ongeveer 
200 jaar later gevolgd door een tweede attestatie, al wordt die tussenruimte overbrugd 
door back ao 1493. De naam graanbak moet beschouwd worden als een Vlaamse ver
nieuwing, van hetzelfde soort als o.a. vang in hfst. 1 en schijfloop in hfst. 17. Er is wel 
een verschil met deze twee: het gebied graanbak mag dan in de loop der eeuwen sterk in 
omvang en vooral homogeniteit zijn toegenomen, van een zo expansieve kracht als waar
van vang en in iets mindere mate ook schijfloop hebben blijk gegeven, is bepaald geen 
sprake. (Graan)bak heeft zich wel ook in oostelijke richting verbreid, ook daar net als in 
Vlaanderen en Zeeland voornamelijk tenkoste van tremel, zoals de verschuivingen op de 
kaarten laten zien. Een verschil met lantaarn is dat, terwijl dat woord doordat het geac
cepteerd is door de windmolenaars, heden ten dage nog een ruime verspreiding kent, 
tremel helemaal is teruggedrongen in de enkele gebieden waar de watermolen nog enige 
betekenis heeft, Zuid-West-Brabant en Belgisch Limburg. 

Op kaart c, die de periode tot 1600 beslaat, ziet men drie opgaven kaar, alle in het 
oostelijke deel van ons taalgebied. Kaart b, samengesteld op grond van materiaal uit de 
periode 1600-1900, laat zien dat de Aaar-gegevens om te beginnen sterk in aantal zijn 
toegenomen, maar vervolgens ook veel westelijker voorkomen dan op de vorige kaart het 
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geval was. Als men daaruit de konklusie zou willen trekken dat het een met het ander 
samenhangt, dat kaar zich met andere woorden vanuit het oosten over het gebied heeft 
verbreid, zal ik dat niet bestrijden, temeer niet omdat er andere taalgeografïsche feiten 
voorhanden zijn die deze opvatting ondersteunen. 

Het Nederlandse fcaar-gebied, zoals zich dat op kaart a ontvouwt, moet gezien worden 
als het westelijke deel van het /caar-gebied dat zich in het Rijnland uitstrekt tot aan de lijn 
Monschau-Siegen. Het taalgeografisch aspekt waar ik zonet op doelde is de omstandigheid 
dat het woord kaar in het Rijnland aanzienlijk meer betekenissen kent dan in de Neder
landen. Op grond van de regels van de "semantic density" mag men daaruit konkluderen 
dat het woord dan in het gebied met de meeste betekenissen ook het oudst is (Weijnen-
Alinei 16-17). In het Duitse taalgebied betekent kaar alles tussen 'lijkkist' en 'braadpan', 
is hiervoor gezegd. Iets van die polysemantische kwaliteit van het woord vinden we terug 
in Teuthonista, waar drie betekenissen genoemd worden: bijenkorf, vismand en molen-
trechter. 

Gaat men nu van oost naar west door ons taalgebied dan blijkt het aantal betekenissen 
steeds minder te worden. Langs de Usel betekent kaar behalve 'molentrechter' nog 'vis-
beun' (Van Doorn 365, krt. 53). Uit WNT VII, 666 valt op te maken dat het woord als 
vissersterm elders ook nog wel voorkomt, maar bij lange na niet de verbreiding van kaar 
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'molentrechter' kent. Datzelfde geldt voor kaar in de betekenis 'bijenkorf. Als zodanig 
wordt het tegenwoordig alleen nog aangetroffen in het oostelijk deel van België en Neder
lands Brabant en Limburg (WNT VII, 667 en Amsterdamse vragenlijst IX,4). 

Behalve de regel van de "semantic density" wijst ook het kaartbeeld op een Rijnlandse 
kaar-expansie, die opvallende gelijkenis vertoont met de verspreiding van o.a. praam op de 
kaart la, VANG (hfst. 1). Ik heb in dat eerste hoofdstuk verband gelegd tussen de 
verbreiding van de termen praam en prang enerzijds en die van de windmolen anderzijds. 
Dat wil ik ook in dit geval proberen. 

Een probleem dat zich daarbij voordoet is dat de Noordnederlandse bron die het eerst 
melding maakt van kaar vrij jong is, nl. 16e-eeuws, bijna 150 jaar na de eerste attestatie 
van prang. Toch hoeft dit bepaald niet te betekenen dat kaar zelf jonger is dan het andere 
woord. In het gebied waar nu kaar gezegd wordt, is nooit een andere term bekend 
geweest, althans er zijn geen aanwijzingen van het tegendeel. De enige benaming die 
theoretisch in het westen van Nederland zou hebben kunnen doordringen is tremel, maar 
dat woord is altijd gebonden geweest aan de "Romaanse" watermolen, die het nooit tot 
voorbij de grote rivieren gebracht heeft. Tremel heeft dan ook in de periode dat de 
watermolen het verst naar het noorden voorkwam, zijn grootste verbreiding gekend (zie 
kaart c). Kaar daarentegen is juist van de vroegste tijden in opmars, zelfs nú nog. 
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De oudst bekende gedrukte vermelding van kaar is die in Teuthonista, waarmee de 
benaming al weer heel wat vroeger gedateerd is, nl. in de tweede helft van de 15e eeuw. 
Men kan zich afvragen sinds wanneer zo'n woord in het gebied waar het woordenboek 
betrekking op heeft, bekend is. Als Van der Schueren net zo haastig is geweest met het 
opnemen van nieuwe woorden als de tegenwoordige lexikografen, mag toch wel aan 
minstens een halve eeuw tussenruimte gedacht worden. Afgezien daarvan moet kaar zeker 
in dat oostelijke gebied al veel eerder als molenterm in gebruik geweest zijn. Er is nl. geen 
andere oorzaak voor de sterke verspreiding in westelijke richting te bedenken als een 
gelijk opgaan met de expansie van de windmolen. 

Om niet het gevaar te lopen van cirkelredeneren beschuldigd te worden, vat ik mijn 
interpretatie even samen. Een groot aantal taalkaarten vertoont een expansie vanuit het 
Rijnland. Omdat het vaak woorden betreft die in het Nederlands tevoren nauwelijks 
bekend waren, moeten ze tegelijk met de windmolen zijn meegekomen, zeker als ze vrij 
kort verschijnen nadat de windmolen zelf hier gesignaleerd is. Het Rijnland staat bekend 
als een belangrijk gebied voor de ontwikkeling van de windmolen; ik voeg daar nu aan 
toe: ook voor de verbreiding ervan. Als nu van een benaming in een bepaald gebied, waar 
de term later algemeen wordt, geen oude gegevens bekend zijn en bovendien een hetero
niem ontbreekt, als verder het uiteindelijke verspreidingsgebied van die benaming overeen-
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komt met dat van termen die wél vroeg geattesteerd zijn en waarvan kan worden vastge
steld dat ze met de windmolen zijn meegekomen, dan waag ik het ook in dat geval de 
verbreiding te koppelen aan die van de windmolen. 

Dat betekent dus dat kaar (bijna) overal tegelijk met de windmolen aanwezig geweest 
moet zijn. We mogen zelfs wel aannemen dat het fazar-gebied, net als dat van ronsel en 
praamlprang een weerspiegeling is van het bereik van de Rijnlandse expansie in de periode 
vóór 1400, toen de windmolen hier overal bekend geraakte. 

Wat vreemd lijkt het vroege, nl. 15e-eeuwse optreden van kaar in Belgisch-Limburg, nog 
wel bij een watermolen. Toch is dat goed te verklaren, immers ook in het zuidelijke deel 
van het Rijnland komt kaar volop voor en dat is toch een specifiek watermolengebied. De 
Rijnlandse windmolenaars moeten eenvoudig de benaming van hun kollega's in de water
molen hebben overgenomen, als ze al niet zelf uit de watermolen afkomstig waren. De 
geschiedenis van kaar is dus in dit opzicht anders dan die van rets en ronsel (hfst. 17). In 
dit laatste geval ontstond bij de ontwikkeling en verbreiding van de windmolen de nieuwe 
benaming ronsel, terwijl rets/rutsel uitsluitend een watermolenterm bleef. In het zuid
oosten staat de verbreiding van kaar dus op één lijn met die van rets/rutsel, maar ook die 
van schoffels 'schoepen van het waterrad', en moet het woord dus als watermolen term 
beschouwd worden; vandaar de restriktie "bijna" hierboven. In het noorden loopt de 
expansie van kaar parallel met die van o.a. ronsel en praam/prang. 

De vierde en laatste Nederlandse benaming voor kaar of molentrechter, romp, treffen 
we aan in het Noordoosten, wederom een gebied dat het westelijke deel vormt van een 
groter Duits gebied. Het Nederduitse romp-gebied strekt zich uit tot aan de Poolse grens, 
met inbegrip ook van het Noordwesten van Duitsland natuurlijk, al zijn de gegevens daar 
hinderlijk schaars; dit wordt enigszins gekompenseerd door het Westfaalse rump 'houten 
maat voor graan' (Woeste 220). 

In par. 1 van dit hfst. is gebleken dat de semantiek van kaar en romp opvallende 
overeenkomsten vertoont. Dat is nog duidelijker zo, als men ook let op het aspekt van de 
"semantic density" van het woord romp en de taalgeografische implikaties. Kort gezegd: 
in Noord-Duitsland heeft romp/rump diverse betekenissen, in Nederland, afgezien van de 
betekenis 'romp van een lichaam', praktisch maar één {WNT XIII, 1016-1021). Op grond 
van dezelfde overwegingen als bij kaar mag hieruit worden afgeleid dat het Oostneder-
landse romp 'molentrechter' uit het Duitse gebied overgenomen is. Dat zou tot een 
verdere gevolgtrekking moeten leiden dat er in het Noordduitse, event. Westfaalse gebied 
een expansiehaard aanwezig moet zijn geweest, één die net als de Rijnlandse verantwoor
delijk is voor zowel de verbreiding van de windmolen als van een aantal benamingen. 
Omdat dat niet erg waarschijnlijk is, zoek ik een andere verklaring. 

De semantische overeenkomst tussen kaar en romp betreft niet alleen de grondbeteke
nis van beide woorden, maar min of meer hun totale semantiek. Beide woorden kunnen 
allerlei soorten vaatwerk benamen, waarbij een voorkeur bestaat voor gevlochten vaat
werk en wat daar op lijkt. Het zijn tevens woorden die in zeker opzicht produktief 
genoemd kunnen worden; ze adapteren voortdurend nieuwe betekenissen, althans in het 
verleden en in streken waar ze die kwaliteit al eerder vertoond hadden, d.w.z. in het 
Duitse taalgebied. Als nu het ene woord, kaar, er de betekenis 'molentrechter' bij krijgt, 
dan zal, wanneer de expansie daarvan het gebied bereikt waar romp de noemer is, kaar 
daar door dat equivalent vervangen worden. 

Iets dergelijks hebben we in hfst. 1 gezien, waar praam, prang en pers als semantisch 
gelijkwaardige benamingen konden worden beschouwd. Die drie termen voor de vang van 
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de molen vormden samen één groot gebied van West-Noord-Brabant tot aan de Poolse 
grens. Verrassend is dat kaar samen met romp nagenoeg in precies datzelfde grote gebied 
voorkomen. Eigenlijk omvat het ook nog heel Skandinavië, want ook de Noorse, Deense 
en Zweedse namen voor de molentrechter behoren tot dezelfde kategorie benamingen. Of 
die woorden ook tot dezelfde eerste Rijnlandse expansie gerekend mogen worden, durf ik 
bij gebrek aan gegevens niet uit te maken. Dat is minder riskant bij het Nederlandse romp, 
omdat dat woord toch ook al in 1471 in een Gelderse bron voorkomt. Waar Plantijn zijn 
opgave romp vandaan heeft, is me niet duidelijk. 

Uit het kaartbeeld valt voor ons taalgebied af te leiden dat Oost-Nederland de bena
ming romp en dus ook windmolen ontvangen heeft door Westfaalse bemiddeling. 

Afb. 39. Watermolen uit de Hortus deliciarum van de Heirad von Landsperg ao 1170. 
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18.3. het materiaal 

18.3.1. modem materiaal 

lijst O, vraag 19i: (Hoe noemt U) de houten trechtervormige bak, boven de stenen, waarin het te malen 
graan gestort wordt? 

Lijst 42a, vraag 37: (Hoe noemt U) de houten bak boven de stenen, waarin het graan wordt gestort? 

bij tremel ook gerekend: I 258 — tremelbak 

bij kaar ook gerekend: К 2, 3,4,42a, 1 6, 7 - de kombinatie bovenkaar-benedenkaar: 
E192 bovenkaaronderkaar 
G 210,166, К 99, 104, 173 graankaar 
L 425 vruchtekaar 
Q113 fmchtenkaar 
С 6,3 getreide kaar 

bij bak ook opgenomen: 
I 122, 141 maalbak 
156 schoebak 
1101 steenbak 
Ρ 74 stetbak 

bij graanbak ook opgenomen: 
К 270, 312, Ρ 51 korenbak 
Η 61, O 64 grote graanbak 

niet opgenomen 

steenkaaropgwen als ter plaatse al kaar genoteerd was: E 6d, 203, F 98,180, G 247*, К 93, M 4 

stortL·ar-opgiveΏ - een term die wellicht tengevolge van de vraagstelling begunstigd is - , als ter plaatse 
al kaar genoteerd was: E 58, F 22, 112, 134,157a, К 20, 126, L 151a, 152, 162, 288, 289 

onjuiste opgaven, zoals schuddebak in Ghijsen, Woordenboek der Zeeuwse dialecten; in dit geval was de 
schriftelijke enquête gebaseerd op een onjuiste mededeling van een medewerker. 

bak E 3a, 4 en stortbak А 6 (in deze streken unika) 
weinig voorkomende heteroniemen: 
kast К 195; schouw G 195b; stort Ρ 109; trechter G 75, К 184 

buiten het gebied van de kaart 

с 13, 2 rump 
g l i , 10 romp 
i 11, 11 romp 

niet gelokaliseerde gegevens 

tremel 

graanbak 
graanbak, groonbak 
graanbak 
graanbak 
graanbak 
graanbak 

kaar 
kaart 
kaar 

West-Vlaanderen, De Во 384 

West-Vlaanderen, De Во 384 
Zuid-Vlaanderen, Volk en Taal III, 890-891 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Teirlinck 1,515 
Antwerpen, CV 505 
Antwerpen, Comelissen-Van Hal 187 
Land van Waas, Joos 796 

Gelderland, DB VI 
Kempen, Goossenaerts 341-342 
Belgisch Limburg, Schuermans 212 
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romp 
trachter, trefter 
trezel 

buitenlandse gegevens 

"treme" 

(om praktische en theoretische 

dri.m 

trî:m 

tröme 
tremen 
trummei, drumai 
trimme 
trumme(i) 
trim 
trimoz en var. 
entremouy(e) 
trimouye en var. 
trimouye 
térmwisse 
trimouye 
trémouye en var. 
trémie en var. 
trémie 
etroemeya en var. 
traimi en var. 
trémée 
intermouhize en var. 
intremuia e.d. 
entremeiyo, tremoja 
trémie 
trémie 
tremezo 
trimóléa 
drimoga 
tremoza en var. 
tremóa 
tramuza 
trimwéya en var. 
tremuja en var. 
tremonha 
tremonha, tremoia 

"tremel" 

trimel 
trimmel 
tremel 
trimele, trimere 
trymmill 
trammei (verouderd) 

Groningen, Ter Laan 83У 

West-Vlaanderen, De Во 384 
Antwerpen, Comelissen-Van Hal 187 

redenen zijn de vormen met -/ apart gehouden) 

linksrheinisch im WMosfrk an der Saar η. einschl. Saarl; Mos bis 
einschl. Koch, sudi. Goar . . . Prüm, Rh. Wtb. VIII, 1364 
rechtsrheinisch geschlossen in Sieg, Waldbr, Gumm-Homburgisch 
Rh. Wtb. VIII, 1364 
Saarbg-WÜting ao 1488, Rh. Wtb. VIII, 1364 
Trier-Cönen ao 1508, ЛЙ. Wtb. VIII, 1364 
Südhess. Wtb. 1,1783 
Pfalz. Wtb. 11,518 
Pfalz. Wtb. II, 570 
Lotharingen, Follmann 104 

Romanisch Bünden (Zwitserland), Vieli 42 
Valais roman (id.), Stäheli 74 
Luik, Haust 676 
Donceel, Legros MVW V, 231 
Houtaing, Dewert et Maréchal MVW II, 284 
Namen, id. en P. et L. Maréchal 198 
Brabant wallon (10 plaatsen), Smeyers 72 
Brabant wallon (4 plaatsen), id. 
Zuid-Oost-Frankrijk, ALF krt 1916 passim 
Massif Central (Fr.), ALMCVii 1728 
Lyon e.o. ALLy krt 97 
Bretagne, Durand-Vaugaron 349 
Pikardië, Debrie 24 
Avignon ao 1397, 1399 enz. - 1467, Pansier II, 110, 213 en III, 72 
Ardèche, Domheim 362 
Chézacao 1800, Yvon 
St. Thomas de Conac, Yvon 
Ariêge, Krüger 1936, 45 
Niolo (Corsica), Giese 123 
Corsica, Bottiglioni, A tías ling, krt 1469 
Zuidelijk Zwitserland en Italië, Л/S krt 253* 
Bormio (Italië), Longa 
Pyreneeën, Kroger 1936,45 
Noord-West-Spanje, Krüger 1925,126 
Balearen, Moll 26 
Portugal, Krüger 1925, 126 
Portugal, Dias 86 

Baden, Bad. Wtb. I 560 
Zwaben, Schwab. Wtb. II, 383;trimellen ao 1443 
Romanisch Bünden (Zwitserland) (4 plaatsen), Vieli 42 
Deutsch Wallis, Stâheli 75 
ao 1598 Oxford Engl. Diet. VIII, 688 
Oxford Engl. Diet. XI, 245; ao 1440: tramale; ao 1485: tramei; 
later: tramaly 

trimellen, tremmel resp. Erlingen ao 1443; Würtenberg ao 1729, Schmidt 359 
trimelle f., auch tremelle, trim(mel), trimeie, trim; trym(m)eie; 14e en 15e eeuw: trymmällen ao 1556 
Grimm XI, I 2 

voor meer citaten zie Stäheli 70-76 
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"kaar" 

kar 

muhlenkar 

kaar 
muhlenkar 

Rijnland: Kreis Sieg, Mühlheim a Rhein, Solingen, Mettmann 
Monschau, Schieiden, Duren, Aachen, Geilenkirchen, Heinsberg, 
Neuss, Geldern, Kleve, Rh. Wtb. IV, 175 
Rijnland: Monschau-Kalterherbg., Mettmann-Haan, Rh. Wtb. 
V, 1364 
Rijnland, Op de Hipt 124 
Kleverland, Simons 1961,104 

"romp" 

rump 
(schutt-)rump 
rump 
rump 
rump 
rump 
rump 
kornrump 
schiddrump 
rump torn upschidde 
rump 

diversen 

trechter 
trichter 
tnchter 

Sleeswijk-Holstein, Mensing IV, 165; ao 1661: rumpe 
Sleeswijk-Holstein, Drube 83; ao 1739. rump 
Ost-Friesland, Ten Doornkaat-Koolman, III, 69 
Hadel, Teut III, 474 
Lüneburg, Kuck II, 676 
Mecklenburg, Meckl. Wtb. V, 1069-70 
Pommeren (allg.), Rehfeld 42-43 
Pommeren (één plaats), Rehfeld 43 
id., Rehfeld 43 
id., Rehfeld 43 
Lübeck, Schumann 62 

Sleeswijk-Holstein, Drube 83 
Pommeren (3 plaatsen), Rehfeld 43 
Sudhess. Wtb I, 1726 

hopper 
hopper 
hoper 
hopper 
hopper 

kupa 
kupan 
kuben 
kov 
kuben 
kube 

bing(e) 
vida 
skruv 
tut 
moega 

Engeland, Freese 53 
Engeland, Syson 129 
Chester ao 1396 (Engeland), Bennett a. Elton IV, 68 
Ashton-under-Lyne (ao 1399 (Engeland), id. Ill, 66 
Oxford Engl Diet. V, 381; с 1386. hopur; с 1430: hoper; 
с 1585. hopper, enz. 

Zweden (passim), Wadstrom 147 
Norum (Zweden), Wadtsrom 1934 
Brorup (Denemarken), Skautrup 1930 
Hjerm (Denemarken), Skautrup 1932 
Virum (Denemarken), hs Jespersen 
Denemarken (cit. Wadstrom 147) 

Zweden (passim) en Denemarken. Wadstrom 147 
Zweden (vrij frekwent), Wadstrom 147 
Zweden (passim) en Denemarken, Wadstrom 148 
Zweden (vnj frewkent), Wadstrom 148 
Portugal (passim), Dias I, 86 

hiermee zijn de belangrijkste Westeuropese heteromemen genoemd; voor de minder belangrijke 
benamingen moet ik verwijzen naar de hierboven gebruikte bronnen 

18.3.2. oud materiaal 

tremel 

1343 
1394 
1426 
1455 

1465 

Poortvliet I 75 
Bergen op Zoom I 79 
Hoekl 137 
Moen O 188 
St. Denijs O 190 
WervikN130 

1 niewe tremye 
treme (zie afb. 14) 
trémie 
tremoeye 
tremye 
treme 
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1489 
1511 
1534 
1549 
1552 
1583 
1630 

1652 
1669 

1680 
1706 
1707 
1709 
1714 
1737 

1768 
1771 

1782 

1807 

Haasdonk 1181 
Ertvelde I 164 
Idegem 0 223 
Geraardsbergen 0 228 
Ertvelde I 164 
Helkijn 0 258 
Hasselt Q 2 

Zelem Ρ 44 
Heule Ν 89 

Herk de Stad Ρ 50 
Heist o/d Berg К 339 
Hasselt Q 2 
Oudenaarde О 98 
GenkQ3 
StMartens-Bodegem 

0 171 
Beert О 285 
Geraardsbergen О 228 
Onkerzele О 228a 
St. Martensbodegem 

0 171 
Ternato 166 

graanbak 

1371 
1549 
1557 
1585 
1594 
1676 
1681 
1746 
1762 
1768 

1775 
1794 
1850 

bak 

1493 

1507 
1534 
1573 
1706 
1711 
1762 
1782 

1796 
1807 
1844 
1897 

Waarschoot 1190 
Evergem I 200 
Evergem I 200 
Evergem I 200 
Landegem I 230 
Zevergem0 21 
Evergem I 200 
Zevergem О 21 
Roeselare N 38 
Overboelare О 230 
Beert О 285 
LeupegemO 197 
Oudenaarde О 98 
Oudenaarde О 98 

Vere 166 

Vere I 66 
Idegem О 223 
Evergem I 200 
Oedelemll53 
OedelemI 153 
Roeselare N 38 
Sint-Martens-Bodegem 

0 171 
Brugge H 36 
Temat О 166 
Beselare N 79 
Koningshooikt К 294 

trémie 
treeme 
tremele 
tremellen 
treme 
trimoit 
tremelle (passim 
tot 1707) 
tromel 
cremolje (lees: 
tremolje) 
trimele 
tremel 
tremelle 
tremes 
tremel 

tremel 
tremel 
tremel 
tremel 

tremels (mv) 
tremelhouten 

graenbac 
coore back 
graenback 
graenback 
grooten graenback 
graanbakken (mv) 
graenback 
graanbakken (mv) 
graenback 
graenback 
graenback 
grooten graenback 
grooten graenback 
graenbakken (mv) 

back darmen tcoren 
inghiet 
back 
back 
back 
backen (mv) 
backen (mv) 
back 

backen (mv) 
bak 
grooten bak 
grooten back 
bakken (mv) 
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kaar 

1475 
1536 
1552 
1610 
1613 
1639 
1643 

Genk Q 3 
Zutfen F 179 
Zomeren L 264 
Doesburg F 204 
Essen К 189 
Kanne Q188 
Lienden L 11 

begin 17e e. Vaals Q 222 
1681 
1710 
18e e. 
1714 
1718 
1722 
1739 
1745 
1754 
1756 

1760 
1776 
1780 
1849 
1884 

romp 

1471 
±1675 
1720 
1860 

Tongeren Q 162 
Oerle L 224 
Essen К 189 
Neeroeteren L 368 
Doesburg F 204 
Zaandam E 86 
Breda К 160 
Zaltbommel К117 
Utrecht E 192 
Vlierden L 243 
Asten L 263 
Doesburg F 204 
Kalmthout К 201 
lierop L 242 
Wiechen L 106 
Gennep L231 

HellendoornG 168 
Doesburg F 204 
Zutfen F 179 
Dokkum В 30 

caer 
kair 
caer 
каег 
caeré 
каге 
kaar 
каег 
caer 
каег 
kaeren (mv) 
каег 
kaar 
kaar 
kaar 
karboomen 
kaare 
kaar 
kaare 
kaar 
kaeren (mv) 
kaare 
nonnenkaar (? ) 
kar 

rumpe 
rump 
romp 
romp 

Teuthonista : molencare (ao 1477) 
Plantijn : den tremel oft romp des molens (ao 1573) 
Kiliaan : tremelle van de meulen (ao 1599) 
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19. SAMENVATTING 

19.1. de naamgeving 

In dit deel van de samenvatting geef ik een overzicht van een aantal verschijnselen die bij 
de behandeling van de namen van de onderdelen in de paragrafen 1 meermalen zijn 
gesignaleerd. Bepaalde kenmerken zijn niet exklusief voor de molenaarsterminologie, 
maar komen ook wel in andere voor. 

Zo'n algemenere karaktertrek van terminologieën is bijv. een zekere voorkeur voor een 
metaforische naamgeving: men benoemt een voorwerp op grond van zijn uiterlijke gelijke
nis met een andere zaak. De molenaarsterminologie geeft daarvan als voorbeelden o.a. 
klauwijzer, vorkijzer, gaffel (alle hfst. 12), peerijzer (hfst. 13) en lantaarn (hfst. 17). Ook 
overeenkomsten met lichaamsdelen zijn benamingsmotief geweest: pestel, letterlijk 'elle-
pijp', borst (beide hfst. 8), hak (hfst. 9) en misschien alp (via 'oorveeg' naar 'vlakke hand'; 
hfst. 15). Een bijzonder opvallende, zij het in de molenaarsterminologie vrij kleine ru
briek, is die van de dierlijke metafoor: de Nederlandse naam voor de rijn, te weten rijn 
zelf, dat immers 'kikker' betekent. Daarmee te vergelijken is het Romaanse anaticula 
('eendje') voor hetzelfde onderdeel. Gelijkenis met de kikker heeft trouwens ook de 
voornaamste rol gespeeld bij het benoemen van de klampen op de molenroede die kikkers 
of puiten heten. 

Een betrekkelijk weinig voorkomend naamgevingsmotief is dat van het materiaal waar
van een onderdeel gemaakt is, begrijpelijk, want bijna alle molenonderdelen zijn van hout. 
De weinige voorbeelden die hier te geven zijn, betreffen de namen voor enkele van de 
"vier grote ijzers": staakijzer, klauwijzer, molenijzer, groot ijzer, e.d. (hfst. 12), klein ijzer 
en peerijzer (hfst. 13). Van beperkte betekenis is de naam houten molen voor de stan-
derdmolen, ter onderscheiding van de stenen Hollandse molen (hfst. 7). 

Een aantal namen is afgeleid van werkwoorden. Dat is vooral het geval bij namen voor 
het ronsel: rutsel, ronsel, schijfloop, spillegeloop (hfst. 17) en die voor de vang: vang, 
praam en prang (hfst. 1 ). Daarnaast zijn nog te noemen de hier niet behandelde namen 
voor de bovenste en onderste molensteen, resp. loper en ligger. Eventueel zijn bij deze 
groep nog te rekenen schoren (hfst. 2), standerd (hfst. 6) en indirekt ook schoep en 
schoffel (hfst. 15). 

De molenaarsterminologie kent naast direkte ontleningen een aantal gevallen van leen-
vertaling. Met dit laatste bedoel ik het vertalen van een woord uit een bepaald woordveld 
van het ene taalsysteem in een woord uit een vergelijkbaar woordveld van een ander 
taalsysteem. Bij vang (hfst. 1 ) waren dat prang en praam die opgevat kunnen worden als 
leenvertalingen van pass (pars) (of omgekeerd). Bij kaar (hfst. 18) zou romp als zodanig 
beschouwd kunnen worden. Het verschijnsel heeft te maken met de omstandigheid dat 
het steeds namen betreft voor begrippen die ook ontleend worden. Nog duidelijker blijkt 
dat bij het grote aantal ontleningen dat in de molenaarsterminologie voorkomt. Echte 
ontleningen zijn bijv. oorspronkelijk Romaanse woorden als pestel (hfst. 9), rijn 
(hfst. 11), alp (hfst. 15), lantaarn (hfst. 17) en tremel (hfst. 18). Evengoed zou er reden 
zijn om bij een aantal Germaanse namen van ontleningen te spreken, het is alleen moeilijk 
aan te tonen of een woord echt is overgenomen of al in het eigen taalsysteem aanwezig 
was en een betekenisuitbreiding onderging. 

Bij de naamgeving neemt men ook een zeker streven naar het uitdrukken van korrela-
ties waar. Zo zijn de windluiken en windborden in veel plaatsen zo genoemd naar de 
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windzijde. Waar die stormeind of iets dergelijks heet, komt men voor de beide andere 
onderdelen namen tegen als stormluiken en stormborden (hfst. 3, 4 en 5), Een andersoor
tig verband is aangegeven door woordparen als bovenwiel- onderwiel (hfst. 14), groot ijzer 
— klein ijzer, bovenspil — onderspil (hfst. 12 en 13). 

Een heel aparte plaats bij de woordvorming wordt ingenomen door samengestelde 
benamingen die te herleiden zijn tot een substantief met beperkende nabepaling. In een 
aantal gevallen is die omschreven naamgeving ook werkelijk aan de definitieve naam 
voorafgegaan; voorbeelden: back darmen tcoren inghiet: later korenbak (hfst. \%)\balke 
daer tgroet yser in loept: ijzerbalk (niet behandeld); steene daer die asse in gaet: assteen; 
steen daer den asse in drayt: assteen (beide hfst. 10); cupe die om den stien staen: 
steenkuipen (niet behandeld). Frekwenter zijn de namen van hetzelfde soort waarbij we 
een dergelijke parafrase alleen maar kunnen aannemen: 

wiel waar de kammen aan zitten: kamwiel(Mst. 14); 
wiel dat de korenmolen aandrijft: korenwiel(hfst. 14); 
wiel waar de vang omheen zit: vangwiel (hfst. 14); 
wiel waar de alpen aan zitten: alpwiel (hfst. 15); 
zijde waar de wind of de storm op staat: windzijde, stormeind (hfst. 3); 
de molen die een standerd heeft: standerdmolen (hfst. 7) 

Het geheel van de hier behandelde terminologie overziende stel ik vast dat er maar 
weinig benamingen in de Nederlanden ontstaan zijn, maar vooral dat het aantal heteronie
men bij verreweg de meeste onderdelen opvallend klein is. Dit hangt ongetwijfeld samen 
met het beroep van molenaar. In kleine plaatsen was zelden meer dan één molenaar 
werkzaam, bovendien werd het werk gedaan buiten de woonkernen. Een molenaar be
vond zich dus in twee opzichten in een vrij geïsoleerde positie. Ten eerste wat betreft zijn 
woon- en werksituatie, maar vervolgens ook doordat hij vrijwel geen kontakt had met 
kollega's elders. Als dat kontakt al bestond dan liep het vaak nog via molenbouwer of 
molenhersteller. Geen situatie die uitnodigt tot kreativiteit. Veranderingen in de mole
naarsterminologie gaan dan ook bijna altijd gepaard met technische veranderingen, die van 
elders worden overgenomen. 
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19.2. de woordgeografie 

In de voorafgaande hoofdstukken heb ik de terminologie voor de verschillende molen-
onderdelen behandeld op een wijze die "vertikaal" te noemen is. Voor zover mogelijk 
werd bij elk onderdeel afzonderlijk nagegaan hoe de hedendaagse naamgeving voortgeko
men is uit de oudere benamingen of juist daarvoor in de plaats gekomen is. Een lengte
doorsnede door de tijd. 

In deze samenvatting zal ik proberen de konklusies waartoe ik hiervoor gekomen ben 
met elkaar in verband te brengen zodat zal blijken welke gebeurtenissen gelijktijdig plaats
grepen en wat taalgeografisch verband met elkaar houdt. Ditmaal een dwarsdoorsnede 
dus. Zoals in de stratigrafische methode gebruikelijk is, begin ik met de jongste gebeurte
nissen ofwel de bovenste laag en eindig ik met wat als de oudste terminologische laag be
schouwd moet worden. 

In de stratigrafische behandeling van de verschillende terminologische lagen stel ik eerst 
aan de orde alles wat met de opkomst van de Hollandse molen te maken heeft, globaal 
genomen dus alles wat zich sinds 1600 afgespeeld heeft. Er zijn om te beginnen twee 
onderdelen te bespreken waarvan zonder meer gezegd kan worden dat ze met de uitvin
ding van dat molentype te maken hebben. Ik bedoel de schoren (hfst. 2) en de windbor-
den (hfst. 5). De schoren vormen een wezenlijk onderdeel van de Hollandse molen, de 
windborden worden aanvankelijk alleen bij die molen aangetroffen, waaruit te konklude-
ren is dat ook in dit geval de verbreiding van beide, molen en windborden, gelijktijdig 
heeft plaats gevonden zij het wat later dan bij schoren. 

Vergelijken we de kaarten van de twee onderdelen, dan kan een zekere overeenkomst 
niet ontkend worden. Die gelijkenis betreft dan ten eerste de tegenstelling tussen telkens 
twee benamingen en hun geografische verbreiding. Bij schoren wordt de terminologische 
tegenstelling gevormd door schoren en zwaarden, bij windborden door de samenstellingen 
met wind- tegenover die met storm-. De twee verspreidingsgebieden van telkens de tweede 
term van elk koppel, zwaarden en storm-, zijn min of meer te omschrijven als (Oost-) 
Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

Nog een ander terminologisch verschijnsel dat optrad tegelijk met het nieuwe molen
type, was dat van de naamswijziging. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de naamgeving 
van het aswiel. Het aswiel van de Hollandse molen kreeg de naam bovenwiel. Deze 
differentiërende naam was noodzakelijk geworden door de binnenwerkse situatie die twee 
grote wielen telde. De term bovenwiel (krt 14a) kent tegenwoordig een verbreiding die 
sterk herinnert aan die van de wmei-samenstellingen op krt. 5 en schoren op krt. 2, met 
dien verstande dat bovenwiel alleen voorkomt in gebieden waar ook de beide andere 
termen bestaan. Ook in dit geval wijkt de Brabantse terminologie weer af van de weste
lijke, nl. door de benaming groot rad/wiel, die bovendien waarschijnlijk ook veel jonger is 
dan bovenwiel, omdat er vóór 1900 geen opgaven van zijn. Andermaal dus een afwijkende 
Brabantse benaming voor een onderdeel van de Hollandse molen. 

Men mag hieruit afleiden dat de expansie van dit molentype daar niet verlopen is in 
aansluiting op de eerste verbreidingsgolf, die begonnen is op het einde van de 16e eeuw, 
want het is toch wel heel onwaarschijnlijk dat bij een eventuele verbreiding vanuit Hol
land juist de drie specifieke Hollandse benamingen niet zouden zijn overgenomen. Ver
rassend in overeenstemming met deze terminologische tegenstelling blijken de historische 
gegevens met betrekking tot de Hollandse korenmolens in Noord-Brabant. De molen-
inventarisatie in De Brabantse Molens (Zoetmulder, of eigenlijk Gunneweg 296-595) ver-
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Afb. 40. De molen van Sint 
Pauwels Waas, de hoog
ste stenen molen in 
België (7 verdiepingen); 
zie ook de lijst van 
molenaars. 

meldt 81 in de provincie Noord-Brabant zelf gebouwde Hollandse korenmolens. Zeven 
daarvan zijn gebouwd vóór 1800, de volgende 65 in de 19e eeuw, negen in de 20e eeuw. 
D.w.z. dat maar 8% van de huidige korenmolens van het Hollandse type in Noord-Brabant 
van vóór 1800 is. Al deze molens zijn uit steen opgetrokken en als ze al ter vervanging van 
een oudere molen werden gebouwd dan was die voorganger steeds een standerdmolen. 
Daaruit is af te leiden dat er vóór 1800 in Noord-Brabant zo goed als geen Hollandse 
molens voorkwamen. 

Lijnrecht hiertegenover staat de situatie in provincies als Zeeland, maar vooral Noord
en Zuid-Holland. Blijkens gegevens uit de molenhoeken van deze drie provincies is het 
totaal aantal Hollandse korenmolens daar op dit ogenblik resp. 67, 37 en 70. Het percen
tage molens van vóór 1800 is in Zeeland 26%, Noord-Holland 51% en Zuid-Holland 44%; 
vgl. hiermee de 8% in Noord-Brabant. Zou ik er ook nog de poldermolens die Hollandse 
molen zijn in betrekken dan wordt het percentage 18e-eeuwse of oudere molens in 
Noord- en Zuid-Holland nog hoger, terwijl het in Zeeland gelijk blijft en in Noord-Brabant 
nauwelijks stijgt. Het tekenendst is misschien nog wel dat er in Noord-Holland meer 
17e-eeuwse Hollandse korenmolens staan dan in Noord-Brabant 18e-eeuwse. 
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Afb. 41. 'De haven van Rosendaal", houtgravure naar een tekening van J. С de Greive Jr, 1866. 

Provincies die net als Noord-Brabant op enige afstand van de Hollandse bakermat 
liggen, vertonen hetzelfde beeld. Zo bijv. Gelderland, waar 12%, Limburg, waar 7% en 
Groningen, waar 3% van de huidige Hollandse korenmolens uit de 18e eeuw is. Van het 
huidige korenmolenbestand is ook daar het overgrote deel gebouwd in de 19e eeuw: in 
Groningen 54 van de 62, Gelderland 73 van de 99, Noord-Brabant 65 van de 81 en ook in 
West-Vlaanderen 20 van de 27. Deze plotselinge sterke toeneming is wel dezelfde als de 
tweede expansieperiode waar Notebaart (126) van spreekt, al kan ik het met zijn datering, 
tijdens de Franse tijd of daarna, maar tendele eens zijn. De verbreiding is eerder in de 
tweede dan in de eerste helft van de 19e eeuw te situeren. 

In Brabant en Antwerpen heeft zich bij de verbreiding van de Hollandse molen min of 
meer een bescheiden eigen terminologie ontwikkeld; de kaarten SCHOREN (2) en AS-
WIEL (14a) bewijzen het met namen als resp. zwaarden en groot rad/wiel, zoals hiervoor 
al is opgemerkt. Tegelijkertijd echter is het voorkomen van schoren op kaart 2 een bewijs 
dat de Hollandse terminologische invloed ook in de 19e eeuw niet was afgelopen. Dat zien 
we ook bij benamingen die op zichzelf al veel ouder waren dan de Hollandse molen, maar 
die van de expansie van het nieuwe molentype een nieuwe impuls ontvingen. 

Een prachtig voorbeeld hiervan geeft de expansie van de naam vang (hfst. 1). Vóór 
1800 komt dit woord in oostelijk Nederland en Noord-Brabant en Limburg niet voor, 
terwijl we wel gegevens hebben over praam in die tijd, in die gebieden. Dat begint te 
veranderen in de 19e eeuw, zodat we op de kaart la, die gegevens uit onze tijd bevat, 
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konstateren dat vang het oudere praam vrijwel geheel verdrongen heeft. Deze verandering 
valt zo precies samen met het opdringen van de Hollandse molen, dat het niet moeilijk is 
er verband tussen te zien. 

Ook op een meer indirekte manier heeft de opkomst van de Hollandse molen invloed 
gehad op de ontwikkeling van de terminologie. Zo bij de naamgeving van de standerdmo-
len. Tot de verschijning van het nieuwe type windmolen heette de standerdmolen nooit 
anders dan windmolen. Dat veranderde sinds ongeveer 1600. De benamingen voor de 
standerdmolen die sindsdien ontstaan zijn, hebben weinig met de Hollandse molen zelf uit 
te staan, alleen hun ontstaan wordt erdoor verklaard. Vandaar ook dat de meeste oude 
attestaties toch vrij recent zijn. De namen zijn voornamelijk afgeleid van de naam voor het 
onderdeel standerd of ook wel die voor de molenromp (kast). De taalgeografie van stan
derdmolen (krt. 17) is dus eigenlijk die van standerd (krt. 6) en in mindere mate die van 
kast. 

De neiging die de Brabants-Antwerpse terminologie vertoont om eigen benamingen te 
kreëren, zoals gekonstateerd in verband met de verbreiding van de Hollandse molen, blijkt 
ook los daarvan en al eerder aanwezig te zijn. Zo is het ontstaan en de opkomst van 
staakijzer (hfst. 12) een Antwerps-Brabantse aangelegenheid, evenals die van hals voor 
'kleine spil' (hfst. 13). Datzelfde schijnt te gelden bij baan (hfst. 9) en baansteen (hfst. 
10), al komen deze beide termen ook wel in Limburg en Vlaanderen voor en zijn ze ook 
opvallend jonger dan staakijzer en meer nog dan hals. Het lijkt erop alsof Brabant in de 
ruimste zin, maar toch in het bijzonder het zuidelijke deel, door de eeuwen heen een 
terminologisch eiland geweest is dat zijn termen ook naar omringende gebieden heeft 
uitgestraald. Eerst was dat hals, later staakijzer en nog later baan en baansteen. 

Behalve hun verbreiding hebben staakijzer en baansteen nog met elkaar gemeen dat ze 
ter plaatse door andere termen voorafgegaan zijn. Het zijn dus echte vernieuwingen. 
Staakijzer heeft als voorgangers grote ijzer of grote spil, baansteen was de opvolger van 
assteen. Een geval apart is het Brabants-Antwerpse hals, dat vooral frekwent is van de 16e 
tot en met de 18e eeuw, maar daarna verdrongen is door onderijzer (krt. 13a en b). 

Evenals de Antwerps-Brabantse terminologie vertoont ook die van Vlaanderen, in het 
bijzonder van West-Vlaanderen, duidelijk eigen trekken. Zo is uit de komst van de Hol
landse molen het optreden van trekarmen voor 'schoren' (hfst. 2) te verklaren. Een 
opmerkelijke parallel toont voorts het vernieuwende klauwijzer 'grote spil', waar Antwer-
pen-Brabant staakijzer heeft. Voorlopers van dit klauwijzer waren namen als grote ijzer en 
molenijzer. In dezelfde periode, d.w.z. in de loop van de 18e eeuw, valt ook het ontstaan 
en de verbreiding van een andere terminologische vernieuwing, nl. peerijzer voor 'kleine 
spil', die eerder klein ijzer genoemd werd (hfst. 13). 

Een opmerkelijke, jonge verandering in Vlaanderen is lantaarn, dat vanaf de 18e eeuw 
het oude schijfloop in de betekenis 'ronsel' is gaan opvolgen (hfst. 17). Lantaarn was nl. 
al bekend als watermolenterm, maar later is het blijkbaar door de windmolenaars overge
nomen. Eerder te dateren is de verbreiding van de bij uitstek Vlaamse benaming graanbak, 
variant korenbak, voor de bak waar het graan in gestort wordt. Het woord lijkt al vrij oud 
te zijn, maar wordt toch oas algemener in de loop van de 16e eeuw. Het huidige versprei
dingsgebied van graanbak lijkt sterk op dat van lantaarn: beide provincies Vlaanderen 
met, wat graanbak betreft, een aantal uitschieters in noordelijke en oostelijke richting, 
ongetwijfeld te verklaren uit het feit dat dit woord 200 jaar langer windmolenterm is dan 
lantaarn. Ook graanbak is niet de oudste benaming voor het onderdeel; dat was tremel, 

224 



waarbij opvalt dat hier het Romaanse woord vervangen is door een Nederlands, terwijl het 
bij schijfloop-lantaarn net andersom ging. Beide ontwikkelingen tonen in elk geval dat 
Vlaanderen als windmolengebied lang een grote betekenis heeft gehad. 

Mag de Vlaamse molenterminologie door deze vrij recente veranderingen al een eigen 
karakter dragen, de meeste typerende bestanddelen ervan stammen, voorzover ze in dit 
boek aan de orde gekomen zijn, nog uit de eerste tijd van de windmolen. Het zijn 
benamingen die ten tijde van de eerste windmolens, dus vanaf ingeveer de 13e eeuw, in 
Vlaanderen zelf ontstaan zijn, dan wel, eventueel vertalenderwijs, ontleend werden aan de 
naamgeving in Noord-West-Frankrijk. Ze hebben dan ook alle betrekking op de standerd-
molen. 

Tot de groep woorden van het eerste uur die niet of nauwelijks buiten het Vlaamse 
gebied zijn gekomen, behoort allereerst de benaming voor de standerd van de standerd-
molen, stake (hfst. 6), een voortzetting van atake, dat in Noord-West-Frankrijk nog 
altijd gebruikt wordt (hfst. 6). Even oud als stake en evenzeer beperkt van areaal is 
pestel, de naam voor het roedetype dat elders borst genoemd wordt (hfst. 8). Al is het 
woord etymologisch zo Romaans als maar zijn kan, een variant in Frankrijk is niet 
aanwijsbaar. Een ander woord dat het niet ver gebracht heeft, is windweeg voor de naar 
de wind gekeerde zijde van de standerdmolen (hfst. 3). Het gebied windweeg komt in 
grote trekken overeen met dat van pestel en stake. 

Het grote belang van Vlaanderen als molenland blijkt het duidelijkst bij de benamingen 
die niet tot dat gebied beperkt gebleven zijn, maar die zich, na hun ontstaan of ontlening 
in Vlaanderen, over het Nederlandse taalgebied verspreid hebben. De expansie van die 
benamingen illustreert nl. hoe de oude standerdmolen vanuit Noord-West-Frankrijk via 
Vlaanderen de Nederlanden is binnengedrongen. Een goed voorbeeld van zo'n terminolo
gische expansie levert schijfloop voor het ronsel in de windmolen (hfst. 17). De temporele 
en ruimtelijke aspekten van de verbreiding daarvan vormen een weerspiegeling van wat 
met de windmolen zelf gebeurd is. De oudste opgaven zijn uit het zuidwesten, van iets 
later tijd zijn de westelijke attestaties, en pas veel later, 150 jaar erna, verschijnt een 
opgave uit Oost-Nederland. Het vroege voorkomen van schijfloop, ongeveer 50 jaar na de 
eerste vermelding van de windmolen in Vlaanderen, sluit uit dat het woord door een 
andere benaming voorafgegaan is. Schijfloop is dus gelijk opgegaan met de windmolen zelf 
en toont daarbij een expansie die verder gaat dan die van de hiervoor genoemde termen. 

Vergelijkbaar met de geschiedenis van schijfloop is die van rijn en vang. Ook die bena
mingen duiken al vroeg in het zuidwesten op en hebben zich van daaruit verder verbreid 
in dezelfde periode als de windmolen. Er is echter een belangrijk verschil: in tegenstelling 
tot schijfloop zijn rijn en vang benamingen van onderdelen die in technisch opzicht 
verschillen van soortgelijke onderdelen elders. Rijn is de naam voor een viertakkig ijzer in 
de bovenste molensteen, terwijl bv. in Limburg aanvankelijk een tweetakkig ijzer in gebruik 
was; vang is de naam voor een type vang dat tegenwoordig "Vlaamse vang" heet en dat 
verschilt van o.a. de "Hollandse vang". In zeker opzicht zijn rijn en vang namen voor 
verbeterde onderdelen. Dat verklaart waarom deze termen een ruimere en ook snellere 
verbreiding hebben gekend dan termen als schijfloop.pestels e.d., die zuivere heteronie
men zijn. De gebieden rijn en vang zeggen dus weinig of niets over de zuidwestelijke expansie 
van de windmolen als zodanig. 

Opvallende overeenkomst tussen zowel rijn en vang, als schijfloop is de omsingelende 
richting van hun expansie: de verbreiding gaat langs de kust, neem Oost-Nederland, terwijl 
Midden-Nederland pas het laatst bereikt wordt, of helemaal niet, zoals bij schijfloop. 
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Een laatste uit het zuidwesten afkomstige terminologie betreft de naamgeving voor 
grote en kleine spil, die opvalt door het element -ijzer. Al eerder zijn klauwijzer, staakijzer 
en peerijzer naar voren gehaald als voorbeelden van zuideüjke vernieuwing, zij het van 
jongere datum. Nu moet ik ze weer noemen omdat ze wat hun vorm betreft een veel 
oudere traditie voortzetten: afgezien van het incidentele hals en perestaf zijn alle namen 
voor beide spillen in Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Limburg steeds samenstellingen 
met -ijzer. Dat is ook het geval in het noordelijke deel van het Franse taalgebied, bijv. in 
Wallonië (Henegouwen) en Pikardië, maar ook zelfs op de Balearen; het is typerend voor 
de Romaanse terminologie. Kortom, de Nederlandse ijzer-namen zijn weer ontleningen uit 
het Frans, althans zeker wat het tweede deel van de namen betreft. Het proces van 
ontlening heeft zich afgespeeld ten tijde van de eerste windmolens (12e, 13e eeuw) of al 
eerder bij de verbreiding van de watermolen. 

Tot nu toe is het verhaal van de taalgeografie niet opvallend verschillend van wat de 
geschiedkundigen over de molenhistorie hebben meegedeeld. Ook zij gaan uit van een 
verbreiding van de windmolen, d.w.z. de standerdmolen, begonnen op het eind van de 12e 

eeuw en doorgezet in de loop van de 13e en 14e eeuw. De taalkaarten van de oudste 
periode laten precies zien hoever ik met de molinologen mee kan gaan, nl. zover als de 
expansie reikte van peste!, stake, en in het bijzonder schijfloop. Het kaartbeeld van de 
oudste fasen van de molenterminologie en vooral de verschuivingen die daarop later 
hebben plaatsgevonden zouden immers volledig onverklaarbaar blijven als er geen tweede 
verspreidingshaard geweest zou zijn. Uit de hoofdstukken 1 tm. 18 blijkt dat ik die gevonden 
heb in het noorden van het Duitse Rijnland. 

De terminologie in het windmolengebied in Duitsland en die in het oosten en vaak ook 
het midden van het Nederlandse gebied vertonen zoveel overeenkomsten en gemeenschap
pelijke verschillen t.o.v. de zuidwestelijke terminologie, dat ze vanuit eenzelfde oorsprong 
ontstaan moeten zijn. Van die Duitse terminologie wordt door diverse auteurs een Rijn
landse herkomst aangetoond, voor de Nederlandse kan vaak hetzelfde gedaan worden. 

In het eerste hoofdstuk bleek al dat de oostelijke Nederlandse en de Duitse benamingen 
voor de vang, te weten praam, prang en pa(r)s, een semantische eenheid vormen die in 
betekenis verschilt van het zuidwestelijke vang. Praam en prang komen in een vroeg 
stadium al zo ver westelijk voor dat ze nooit door een andere benaming voorafgegaan 
kunnen zijn. Verder maakt het optreden van het zuidwestelijke vang het onmogelijk dat 
praam of prang ook in Vlaanderen of omstreken ontstaan kan zijn. Trouwens de taalkaar
ten laten zien dat de taalgeografische geschiedenis van praam/prang er, na een aanvanke
lijk opmerkelijk verre westelijke verbreiding, een is van een voortdurend teruggedrongen 
worden. 

Dit laatste zien we in iets minder sterke mate ook bij standerd gebeuren (hfst. 6). Dit 
woord komt in de eerste windmolentijd voor in de provincies Vlaanderen, maar na 1600 
is dat niet meer het geval, precies zoals bij prang. Ook voor borsten moet dit wel gelden, 
al bestaat daar maar één oude Vlaamse attestatie van. Alle drie deze benamingen hebben 
een zuidwestelijke pendant tegenover zich staan, en wel resp. vang, stake en pestels. 
Alleen in het geval vang is er sprake van een konkurrentie, die zelfs tot vandaag de dag 
doorwerkt ten nadele van praam en prang. 

De Rijnlandse expansie, die verantwoordelijk is voor het optreden van genoemde 
prang/praam, standerd en borsten, is zoals geen enkele heel precies te dateren. In feite zijn 
de vroegste vermeldingen van de windmolen zelf nog eerder dan de oudste attestatie van 
enige term, al bedraagt het verschil toch niet meer dan 50 jaar. Van de drie zojuist 
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genoemde benamingen is standerd wel het vroegst vermeld : uit de eerste helft van de 14e 
eeuw hebben we vrij veel gegevens. De oudste praam/prang -opgave is van 1384, uit Bergen 
op Zoom (I 79). Borsten zijn er voor het eerst in 1436, eveneens te Bergen op Zoom. 
Alles bij elkaar voldoende reden om de werkelijke ouderdom van deze termen gelijk te 
stellen met die van de windmolen in dezelfde streken. Dat wil zeggen dat de Rijnlandse 
terminologische expansie heeft plaats gevonden vanaf het eind van de 13e eeuw; uit die 
tijd dateren immers een aantal windmolens in oostelijk Nederland. De oostelijke expansie 
is dus ongeveer gelijktijdig met de zuidwestelijke verlopen. 

Met dezelfde Rijnlandse expansie als prang/praam, standerd en borsten zijn nog een 
aantal andere benamingen meegekomen. Om te beginnen de namen voor beide spillen in 
de windmolen (hfst. 12 en 13) voorzover ze tenminste spil luiden. Vervolgens is daar 
de naamgeving voor de windzijde van de standerdmolen, hfst. 3, gekenmerkt door een 
samenstelling met storm- tegenover het wind- van de zuidwestelijke terminologie. 

Tenslotte de benamingen voor het ronsel en het kaar, resp. ronsel en kaar (hfst. 17 en 
18). De oudste vermelding van ronsel is van 1337, en uit de plaats Sassenheim (E 138). 
Ook dit gegeven leidt in kombinatie met het kaartbeeld van de verschillende periodes en 
de wetenschap dat ronsel heden in het Rijnland algemeen is en al eerder vandaar uit 
Neder-Duitsland veroverd heeft, tot de gevolgtrekking dat ook de Nederlandse ransels van 
Rijnlandse afkomst zijn. 

Ongeveer gelijkluidend is het verhaal van kaar. De oudste opgave is van 1475 uit Genk 
(Q 3), de volgende van 1536 uit Zutfen (F 179). Kaartbeeld, Rijnlandse situatie en de 
verbreiding in Duitsland getuigen ook wat de Nederlandse term betreft van een Rijnlandse 
herkomst, en wel tezelfdertijd als de windmolen zelf. Er is een belangrijk verschil met 
ronsel: kaar is niet alleen bekend in windmolengebied maar ook in streken die alleen maar 
watermolens gekend hebben. De oudste Nederlandse opgave (Q 3) betreft ook juist zo'n 
watermolen. De Rijnlandse windmolenaar heeft de term van zijn kollega in de watermolen 
overgenomen, zoals ook bij spil gebeurd is. Vaak waren water- en windmolenaar trouwens 
één en dezelfde persoon. 

Ronsel daarentegen is een specifieke windmolenterm, die ontstaan moet zijn toen de 
windmolen er was. Retsfel) bleef exklusief bij de watermolen en is pas langzamerhand 
door het nieuwere ronsel verdrongen. Aan het voorkomen van retsel en var. is dan ook 
altijd de aanwezigheid van watermolens te konstateren. Net zo goed als de taalkaarten bij 
hfst. 17 ook een goede indruk geven van de verbreiding van de windmolen in twee 
stromen, één geïllustreerd door het optreden van schijfloop, de andere door dat van 
ronsel. De gebiedsverdeling tussen deze twee konkurrenten is ook vanaf de eerste tijd 
vrijwel gelijk gebleven. Waar ronsel en schijfloop aan elkaar grenzen daar, zo kan men het 
zich voorstellen, hebben de twee windmolenstromen elkaar ontmoet. 

Op kaart 19a is globaal aangegeven in welke richting en tot hoever de verschillende 
terminologische expansies zich hebben voltrokken. De isoglossen zijn gebaseerd op gege
vens van vóór 1600, zoals ze in de voorafgaande hoofdstukken zijn terug te vinden. De 
lijnen zijn alleen getrokken in gebied waaruit redelijk wat gegevens bekend zijn; ze vor
men steeds de scheidslijn tussen twee woordgebieden.. 

Kaart 19b is op dezelfde manier samengesteld, alleen hier is gebruik gemaakt van de 
nieuwste gegevens, d.w.z. die van na 1900, maar vooral van na 1965. 

Wie de verschuivingen op deze beide kaarten overziet en die vergelijkt met die op de 
andere kaarten, moet tot de konklusie komen dat er niet één windmolenterm is die, 
meegevoerd door de zuidwestelijke beweging, in de eerste windmolenperiode het hele 
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Nederlandse taalgebied of een belangrijk deel daarvan bereikt heeft, met uitzondering dan 
van rijn. Van de andere kant bestaat er tegenwoordig een grote overeenkomst tussen de 
Rijnlandse terminologie en die van Midden- en Oost-Nederland. Alle termen ten oosten 
van de Isoglossen op kaart 19b komen nl. ook in het Rijnland voor. Als er verschil bestaat 
tussen kaart 19b en 19a dan is het dat die oostelijke termen vroeger, dus vóór 1600, meer 
naar het westen voorkwamen. Ik konkludeer daaruit dat genoemde overeenkomst met 
het Rijnland ook toen al bestond, al kan ik dat niet met oude Duitse gegevens bewijzen. 
Van verschil in ouderdom tussen deze oostelijke termen en de zuidwestelijke is verder 
geen sprake, zodat het niet aannemelijk is dat, gelet ook op de ouderdom van de wind
molen zelf, de oostelijke door de zuidwestelijke termen zouden zijn voorafgegaan. M.a.w. 
de oostelijke terminologie is afkomstig uit het Rijnland. Bovendien mag men daar bij een 
zo grote onomasiologische eenheid wel aan toevoegen: ook de windmolen zelf is voor wat 
het grootste deel van de Nederlanden betreft afkomstig uit het noordelijke deel van het 
Rijnland. 

In dit licht krijgen de vroege oostelijke windmolens het karakter van een bevestiging 
van deze konklusie. Ik bedoel de in 0.1 gesignaleerde Limburgse windmolen uit ± 1240, 
de windmolen in Sleeswijk-Holstein ao 1234, de door sommigen betwijfelde Keulse wind-
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molen van 1222 en die van Kamp uit 1253. Al deze molens zijn in elk geval ouder dan de 
vroegste windmolen in West-Nederland. 

De geschiedenis van de oude watermolen laat zich goed aflezen van kaart 16, die van de 
schoepen van het waterrad. Daarop is een tweedeling Romaans-Germaans te zien, nl. van 
alp tegenover schoffel en var. Het gebied alp was en is zuidelijk, schoffel komt m het 
oosten voor. 

Deze zelfde eenvoudige tegenstelling ziet men bovendien op taalkaarten waarvoor ook 
gegevens van windmolenaars gebruikt zijn, omdat het onderdeel in kwestie in beide soor
ten molens voorkomt. Tegenover het al genoemde retsfel en var.,dat de Germaanse vleugel 
vertegenwoordigt, staat lantaarn, dat als watermolenterm verbreid is over praktisch het 
hele Romaanse taalgebied. Dat laatste geldt ook voor tremel voor 'kaar', d.w.z. de bak 
waarin het graan gestort wordt (hfst. 18). Beide termen, tremel in geringe mate, lan
taarn in hoge mate, zijn ook in gebruik geraakt bij de windmolenaars. Eveneens van 
Romaanse herkomst is molenboom voor 'moleñas', zij het dat dit een leenvertaling is. 
Molenboom wordt, voorzover ik heb kunnen nagaan, uitsluitend door watermolenaars 
gebruikt. 
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Alp, lantaarn, tremel en molenboom zijn ons taalgebied binnengedrongen tegelijk met 
de watermolen. Ze zijn voorbeelden van een expansie vanuit het zuiden, het Romaanse 
taalgebied. Oude gegevens ontbreken, maar een voorzichtige schatting houdt het op vóór 
het jaar 1000. 

Het oosten van ons land heeft de watermolen via het Germaanse taalgebied ontvangen. 
Het bewijs levert de verbreiding van rets(el) en schoffel, maar ook de zuidoostelijke 
benaming desser voor 'rijn' (hfst. 11), die ook nu nog alleen door watermolenaars 
gekend wordt. In ouderdom zal de Germaanse watermolen niet hebben ondergedaan voor 
de Romaanse. 

Er blijkt een opvallende overeenkomst te bestaan tussen de expansie van de water
molen en die van de windmolen. In beide gevallen is er sprake van een zuidelijk-zuid-
westelijke stroom tegenover een oostelijke, die samen verantwoordelijk zijn voor de tegen
stellingen binnen de Nederlandse terminologie. De zuidwestelijke wordt in beide gevallen 
zichtbaar in hoofdzakelijk Romaanse benamingen of in Vlaanderen gevormde ekwivalenten, 
de oostelijke is volledig Germaans van aard. 

Afb. 42. Twee rijnen uit het Molenmuseum De Valk te Leiden. 
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SUMMARY 

In this book an attempt is made to formulate a number of statements on the origin and 
expansion of the water-mill and wind-mill in the Dutch language area by using the 
method of language geography. Some knowledge of this matter is already available owing 
to the work of mill historians. They base their knowledge on the earliest references to 
the mill, but as the number of attestations to the earliest centuries of the mill, the 13th 
and 14th centuries, is rather small and, moreover, rather a matter of chance, no final 
word on the issue has been said yet. A decisive word cannot be expected from the field of 
language geography either, but some new and different viewpoints may be offered. 

For my investigation I have used two kinds of data: modem data, obtained from 
millers alive to-day, and historical data, collected from archives and published old docu
ments. The modern data were collected by means of a questionnaire covering the whole 
language area. The questionnaire was sent out during the years 1967 and 1968 and 
produced data for over 500 places. 

As a mill has more than 600 parts that carry different names, it was impossible to deal 
with all these in detail. Moreover, as for most parts heteronyms do not exist, these names 
are of less interest for language geography. Its tool is the language map and this only 
becomes an argument when it shows different word fields. In this book I have confined 
myself to mapping out the different names for eighteen subjects: brake, sheers, breast of 
the postmill, storm hatch, windboards, post, postmill, stocks, neck of the windshaft, neck 
bearing, rynd, quant, stone spindle, brake wheel, scoops, windshaft, lantern pinion and 
hopper. 

It appears that several developments and renovations are outlined on the maps. To start 
with the most recent development I should mention the invention of the Dutch mill, 
dating back to the end of the 16th century. This invention probably took place in the 
province of North Holland. The most characteristic feature of this type of mill is the 
rotating cap, which by itself does not offer interesting material for language geography, as 
this part is called кар everywhere. However, there are different names for those parts 
which make the cap rotate, the sheers (ch. 2). The map concerned shows that the name 
schoren spread from the province of North Holland in all directions. Another example of 
expansion from North Holland is given by the maps in chapter 14 concerning the brake 
wheel, showing the expansion of the name bovenwiel. 

At the time when the Dutch mill spread into the provinces of Brabant and Antwerp, 
this region developed its own terminology: the sheers are called zwaarden and the brake 
wheel is called groot rad or groot wiel. This region had tended to develop a terminology 
of its own. The origin and rise of staakijzer for the quant (ch. 12) is an Antwerp/Bra-
bantine matter and the same applies to hals for the stone spindle (ch. 13) and baansteen 
for the neck bearing (ch. 10). These three names can all be considered Brabantine renova
tions, as they were preceded by other terms which had entered from the south-west via 
Flanders. 

Both provinces of Flanders, but especially West Flanders, were of great importance 
with regard to the expansion of the wind-mill and its terminology. Historians have located 
the origin of the wind-mill in northwestern France and also assumed its expansion from 
this area and this development is confirmed by the maps. In several instances we see that 
during the first centuries a name spreads from the province of West Flanders into the 
whole Dutch language area. Some examples are vang for the brake (ch. 1 ), stake for the 
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post of the postmill (ch. 6), and pestel for the stocks (ch. 8). A special case concerns the 
name of schijfloop for the lantern pinion (ch. 17), which, from Flanders and along the 
coast of the North Sea, entered the German area. This case has a special relevance, as this 
expansion took place at the same time as the expansion of the wind-mill, i.e. the postmill 
itself. 

A similar development took place in the case of the naming of the rynd (ch. 11 ), where 
rijn followed approximately the same route. The etymology of the word rijn also supplies 
strong arguments in favour of the view that this name and the object it denotes originated 
in northwestern France, as rijn can be traced back to French raine meaning "frog". It 
appears that, like other mill terms, this name has a metaphorical meaning (cf. amticula, 
the Roman name of the same iron part, meaning duckling). 

Although historians may claim the expansion of the mill from northwestern France, 
this is not the case with regard to the expansion from the German Rhineland which has 
far more importance for Dutch mill history. This development can also be illustrated by 
means of the techniques of language geography. My hopthesis as to the Rhineland expan
sion is based on the frequently observed terminological unity between the Rhineland, 
especially the northern part, and the eastern part of the Dutch language area. On the map 
(la) of the brake (ch. 1) a semantic unity is shown consisting of the heteronyms praam, 
prang and pass, all three being derivations from verbs meaning to press. The two Dutch 
terms prang and praam already existed in the middle of the Netherlands in the 14th and 
15th centuries (map lb). As the wind-mill was still relatively rare at that stage, there were 
no earlier terms than prang and praam. Moreover, these words appear to be superseded by 
the more western term vang from the earliest moment onwards. 

A similar development is shown on the map of post of the postmill (ch. 6) and on the 
map of the stocks (ch. 8). In these cases the terms standerd and borsten occur in the same 
region ÍS prang and praam on map la. 

Next to the western term schijfloop on maps 17a-d we see the eastern term ronsel, 
which is of the same age and occupies a similar region as praam and prang. The maps of 
the hopper (ch. 18) also show an eastern region with the same name as the one occurring 
in the German Rhineland, namely kaar. 

When the maps with the oldest data are compared with those concerning modern data, 
it appears that in the earliest period the eastern terms reached their most western point. 
Later on they recede more and more to the east because of the expanding Flemish terms 
(cf. maps 19a and 19b). As there is no evidence that the eastern terms are of western 
origin and as very little time passed by between the appearance of the wind-mill itself and 
the earliest attestations of eastern wind-mill terms in western regions, before a possibly 
earlier Flemish expansion, there are ample grounds for locating the origin of a number of 
mill terms in the German Rhineland. 

In all cases that are mentioned the names concern objects which before the appearance 
of the wind-mill, did not exist in the greater part of the Dutch language area; for this 
reason the origin of the object is also to be found in the Rhineland. As the number of 
cases concerning the eastern expansion of a mill part with its name is rather large, I 
consider it proven that the greater part of the Dutch language area received the wind-mill 
from the German Rhineland. This took place in the 13th century, a date which corre
sponds with a number of wind-mill attestations in the eastern part of the Netherlands 
from the same period. 

As far as the originally Italian water-mill is concerned we also find an expansion from 

232 



two directions. The southern and central parts of the Dutch language area received this 
mill via regions where Romance languages were spoken. This is proved by maps of terms 
like alp (ch. 15, scoops), lantaarn (eh. 17, lantern pinion), and tremel (eh. 18, hopper), all 
being of Romance origin. The eastern part of the Netherlands owes the water-mill to 
regions where Germanic languages were spoken, which is shown by the expansion of terms 
like schoffel (eh. 15) and retsfel) (ch. 17). The latter expansion can be dated back to even 
before 1000 A.D.. 
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LUST VAN MOLENAARS EN ANDERE INFORMANTEN 

De namen zijn gerangschikt naar de plaatsen waarvoor de verstrekte informatie geldt. Woont iemand niet 
in zijn informatieplaats dan staat zijn woonplaats achter zijn naam vermeld. (M) achter een naam wil 
zeggen dat de betreffende persoon molenaar is (geweest); (Mm), dat hij molenmaker is (geweest). 
Personen die niet nader gekwalificeerd zijn, behoren meestal tot de korrespondenten van het Amster
damse of Nijmeegse dialektbureau; zij zijn vaak opgetreden als enquêteurs. 

De spelling van de plaatsnamen is overeenkomstig die in het Systematisch en alfabetisch Register, 
waaraan ook de kodenrs. achter de plaatsnamen ontleend zijn. (B) is België; (WD) West-Duitsland. 

Aagtekerke I 63 

Aalbeke (Β) N 144 

Aalten M 9 
Aarle-Rikstel L 205-6 

Aartselaar (В) К 280 
Achterhoek (WD) С 4,3 

Adegem (Β) I 155 

Adorp С 71 
Aduard С 68 

Aksel I 140 
Alblasserwaard К 97 
Alfen a/d Maas L 89 

Alfen a/d Rijn E 176 

Almkerk К 101 
Altfunnixsiel (WD) 

с 13, 2 
Den Andel С 28 

Appelterre (В) О 220 

Ardooie (В) Ν 41 

Arendonk (В) К 240 

Arkel К 70 
Arsen L 250 

Asten L 263 

Azewijn L 82 
Bakel L 208 

S. Kwekkeboom (M) 
J. A. Sturm (M) 
W. Balliee (Moeskroen) 
dhr. Vercleyen 
G. J. ten Have (Mm) 
С. L. van Eerd (M) 
W. M. Janssen 
L. van den Dries (M) 
Mevr. Glitz 
M.P. van Sleeuwen (Ste-

vensweerd) 
P. van Cleemput 
A. Welvaert (M) 
A. Standaert (M) 
J. Taeldeman (Kapellen) 
Ch. Bremer (Mm) 
B. Щк (M) 
В. Dijk (Delfzijl) 
J. Schuitema (Mm) 
G. Cappon (M) 
J. van der Giessen 
J. van Dreumel (M) 
G. J. de Leeuw 
J. J. van Noort 
A. Walraven (M) 
Fa. J. Bos (Mm) 

J. Schüler (M) 
Т. К. Muda (M) 
J. G. Wibbens (Gronin

gen) 
R. Vanderhaeghen (M) 
S. Vroman (Zwevegem) 
A. Alderweireldt 

(Wenduine) 
M. van Brabant 
R. Monteyne (M) 
H. Meeuws (M) 
A. С Postelmans 

(Wuustwezel) 
N. Favier (Mm) 
J. J. van Dyck 
L. J. J. Jetten (M) 
J. Coppens (Vlierden) 
G. A. van Stekelenburg 

(M) 
W. A. Berntsen (M) 
P. H. Adriaans (M) 
M. P. van Sleeuwen (Ste-

vensweerd) 

Balen (В) К 277 

Balkbrug G 90a 

Bambrugge (В) О 54 

Bavel К 179a 

Beegden L 327 
Beek en Donk L 204-5 
Beers L 156 

Bergeik L 279 
Bergen (NH) E 18 

Beringen L 265c 

Berkhout E 11 
Berlikum L 147 
Beselare (Β) N 79 
Beugen L 162 
Bezel L 300 

Bierum С 43 
Biervliet I 134 
Bikschote (Β) N 30 

Bleskensgraaf К 60 
Blokker E 35a 
Boekei L 183 

Bokstel К 172 

Bolsward В 110 

Bersele I 89 
Brakel К 104 

Bredevoort M 10 
Brempt (О.VI.) (В) 

Breugel L 203b 
Broekhuizen L 247 

G. Dekoninck (Leopolds
burg) 

M. Maussen (Mm) 
A. Rel 
R. H. Wassens (M) 
R. van Sande (M) 
E. Schollaert 
J. J. van Riel (M) 

(Tilburg) 
J. M. Niessen (M) 
A. С van Eerd (M) 
H. van de Besselaar 
P. van Riet (M) 
A. Kuyken (M) 
B. Hof (M) 
I. Min 
G. G. Engels (Helden) 
P. J. Holten (M) 
P. Bakker 
A. P. J. van Heinbergen 
J. Maes (M) 
J. Groothusen (M) 
A. H. W. Cuypers (M) 
H. Cuypers 
F. Smit (Den Haag) 
P. J. Lijbaant (M) 
L. A. Beeuwsaert (M) 

(Poperinge) 
L. Beeuwsaert (M) 
L. Maes (Reninge) 
P. Pott (M) 
K. Laan (M) 
C. van Grinsven (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
A. J. van de Ven (M) 
A. Coppens (M) 
Mevr. J. Stolwijk-Meys 
R. Feenstra 
R. Tadema (M) 
С van Weele (M) 
С van Tuyl (M) 
С In 4 Veld- Van Dalen 

(Hogeveen) 
G. Heusinkveld (M) 
A. van Landuyt (M) 
F. de Schrijver 

(Nieuwerkerken) 
J. H. G. Lenssen (M) 
J. Pijpers (M) 
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Brugge (Β) H 36 
Budel L 285 
Büdingen (Β) Ρ 109 

Dalen G 78 

Dalfsen F 98 

Dedemsvaart G 91 
Deerlijk (В) О 82 
Delft E 198 
Denderhoutem (В) 

О 150 

Deurne L 244 

Dieden L 97 

Diepenheim G 225 

Diesen К 198 
Dongen К 163 

Dordrecht К 94 
Drunen К 143 

Dussen К 128 
Eefde F 163 
Eenrum С 26 

Einighausen L 430 

Eisden Q 198 

Eksel (B) L 353 

El L 320a 

Elkersee I 35 
Epe F 112 

Ermelo F 122 
Erp L 182 
Etten К 176 
Evergem (Β) I 200 

Ferwoude В 109a 
Franeker В 48 

M. Braet 
Α. Η. Janssen (M) 
Α. van Houdt (M) 
L. Torsin 
J. Hidding (M) 
J. Pol (M) 
T. J. Weggemans (Assen) 
J. В. Makkinga 
W. Massier (Nieuwleusen) 
K. E. van der Graaf 
A. Declercq (M) 
N. J. de Vroede (M) 
С. de Graeve (M) 
H. van Herreweghen 

(Pamel) 
J. Rakels (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
G. P. Berben (M) 

(Balgooi) 
Mej. J. M. Elzinga 

(Hengelo О) 
W. Rietman 
H. H. J. Tellmann (M) 
L. H. Tellmann 
H. Teurlings (M) 
Fr. van Gorp (M) 
F. Vett-Van Gorp 
J. Pluijmert (Velp) 
J. Klerks 
Mevr. Willemse-Veltman 
L. A. van den Oven (M) 
H. Lok (M) 
J. P. Aldershoff (M) 
T. J. Huizinga (M) 
В v.d. Veen Czn (Gro

ningen) 
Tj. L. Wiersum 
J. J. С Höngens 
F. Moonen (M) (Schin 

op Geul) 
dhr. Jansen Dupont (M) 
Mej. J. Theunissen 
M. Helsen (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
H. Kooien (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
P. H. Mans (Leiden) 
W. J. van Essen (M) 
A. J. Heering (M) 
J. de Vreede 
F. van de Linde (M) 
J. H. E. F. Fransen (M) 
С Coppen (M) 
С Neyt (M) 
J. Roegiers (Lembeke) 
T. de Groot 
J. W. Boschma (Mm) 

Geel (В) К 307 

Gees G 53 

Geisteren L 214a 
Geldrop L 240 

Gemert L 207 

Gennep L 164 

Gestel (В) К 312c 

Gierle (В) К 239 
Gieterveen С 188 
Gilze К 182 
Gistel (Β) H 54 

Gitsbeek (В) 

Goes I 69 
Goor G 223 
Goor (В) К 341а 

Goorle К 184 

Gorkum К 99 

Gratem L 326 

Grauw I 141 

's Gravendeel К 93 
Grevenbicht L 425 
Grobbendonk (В) К 267 

Groede I 107 
Groningen С 108 
Gronsveld Q 193 

Groot-Schermer E 68a 
Grotegast В 72 

Haamstede I 33 
Haastrecht К 16a 

Halsteren I 78 

Hamme (Β) I 213 

E. Mennen (M) 
V. Mennen (Lommei) 
R. A. Boesjes (M) 

(Nieuweroord) 
W. Reynders (M) 
J. Obbing (M) 
Mej. R. Obbing 
P. W. H. van den Eert-

weegh (M) 
H. van Roij (M) 
A. J. van Zutphen (M) 
G. van Dijk 
A. Paters (M) (Escharen) 
J. Huygen (M) (Lummen) 
G. Theunis (Beringen) 
E. Rombouts 
R. J. Mulder (M) 
F. Schrauwen (M) 
H. Dekeyser 
H. Peel (Mm) 
K. Peel (M) 
J. Geens (Bonheiden) 
E. Verheyden (M) 
M. J. Snoep (M) 
Fa. W. A. Otte en Zn 
R. Coeckelbergs 

(Booischot) 
A. van Triebt (M) 
А. С Hoogendoom 
L. Kouwenberg e.a. (M) 
P. M. de Heus 
T. van Dijk 
J. Henkens (El) 
G. Smynkens (M) 
F. D'Haens (Ooi) 
J. P. A. de Schepper (M) 
L. van de Walle (M) 
G. P. Dam (M) 
H. H. Roelof (M) 
G. André 
M. van Hool (Mm) 
F. Peters (M) 
M. Snoep (M) 
J. Klont (Wolvega) 
H. Braakhuis (Heer) 
J. M. Thomma (D) 
J. Koning 
R. Pantjes 
L. van der Veen (Mm) 
P. H. Mans (Leiden) 
C. W. Oskam 
M. A. W. Oskam 
dhr. Moerland (M) 
J. Schoonhoven 

(Hogerheide) 
D. van Cleemput 

(Herentals) 
F. de Pillecijn (Grim

bergen) 
A. de Vos (M) 
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Hamont (В) L 286 

Haren (NB) К 170 

Haireveld M 6 

Hasselt (O) F 85 
Hazerswoude E 174 

Heel L 328 
's Heer Abtskerke I 93 

Heerde F 113 
Heerlen Q 113 
Heien L 165 
Hei- en Воеікор К 35 

't Heike (В) bij К 280 

Heist o/d Berg (В) 
К 339 

Heithuizen L 292 

Helden L 291 
Hengevelde G 226 

Herpen L 104 

Heten F 135 

Heteren L 21 

Heultje (В) К 340a 

Heumen L 114 
Heume (В) О 92 
Hierden F 109 

Hoensbroek Q 39 
HogeloonK217 

Hoge Mierde К 215 

Hogeveen G 74 
Hoge Zwaluwe К 126 
Hondsocht (В) 

Hoogmade E 139 

Hoogstraten (В) К 207 
Hoorn E 58 

J. van Bree (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
J. С van Loon (M) 
P. A. van Loon (M) 
G. J. Wolterink (M) 
J. J. Wolterink 
F. van Mulligen (M) 
B. van Elswijk (M) 
C. Kroon (Leiden) 
W. С. Schrier 
H. Verheul 
К. Verheul (M) 
P. H. A. Aarsen (M) 
G. Moerland (M) 
M. Moerland 
J. W. Reekhorst (M) 
J. Schrijvers (M) 
M. J. G. Kessels (M) 
J. L. Holl (M) 
S. J. Seinen (Zijdeveld) 
J. Bergmans (Wilrijk) 
L. van den Vries (M) 
dhr. Mennen (M) 
G. Swinnen (Lommel) 
J. van de Borgh (M) 
Gebr. Coenen 
W. F. van Erp (M) 
G. J. Leusink (Haaks

bergen) 
L. Zonnenberg (M) 
M. Zonnenberg 
G. Geertman (M) 
Wed. W. J. Geertman 
A. Aalbers (M) 
D. N. Jansen 
dhr. Blocks (M) 
J. van den Heuvel 
A. Jetten (M) 
G. van der Cleyen (M) 
J. van der Eist (Haarlem) 
W. Kisjes (M) 
H. Keulers (M) 
F. G. Coppens(M) 
G. Coppen (M) 
P. A. Gooskens 
H. van Ginsbergen 

(Eersel) 
H. Wijnen (M) 
J. Thomas (M) 
A. Rombouts (M) 
Mevr. J. Ceusters 

(Halle) 
dhr. Depauw (M) 
P. van de Pouw Kraan (M) 

(Hoogmade) 
F. Janssens Meyers 
С. Kuin (M) 
J. Moejes 

Hom L 325 

Horst L 246 

Ide (gem. Vries) С 149b 
leper (Β) Ν 72 
lerseke I 97 

Impe (В) О 45 

Ingelmunster (В) Ν 47 
Issum (WD) С 5,7 

Izenberge (Β) N 15 

Kaatsheuvel К 164a 
Kantens С 33 

Kasteren К 218c 

Kasterlee (В) К 273 
Kaulille (В) L 316 

Keent L318a 

Keldonk L 182a 

lérsbeek-Miscom (B) 
Ρ 98 

Kessel (В) К 292 

Kesterveld (B) 

Ketel К 2 
Kieldrecht (Β) I 147 

Kinrooi (В) L 319 
Klarenbeek F 157a 
Klemskerke (Β) H 23 

Knesselare (Β) I 185 

Knokke (Β) H 2 

Knokmolen (Β) I 223 

Koekelare (Β) H 61 

Kokkengen E 185 

Mevr. A. van der Voort-
Vermeulen (M) 

J. F. M. Beuyssen (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
H. С Euving (M) 
J. Maes (M) (Beselare) 
J. de Blaey (M) 
L. Vermast (Sneek) 
A. O. Impens (M) 
G. Impens 
R. Vanderkerckhove (Mm] 
J. Kleimans (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
M. Duron-Gouden 
L· Vandenbroucke (M) 
Chr. F. M. Robben 
G. L. Nienhuis 
P. Nienhuis (M) 
С A. Teurlings (M) 
G. Teurlings 
J. Diels (M) 
M. ComeUssen 
G. Sevens (M) 
J. Clijsters (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
J. J. van lith (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 

G. Dewil (Tienen) 
Mevr. L. Jonckers-Coster-

mans(M) 
A. Keirsemaekers (M) 
L. van Rompay 
R. Deneyes (Sint Pieter-

Leeuw) 
J. Walraevens (M) 
L. de Raat (Mm) 
P. Rooman (M) 
M. Mussche (Sint Gillis-

Waas) 
J. Lemmens (M) 
M. Th. Pijnappel (M) 
dhr. Geersens (M) 
R. De Smedt (Oostende) 
M. Hoebeke (Gent) 
H. Taets (M) 
L. Peel (M) 
D. Welvaert 
G. Billiet (M) 
L. De Schepper (Ruise-

lede) 
M. Decoutere (Oostende) 
H. Dekeyser (Gistel) 
A. Denecker (M) 
J. Stam (M) 

237 



Kommerzijl В 40 

Koningsbos L 432a 

Komhom В 74a 
Kortmarkt (B)H 115 
Krabbendijke I 101 
Kruibeke (Β) I 182 

Kmisland К 173a 

Kuilenburg К 39 
Kuitaard I 116b* 

Kuringen (Β) Ρ 57 

Laar L 288b 

Langerak К 26 

Leek С 144 
Leende L 262 
Leeuwarden В 56 

Legden (WD) w 9,5 

Leiden E 167 
Leidsendam E 195a 
Lembeke (Β) I 159 

Lendelede (Β) N 84 

Lettelingen (В) O 282 

Leunen L 211 

Leverooi L 324a 

Lichtenvoorde M 7 

Lieshout L 203 
Lie zei L 263a 

Unkhout(Β)Ρ 46 

lissewege (Β) Η 9 

Lo (Β) Ν 21 

Lonneker G 210 

Loosbroek L 150a 

M. Bok (M) 
G. Mollema (Oldehove) 
Mej. A. van Kruchten 
J. van Kruchten (M) 
С Broekema (M) 
G. Vandenberghe (M) 
A. Kok (M) 
Wed. Heijrmans 
K. van Hul (M) 
A. Buckens (Oud-Gastel) 
H. G. Hermus (M) 
J. Schennimts (M) 
A. M. T. van Joie (M) 
J. de Vries (Temeuzen) 
A. Asnong (Hasselt) 
R. Cuppens 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
A. de Wilde (M) 
M. Demper 
К. de Groot (M) 
B. N. Dijk (Mm) 
Α. Η. Kees (M) 
Α. de Roos (Mm) 
P. J. van der Tol 

(Huizum) 
H. Mevenkamp (Rheine 

WD) 
F. L. Th. Verra 
N. van den Bos (M) 
J. Roegiers 
J. Vervinckt (M) 
G. Pottie (Gullegem) 
J. Vandemaele (M) 
J. Amo (Sint Pieters-

Ka pelle) 
A. Vandamme (M) 
M. W. Michels (Venraai) 
P. P. M. Stoks (M) 
H. H. Vossen (Nijmegen) 
L. H. Vossen (M) 

Heithuizen) 
B. J. van Wijngaarden (M) 
P. J. Willemsen (M) 
J. Sanders (M) 
P. A. F. Gitzels (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
A. Ceunen 
J. Ceunen (M) 
L. Ceunen (M) 
J. Ballegeer 
R. De Smedt (M) 
H. Duron (Vinkem) 
J. Markey (M) 
M. Moerman (scherper) 
J. Oostrik (Nijmegen) 
dhr. Roetenberg (M) 
Th. van den Wiel (M) 

Luingne (Β) N 176 

Lummen (Β) Ρ 51 

Lunteren F 171 

Maasbracht L 377 
Maasbree L 292 

Made К 127 
Makkinga F 22 

Mechelen (L) Q 204a 

Meensel-Kiezegem (B) 
Ρ 96a-b 

Meerhout (В) К 312 
Meerle (В) К 191 
Meersen Q 99 
Meeuwen К 133 
Meiel L 265 

Meliszand I 22 
Menen (Β) Ν 132 
Mere (В) О 56 

Merkem (В) N 29 
Merselo L 209 
Merum 

Meterik L 245 

Metslawier В 13 
Middelbeers К 199a 
Middelhamis I 25 
Middelrode L 177c 

Milheze L 208a 

Moergestel К 186 

Moerkapelle E 203 

Molenbeersel L 369 
De Mortel L 207b 

Munnikezijl В 38 
Munstergeleen Q 22 

Mijnsherenland К 85 
Nederhasselt (В) О 142 

R. Spriet (M) 
St. Vroman (Zwevegem) 
H. Jans (M) 
J. Sneyers (M) 
Mej. S. Swinnen 
F. Vervoort (Kuringen) 
H. van Veldhuizen en Zn 

(M) 
W. Faems 
P. W. H. van den Eert-

weegh (M) (Elzendorp) 
G. H. Hermus (M) 
K. Oosterkamp (Ooster-

wolde) 
W. Zeephat (M) 
W. Meuts 
G. O. Schijns (M) 

F. Hendrickx (M) 
F. Heuvelmans (M) 
H. Mertens (M) 
H. Dolmans 
J. K. Vos (M) 
G. Gielen 
J. Sanders (M) 
L. van Waasbergen (M) 
J. Maes (M) 
A. D'hoker 
J. van der Hoegen (M) 
H. Debusschere 
A. W. Michels (M) 
M. Linssen 
A. Timmermans (M) 

(Beezel) 
H. Hermans (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
P. van der Heide (M) 
J. van Himbergen (M) 
P. H. Mans (Leiden) 
H. H. Jacobs (M) 

(Berlikum) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
A. J. Verheyen (M) 
O. P. Roozen (M) 
Mej. T. Vriens 
B. Hertog (Mm) 
D. Ottevanger (Mm) 
Th. Keyers (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
J. Verbeek (M) 
B. T. Sikkens (M) 
A. M. J. Welters 
P. N. J. Welters (M) 
K. Dirkse (Mm) 
H. van Herreweghen 

(Pamel) 
R, Torrekens (M) 
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Nederweerd L 288 

Netersel К 218b 
Nevele (Β) I 233 

Niebert N 103 

Nieuwenhoom 111 

Nieuwerkerk 151 

Nieuwe Tonge I 43 

Nieuw Heten G 159b 

Nieuw Lekkerland К 55 
Nieuwmoer (В) К 189b 

Nieuwmunster (Β) H 7 

Nieuwpoort К 25 
Noorderhageburg С 108a 
Noorderwijk (В) К 304 
Noordhom С 67 
Noordsleen G 54 

Norg С 176 

Nukerke (В) O 202 

Nunspeet F i l l 

Nijmegen L 71 
Oefelt L 161 
Oldemarkt F 56 
Oldenzaal G 207 
Olst F 118 

Ommen G 112 
Oorbeek (Β) Ρ 149 

Oorlo L 216 
Oosterhout К 161 

Oosterzele (В) O 30 
Oostwold С 130 

Ootmarsum G 177 
Ophoven Q 20 
Ojpel L 288a 

J. H. Bruekers (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
J. F. H. Spierings 
A. H. Veugen (M) 
D. Verhees (M) 
A. Janssens 
I. Steijaert (M) 
J. H. Nanninga (Assen) 
J. Venema (M) 
G. J. Haverkamp (M) 

(Hellevoetsluis) 
J. Dijkman (M) 
J. L. van der Have 
A. J. Rotte 
W. van Alphen (M) 
F. J. van den Ouden 

(Battenoord) 
H. Herder 
J. Meerman (M) 
A. de Regt (M) 
B. Alfons (M) 
W. Schrauwen 
dhr. Alderweireld 

(Wenduine) 
J. Mille (M) 
T. Ouwerkerk 
F. Smit (Den Haag) 
L. de Ceuster (M) 
E. Bakker (M) Zuidhom) 
K. Elving (Meppel) 
J. Schepers (M) 
B. Schokken (M) 

(Roden) 
G. Devos (M) 
M. Hoebeke (Gent) 
R. van den Borch (M) 
J. Koerhuis (Ц) 
G. A. Jansen 
A. A. Gerrits (M) 
M. L. Verbeek Hzn (M) 
A. Reerink (M) 
J. Bökkers (M) 
J. Pluim 
A. J. Smeenk (M) 
H. Oldeman 
L. Devos (Kumtich) 
F. Ickx (M) 
P. Liesmons (Tienen) 
G. Schoeber (M) 
P. A. F. Teurlings (M) 

(Den Bosch) 
R. Beurms (M) 
N. A. Kranenborg (M) 

(Haren) 
J. H. G. Oude Hengel (M) 
J. M. A. Laudy (M) 
H. Janssen (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 

Ossenberg (WD) С 6,3 

Ottersum L 163 
Oude Ade E 140** 
Ouddorp I 19 

Ouddorp (N.H.) E 46 
Oudemolen С 180 
Oude Niedorp E 25 

Overmere (Β) I 253 

Paal (В) К 357 

Pamel (В) O 158 

Peer (B) L 355 

Pei-Echt L 318b 

Peizegem (B) O 69a 

Poederlee (В) К 270 

Pollinkhove (Β) N 20 
Poortvliet I 75 

Purmerend E 72 
Putten F 124 
Puurs (Β) I 268 

Radewijk G 118 

Retie (В) К 241 

Roeselare (Β) N 38 
Roggel L 293 

Rokkanje I 8 
Rolde G 7 
Rotem L 420 

Rotterdam К 5 
Rozebeke (В) О 120 

Rozendaal (N.Br.) 
К 174 

Ruiselede (В) I 223 

W. Bunten (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
A. Kock (M) 
F. J. Verhaar 
С. J. Hameeteman 
W. Hameeteman (M) 
A. Berkhout (M) 
E. Greving (M) 
B. Slooten (Koedijk) 
M. Slijboom (M) 
I. de Bock (M) 
W. Verbeken (Waas

munster) 
Mevr. I. Lemmens 

(Beringen) 
C. Vangeel (M) 
H. van Herreweghen 
H. van Nuffel (M) 
R. van Nuffel (M) 
H. Leyssen (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
J. van den Brekel 
P. van den Brekel (M) 
K. Baeyens (Merchtem) 
R. de Block (M) 
J. van Gij sel (M) 
G. Moons(Grobben-

donk) 
J. Markey (M) 
С M. de Groen (M) 
B. Kugel-Swart 
L. A. Verhage (M) 
D. Evers (M) 
A. van de Poil (M) 
V. Op de Heyde (M) 
J. Vanachter 
J. A. ter Voorde (M) 
J. J. H. ter Voorde 
J. Jacobs (M) 
P. Mermans 
A. Siegers (M) 
J. Macs 
J. Berghs (Baaksem) 
L Ramaekers (M) 
P. Smeets (M) 
J. Klok 
H. Schuiling (M) 
H. Dolmans 
F. de Macker (M) 
L. van Lambalgen 
H. De Clercq (M) 
W. Waegeman 

A. С Devillers 
G. Billiet (M) 
A. de Brander (M) 
G. van Huylenhouck 
S. Vroman (Zwevegem) 
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Rutten Q 241 

Rijkevoort L 187a 
Rijnsburg E 135 
Rijnzaterwoude E 142 
Rijsen G 197 
Schaaik L 150 
SchaasbergQ 118 

Scherpenisse 1 74 
Schönebeck G 81 

Schoondijke I 109 
Schoonhoven К 20 

Sevelen (WD) D' 5,3 

Siddeburen С 121 

Sint Annaland I 55 
Sint Gillis Waas (B) 

I 173 
Sint Hubert L 158a 
Sint Huibrechts Lille 

(B)L313 

Sint Jacobiparochie 
В 18 

Sint Maartensdijk I 73 

Sint Martens Bodegem 
(В) O 171 

Sint Michiels (B) 
H 39 

Sint Michielsgestel 
L177 

Sint Oedenrode L 200 

Sint Pauwels Waas (B) 
I 174 

Sint Pieters Kapelle 
(В) О 273 

Sittard Q 20 
Slagharen G 92 
Sleen G 55 
Sluis I 122 

Smetlede (В) О 44 

Sommelsdijk I 24 

Spannum В 82 
Sprang К 139 
Sprundel К 177b 

L. Gillet (Tongeren) 
L. Werelds (D) 
M. Verbruggen (M) 
T. de Kluijver 
J. T. van Beek (Mm) 
J. Rosman (M) 
P. Swinkels (M) 
J. Spijkers (M) 
F. Α. M. Ν. Wetzeis 

(Breda) 
J. A. Rijstenbil (M) 
J. Ensink (M) 
A. Vrielink 
P. Luteijn (M) 
G. С. In 't Veld (M) 

(Papendrecht) 
F. Dahlen (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
M. L. Noordhoek (Mm) 
J. Sportel 
G. J. Breäs (M) 
V. Baetens (M) 
P. van Steirteghem 
J. M. Vereijken (M) 
J. Brouwers (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
J. Baas (M) 

L. M. Heykoes (M) 
W. G. Robbe (M) 
F. van den Houte (M) 
G. Romeyns 
J. Romeyns 
G. Peel (Gistel) 
J. van Maele (M) 
E. J. Schellings (M) 

A. van Breugel 
L. J. van de Hagen (M) 
O. van de Hagen 
G. In 't Zand (M) 
R. Rooman (M) 

J. Amo 
E. Pillet (M) 
J. M. A. Laudy (M) 
J. P. WUdeboer 
H. Hidding (M) 
J. A. С Sanders (M) 
Th. A. Vermeulen 

(Mijnsherenland) 
A. Matthys (M) 
A. Matthys (Oordegem) 
A. J. Kruider 
M. J. Meijer (M) 
F. Wijnstra (Mm) 
J. Volkers (M) 
P. Verpaalen (M) 

Spijk С 42 
Spijkenisse I 18 

Stad a/h Haringvliet I 44 

Stapelmoor (WD) i 10,9 

Staphorst F 87 

Stavenisse I 54 

Stelen (В) К 307b 

Stiphout L 236 

Stok-Bunsbeek (B) 
Ρ 105b 

Stolpen-Schagerbrug 
E 8 

Stramprooi L 318 

Suameer В 63 

Susteren L 432 

Swolgen L 246a 

Ter Post С 76a 
Ter Aar E 143 
Ter Haar G 37 

Terheide К 158 

Terwolde F 131 

Tessei A 6 
Tessenderlo (В) К 353 
Teuge F 154 

Tongerlo (В) К 309 

Tönisberg (WD) D 6,9 

Torhout (Β) H 116 

Tom L 374 

Twello F 155 

Twisteden (WD) С 4,1 

R. Keizer (M) 
J. de Baan 
J. van Kranenburg (M) 
P. С Bakelaar 
J. С. Visser (M) 
J. E. Hommen (Mm) 

(Bodegraven) 
H. Coster (M) 
J. Coster (M) 
J. W. van der Slikke 

(M) 
P. Stijnen (Bergum) 
V. Lavrijsen (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
J. С Verbeek (M) 

(Boekel) 
A. Andries (M) 
Gebrs. Andries 

J. P. Groot 
Th. Nijs 
A. van der Veer-Kwaspen 

(Neeritter) 
dhr. van de Winkel (M) 
W. Paulusma (M) 
P. J. Terpstra (Bergum) 
J. Custers (M) 
dhr. Gielen (M) 
A. W. Gerrits (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
H. de Boer (M) 
A. Kammeraat (M) 
K. Boesjes 
H. J. Ludden (M) 
A. Rombouts (M) 
Gebrs. Rombouts 
A. G. Dieperink (M) 

(Twello) 
С Dijkers (Oosterend) 
E. Luyten (M) 
A. G. Dieperink (M) 

(Twello) 
A. Cannaerts (Halle) 
С Cannaerts (M) 
K. Rogers (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
A. Janssen (M) 
J. Verdonck 
A. van de Boel (M) 
Mevr. van Rappard-

Rukers 
G. H. Schepers (M) 

(Lettele) 
F. van de Braak (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
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Uden L 152 

Udenhout К 165 

Uithuizen С 31 
Uithuizermeden С 35 

Varseveld M 4 

Vechel L 180 

Venraai L 210 

Viane (В) O 273 

Vlierden L 243 

Vlodrop L 386 
Voerendaal Q 112 

Volkel L 181 

Voorschoten E 168 
Voorst F 158 
Vorden F 184 

Vreeswijk E 225 
Waarde I 100 
Waasmunster (Β) I 212 

Wambeek (В) O 161 

Wanrooi L 184 

Wapenveld F 104 
Warfum С 29 

Wamsveld F 180 

Wassenaar E 165 
Weel L 36 
Weerd L 289 

Weerselo G 178 
Wel L 213 
Wemeldinge I 72 
Wenum F 129c 
Werken (Β) H 110 

P. de Groot (M) 
A. J. F. van Heeswijk (M) 
Th. Verbeek (M) 
J. Th. Homman (Loon 

op Zand) 
P. В. van Wouw (M) 
J. Smid (M) 
J. van der Molen (M) 
H. Veenstra 
H. J. Kreeftenberg (M) 
J. H. Kreeftenberg 
J. van Heeswijk (M) 
P. van Heeswijk (M) 
H. Beijk (Mm) 

(Afferden) 
P. P. M. Stoks (M) 
A. Batselier 
K. Martens (M) 
J. Coppens 
G. M. van Stekelen

burg (M) 
L. Verbeek (M) 
J. Heynen (Kerkrade) 
J. Schmets (M) 
M. P. van Sleeuwen 

(Stevensweerd) 
M. J. Spierings (M) 
A. A. Kranenburg (M) 
D. W. Woertman (M) 
Fa. G. ten Have (M) 
G. te Veldhuis (Mm) 
Gebrs. van Eck (M) 
J. M. Wagenaar (M) 
B. Moens-Lambrechts 
J. de Moor (M) 
K. van Ginderdeuren 

(St. Kwintens-Lennik) 
J. de Troch (M) 
H. G. J. Reijnen (M) 
Mej. M. H. Reijnen 
W. Volkers (M) 
R. J. Bril 
В. Dijksterhuis (M) 
H. J. Braakhekke 

(Amhem) 
B. J. Garssen (M) 
J. Nijendijk (M) 
С Mansveld (M) 
A. T. Senders (M) 
J. H. M. Adriaens (Mm) 
J. P. M. Adriaens (Mm) 
P. Adriaens 
W. Breukers 
F. Nijs (M) 
G. A. Kleijsen (M) 
A. J. Vink (M) 
M. van den Hamer (M) 
F. Vorderman (M) 
A. Vandenberghe (M) 
Mej. M.-J. Vandenberghe 

Wervik(B)N 130 

Wessem L 375 
Westbroek E 191 
Westkapelle I 58 

Wetsinge С 71b 
Wevelgem (Β) N 139 

Weversberg (В) К 312 

Wezepe F 134 
Wieringerwaard E 6d 
Wilskerke (Β) H 20 

Wintham (В) I 221a 

Witmarsum В 80 
Woerden E 184 

Woldendorp С 79 

Wolvega F 42 
Workum F 1 

Wortel (В) К 208 

Wouw К 173 

Wijns В 25 
Zaandijk E 84 
't Zand С 40 
Zarren (Β) H 113 

Zegelsem (В) О 206 

Zeist E 229 

Zele (В) I 258 

Zevekote (Β) H 57 

Zevenhuizen E 205 
Zoutelande I 59 
Zuidlaren С 155 

Zuidwolde G 75 

Mej. В. Amaert 
E. Neirinck (M) 
J. H. Gielen (M) 
E. Schuurman (M) 
A. Minderhoud (M) 
P. Roelse 
H. Harekamp (M) 
A. van Butsele (M) 
F. Messiaen 
E. Vandorpe 
Chr. van Doninck (Meerhout) 
G. Stockmans (M) 
H. A. Willemsen (M) 
С Rezelman Jzn (M) 
L. Coulier (Westende) 
A. Meeseman (M) 
G. Vanoverberghe (M) 
L. Lauwers 
R. Op de Heyde (M) 
N. Binga-Miedema 
J. Hoogendoom (M) 
W. van Loo (M) 
E. Zeemering (M) 
U. Zeemering (Appinge-

dam) 
G. Gooijer 
P. Nyenhuis 
W. Visser (Mm) 
F. Schellekens (M) 
L· Schellekens 
Broeder Mutien 

(Oudenbosch) 
A. P. Potters (M) 
S. Schaafsma (Mm) 
G. Husslage Dzn (Mm) 
F. Smit (Den Haag) 
A. Maertens (Diksmuide) 
Α. WuUepit (M) 
V. Elebout (M) 
dhr. Romeyns-Vanden-
broecke (St.-Martens-
Bodegem) 
E. Schuurman 
L. M. Hoogerwerf (M) 
Mej. M.-P. De Brabander 
J. Gysel (Wachtebeke) 
С Manman (Mm) 
E. H. Manman (Mm) 
P. de Wolf (Mechelen) 
H. Dejonghe (M) 
H. Sinnaeve (Diksmuide) 
С Boele (M) 
J. S. Adriaanse (M) 
J. D. Medendorp (Mm) 
F. G. Zwaving 
Mevr. L. Steenbergen-

Harens 
R. van der Linde-Steen

bergen 
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Zundert К 190 

Zuurdijk С 24 
Zwevegem (В) О 179 

Zwiep G 247 

Zwollerkerspel F 105* 
Zijpe E 8a 

J. A. van Hasselt 
G. С Hemjgers (M) 
H. Kunst 
H. J. Meijer (Adorp) 
J. Dhaenens (M) 

(Molenbeke) 
O. Dumortier (M) 
S. Vroman 
M. Eesselink-Kok 
E. Postel (M) 
W. Bisschop (M) 
A. E. de Vries 

(Den Helder) 
С. Wildeboer (M) 
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BRONNENOVERZICHT VAN HET OUDE TAALMATERIAAL 

Het onderstaande overzicht is geordend volgens het Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen, 
enz. Het geeft per plaats aan waar de gegevens vandaan komen die gediend hebben voor de zgn. oude 
taalkaarten of de oude taaifasen op de verzamelkaarten. Niet gepubliceerde bronnen zijn gemerkt met 
een *. De gepubliceerde bronnen worden beknopt aangeduid; nadere dokumentatie vindt men in de 
Bibliografie. 

В 30 Dokkum 

В 92 Rauwerd 
D 4 (Eikenduinen) 

D 5 's-Gravenhage 

E 13 Winkel 
E 28a Heerhugowaard 

E 37 Hoogkarspel 
E 45 Alkmaar 
E 65 Uitgeest 
E 72 Purmerend 

E 73a Middenbeemster 

E 77 Edam 
E 79 Beverwijk 

E 82 Assendelft 
E 84 Zaandijk 
E 86 Zaandam 
E 91 Monnikendam 
E 97 Haarlem 
E 109 Amsterdam 

E121Weesp 

E 127 Huizen 
E 131a Noord wijk 

E 135 Rijnsburg 
E 136 Oegstgeest 
E 138 (Teylinghe) 
E 167 Leiden 
E 167 Leiden 

E 174 Hazerswoude 

* Bestek en voorwaarden waarna Jacob Bakker gedenkt uit te besteden het 
bouwen van een Wind-, Pel-, Rogge- en Weitmolen te Dockum (1860); 
Streekmuseum, Dokkum 
T., It aide folk LXXI en LXXII 
H. G. Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het 
Henegouwsche Huis 
id. (zie ookafb. 11) 
J. F. Niermeyer, Bronnen voor de economische geschiedenis 
Purmerender Courant 7 febr. 1883 
* Chartre van alle het gaende wercq vande Molens in Heer Huijgenwaert 
(ca 1670); UB Nijmegen, hs 70 
Purmerender Courant 8 dec. 1878 
H. G. Hamaker, zie boven 
W. G. Lams, Het Groot previlegie, enz. 
* Bestek watermolen ao 1820 
* Bestek en conditien aanbesteding watermolens 1852 
* Onderhoudsaanbesteding ao 1854; 
deze drie stukken in bezit H. P. Moelker te Muiden 
J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster 
Schuitemakers Purmerender Courant 25 juli 1886 
Purmerender Courant 23 juli 1873 
J. F. Niermeyer, zie boven 
H. J. Smit, De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche 
Huis 
G. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal 
Purmerender Courant 17 maart 1878 
Pieter Boorsma, Een molenvriend 
Purmerender Courant 31 juli 1881 
Purmerender Courant 7 aug. 1870 
J. G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis, enz.; deel III 1633-1672 
H. G. Hamaker, zie boven 
J. F. Niermeyer, zie boven 
* Bestek viercante wintwatermolen, anno 1652, Kuyerpolder; Gemeente
archief Weesp 
A. J. Kölker, 'Uit de geschiedenis van de Huizer korenmolen' 
J. Kloos, 'De korenmolen en het windrecht te Noordwijk' 
H. J. Smit, zie boven 
RGP Kleine Serie 31-32, blz. 960 
С Hoek, 'De hof te Vlaardingen' 
H. J. Smit, zie boven 
С Hoek, zie boven 
* Bestek poldermolen, anno 1644; Verhuringen en bestedingen deel K, fol. 
161 ; Gemeente-archief Leiden 
* Bijlage Rek. Tres. extra-ord. pak 1, nr. 308; Gemeente-archief Leiden 
* Bestek van de bovenmolen aan de Westvaart, anno 1651 ; Archief Maerten 
Tersijde voorl. Inv.nr. 222; Gemeente-archief Leiden 
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E 192 Utrecht 

E 198 Delft 

E 215 Oude water 
F 31 Oudega 

F 129c Wenum 

F 133 Deventer 

F 150 Het Lo 
F 151 Apeldoorn 

F 179 Zutfen 

F 204 Doesburg 

G117 
G 143 
G 168 
G 173 
G 178 
G 200 
G 206 
G 225 
G 246 
G 252 
G 255 
G 257 

Mariënberg 
Geesteren 
Hellendoorn 
Almelo 
Weerselo 
Zenderen 
Gammelke 
Diepenheim 
Lochern 
Borkelo 
Eibergen 
Haaksbergen 

H 36 Brugge 

H 38a Vijvekapelle 

* Bestek van een te bouwen stenen windkorenmolen te Utrecht bij de 
Tolsteegpoort; gedateerd "mey 1754 Utregt"; door Arie Haamans en Teu-
nis Koekoek (ter beschikking gesteld door W. Perks, Utrecht) 
* Gemeentelijk Archief Utrecht; Transporten 1779, nrs. 971,1114,1115, 
1116 
Schatting uit 1590 van de hand van Simon Stevin, in: R. J. Forbes, The 
Principal Works 
Termen uit "Vande Molens", geschrift uit 1590 van Simon Stevin, in: id. 
H. G. Hamaker, zie boven 
* Bestek van een molen gebouwd in 1820 te Oudega (H.O.); naar kopie 
van een hs. in bezit van Ing. J. J. Rutgers te Den Haag 
* R. A. Arnhem; Hertogelijk Archief 246, fol. 40/41; 238, fol. 62; 222, 
fol. 24 
W. Jappe Alberts, De Cameraarsrekeningen van Deventer betreffende het 
¡aar 1447 
J. I. van Doorninck e.a., De Cameraarsrekeningen van Deventer 
* Stadsarchief Deventer; stuk Ma 250x, stuk Ma 250xxx 
R. Hardonk, Koornmullenaers, enz. 
R. Hardonk, Wentelende waterraden 
* R. A. Arnhem; Hertogelijk archief 222, fol. 24; 226, fol. 190; 238, fol. 
62; 246, fol. 40/41 ; 249, fol. 115 
W. Jappe Alberts, Het financiële beheer van de stad Zutphen in 1445/46 
id., De overrentmeestersrekening van Zutphen over het jaar 1457-1458 
id., De overrentmeestersrekening van Zutphen over 1472-1473 
* Stadsarchief Zutfen; "Afschrift Kreynck" (17e-eeuwse kopie van over-
rentmeestersrekeningen 1371-1526) 
* Stadsarchief Zutfen ;nrs. 1966, 1971 
* Stadsarchief Zutfen; Oud Archief, Stadsrekeningen deel I 
R. A. D. Renting, De stadsrekeningen van Doesburg betreffende de jaren 
1400/1401 en 1402/1403 
* Stadsarchief Doesburg; inventarisnr. 1544 
* R. Α. Zwolle; Statenarchief 3082 vlgg. 
•id. 
* R. Α. Zwolle; Archief Huis Rechteren, inv. nr. 925 
* R. A. Zwolle; Huisarchief Almelo nr. 5675 
* R. A. Zwolle; Ridderschapsarchief nr. 3945 vlgg. 
* R. A. Zwolle; Huisarchief Almelo nr. 6891A 
* R. A. Zwolle;hs. H. Krenken 
* Stadsarchief Deventer; R.I. 207x 13B; R.I. 253 
* Oudarchief Lochern; inv. nr. 448, 663 vlgg., 1024 
* R. A. Den Haag; Coll. van Limburg Stirum 
*id. 
* R. A. Zwolle; Hollandse Rekenkamer nr. 146, 101-104; Spaans Archief 
rek. nr. 51 
(bovenstaande archiefteksten, vanaf plaats G 117, werden mij in kopie-
vorm ter beschikking gesteld door H. Hagens, Almelo) 
W. E. ten Asbroek en J. Overbeeke, 'De watermolen bij Haaksbergen' 
J. Delbaere (molenbericht) 
Ch. Devyt, 'De vestigingswet voor molenaars, gedurende vijf eeuwen' 
P. van Haverbeke, De 13e-eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te 
Brugge en omgeving 
MWB IX, 2322 (ao 1407) 
A. V. (iaene), 'Kleine verscheidenheden, moutmuelne' 
Krant van Brugge; 1 juni 1796; 13 Prairial IV (niet in de bibliografie) 
F. Roose, 'Rougier Vandenbroek, molenaar te Vijvekapelle' (ao 1719) 
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Reimerswaal 

I 9 Den Briel 
I 16 Geervliet 
I 30 Renesse 
I 33 Haamstede 
I 36 Brouwershaven 
139a Schuddebeurs 
140 Dreischor 
I 57 Steenbergen 
I 62 Vrouwenpolder 
I 62b Gapinge 
I 66 Vere 
Sandyc 
Nyewerkerk 
I 69 Goes 
I 74 Scherpenisse 
I 75 Poortvliet 

I 76 Oud Vosmeer 
I 77 Tolen 

I 79 Bergen op Zoom 

I 81 Middelburg 
I 83 Vlissingen 

I 85 Arnemuiden 
I 86 (Barstorp) 
I 89 (Thevic) 
I 89 (Monstre) 

I 97 (Coudewerve) 
I 107 Groede 

1113 Oudelande 
1125 Aardenburg 

1137 Hoek 

1142 Hulst 

Aendyc 
Zelberge 

H. G. Hamaker, De rekeningen; Zeeland; Henegouwsche Huis 
J. F. Niermeyer, Bronnen 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis 
J. F. Niermeyer, Bronnen 
J. L. van der Gouw, De Ring van Putten 
H. G. Hamaker, De rekeningen; Zeeland; Henegouwsche Huis 
id. ; gegevens voor Hyen en Dudenwale zijn ook bij I 33 gerekend 
id.; gegevens voor Rechtem zijn ook bij 136 gerekend 
J. L. van der Gouw, De Ring van Putten 
A. A. Enno van Gelder, Gegevens.. . bezit... 16e eeuw 
W. Moll, De rechten van den Heer van Bergen op Zoom 
* Domeinrekening uit het Veerse archief 1433 en 1459 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis 
* Rekeninghe vander Stede vander Vere (archief Vere) 
* Domeinrekening uit het Veerse archief 
*id. 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis 
H. G. Hamaker, De rekeningen; Zeeland; Henegouwsche Huis 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis; ook gegevens voor "up 
Kalfsterte" hierbij gerekend; id. die voor Niewee 
Albert Delahaye, Vossemeer land van 1000 heren 
С Hollestelle, 'De geschiedenis der Thoolsche Veren' 
H. Levelt, 'Een ketter op de markt te Tholen gegeeseld' 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis; ook gegevens voor "up 
Striene" hierbij gerekend 
W. Moll, De rechten van den Heer van Bergen op Zoom 
C.J.F. Slootmans, Jan metten Lippen 
id., 'Het "Maria Lichtmis" ' 
* Rekeningen van de heer van Bergen op Zoom, eind 14e eeuw; berustend 
in het Gemeentearchief te Bergen op Zoom (zie afb. 14a) 
W. S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg 
H. G. Hamaker, De rekeningen; Zeeland; Henegouwsche Huis 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis 
H. G. Hamaker, De rekeningen; Zeeland; Henegouwsche Huis 
id. 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis 
id.; beide plaatsen bestaan niet meer, maar lagen in de buurt van het 
tegenwoordige I 89 
H. G. Hamaker, De rekeningen; Zeeland; Henegouwsche Huis 
* Notarisakte van 1674 uit Groede, meegedeeld door J. J. Lambert, Oost
burg 
H. J. Smit, De rekeningen; Henegouwsche Huis 
J. J. Lambert, De stadsmolen van Aardenburg 1610-1759 
D. V(erstraete), 'Nog molentermen IH' 
G. A. Voisterman van Oyen, Rechtsbronnen 
* R. A. Gent; Bisdom R 88; kopie van D. Verstraete, Assebroek 
M.M., 'Herstellingen aan de XVe eeuwse molen te Willemskerke (Zeeland'; 
1137 is het nr. van Hoek dat nu ligt op de plaats van het oude Willems
kerke 
* Bestek 's Landsmolen 1792 meegedeeld door F. D. M. Weemaes, Sint 
Janssteen 
* Algemeen Rijksarchief Brussel: Chambre des Comptes; Comptes en 
Rouleaux 2072; id. 
*id. 
*id. 
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1143 Sint Janssteen 
I 147 Kieldrecht 
I 150 Verrebroek 
1151 Kallo 
I153 0edelem 
I 157 Kaprijke 

1 158Eeklo 

I 159Lembeke 
I 164Ertvelde 

I 181 Haasdonk 

I 190 Waarschoot 

I 197 Sint-Kruis-Winkel 
I 200 Evergem 

I 203 Lochristi 

I 208 Lokeren 
I 213 Hamme 
I 230 Landegem 
1 241 Gent 

I 274 Malderen 
К 5 Rotterdam 
К 10 Nieuwerkerk a/d 

К 31 Hagestein 

К 33 Everdingen 
К 39 Kuilenburg 
К 47 Barendrecht 

К 47c Kralingseveer 

К 82a Hekelingen 
К 94 Dordrecht 

К 99 Gorkum 
KinZaltbommel 
K124Strijen 

* Bestek van de ronde stenen stellingmolen 1864; id. 
R. van Gerven, 'De banmolens van de heer van Beveren . . . ' 
id. 
id. 
J.D.S., 'De Oranjemolen en de Plaatsemolen te Oedelem in de 18e eeuw' 
L. Stockman, 'De grafelijke molens . . . ' 
id., 'Het Aalstgoed te Eeklo' 
* R. A. Brussel; rolrekening nrs. 2068, 2069, 2070; meegedeeld door L. 
Stockman 
W. Steeghers, 'Molenmakers te Eeklo in 1748' 
L. Stockman, 'De grafelijke molens... ' 
id., 'Openbare werken in het Middeleeuwse Eeklo' 
* Algemeen R. A. Brussel; rolrekening nrs. 2068, 2069, 2070; zie boven 
A. de Vos, 'Uit het vroegere volksleven' 
M.M., 'Namen en prijsopgaven van molenonderdelen' 1974 
M.M., 'Namen van molenonderdelen' 1976 
P. Bemaers, 'Molenhistoriek. .. ' 
* enkele korrekties op het vorige art. in een brief van Rijksarchivaris van 
Zeeland, P. Scherft, 7-2-1968 
R. van Gerven, 'De banmolens van de heer van Beveren' 
* Algemeen R.A. Brussel; rolrekening nrs. 2068, 2069, 2070; zie onder 
1157 
M. M(acharis), 'Molenverpachting te St. Kruis-Winkel (1443)' 
A. de Vos, 'Graanwindmolens te Evergem' 
* Kopieën van akten uit het R.A. te Gent; fonds St. Baafsabdij, betrekking 
hebbende op de windmolen te Evergem, jaren 1549, 1557, 1573, 1583, 
1681; ter beschikking gesteld door A. de Vos, te Evergem 
M.M., 'Namen en maten van molenonderdelen'; het betreft een reparatie in 
1527 van molens te Dreischor (140) door molenbouwer Lieven van Hecke 
te Lochristi 
F. de Vos, 'Molentermen' 
'Familie-Archief Wauters' 
J. Luyssaert, 'De Heirenthoekmolen te Landegem in 1594' 
N. Gysseling en A. Verhulst, Het oudste gpederenregister van de Sint-
Baafsabdij te Gent; (eerste helft 13e eeuw) 
* Jenny de Smet; licentiaatsverhandeling te Gent 
W., 'Oudst bekende Vlaamse molenmaker? ' 
P. lindemans, 'Uit oude papieren' 
H. G. Hamaker, De rekeningen; Holland; Henegouwsche Huis 

Usel A. M. Verbeek, 'Oud-Archief van het Hoogheemraadschap Schieland te 
Rotterdam' 
* Bestek poldermolen, anno 1581; Kapittel ten Dom; Inv.nr. 4044; R.A. 
Utrecht 
* R.A. Arnhem; Archief Culemborg 4738 
•id.;id. 3002 
Twee molenrekeningen uit 1440, in: A. Bicker Coarten e.a. Zuidholfonds 
Molenhoek 
Kontrakt uit 1589 betreffende een te bouwen molen in Kralingen, in: R. J. 
Forbes, The Principal Works 
J. L. van der Gouw, De Ring van Putten 
RGP127,blz.5S3 
J. F. Niermeyer, Bronnen 
W. F. Emck Wz., Oude namen van huizen en straten in Gorinchem 
Th. Hooft, De molens te Zalt-Bommel... 
J. L. van der Gouw, De Ring van Putten 
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K135Heusde.i 
K138Vrijhoeve 
К 141 Waalwijk 

К 144 Hedel 
К 150*s-Hertogenbos 

К 160 Breda 

К 173 Wouw 

K184Goorle 
К 189 Essen 

K190Zundert 
К 193 Minderhout 

К 198 Diesen 
К 201 Kalmthout 

К 207 

K210Rijkevorsel 
К 212 Merkspias 
К 225 Ekeren 
К 238 Oud-Tumhout 
К 239 Gierle 
К 244 Antwerpen 

К 268 Grobbendonk 
К 276 
К 277 Balen 
К 282 Boechout 
К 283 Kontich 
К 291 Уег 
К 293 Duffel 

К 294 Koningshooikt 

К 300а Bruggeneinde 
К 309 Tongerlo 
К 31S Oostham 
К 330 Mechelen 
К 339 Heist o/d Beig 

Van Oordt, Oorkonden betreffende de Heusdensche familie' 
S. H. A. M. Zoetmulder, De Brabantse Molens, blz. 70 (ao 1769) 
* R.A. 's-Hertogenbosch; Waalwijkse schepenregister R 113, fol. 203; 2 
mei 1792; meegedeeld door G. Couwenbergh, Waalwijk 
J. H. G. J. van Heeswijk, 'De bouw van een Rosmolen te Hedel in 1628* 
Jac. Heeren, 'Uit de geschiedenis van de rivier de Aa' 
A. F. O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 
's-Hertogenbosch III, 508 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
A. Hallema, 'Bredasche toestanden blijkens de stadsrekeningen van 1577' 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
* Gemeentearchief Breda; rechterlijk archief nr. 1054 
* Rekeningen van de heer van Bergen op Zoom, eind 14e eeuw; berustend 
in het Gemeentearchief te BoZ 
Gemeentearchief Tilburg; Reg. 563 fol. 1 ; 27 juli 1752 
J. Goossenaerts, De taal van en om het landbouwbedriff 
G. Meeusen, 'Verdwenen molens te Esschen' 
id., 'De Windmolen van de Abdij te Essen' 
J. Vorsselmans, 'Iets over molen- en brouwerijalaam' 
A. Delahaye, 'De Akkermolen van Zundert' 
С J. Lauryssen, 'De molens van het Graafschap en Hertogdom Hoogstra
ten' 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
J. Goossenaerts, De taal van en om het landbouwbedriff 
G. Meeusen, 'De Abdij molen te Kalmthout' 
Oudheid en kunst 
J. Vorsselmans, 'Iets over molen- en brouwerijalaam' 
С J. Lauryssen, 'De molens van het Graafschap en Hertogdom Hoogstra
ten' 
id. 
id. 
id. 
E.T. 'De Windmolen van Oud-Tumhout' (ao 1506) 
Anon., 'De eerste Windmolen van Gierle' (ao 1499) 
P., 'Blikseminslag op een standaardmolen' 
Alfons K. L. Thijs, 'Driehonderd jaar geleden bouwde Antwerpen een 
volmolen' (bevat o.a. bestek Zaanse molenbouwer ao 1666) 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
F. Verbiest, 'Aanbesteding van een molen op het Kiel te Antwerpen 1570' 
Gabriël van Oorlé, 'De watermolen van Grobbedonk' 
Ad. Rey dams, in: Taxandria 
Α. Erens, 'De molens in de Zuiderkempen' 
Anon., 'Verhuizing van de houten windmolen van Boechout in 1559' 
R. van Passen, Toponymie van Kontich en Lith 
J. Helsen, Huisnamen te Lier 
Mededelingen, uitgegeven door de Vlaamsche Toponymische Vereeniging 
1934 
* Taxatie van de Boschmolen onder Koningshooikt (prov. Antwerpen; ao 
1897); meegedeeld door H. Holemans, Antwerpen 
G. van Oorlé, 'De molen van Bruggeneinde' 
J. Goossenaertts, De taal van en om het landbouwbedrijf 
H. Jamar, 'De Banmolen te Oostham' 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
J. Buts, Historische aantekeningen over de Molens van Calfken-Doodt en 
D'Agterheyde onder Heist op den Berg, blz. 8-9 
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К 346 Veerle 

К 350 Testelt 

К 351а Averbode 
L i l Lienden 

L 23 Arnhem 
L 33 Zevenaar 
L 35 Laag Keppel 
L 65 Beuningen 
L99 0s 
L 102 Ravenstein 

L106Wiechen 

L I 10 Grave 

L148 Den Dungen 
L 149 Hees 
L151 Nistelrode 
L152 Uden 

L 153 Reek 
L158MÜ 

L159Kuik 

L 177 Sint Michielsgestel 
L 178a Dinter 
LI 80a Eerde 
LI83 Boekei 
L 187 Boksmeer 
L 188 Sambeek 
L 190 Vierlingsbeek 
L 224 Oerle 

L231 Gennep 
L 236 Stiphout 
L 237 Helmond 

L 238 Tongelre 
L 242 Lierop 
L 243 VUerden 

L 245b Tienraai 
L 261 Heze 
L 262 Leende 

L 263 Asten 

artikel in Ons Nieuws, volksweekblad voor Heist op den Berg en omstre
ken, 40e jrg. nr. 29; 29 juli 1961 (niet opgenomen in de Bibliografie) 
Fr. van Genechten, 'De molen van Haeuven onder Veerle 1723-1795' 
T. J. Gerits o.praem., 'Herstelling van de slachmolen van Blaardonk (Veer
le) in 1521* 
T. J. Gerits, 'Inventaris van de molens te Testelt (1530)' 
Α. Willems, 'Over de watermolens van Testelt en hun huurcontract van 
1694' 
Trudo J. Gerits, 'Averbode bouwde een rosmolen in 1515' 
E. J. van Ebbenhorst Tengbergen, 'Uit de geschiedenis van de windkoren-
molen De Zwaan te Lienden' 
H. Stam, 'Een voormahge papiermolen te Velp (Gld)' (ao 1634) 
* Stadsarchief Doesburg 
* R.A. Zwolle; Huisarchief Keppel, inv. nr. 1027 
Gelders Molenhoek 343-345 
* R.A. Den Bosch; R 1853, fol. 238-9; 263; 279; 345; 350 
С. R. Hermans e.a., Verzameling van charters en geschiedkundige beschei
den betrekkelijk het land van Ravestein 
Anon., 'Opneming en taxatie van een windkorenmolen' Gelders Molen
hoek 606-612 
* A.R.A. Brussel; Rekenkamer nrs. 26432-26433 (fotokopie berust te Gra
ve, Streekarchivariaat) 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
* R.A. Den Bosch; R. 1853, fol. 238-9; 263; 279; 345; 350 
*id. 
*id. 
С R. Hermans e.a., Verzameling van charters en geschiedkundige beschei
den betrekkelijk het land van Ravestein 
id. 
* A.R.A. Brussel; Rekenkamer nrs. 26432-26433 (kopie te Grave, Streek
archivariaat) 
•id. 
H.E., 'Zestiende eeuwse bouwmaterialen' 
* R. A. Den Bosch; R 1853, fol. 238-9; 263; 279; 345; 350 
•id. 
Inventaris van het Archief der gemeente Schijndel 
С. R. Hermans e.a.; zie boven 
* Archief Huis Bergh nr. 6508 en 6654 (kopie Streekarch. Grave) 
* A.R.A. Brussel; Rekenkamer enz. zie boven 
*id. 
L. M. J. A. van der Grinten en S. A. W. Swane, 'Authentiek-antieke mul-
dersrequisieten' 
S. H. A. M. Zoetmulder, De Brabantse molens 255,270,272-273, 276 
Jac Heeren, 'Uit de geschiedenis van de rivier de Aa' 
* Archief Helmond R 209 (meegedeeld door A. van Asten, Asten) 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
A. Frenken, 'De watermolens van Opwetten en Coli' 
* Inventaris R.A. Den Bosch; Lierop R 32 
* Taxatie van de molens te Asten ao 1756; in bezit van en meegedeeld 
door A. van Asten, Asten 
L. Schelberg, 'Een Tienrayse molenaar en zijn nakomelingen' 
* R.A. Den Bosch; Heeze R 221 vlgg. 
A. van Asten, 'Verpachtcedule van de molen te Leende in 1698' 
* R.A. Den Bosch; Heeze R 77 
* Huurcedule 1747 
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L 264 Zomeren 
L 265 Meiel 

L 293 Roggel 
L 322a Nunheim 
L 329 Roermond 

L 330 Herten 

L 355 Peer 
L 372 Maaseik 
N S^Roeselare 

N 39 Rumbeke 

N 79 Beselare 
N 89 Heule 
N130Wervik 
N 132 Menen 

0 21 Zevergem 

O 61 Aalst 
O 68 Opwijk 
O 69 Merchtem 

O 70 Wolvertem 
O 72 Mollem 
O 90 Huise 
O 97 Bevere 
O 98 Oudenaarde 

O 123 Mater 
O 124 Sint-Maria-Horebeke 
O 146 Haaltert 
0153 Hekelgem 
O 154 Essene 
O 162 Asse 
0166Temat 
0 169Zellik 

O 171 Sint-Martens-Bodegem 
O 172 Groot-Bijgaarden 
0 177Dilbeek 
O 183 Kaster 
О Ш М о е п 
О 190 Sint-Denijs 
0192 Ruien 

* Taxtatie van de molens in 1756; beide stukken in bezit van A. van Asten 
te Asten en door hem welwillend ter beschikking gesteld 
* Akte uit 1552; meegedeeld door A. van Asten, Asten 
* R.A. Maastricht; Archief Klooster St. Elisabeth, Nunhcm 
Jos Habets, Limburgsche Wijsdommen 
M. K. J. Smeets, 'Twee watermolens in het Leudal' 
* R.A. Maastricht; Archief klooster St. Elisabeth, Nunhem 
К. J. Th. Janssen de Limpens, 'Hoofdgerecht van Roermond' 
* R.A. Maastricht; Archives ecclésiastiques-Etranger, nr. 18631, 18628 
* R.A. Maastricht; Archief Dalenbroek nr. 45 
F. J. M. van der Steen, 'Heerlijke rechten der "Heren van Daelen-
broeck" . . . ' 
A. Remans, 'Bijdragen tot de geschiedenis van Peer' (ao 1500) 
M. Hendrickx, 'Molenonderzoek te Maaseik 1773' 
J. Delbaere, 'De zilverbergmolen op Roeselare' 
id., 'De zuidmolen te Roeselare' 
J. Delbaere, 'De bergmolen te Rumbeke' 
id., 'De Plaatsmolen van Rumbeke' 
J. Delbaere-Dumoulin, 'De Vossemolen te Rumbeke' 
J. Maes, De windmolens 
G. Pottie, 'Over oude molens' 
J. Roelandt, 'Een molenschatting in Wervik in 1465' 
Jozef Jacobs, Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden, blz. 
122-123 
Rembry-Barth, Histoire de Menin II 
Luc Taerwe, 'Afbraak en verkoop van een houten korenwindmolen te 
Zevergem in 1747' 
A. V.(iaene), 'Kleine verscheidenheden, moutmuelne' 
Eigen Schoon en De Brabander XXI, blz. 123 (ao 1679 en 1721) 
P. Lindemans, 'De pachthoven der Abdij van Groot-Bijgaarden' 
A. van Loey, Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 
XHIe en XlVe eeuw 
P. Lindemans, 'Bijdragen tot de geschiedenis der Brabantse molens' 
A. van Loey, zie boven 
Julien L. Th. Vandeputte, De molens van het arrondissement Oudenaarde 
id. 
id. 
M. Hoebeke, De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde 
Julien L. Th. Vandeputte, zie boven 
id. 
J. de Brouwer, Oostvlaamse plaatsnamen II 
P. L(mdemans), 'Het bouwen van een molen' 
J. L., 'Toestand van Bellemolen in 1556' 
id., 'Verpachting van den watermolen van Nieuwermolen' 
J. Vrancken, 'De watermolen van Sint-Martens-Bodegem' 
P. Lindemans, 'Bijdragen tot de geschiedenis der Brabantse molens' (ao 
1486) 
J. Vrancken, zie boven 
P. Lindemans, zie boven (ao 1477) 
A. van Loey, zie boven 
lorie Mulders, 'De windmolens tussen Schelde en Leie' 
G. Pottie, 'Over oude molens' 
id. 
Julien L. Th. Vandeputte, De molens van het arondissement Oudenaarde 
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О 197 Leupegem 

О 202 Nukerke 
О 203 Etikhove 
О 206 Zegelsem 
О 207 Hst 
O210Opbrakel 
О 223 Idegem 
О 228 Geraardsbergen 
О 228a Onkerzele 
О 230 Overboelare 
О 247a Sint-Geertruide-Pede 
О 248 Vorst 

О 258 Helkijn 

О 265 Ronse 
О 285 Beert 

Ρ 10 Vilvoorde 
Ρ 25 Aarschot 

Ρ 27 Rotselaar 
Ρ 33 Langdorp 
Ρ 38 Tielt 
Ρ 39 Molenbeek 

Ρ 40 Bekkevoort 
Ρ 44 Zelem 
Ρ 65 Brussel 

Ρ 65b Sint-Joost-ten-Node 

Ρ 88 Leuven 

Ρ 89 Heverlee 
Ρ 102 Boutereem 
Ρ 107 Geetbets 
Ρ 112 Zoutleeuw 
Ρ 124 0udergem 

Ρ 145 Tienen 
Q 2 Hasselt 

* Schatting van de drie watermolens van de Abdij Maagdendale te Leupe
gem ao 1571; Memoriaalboek fonds Maegdendale nr. 684/10 Stadsarchief 
Oudenaarde (zie afb. 27) 
Julien L. Th. Vandeputte, zie boven 
id. 
id. 
id. 
id. 
E. Soens, De Abdij van Sint Adriaan te Geeraardsbergen 
id. 
id. 
id. 

P. Lindemans, 'Uit oude papieren' (ao 1739) 
Η. Herdies, 'De papiermolen te Vorst-Brussel...' (ao 1500) 
P. Lindemans, 'Bijdragen tot de geschiedenis der Brabantse molens' (ao 
1469) 
G. Pottie, 'Over oude molens' (ao 1583) 

* R.A. Kortrijk; aanwinsten nr. 2333 fol. 90Г, 90v, 91 г (betreft koren
windmolen te Beaulieu bij Helkijn ao 1583) (meegedeeld door J. Lambert, 
Oostburg) 
Julien L. Th. Vandeputte, zie boven 
P. Lindemans, 'Pachtbrief van de molen van Kattenhol te Beert (Henegou
wen) van 1768' 
Jozef van Meerbeek, licentiaatsverhandeling 
T. J. Gerits o.praem., 'Archivalia (VII), 's Hertogenmolens te Aarschot' 
J. Meeus, ' 's Hertogenmolens te Aaischot' 
J. Cools, 'Bijdrage tot de geschiedenis van Vrouwenpark' 
W. Schroeven, 'De windmolen te Langdorp' 
E. van de Woude, 'Een oude windmolen te Tielt' 
A. van Loey, Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 
XIHe en XI Ve eeuw 
* Brief van archivaris J. Grauwels te Hasselt, 16-12-1968 
J. Vrancken, 'Het oude Zelem' 
Folklore brabant nr. 149 
A. van Loey, zie boven 
* Stadsarchief Brussel, bundel 677 (meegedeeld door A. Smeyers, Brussel) 
H. Vangassen, Bouwstoffen Hertogdom Brabant 
'Uit de Prondelschuif 
Jozef van Meerbeek, licentiaatsverhandeling 
A. Meulemans, 'Leuvense Ambachten: De Vettewariers' 
* Stadsarchief Leuven, bundels 3595, 3596 (meegedeeld door A. Meule
mans, Leuven) 
H. Vangassen, zie boven 
Jozef van Meerbeek, licentiaatsverhandeling 
J.G., 'Verpachting van de watermolen van Bautershoven (1607)' 
F. Gorbers, 'De feodaliteit te Geetbets' 
H. Vangassen, zie boven 
P. Lindemans, 'Bijdragen tot de geschiedenis der Brabantsche molens' (ao 
1540) 
H. Vangassen, zie boven 
Het oude land van Loon jrg. 15, blz. 165 
J. Habets en A. J. A. Flament, De archieven van het kapittel der vorstelijke 
Rijksabdij Thorn II 
Paul Smolders, 'Technische terminologie van een watermolen uit vroeger 
eeuwen' 
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Q3Genk 

Q 82 Munsterbilzen 
Q 88 Lanaken 
Q 95 Maastricht 

Q 99 Meersen 
Q 162 Tongeren 

Q 168a Rijkhoven 
Q188 Kanne 
Q 193 Gronsveld 
Q 201 Wiler 
A' 3,6 Goch 
С' 4,5 Geldern 

A. Remans, 'De korenmolen van Genk (1345-1773)' 
Α. R.(emans), 'Molengeschiedenis van Genk' 
id., 'Paenhuys en Moeien te Genk in 1345' 
* A. Remans in een brief van 22-3-1968; met citaat uit R.A.H., G. 22, fol. 
144v. (Over 'caer') 
R. Vanheusden, 'Uit een watermolenkontrakt van de 16e eeuw* 
J. Behets, 'De watermolen te Lanaken (1780)' 
H. Bauduin, Molens binnen de vesting Maastricht 
id., Van Molenaars en Molens bij Maastricht 
G. D. Franquinet, Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden 
van het kapittel van O.L Vrouwekerk te Maastricht 
J. Koreman, De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400 
* R. A. Maastricht; Archives ecclésiastiques-Etranger nr. 17659 
* Stadsarchief Tongeren; Reg. 2 ao 1548, 1533 
* id.; Ambachten en genootschappen, Reg. 8, ao 1681 (zie afb. 35) 
Henry Baillien, 'De molens bij de Moerenpoort te Tongeren' 
Het oude land van Loon jrg. 12, blz. 69 
* Brief van J. Grauwels, archivaris Hasselt, 16-12-1968 
E. Boere, 'De molens van Nekum' 
E. Boere en P. M. J. van Hoof f, 'Torenolen van Gronsveld' 
'Inkomsten en Uitgaven der Rijksheerlijkheid Wylre 1484-1485' 
K. J. Th. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen 
* R.A. Arnhem; Hertogelijk Archief 222, fol. 3. 
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P. L.(mdemans) 

P. Lindemans 

A.van Loey 

G. Longa 

Toestand van Bellemolen in 1556', in: Eigen Schoon en De Brabander 
XVII (1934), biz. 16-17 
'Verpachting van den watermolen van Nieuwermolen', in: Eigen Schoon en 
De Brabander XVI (1933), blz. 79 vlgg. 
Waasch Idioticon, Gent/ Sint Niklaas 1900 
Vak- & Kunstwoorden nr. 3; Ambacht van den timmerman. Gent 1898 
Etymologicum ed. 1623 
Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter 4. Band, Bonn 1915 
'De korenmolen en het windrecht te Noord wijk', in: Jaarboekje voor ge
schiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland XVIII (1921-22), blz. 
61-75 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 195316 

'Uit de geschiedenis van de Huizer korenmolen', in: Tussen Vecht en Eem 
III, blz. 107-123 
De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400, Assen 1968 
Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena, Utrecht 1948 
Kamper Schepenacten 1316-1354, Zwolle 1955 
Theoretisch en practisch Molenhoek voor Ingenieurs, Aannemers, Molen
makers en verdere Bouwkundigen; met bijbehorende platenatlas, 's-Graven-
hage 1850 
Die Gegenstandskultur Sanabrias und seiner Nachbargebiete, Hamburg 
1925 
'Die Hochpyrenäen; D. Hausindustrie - Tracht — Gewerbe', in: Volkstum 
und Kultur der Romanen IX (1936), blz. 1-106 
Lüneburger Wörterbuch, Neumünster 1942 vlgg. 
Nieuw Groninger Woordenboek, Groningen 1924 
De stadsmolen van Aardenburg 1610-1759, Oostburg 1969 
Naembuuck zie: Verdeyen 
Het Groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-
Gevolgh, Amsterdam 1664 
Het dialect van Overflakkee, Assen 1951 
A. Lasch, С. Borchling, G. Cordes, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, 
Neumünster 1956 vlgg. 
'De molens van het Graafschap en Hertogdom Hoogstraten', in: HOK, 
Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst en Folklore; orgaan 
van Hoogstraten's oudheidkundige kring, II (1934), blz. 5-199 
'Le meunerie à vent: Le moulin de Donceel en Hesbaye liégeoise', in: 
Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne V (1949), blz. 205-240 
'Een ketter op de markt te Tliolen gegeeseld 3 dec. 1534', in: Sinte Geer-
truydtsbrorme I (1924), blz. 60 
Gents Woordenboek, Gent 1950-51 
'Het bouwen van een molen', in: Eigen Schoon en De Brabander LI 
(1968), blz. 338-340 
'Bijdragen tot de geschiedenis der Brabantse molens', in: Eigen Schoon en 
De Brabander XXI (1938), blz. 102-107 
'Pachtbrief van de molen van Kattenhol te Beert (Henegouwen) van 1768', 
in: Eigen Schoon en De Brabander XXXIV (1951), blz. 231 vlgg. 
'De pachthoven der Abdij van Groot-Bijgaard', in: Eigen Schoon en De 
Brabander XXII (1939), blz. 193-212 
'Uit oude papieren', in: Eigen Schoon en De Brabander XLIV (1961), blz. 
401-403 
Bijdrage tot de kermis van het Zuidwestbrabantsch in de XHIe en XI Ve 
eeuw, Brussel 1937 
'Terminologie contadinesca di Bormio; parte seconda', in: Wörter und 
Sachen VI, Heidelberg 1914-15, blz. 174-194 
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Lubben August Lübben, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch; reprint Darm
stadt 1965 

J. Luyssaert 'De Heirenthoekmolen te Landegem in 1594', in: Het land van Nevele I 
(1970), biz. 6-15 

Luxemburger Wörterbuch, Luxemburg 1950 vlgg. 
J. Maes (molentermen) in: De Belgische Molenaar LIV (1959), nr. 20 

De windmolens, 1958 
Werkzeuge und Arbeitsmethoden der Holzhandwerks in Romanisch Bün
den, Genève 1943 
'La Meunerie au pays de Namur; vocabulaire technologique', in: Bulletin 
de la Société de littérature wallonne, tome LIV (1912), biz. 154-198 
Nordgermanen und Alemannen, Bem-Munchen 19523 

R. Wossidlo, H. Teuchert, Mecklenburgisches Wörterbuch, Neumünster 
1942 vlgg. 

Mededelingen uitgegeven door de Vhamsche Toponomische Vereeniging, Leuven 1934, blz. 64 

Alfons Maissen 

Paul et Lucien Maréchal 

Friedrich Maurer 
Meckl. Wtb. 

Jozef van Meerbeek 
J. Meeus 

G. Meeusen 

Huisnamen in West-Brabant, lic. verhandeling Leuven 1955 
' ' s Hertogenmolens te Aarschot', in: De Brabantsche Folklore nr. 158 
(1963), blz. 220-237 
'De Abdijmolen te Kalmthout', in: Gedenkschriften betreffende de aloude 
heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen X, jaarboek 1943-1950, blz. 
29-83 
'Verdwenen Molens te Esschen', in: Oudheid en kunst; tijdschrift van den 
Geschied- en Oudheidkundigen Kring voor Brecht en omstreken en van 
Hoogstraten's Oudheidkundige Kring XXI (1930), blz. 133-143 
'De verdwenen watermolens te Essen', in: De Spycker XII (1955), blz. 
85-102 
'De Windmolen van de Abdij te Essen', in: De Spycker XXIII (1966), blz. 
44-67 
'Le nom indo-européen de la meule', in: Mélanges publiés en l'honneur de 
MrPaulBoyer, Paris 1925 
Schleswig-holsteinisches Wörterbuch, Neumünster 1927 vlgg. 
'Het Umburgsche dialect', in: Onze Volkstaal II (1885), blz. 201-265 
'Leuvense Ambachten; De Vettewariers', in: Eigen Schoon en De Braban
der XLVIII (1965), blz. 194-210 
'Blade Twist, Droop Snoot, and Forward Spars', in: Vertißite, uitgegeven 
door de "American Helicopter Society"; sept-okt 1976, blz. 4-9 
Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 19353 

'Molenverpachting te St. Kruis-Winkel (1443)', in: Ons Heem XXII (1968), 
blz. 232-233 
'Herstellingen aan de XVe eeuwse molen te Willemskerke (Zeeland)', in: 
Ons Heem XXI (1967), blz. 72-73 
'Namen en maten van molenonderdelen', in: Ons Heem XXI (1967), blz. 
126-128 
'Namen en prijsopgaven van molenonderdelen', in: Ons Heem XXVIII 
(1974), blz. 27-28 
'Namen van molenonderdelen', in: Ons Heem XXX (1976), blz. 175 
Karl Schiller und August Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch ; foto
mechanische herdruk uitgave van 1875 (Wiesbaden 1969 vlgg.) 
zie: Verdam 
Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19e eeuw, Winsum 1887 
Bijlage, behorende bij het verslag over de toestand der waterstaatswerken 
ca., onder beheer of toezicht van de provincie Limburg over het jaar 1957 

De molens van Brabant; uitgave Dienst voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen van de 
provincie Brabant (België), 1961 

A. Meillet 

O. Mensing 
A. M. Mertens 
A. Meulemans 

J. Meijer Drees 

W. Meyer-Lübke 
M. M.(acharis) 

M.M. 

Mnd. Wtb 

Mnl. Handwdb. 
H. Molema 
Molens in Limburg 
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Francese de В. Moll 

W.Moll 
Mellen 
Kr. Moller 

R. Morren 

lorie Mulder 
T. Mulders 

Nairn Mungard 
MVW V 
MWB 

J. Nanninga Uitterdijk 

Molens van Friesland; samengesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland, Leeuwarden 
1971 
'Vocabulari tècnic dels molins de vent de les Balears', in: Butlleti de Dia
lectología Catalana vol. XXII (1934), biz. 1-28 
De rechten van den Heer van Bergen op Zoom, Groningen 1915 
zie: Sporgelister 
'Haandkvaeme', in: Danske Folkemaal V (1931-32) Kebenhavn, blz. 
136-137 
'Kuipers te Tienen', in: Eigen Schoon en De Brabander XLV (1962), blz. 
197-203 
'Koomwindmolen', in: BiekorfX (1934), blz. 57 vlgg. 
'De windmolens tusschen Scheide en Leie', in: Handelingen Kon. Ge
schied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe reeks XXII 
(194648), blz. 46-107 

Fred. Muller en E. H. Renkema Beknopt Latijn-Nederlands woordenboek, bewerkt door K. van der 
Heyde, Groningen 19516 

For Sölring, Spraak en Wiis, Keitum a. Sylt 1909 
zie: Legros 
E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, 's-Gravenhage 
1882 vlgg. 
De kameraars- en rentmeesters-rekeningen der stad Kampen van 
1515-1540, Kampen 1875 

Leendert van Natrus, Jacob Polly en Comelis van Vuuren (en Pieter Linperch) Groot volkomen moolen-
boek, 3 din, Amsterdam 1734 vlgg. (facsimile-uitgave 1969) 

New English Diet. J. Α. Η. Murray, A new English dictionary on historical principles, Oxford 
1910 

J. F. Niermeyer Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 
eerste deel: 1104-1399; RGP Grote serie 127,'s-Gravenhage 1968 
Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit dejaren 1254-1501, 
Groningen 1939 

Nomenclátor Nicodimi Frischlini, Francoforti ad Moenum 1594 (fotokopie) 
Jannis С Notebaart Windmühlen; der Stand der Forschung über das Vorkommen und den 

Ursprung, Den Haag (1972) 
H. T. Obreen Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Amsterdam 1937 
С. T. Onion The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford 1966 
Ons Heem XVIII (1964), blz. 125 

'Oorkonden betreffende de Heusdensche familie van Noort of van Oort', 
in: Taxandria XXVII (1920), blz. 235-243 
'De molen van Bruggeneinde', in: 't Zwaantje, Jaarboek V (1965), blz. 
8-19 
'De watermolen van Grobbendonk', in: 't Zwaantje, Jaarboek V (1965), 
blz. 73-78 
Windmühlen-Praxis, Leipzig 1937 
'Die Bokeler Mühle im Museumdorf zu Cloppenburg', in: Oldenburger 
Jahrbuch, band 44-45 (194041), blz. 125-149 

Oudheid en kunst; tijdschrift van den Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken en 
van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring 

The Oxford English Dictionary, Oxford reprint, 1970 vlgg. 
P. 'Blikseminslag op een standaardmolen', in: Ons Heem XXV (1971), blz. 76 
P. Pansier Histoire de la langue provençale à Avignon du Xllme au XlXme siècle, 4 

din, Avignon 1924-1927 
H. Th. Pedeisen 'Jullingsholm Melle', in: Sprog og Kultur II (1933), blz. 75-80 
Peter Petersen Mittelbare Benifsnamen unter den deutschen Familiennamen, Giessen 

1944 

van Oordt 

Gabriel van Oorlé 

Hermann Op de Hipt 
Heinrich Ottenjann 
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(E. Petrovici) Atlasul lingvistic Rormn; serie nouà, voi. I, Editura Academici Republicii 
populare Romîne, 1956 

Pfalz. Wtb. Ernst Christman und Julius Krämer, Pfälzisches Wörterbuch, Wiesbaden 
1965 vlgg. 

Plantijn De Thesaurus van Plantijn, opnieuw uitgegeven met een inleiding van F. 
Claes, 's-Gravenhage 1972 

G. Pottie Over oude molens', in: Verslagen en mededelingen van De Leiegouw IX 
(1967), blz. 143-147 

'Uit de Prondelschuif, in: Eigen Schoon en De Brabander XXXIX (1956), blz. 306 
Irmgard Rehfeld 

L. Remade 
A. Remans 

A. R.(emans) 

Rembry-Barth 
R. A. D. Renting 

Ad. Reydams 
RGP 
Rh(ein). Wtb. 
J. Roelandt 

Aage Rohmann 

A. Ronse 
F. Roose 

N. Rouche et J. Herbillon 

J.J. Salverda de Grave 
J. Schatz 
К. Scheel 
L. Scheiberg 

Aug. Scheler 
Nie. Schepers 

H. D. J. van Schevichaven, 

V. M. Schirmunski 

W. Schleef 
Schlesisches Wtb. 
Charles Schmidt 
I. Schmidt-Petersen 

Sprache und volkskundliche Geltung des Wasser- und Windmüllers im ehe
maligen Pommern, 2 Tie (gestencild) diss. Greifswald 1960 
Dictionnaire wallon-français, Liège 1839-43 
'Bijdragen tot de geschiedenis van Peer', in: Limburg XLIV (1965), blz. 
167-177 
'De korenmolen van Genk (1345-1773)', in: Het oude land van Loon 
XXIII (1968), blz. 41-70 
'Loonse waterschepenen op visitatie te Genk in de 17e en 18e eeuw', in: 
Limburg XU (1962), blz. 2340 
'Molengeschiedenis van Genk', in: Heidebloemke XXIV (1964-65), blz. 
193-205 
'Paenhuys en Moeien te Genk in 1345', in: Limburg XXXVII (1958), blz. 
224 
Histoire de Menin, Tome seconde, Bruges 1881 
De stadsrekeningen van Doesburg betreffende de jaren 1400/1401 en 
1402/1403, Groningen 1964 
in: Taxandria III (1906), blz. 56 
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 's-Gravenhage 
J. Müller е.д.. Rheinisches Wörterbuch, Berlin 1928 vlgg. 
'Een molenschatting in Wervik in 1465', in: Verslagen en mededelingen 
van De Leiegouw X (1968), blz. 121-123 
'Horisontalmoller; En gammel bornholmsk molletype og dens slaegtninge', 
in: Danske Folkermal VI (1932), blz. 33-48 
De windmolens, Brugge 1934 
'Rougier Vandenbroek, molenaar te Vijve-Kapelle', in: Rond de polderto
rens XI (19'69),blz. 144-147 
'Textes d'archives de Warfusée' (2e deel), in: Les Dialectes Belgo-Romans, 
Bruxelles 1966, blz. 36-60 
De Franse woorden in het Nederlands, Amsterdam 1906 
Wörterbuch der Tiroler Mundarten, Innsbruck 1955 
Hamburgisches Wörterbuch, Neumünster 1956 vlgg. 
'Een Tienrayse molenaar en zijn nakomelingen', in: De Maasgouw 
LXXXVI (1967), blz. 55-58 
Trouvères belges (nouvelle série), Louvain 1879 
Van taup tot wiek; onderzoek naar de vaktaal der windmolenaars tussen 
Maastricht en Roermond, lic. verhandeling (gestencild) Waterschei (Genk) 
1960 

J. C. J. Kleyntjes en L. Sormani Stadsrekenboeken van Nijmegen, 8 din, 
1382-1543, 's-Hertogenbosch 1916-1919 
Deutsche Mundartkunde; Vergleichende Laut- und Formenlehre der deut
schen Mundarten, Berlin 1962 
Dortmunder Wörterbuch, Köln 1967 
W. Mitzka, Schlesisches Wörterbuch, Berlin 1963 vlgg. 
Historisches Wörterbuch des elsässischen Mundart, Strassburg 1901 
Wörterbuch und Sprachlehre der nordfriesischen Sprache (fotomech. 
herdruk uitgave 1912), (Wiesbaden 1969) 
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Schönfeld 

L. С. Schreuders 
W. Schroeven 

L. W. Schuermans 
Colmar Schumann 

Schwab. Wtb. 

A. van Loey, Schönfelds historische grammatica van het Nederlands, Zut-
phen z.j.7 

Uit de geschiedenis der buurt Ede- Veldhuizen, Ede-Veldhuizen 1958 
'De windmolen te Langdorp', in: Het oude land van Aarschot I (1966), 
blz. 4^49 
Algemeen Maamsch Idioticon, Leuven 1865-83 
Der Wortschatz von Lübeck; Beiheft Zs. fur deutschen Wortforschung IX, 
Strassburg 1907 
H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch, Tübingen 1904vlgg. 

Schwäbisches Geschlechterbuch;herausgegeben von Bernhard Koemer; Dritter Band, Görlitz 1923 
Schweiz. Id. 
J. da Silveira 

A. H. Simonis 
Gabriel Simons 

J. Josef Singendonk 

Anton Sipman 

P. Skautrup 

B. H. Sucher van Bath 
L. A. J. W. Sloet 
С J. F. Slootmans 

M. K. J. Smeets 

Jenny de Smet 

Aimé Smeyers 

H. J. Smit 

Paul Smolders 

E. Soens 
De Speelwagen, 

Sporgelister 1 

Emfl Stäheli 

F. Staub, L. Tobler, Schweizerisches Idiotikon, Frauenfeld 1881 vlgg. 
'Estudos sobre o vocabulario portugués; I. Adelha, moega, tramela', in: 
Revista port. fìl. I (1947), blz. 391-446 
'Molens en molenidioom', in: Veldeke XLV1II, (1973), nr. 4, blz. 5-16 
'Der volkskundliche und geschichtliche Aussagewert der technischen Kul
turdenkmäler, dargestellt an den Mühlen des Rheinlandes', in: Bericht über 
die Tagung des Arbeitskreises für deutsche Hausforschung e. V. in Aachen 
vom 30. August bis 2. September 1961, blz. 93-134 
'Die genossenschaftlichen Bauermühlen auf dem Hunsrück', in: Rheinische 
Vierteljahrsblätter XXVII (1962), blz. 117-221 
'Ein seltenes Bauwerk; die Kokerwindmühle in Walbeck', in: Geldrischer 
Heimatkalender 1962, blz. 26 vlgg. 
Molenbouw; het staande werk van de bovenkruiers, Zutphen 1975 
De molens zoals ze waren en zoals ik hen heb gekend; vang, voering en pal, 
Zutphen 1971 aangevulde en verbeterde overdruk uit Gelders Molenhoek 
'Instituttets Sporgelister: Mollen', in: Sprog og Kultur I (1932), blz. 50-64 
en 116-144 
'Stubmallen', in: Den Gande By, aarbog 1930 of 1931, blz. 86-104 
De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850), Utrecht 1960 
Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen, 's-Gravenhage 1872 
Jan metten Lippen, Rotterdam 1945 
'Het "Maria Lichtmis" of "Stuiversbroodje" te Bergen op Zoom', in Sinte 
Geertruydtsbronne VII (1930), blz. 22 
'Twee watermolens in het Leudal', in: Intermezzo, bijlage Maas- en Roer
bode 4 en IS mei 1963 
Bijdrage tot de Gentse huisnamenkunde van de Middeleeuwen tot het 
Nieuw Regime, diss. Gent 1954 
La Meunerie à Eau dans Ie Brabant wallon; etude dialectologique, Louvain 
1969 (lic. verhandeling) 
'Watermolens: iets over termen en gereedschap', in: Ons Heem XXVII 
(1973), blz 80-83 
De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis deel II, 
WHG derde serie 54, Utrecht 1929 
'Technische terminologie van een watermolen uit vroeger eeuwen', in: Ver
zamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen 
Studiekring te Hasselt, IVHasselt 1928, blz. 163-173; V Hasselt 1929, blz. 
10 vlgg. 
De Abdij van Sint Adriaan te Geeraardsbergen, Aalst 1914 
populair maandblad in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, 
folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ, jrg. 1-10, Wormer-
veer 1946-1955 
Institut for jysk sprog- og kulturforsknings; Mollen, A. Teksthaefte, 
B. Billedhaefte, Universitetet, Aarhus z.j 
Die Terminologie der Bauernmühle im Wallis und Savoyen; eine Sach- und 
Wortstudie, (diss. Zurich) Paris 1951 
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W. Steeghers 

F. M. J. van der Steen 

Simon Stevin 

L. Stockman 

H. Stam 'Een voormalige papiermolen te Velp (Gld.)', m De Molenaar LXX 
(1967), blz 542 
'Molenmakers te Eeklo m 1748', in Ons Heem XX] (1967), blz. 24 
'Heerlijke rechten der "Heren van Daelenbroeck" te Herten m de 18e 
eeuw', in De Maasgouw LXXXVI (1967), blz. 71-93 
'The dutch marsh mills', overdruk uit The Principal Works V, edited by R. 
J. Forbes, 1966, blz. 309411 
'Het Aalstgoed te Eeklo', in. Appeltjes van het Meetjesland XVII (1966), 
blz. 8-27 
'De grafelijke molens te Eeklo, Kaprijke en Waarschoot (1357-1456)', in 
Appeltjes van het Meetjesland XVIII (1967), blz. 219-233 
'Openbare werken in het Middeleeuwse Eeklo', m. Appeltjes van het Meet
jesland XVII (1966), blz. 191-205 
Molens, Bussum 1961 
'De ongine van de windmolen', in Jaarboekje 1970 "De HoUandsche Mo
len", bl ζ 41 
De terechtstelling van een onschuldige, Maastricht 1940 
Paardebloem à la carte, over de Nederlandse benamingen voor Taraxacum 
officinale Web , BMDC XXXVI, Amsterdam 1969 
Ostfriesisches Wörterbuch, Aunch 1857 
Friedrich Maurer, , bearbeitet von Rudolf Mulch, Marburg 1965 vlgg 
British water-mills, (London 1965) 

Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van 
België en Noord-Frankrijk en het Noordwesten der Duitse Bondsrepubliek, 
Amsterdam/Antwerpen 1962 

T. 'It aide folk LXXI en LXXII. De Húnser poldermoune', m Fnesch land-
bouwblad 15 april 1955 en het daaropvolgende nr. 

Taalatlas van Noord- en Zuid- Nederland, Leiden 1939 vlgg 
Luc Taerwe 

F. Stokhuyzen 

Stijn Streuvels 
Jan Stroop 

Cirk. Heinrich Sturenburg 
Sudhessisches Wörterbuch 
Leslie Syson 

'Afbraak en verkoop van een houten korenwindmolen te Zevergem m 
1747', in Jaarboek III Heemknng Scheldveld (1972), blz 61-76 
L (1943), Bergen op Zoom, blz. 71 
Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, Gent 1908 vlgg 
Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis, Hannover 1921 
Hadeier Wörterbuch, Neumunster 1959 vlgg. 
Gherard van der Schueren, Teuthomsta of Duytschlender (1477), uitge
geven door J. Verdam, Leiden 1896 
'Driehonderd jaar geleden bouwde Antwerpen een volmolen', in Heem-
kundig handboekje voor de Antwerpse randgemeenten XVI (1968), blz. 
2-15 
De Molens te Zalt-Bommel en hunne Eigenaars m vroeger tijd, Gonnchem 
1903 
Alt franzosisches Wörterbuch, 1925 vlgg. 
Wörterbuch der Eupener Sprache, Wiesbaden (1970), herdruk uitgave van 
1899 

lYansactions (II) of the second international symposion on Molinology, Brede (sic) 1969 
Transactions (III) Third Symposion, The International Molmological Society 1973 

Taxandria 
Is. Teirhnck 
F. Tenckhoff 
H. Teut 
Teuthomsta 

Alfons K. L. Thijs 

Th. Thooft 

Tobler-Lommatzsch 
Aug. Tonnar u. Wdh Evers 

J. F. Tuerlmckx 
W. S. Unger 

Julien L. Th. Vandeputte 
Jan Vanderspickken 

H. Vangassen 

Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon, Gent 1886 
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg m den landsheerhjken tijd, 3 
din, 's-Gravenhage 1923-31 
De molens van het arrondissement Oudenaarde, 1974 
De vaktaal van de watermolenaar in Demer- en Herkvallei, bc. verhandeling 
Leuven 1972 
Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlandsch, Hertog
dom Brabant, uitgegeven door het Belgisch Interuniversitair Centrum voor 
Neerlandistiek, 1954 
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4 in het Mechéis', in: Handelingen Commissie Toponymie en Dialectologie 
XXVI (1952), blz. 41-85 

R. Vanheusden 'Uit een watermolenkontrakt van de 16e eeuw', in: Ons Heem XXIX 
(1975), blz. 207 

Emesto Veiga de Oliveira e.a. Moinhos de vento Acores e Porto Santo, Lisboa 1965 
A- M. Verbeek 'Oud-Archief van het Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam, 
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WOORDREGISTER 

De cijfers verwijzen naar de bladzijden; de kursieve cijfers naar een taalkaart op die blz. Het register is opge
zet als woordregister, dat houdt in dat veel spellingsvarianten, vooral uit de paragrafen 3, niet apart vermeld 
zijn, maar ondergebracht zijn bij een erop gelijkende vorm. De letter ij is achter in het alfabet geplaatst. 

aandrijfwiel 161 
âbe orizontâl 178 
abodil'ètoute 136 
ache 107, 113, 119, 178 
achse 178 
achsenhals 89 
achsenstein 96, 100 
achtergetrek 41 
achterluiken 47 
achtermolen 37 
achterrad 166 
achterweeg 41 
achterwiel 161 
acri molendini 179 
aexen 181 
ahel07, 113, 119 
*ahsa 175 
-aine 108 
aksel 177, 188 
ala 172 
alab 171 
alapa 167, 171 
ales 172 
almen 172 
alp(en) 131, 167-168, 169, 169, 171-172, 175, 

191-192, 207, 219, 229, 230, 233 
alperat 172 
alpstarten 172 
alpwiel(e) 172,220 
als 89, 140 
als (= spil) 150 
anadilha 118 
anaticula 106, 111-112, 118,219,232 
andegle 112 
anil(l)e 106, 111-113, 118 
antägel 112,118 
antribus 80 
anule 118 
ânwell 100 
aossenblok 99 
aquaticum 8 
arbor 178 
arbre 83,175-178 
arbre de la meule 136 
arbre (du moulin) 136,175-176, 178 
arbre de la pierre 136 
arbre tournant 176-178 
arbro de la lanterne 136 
armen 32, 189 
armenalpen 172 
as(se) 90, 119, 125, 155, 175, 176, 176, 178-

181, 220 

as, staande (= spil) 134 
as van de onderste steen 147 
ascia 106, 107, 113 
asdeurtjes 47 
askoppen 89 
askopsteen 99 
askussen 99 
aslager 99 
asluiken 47 
asrad 156,757, 161 
asse(n)rad 161 
asse(n)steen 99, 100 
asse wiel 161 
assteen 93-94, 95, 96-97, 99-101, 205, 220, 224 
astake 58 
asvenster 47 
aswiell56,157, 159, 161 
atake 57, 61-62, 225 
aube 171 
aubre (dou moulin) 176, 178 
awe 171 
axel 177-178 
axel, lodrat 136 
axhe 107,178 
axis 107, 175, 178 
baan(e) 84-85, 86, 86, 88-90, 94, 95, 97, 133, 

224 
baansteen(en) 83, 85-86, 94, 95, 95, 97, 100, 

102, 133, 224, 231 
babbes 99 
badil 148 
bak 205, 205, 208, 209, 210, 217, 220 
bak, grote 205, 217 
baksil 186 
balanceerrijn 105, 117 
balke 138, 220 
balspil 147 
t>an 84 
banesteen 99, 100 
bantnagele 83, 93 
bardelas 172 
batlet 148 
benedenkaar 214 
bennebors 80 
berdels 56 
berre 189 
beschot 93 
beslaan ww. 83 
beukei 185 
beun 205 
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biëncare 205 
buen 75 
billen 189 
bing 216 
binicindulum 108 
binicingulum 108 
binnenbords 82 
binnenborst 81 
binnenpestel 81 
binnenrad 156-157 
binnenraedt 166 
binnenroede 49 
binnenschooren 36 
bmnenwiel(e) 156, 159, 166 
blauwsel 186 
blau(w)steen 99, 102 
blinden 44, 47 
blindluiken 47 
blokprang 25 
blokvang 27 
board 55 
bock 68, 72 
bockmöhl 71 
bockmühle 66, 68, 72 
bockwindmühle 72 
boelstien 99 
boenen ww. 84 
boerst 81 
bôgmol 71 
bokmeln 72 
bokmjillen 71 
bokmolen 67 
bol 143 
bolspil 141, 143, 144, 144-147, 150 
boltspil 143, 147 
bonkelaar 141 
-boom 176 
boomstool 99 
bord(en) 51-52, 53, 54-56 
bordplanken 54 
borst(en) 73, 76, 77, 77-82, 219, 225-227, 
borst 77 
borst 80 
borst (= windzijde) 38, 39, 41 
borstbalken 77 
borstbomen 77 
borsteinden 77 
borsteinde (= windzijde) 37, 39, 41 
borstkant (= windzijde) 39, 41 
borstnaald (= windzijde) 37 
borstroeden 77, 79 
borstspil 143,144,144, 146 
borststukken 77, 79 
bost 80 
bost 80 

boststück 80 
böst-stücken 80 
bout 143 
boutspil 143-144, 150 
bo venkaar 214 
bovenkamwiel 161 
bovenluiken 47 
bovenrad 157,158,159, 166 
bovenrijn 117 
bovenschijfloop 195 
bovenspU(len) 125-126,128,128,137, 146, 220 
bovenwiel 156, 157, 158, 158-161,166,220-

221, 231 
bovenwiel, groot 161 
bovenijzer 134 
böwaïse 135 
brake 24, 26 
brake wheel 162 
brems 26 
broot sacken 155 
brouck 189 
brug 772, 114, 117 
brust 80 
bruststücke 80 
buck 72 
buckmöl 71-72 
buik 80 
buitenbords 82 
buitenroede 49 
busch 93 
bust 81 
busijzer 147 
butembors 80 
buytenborst 81 
buytenpestel 81 
buytenprange 28-29 
buijtenrat 189 
buytenroede 78 
buijtenschooren 36 
bijhouden ww. 183 
caer 189, 218 
camrad 156, 163, 165, 189 
camraet, groete 165 
cam wiel 155,163-165 
camwiel, groot 165-166 
carreto 198 
carrinho 198 
clauw(en) 138-140 
claujsers 140 
coli (de s' arbre) 83, 90 
coli-fero 148 
cône 162 
coore back 217 
cooren muelene 155 
corde 189 
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corenradt 166 
corenwiel 157, 165-166 
coronna 162 
cousine 109 
coussinet 94, 95,96,99, 100 
crapaud 111 
crotch spindles 127, 136 
cruitze 139 
crutch pole 136 
cupe 220 
dakfesters 47 
deck 189 
deksel 186 
dessel 106, 112,775,113,117, 121, 137-140 
desser 106, 772, 112, 115, 117, 121, 

230 
deur(en) 43, 44,47 
djuf 114,119 
doierstock 197 
dolubra 106 
dosine 108 
douzaine 108-109 
draagpunt 89 
draagvlak 89 
draagzerk 99 
draaipunt 89 
dreetsel 201 
dref 197 
drehhals 85, 89 
drehlingl86,197 
drehstein 100 
dreiling 795, 197 
driftisen 135 
dri.m 215 
drîwîsen 135 
drîwspill 135 
drew 197 
drumai 215 
drijfriemwiel 196 
drijf wiel 161 
egel 185 
eikel 185 
einde 37-38, 73, 76, 79 
-eine 108 
eisen, langes 132, 148 
eixo 175, 178 
enadilha 118 
endbord 52 
engrenazo, ma d' 162 
enterbende 63 
entrebut 80 
entremouye 215 
entrosga 162 
escalier 58 
esklòp 172 

essieu 107 
estache 57-58 
estandart 61 
estaque 58 
etoutes 198 
face-wheel 162 
fagina 109 
faite 111 
fang(e) 23, 25-26 
fangbrär 55 
fangstaff 25 
felgi 172 
fer, grand 126, 131,135, 146 
fer, haut 131, 135 
fer de la mula 119 
fer de meule 135 
fer, tcho 146, 148 
femim (in) molari 108,138 
fier 135 
fier de l'ètoute 135 
fier dèi lantiène 135 
fier del pire 135 
fis 136 
fleugelwel 178 
flouène 110 
fio wij η ПО 
flüchtewell 178 
fonderijzer 147 
fontaine 108 
forcada 136 
forsiden 41 
fouine 109, ПО 
fourche (,ρο) 136 
frein 18,20, 24, 26-27 
frenum 24 
fúsu 179 
gaffel 138, 140,219 
gaffel, groóte 140 
gaffelen af jaem 135 
gaten 47 
gedrief 197 
geloop 187, 790, 792, 198 
gesloten ww. 65 
gesteelt ww. 137 
gestel 184-185, 190,797,191, 792, 202-203 
gestelspillen 185, 202 
getreidekaar 214 
geutelinck 140, 150 
ghem haec 75 
ghevanghe 19,27,29, 115 
ghevanghen ww. 19 
giuf 114 
glijbaan 89 
goet 106,121 
gone 172 



gort 106,115, 121 
graanbak 205,208,208,209, 210, 214, 217, 224 
graanbak, kleine 205 
graankaar 214 
graenback, grooten 217 
graenstock 155 
granolhe 111 
grappen 189 
grenouille 109, 111 
gripe 24, 26 
grootijzer 126, 139 
grote 205 
guet 106,115, 121 
hache 107 
halpe 172 
halpen radt 172 
hals 75, 83-85, 86, 86, 88-90, 93-94,97, 127, 

137-140, 143, 145, 148-150, 219, 224, 226, 
231 

hals (= spil) 139, 142-143, 144, 145,147,150-
151 

hals, grote 89 
hals, voorste 89 
halsblook 97, 
halslager 99 
halspanne 150-151 
halsplaten 83 
halsspü 147 
halssteen 83, 94, 95, 95, 97, 99, 101, 133 
halssteenbaan 89 
hals-ijser 22 
hantboom 189 
hantmeulens 105 
hantragli 112 
hardsteen (blauwen) 99 
hasse 180, 181 
hattehjulet 162 
hau(e)103, 107-108, 114, 118 
hauen ww. 107 
hausbaum 62 
heecysers 93 
heken 93 
hennegaten 47 
hérisson, grand 162 
herschaufelen ww. 173 
heyen 155 
hoeckysers 93 
holt 102 
holzspindel 134 
hoofdkamwiel 161 
hop, to ww. 207 
hopper 207, 211, 216 
hovedstykke 80 
how 112 
hozen 171 

hnnan108 
hnndan 108 
huus 59 
huusboom 58-59, 62 
huyve alvear 205 
immenrump 205-206 
ink 118 
innenrade 166 
insighle 107 
insteken ww. 76 
mterbu 80 
-isjó 185 
jaght ysers 155 
kaar 77, 205-206, 208, 208, 209, 209, 2/0, 

210, 211, 212-214, 216, 218-219,227,232 
kamhjulet 158, 162 
kammen 153 
kammrad (,grot) 157, 160 
kamrad 156,737, 158, 158,759,161-165 
kamrad, grote 161, 162, 166 
kamwiel 156,757,158, 158, 759, 161, 163-165, 

220 
kamwiel, grote 161 
kap 231 
kapluiken 43-44,45 
kappevensters 47 
kapraampjes 47 
kap wiel 161 
kar 216 
karboomen 218 
karél 198 
karapotin 111 
kast 65, 67, 68, 214, 224 
kastmolen 65, 67, 67-70 
kastmuhle 71 
kastwindmuhle 71 
katse 172 
kattensteen 95,97, 99-100 
keuvel 37 
keuvelende 37 
kikkers 219 
klauspiU 134-135 
klauw 126, 132, 134-135, 137 
klauwspil 125, 72«, 140 
klauwijzer 126, 725, 729, 133-134, 140, 194, 

219, 224, 226 
kleine 132 
kleinijzer 126 
klooten 117 
kluverboom 135 
kluwer 132, 135 
kluwereisen 135 
knagehjulet 158, 162 
koekoeks 46 
kom 99 
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kommandowiel 161 
konmg(spil) 134, 141, 156 
koom-staeckwindmolen 72 
kop 83, 88 
kopplank 54 
kopsteen 99 
kor 216 
korenbak 214, 220, 224 
korenmolenwiel 156, 158, 161, 166 
korenwiel 156,159, 220 
komrump 216 
korrel 185 
kot 67 
kotmolen 65, 67, 67, 72 
krójestyvere 36 
kroonrad 141, 156, 757, 161 
kroonwiel 156, 157, 160 
kropstykket 80 
kruipluiken 47 
kruis 112, 11S, 121, 137 
kruisarmen 153 
kruisrijn 117 
kruijswerck 121, 137 
kuben 216 
kugghjulet, stora 160-161 
kupa211, 216 
kusne 94, 99 
kussen 94, 95, 99 
kuypers haeck 22 
kvamaxel 178 
kvaemdrev 197 
к аешкрШеІ 135 
kijkgaten 47 
kyse 99 
la, U 172 
laagerstien 99 
lach 100 
lae 155 
lager (arduinen) 99 
lagerstein 100 
lamètes 83 
lanckijseren 131, 139-140,189 
langeisen 126, 131, 135 
langhen ww. 148 
langjaem 123, 131, 135, 147-148 
langijzer 126,128, 131-132 
lengen ww. 136 
lantaarn 187,190, 190,191, 191-192, 194-196, 

203, 207-208, 219,224-225, 229-230,233 
lantaamwiel 195-196 
lanteem(e) 196,203 
lanter 197 
lanterna 197 
lanterne 186,193,196-197 
lantern-pinion 197 

lantern-wheel 197 
lanterren reep 155 
lantiène 196-197 
las 76, 79 
laschysers 93 
lasschen 78 
leesten 155 
legger 147 
leiden ww. 32 
leiders 32, 35-36 
lichten ww. 183 
Udders 32,33, 35-36 
ligger 219 
ligghere 155 
ligsteen 99 
lipvang 30 
loepasse 75, 90,176-177, 179 
loergat 47 
loerhol 47 
looper(e) 147, 155 
loopschoren 32 
loopvlak 89 
lopen ww. 187 
loper 219 
luchte(r) 187 
luiken 44,45 
lijf 83 
lykta 187, 197 
maalvlak 214 
maalspil 125,725 
mace 118 
malgedrïw 197 
malisen 148 
maltmoolen 189 
marbel 91,94, 95,95-96,100-101 
marbelsteen 91,95, 100-101 
marber(steen) 91, 94, 97,101 
marbiau96, 100 
marmer 91 
mastro 179 
meeltroch 189 
mellrynd 135 
merbelsteenen 101 
métau 100 
meulen, berderen 71 
meulen, hau tie 71 
meulen, houten 68, 72 
meule, staende 71 
meulenboom 181 
meulenborst 81 
meulenhals (= spil) 150 
meulenpestel 80 
meulenijser(s) 105,122, 138, 140, 155 
meulen su pyoche 72 
(meulen)staak(e) 62, 64 
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meulen-standers 62,64 
meijntselen 155 
mill-rind 118 
milnepostes 62 
moega 216 
moehleneisen 148 
moelnaer(s)75,93 
moelenasse 180 
moelenboom 181 
moelnen 93 
moelne yser 137 
möMeisen 132,147 
molen 7, 68-69, 71, 75,93,191 
molen, Hollandse 50 
molen, houten 66, 67,68 
molenas(se) 58, 178-181 
molenboom 175,776,177-178,181, 189, 229, 

230 
molenborst(en) 77, 81-82 
molencare205,218 
molendinum 4, 6, 68 
molendinum ad aquam 8,68 
molendinum ad ventum 6, 68 
molendinum voleris 6 
molenhaelsen (=spillen) 151 
molenhals 140,150 
molen-isern 135 
molenluik 47 
molenkruis 115 
molenrad 161,166 
molenrad, grote 161 
molenrien(e) 117,137 
molenroede 78 
molenspil 729,136,149 
(molen) spiUe 132,135,137 
molenstaak 64 
molenstanderd 63 
molensteen 75 
molenwiel 161 
molenijzer 104-106,112,113,115-116, 122, 

126,128,129,131-132,137-138, 219,224 
molenijzer, groot 729,138-139 
(molen)ijzer, klein 141,145 
molenzeyle 75 
(m5l)gedrïw 148 
molis4 
mollenspille, grote 137 
mollepael 59, 62 
mólnwell 178 
monkvensters 47 
moolen runsel 200 
mortier 91, 94,95 
muelene 155 
muelenspylle 149 
muelenysere, cleene 138,150 

muelenyser, groot 127,138-139 
muhle, deutsche 72 
mühl(en)eisen 113-115, 131,135 
muhlenkar 216 
muhlenspill 148 
muhlenspindel 135 
muhlenwelle 179 
muyl-pranghe 22 
nadilha 118 
nagelsteen 99 
nal 148 
neck 90 
neck-wear 90 
nek(ke) 86, 89 
nile 118 
nocke 137 
nokspil 147 
nonnenkaar 218 
onderkaar 214 
onderspil 106,125, 139,142,144,146-147, 

149, 220 
ondersteenspil 147 
onderwiel 220 
onderijzer 142,144, 147, 224 
oplichter 99 
рЗІЗб 
pagata 171 
pala 168-169,171-172 
palantse 136 
palette 168-169,171 
pal fier 136 
palheta 172 
palkvarn 72 
palo 171 
palus 76 
pan(ne) 137-140,149,155, 189 
pars(e)23, 219 
pa(r)s 226 
parsen ww. 22-23 
pas(s) 22-23, 25-26,128, 219,232 
pas-kop 23 
passen ww. 23 
paxillus 76 

peer(e) 143,144,145,145-146,150-151 
peer, staele 139 
peerdijser 150 
peeriser 140, 150 
peerse, zich ww. 22 
peerspil 146 
peerstaf 147 
peerijzer 139,141, 143,144,145,145-146, 194, 

219,224,226 
peloton 198 
pen 83 
penas 172 
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penewiel 196 
pensteen 83,94 
perestaf 143,144,147,226 
pene 140,150 
pers(e)26, 212 
persen ww. 23 
pestel(s) 73,76, 77,77-81,131,133, 207, 219, 

225-226, 232 
pïd' fier 148 
pinenden 93 
pinhol (de ferro) 136 
pin (ne) 148, 151 
pinsteen 91,94 
pinijzer 147 
piscationibus 4 
pisinhol 136 
pivo 136 
planche d'olande 50 
plank 51-52, 54, 56 
planken, onderste 54 
plooien 153 
plumasses 100 
poire 146 
poldermolen 3 
post-mill 72 
pot(ken) 137,150 
potysere 155 
pouhêre 146 
praam(e) 18-19,20,20,21,21-26, 28-29, 33,35, 

40, 60-61, 70, 78-79,115-116,128, 194, 210, 
212, 219,223, 224,226-227,228,229,232 

praamstuk 28 
praamtouwen 28 
praemseel 28 
pramen ww. 23 
pramenboom 28 
pranckstuk 29 
prang 15,18-19,20,21, 21-25, 28-29,33,35, 

39,40, 60-61, 70,77-79,96,115,128,210, 
212, 219,226-227,225,229, 232 

prangen ww. 18,22-23 
prang(e)nagel 15, 19,28 
prange reep 29 
pranghe 19, 22, 77-78 
pranghe in de meulen 22 
pranghe-dief 22 
pranghlitten 29 
prangh-wortel 22 
prangrad 161 
prangwiel 161 
prangzeel 19,29 
preme, zich ww. 22-23 
preskop 23 
puiten 219 
pulfsteen 99 

pulie 162 
pwatale 148 
quant 136 
quartel 198 
raampjes 47 
raan 117 
rad 153,157,158,159,161,163 
rad, groot 156,157,158,159,160-161, 165, 

221,223,231 
radwell 178 
ram(e) 108-111,117,232 
rampasse 155 
rana 108,111 
raudenrad 162 
raudenwell 178 
ravens- 44 
ravensblinden 43-44,45 
reen(e)117 
reenk 117 
rei(n)117,121 
reine 108 
r b l l O 
reni l i 
renevensters 17 
ren(ne)117,139 
rennen ww. 186 
ren(t)sel 186 
reparatieluiken 47 
•reth 187 
rets 186-187,192,193,196,212 
rets(el) 227, 229-230, 233 
retsel(e) 186,195-196,227 
reyn 120,139 
riehn spill 147 
rien 111, 117-118,139 
ríen, kleine 117 
rien, vlaamse 117 
nine 114 
rîn 108 
rinc 119-120,138 
rind 108 
riñe 104, 108,110,117,119,138 
ring 117 
ring, Engelse 117 
riiman ww. 108 
rm(ne)117-118,120,140 
rumen ww. 108,186 
rin(t)sel 186 
ritsel 185-187,790,191,192,192,194-196, 202 
ritsen ww. 187 
ritzel 196 
roda (de dentro) 162,197 
roeden 49,76-79, 82 
roeiborden 54 
roeiplanken 54 
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roelappen 54 
roerwercke 155 
rogspil 147 
rogsteenspil 134 
romp 83, 88, 205-206,208,209,210,211, 

212-216,218-219 
rond 185-186 
rondse 185,196 
rondsel 185-187,200-201 
ron(d>el 187 
röndsel 195 
ronggse 172 
rönnen ww. 186 
rönnen ww. 186 
rons 185 
ronsel 77,184-186,190,191,192,193, 

193-196,200-201, 207, 212,219,227, 
22«?, 229,232 

ronselstaven 193,200 
ronsel 186,196 
ronzen ww. 186 
roondsel 187 
roosterblinden 47 
roostergaten 47 
rosmeulens 105 
rosseel 187, 192,201 
rossel 186-187,792 
rosselschiven 201 
rosselstaven 201 
rota 187 
r0t(s) 195-196 
rotsel 201-202 
rouhé 162 
rówt 179 
royen tourt 198 
royin 162 

royin, grand 160,162 
royin, p'tit 160 
rua di marmalle 162 
rump 206,212,214,216,218 
rümpf 206 
rundie 198 
rundsei 195 
runnen ww. 186 
runsei 15,137,186-187,195,200-201 
runselschiven 200 
runtsell86,194,196,200 
ruota 197 
russel 187,201 
rütel 197 
mtsel 15,137,186-187,189,192-195,201-202, 

212,219 
rutselstaeven 202 
rutselsteeff 201 

rijn(e) 103, 106-108,110-111,772, 112,113, 
114-121,137-140,155,219,225, 228,232 

rijn, Engelse 105 
rijn, vaste 117 
rynd(e)108,114,118 
ryndspindellis 114,118 
rijnspil 147 
rijntak 117 
rijnijzer 117, 119 
sack reep 155 
saeculum 107 
saejel 118 
schalier 58 
scharen 32-33, 36 
schaufei 171,173,176 
scheefloop 199 
scheen 78 
scheenbaan 89 
scheenbande 83, 93 
scheerbalken 36 
schenen 83,93 
scheppen 171 
schepplanken 171 
scher(en) 32-33, 36 
schiefloop 195-196 
schiefrad 196 
schier 32, 36 
schilleke 47 
schiveloop 199 
schiven 203 
schoaftelsplancken 173 
schoebak 214 
scho(e)ffel 168,169,169,173 
schoeffelplancken 173 
schoenradje 196 
schoep(en) 167-168,769,171,173,219 
schoffel(s) 167-168, 769,172-173,192,212, 

219,229,230,233 
schop(pen) 168,173 
schoren 31-32,33, 35-36, 53,160,219,221, 

223,231 
schoren ww. 31 
schouw 214 
schrägen 36 
schuddebak 214 
schuepen 173 
schuffel(en) 171-173 
schuifloop 196 
schuiven ww. 167 
schüppels 172 
schus muelene 155 
schütt-rump 216 
schuyffel 173 
schwert(er) 32, 35-36 
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schijf(-ven) 187,189,190,192, 195,198 
schijfloop 93,127, 134,184,186-187,190, 

191,192, 193, 193-196,198-200, 203, 208, 
219, 224-227,22*, 229, 232 

schijveloop 199-200 
sciveloep 198 
scofflen 172 
scijfloep93) 198-199 
•securicula 106 
securicula 107 
securis 106-107 
segel 107 
segl 118 
segle 107,118 
segúrela 106-107,119 
sekel 107 
-sel 186 
sigillum 107 
silellS 
Sine 172 
skolem 54 
skovlama 171 
skovlene 171 
skruv216 
•sla 186 
slachbank 155 
slachwerck 155 
slagvensterds 47 
sluitsukken 47 
smeeras 89 
smeersel 186 
S0le(n) 89 
solebloklOO 
(s0le)flaekker 83 
solesldnner 83 
selestenen 100 
spade 168 
spel 138 

spellegeloop 198 
spelstok 197 
spendelstok 197 
spestel 80 
spiel 148 
spiel, grosse 127,135 
spikeren 75 
spil(le) 125,128, 129, 131-132,134,136-139, 

143,144,144,145,146-150,227,228, 229 
spil(le), grote 126,128,129,129,132-133, 

137, 143-144,146,224 
spil(le), kleine 75,129,131-133,137-138, 

141-144,145, 146-149 
spü, korte 137,149,150 
spil, lange 129,137 
spil, onderste 147 
spil, ijrste 137 

spille, yseren 139 
-spü 126,128-129 
spilbalk 133,137 
spülegeloop 155,186-187,797,191,792, 

198,219 
spilleke 147-148 
spillewiel 187,190,192,196, 202 
spilijzer 147 
spindel 134-135,147 
spindelstok 197 
spindle 135 
spinnel 147 
spi« 147-148 
spoor 149 
spoorpot 106 
spoorwiel 160 
spoorijzer 147 
sporre 150 
spruit 31 
spruitblinden 47 
spruiten ww. 31 
spruitluiken 43-44,45 
spruitschoren 31, 33 
staaf (=spil) 134 
staafrad 196 
staak(e) 57-59,60, 61-62, 64, 68,126,131, 

133, 225-226,228,229, 231 
staakmeulen 71 
staakmolen 66,67, 68 
staakspille 134 
staakwiindmeulen 71 
staakijzer 106,126, 725,129,132-134,139, 

143-144,146,219,224,226,231 
staander 62 
stabbemölla 72 
•staccare ww. 57 
stachen 58 
staeckmolen 72 
staeck-granenwindmolen 72 
staeck-koomwindmolen 72 
staeckwindmolen 72 
staf 147 
stakeisen 135 
staken ww. 57 
*stàkon ww. 57 
stal-kruyd 22 
stampen 155 
standaard 58, 62-64, 72,75 
standaard (= spil) 134 
standaardbalk 62 
standaardmeulen 71 
standelmeulen 66 
standen ww. 58 
stander 58-59, 62-64 
stander (= spil) 134 



Ständer 58, 60-62 
standerd 57-59,60, 61-64,68,71,79, 116, 

128,133,219,226-227,225,229,232 
standerdkast 59, 65,67, 67-69 
standerdmeule(n) 66-67,71 
standerdmolen 59, 65-66, 67, 68-71, 220 
standerdmolen, open 65 
Standerik 62, 71 
standermeuln 71 
stander-spil 134 
ständermölen 71 
standermounle 67,71 
standmölle 71 
stanga 136 
stannaert 64 
stannermäölen 71 
stanot 62 
startstrebn 36 
stavenrad 196 
stavenschijf 195 
steef 140 
steekbalke 36 
steekbord(en)51-52,5i 
steen (v.d. as) 99 
8166^6^102,155,220 
-steen 91 

steen, onsten 189 
steen, oppersten 189 
steenas 147 
steenbak 214 
steenblok 99 
steenbrug 117 
steenkaar 205, 214 
steenkruis 112 
steenkuip(en) 205,220 
steenpotjes 117 
steenreep 155 
steenrijn 117 
steenschijf 187,190 
steenschijfloop 195 
steenspil 125, 128,134,140,144,146 
steenwiel 196 
stèf63 
steglager 114 
steken ww. 51 
stender 62-63 
stenderkast 68,70 
stendermeuln 66, 71 
stendermel 60,71 
stendermolen 70-72 
stendert 62 
stengel 185 
stenjerik 62 
stetbak214 
steunbalken 36 

stjinlzer 117 
stockjedrïw 197 
Stolpe 59, 62 
stolpkvarn 72 
stone spindle 147 
storm 38,39, 52 
storm- 38-40,43-46, 51-52,221, 227 
stormblad 41 
stormblinden 45 
stormbord(en) 46, 52,53, 53-55, 70,220 
störmbreed 55 
stormdeuren45,45 
stormeind(e) 37-39,39,41-42, 44^6, 51,220 
stormfjael 55 
stormkant 39,41 
stormkleppen 54 
stonmlatten 55 
stormluger 48 
stormluiken 43-46,45, 46, 51,220 
stormplank(en) 46, 51-52,55, 53-55, 70 
stormplanken, bovenste 54 
stormplanken, eerste 54 
stormveer 54 
stormweeg 38,42 
stormweeghden 38 
storsole 90 
stort 214 
stortbak 205, 214 
stortkaar 205, 214 
streefpaal 36 
stubb(e)mölla 72 
stubben 59, 62 
stubbkvarn 72 
sturmbrett 54 
sturmlucke 48 
sturmseite 38,41 
sturtskoarren 36 
stijfsel 186 
subscus (molaris) 103,138 
Süfle 168,171 
suul 59, 62 
swongrad 161 
taatspot 141 
taatsspil 147 
tacke 104 
tandrad 161 
tchuchise 80 
teerluiken 47 
térmwisse 215 
teijlooijren 155 
top 54 
torenkot 65 
tour, grand 162 
tournant 177 
trachter 215 
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tragspmdel 147 
tramei 211, 215 
tramu 215 
traverse 114 
trechter 214,216 
trefter215 
trekann(en) 32,35-36, 224 
trekarms 33 
trekbalken 35-36 
treme 93, 206-207,215-216 
tremel(e) 206-207,208, 208,209,210,210, 

211, 214-217, 219, 224, 229-230,233 
tremelbak 214 
tremelhouten 217 
tremeUe218 
tremellum 207 
trémie 207, 215, 217 
tremo ww. 207 
tremonha 215 
trémouye215 
tremoza211,215 
tremula 207 
tremulare ww. 207 
tremye 207,216 
trezel215 
tnbl97 
trilla 186 
tri: m 215 
trimei 215 
trimere 215 
trimme 215 
trimodia 206-207 
trimóÈga215 
trimoz 215 
tröme215 
tromel 217 
trubi 179 
truchelen 189 
trummei215 
tnmcus 206 
trundle 198 
tryminill207,215 
tut 216 
tuurluiken 47 
tuymelassche 181 
tweetakrijn 117 
uilegat 47 
uitkijk 47 
uitkijkposten 47 
unnelse 148 
•usjö 185 
valdeuren 47 
vallen 47 
valluiken 47 

vang(e) 18,20,21,21,23-29,33,39,40,60, 
70,78-79,108,115-116,131-132,194, 
208,219, 223-225,225,229, 231 

vang, hollandse 225 
vang, vlaamse 30,225 
vangerad 161 
vangewiel 161 
vanghe 77-78 
vanghreep 27 
vangh-tou 27 
vangrad 156,157,158,159,160-161,166 
vangstuk 27 
vangwerk 26 
vangwiel 65,І57,158,158,159,160-161, 

166,220 
varao 136 
vedeU 148 
veerkant 72 
veio debaixo 148 
veio de cima 136 
veio (do carrete) 136 
vejrlugeme 55 
velg 153 
venster(s) 43-44,47 
vensterluik 47 
verclauwt ww. 137,139 
verfluiken 47 
verdoet ww. 138 
vergarwet ww. 149 
verhalsen ww. 124,137-139,142,148-149 
versceent ww. 83,93 
verstaelt ww. 138-139,149 
verstalen ww. 124, 137-138,148 
versteeltww. 93,137 
verwelt ww. 149 
vida 216 
viertakrijn 117 
vingeaksel 178 
vischcare 205 
vlintsteen 94,102 
voedsel 186 
voetholten 20 
voetjen 189 
voetyser 138 
voorkant 37 
voor(molen)wiel 160 
voorroeiplanken 55 
vorcke 140 
vorkijzer 126,128,129,140,219 
vurcke 140 
wagenschote 93 
wagtluyk 48 
water- 44-45 
wateras 175 



waterbakken 171 
waterborden 48, 53 
waterbrer 172 
waterdeuren 43-44,45,48, 51, 53 
watergaten 48 
waterkering 48 
waterluiken 43,45 
watermeulens 105 
watermolen 3, 7-8, 68,139 
watermolens, viercante 156 
watermolenasse 179 
waterplanken 48 
waterrad 156, 175 
waterstipen 172 
watervenster(s) 44,45, 48 
waterwell 178 
waterwiel 155-157 
waupels 172 
weather-board 55 
weder 38 
weefsel 186 
weeg 37-38 
weer 38 
weer- 38,4345 
weerdeuren 43,45,45, 53 
weereind(e) 37,41-42 
weerkant 39,41 
weerluiken 44,45 
weerplanken 48, 53 
weersiet 41 
weerzijde 39 
wegghen 155 
well(e) 176-179 
wellbaum 177-179 
wellenhals 89 
wellenkammrad 159,161 
wellhals 89 
welllager 100 
wende 189 
wendelböm 179 
wentelassche 181 
werk, engels 117 
werk wiel 161 
wieckas 181 
wieken 49 
wiel 153,157,755,759, 163 
wiel, groot 156,157,158,159,160,165, 

221,223,231 
wiel, klein 156,187, 792,202 
wielle 155 
wind 38, 52 
wind- 38-39,39,40-41,4344,46, 51-53, 

221,227 
windaesreepen 155 
windas 175 
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windberd 55 
windblinden 48 
wind-board 55 
windborden 46, 52,55, 53-55, 219 
windbretter 55 
winddeur(en) 45,46, 48 
windeinde 38,41 
winden 155 
windfenster 48 
windgespan 38,41 
windhals 89 
windkant 38, .79,41 
windkhever 54 
windklappen 48 
windkleppen 55 
windluiken 43,45,48, 55,219 
windmolen 3, 66, 67,68,139, 224 
windmolen, houten 72 
windmuur 38,41 
windpeluw91,175 
windpeu 38,41 
windplanken 46, 51-53,53, 54-55 
windplank, bovenste 54 
Windseite 38, 41 
wind-shaft 179 
windsel 186 
windtmeulens 105 
wind vensters 44,45,4748 
wind veren 55 
wind wand 41 
windweeg 37-38,39,3942, 225 
windzuigers 55 
windzijde 38,39,42,220 
yloep 187, 198 
ymcare 205 
ymmer 75 
ijzer 117, 126, 134-135,145-147,225,229 
-ijzer 125-127,129,131-132,143,146, 226 
ijzer, groot 106, 729, 131,138-140,191, 

219-220,224 
ijzer, klein 131, 141,145, 146,150, 219, 

220,224 
ijzerbalk 133,220 
zaleve 172 
zerk (steen) 99 
zoom 78 
zwaanhalse (= spillen) 139,151 
zwaard(en) 32, 33, 36,160, 221, 231 
zwanu.rtstien 99 
zweep(en) 31,33, 35-36 
zweerdballek 36 
zweerden 35 
zwepingen 36 
zwichtbord(en) 51-52,53 
zwichten ww. 51 
zwieping 31 
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S T E L L I N G E N 

1 

Aangezien de benaming Hollandse molen voor de molen met draai
bare kap niet in de Nederlanden ontstaan is, heeft Hollandse hier niet 
de beperkte betekenis 'uit de provincies Holland afkomstig'. 

(M.W. Heslinga, Dutch Mill as a geographical technical term, Amster
dam 1973, biz. 9) 

De betekenisomschrijving van de molenterm pas in WNT XII, 622, 
suggereert een niet bestaand verband met pas in waterpas; vgl. WNT 
XII, 631. 

3 

De o.a. in Midden-Limburg vroeger gebruikelijke naam baas voor 
molenaar is te verklaren uit de vooraanstaande plaats die de molenaar 
eertijds in de samenleving bekleedde. 

4 

Een taalkaart is helaas meestal meer taal dan kaart. 

5 

Voor de opvatting "dat de OV-volgorde in het Nederlands steeds 
meer de ongewone is geworden" kan geen argument ontleend worden 
aan de werkwoordsvolgorde in een groep met een voltooid deelwoord 
als kern. 

(vgl. J.G. Kooij, Is Nederlands een SOV taal? , Amsterdam 1973, blz. 
24-25 en 29) 

6 

De elementen hond- en paard- in plantenamen hebben een pejora
tieve betekenis, met dien verstande dat ze in de meeste gevallen een 
oppositie aangeven tussen een schadelijke, in elk geval minderwaar
dige plant en een andere die juist nuttig en waardevol is. 

De LP Metal Machine Music van Lou Reed (RCA CPL2-1101, 1975) 
is als een voorbeeld van akoestische pop-art te beschouwen. 

8 

Dat copyright nog niet hetzelfde is als auteursrecht, wordt ge
ïllustreerd door het feit dat in de copyright-formule zoals die in 
boeken en tijdschriften wordt afgedrukt, de auteur niet voorkomt. 





9 

Het aantal promoties in de alfa-fakulteiten zou waarschijnlijk groter 
zijn als de doctorandi over dezelfde faciliteiten zouden kunnen be
schikken als nu bestaan voor hun kollega's in de beta-richtingen. 

10 
Van "waardevrije wetenschap" is ook sprake als de'Universiteit, die 
aan de promovendus wetenschappelijke eisen stelt, zelf garant staat 
voor de financiële lasten van de vermenigvuldiging van het proef
schrift. 

11 

De titel van deze dissertatie is een bevestiging van de verwachting 
uitgesproken in WNTYV, 1728, Aanm. s.v. Geschiedenis: 

"In het spraakgebruik der wetenschappen is het aantal dezer samen
stellingen (bedoeld zijn woorden als kerkgeschiedenis, krijgs-
geschiedenis, kunstgeschiedenis, maar ook landsgeschiedenis; J.S.) 
steeds toenemende, en wel door invloed van het Hd., dat de taal is 
van een volk, meer dan het Nederlandsche geneigd en geschikt tot 
eene stelselmatige denkwijze. Zoodra men b.v. inzag, dat er niet ten 
onrechte wordt gesproken van de geschiedenis eener taal, heeft het 
Hd. gevormd Sprachgeschichte, en gebruikt dit bij voorkeur in den 
meest algemeenen zin (verg. PAUL, Principien der Sprach
geschichte): men moet erkennen, dat de Nederlandsche geest daar
voor eene meer behoedzame omschrijving verlangt. Met de vertaling 
van Lautgeschichte en derg. is het evenzoo. Vrij gewoon is reeds 
ontwikkelingsgeschiedenis: men kan verwachten, dat het Neder-
landsch gaandeweg met een grooter aantal van dergelijke vormen zal 
worden verrijkt." (ao 1889). 



Stellingen 

behorende bij J.P.A. Stroop, Molenaarstermen en molengeschiedenis, 
Nijmegen, 1977 










