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De Molens van Plasmolen. 

Dit zomernummer van 'Rond de Grenssteen' is in zijn 
geheel gewijd aan de vroegere molens van Plasmolen, 
met de nadruk op de enige nog aanwezige Bovenste 
Molen die sinds 1944 buiten gebruik is geraakt. 

Foto omslag: De Bovenste Plasmolen in vol bedrijf, 
met familie en vrienden. Links vooraan zien we de kin-
deren Ietje, Marie, Anna, Nel, Sjang en Harrie Gom-
mans, geflankeerd door Vader Gommans en Fons 
Verouden. Van het rechtse groepje is de tweede van 
links de heer Kuijpers uit Beek, een neef van Fons Ver-
ouden. Op de achtergrond rechts zien we de hoger ge-
legen windmolen. 



Huub Spruijt 

De Molens van Plasmolen 
Water en wind als krachtbron 

Een duidelijke weergave van de watermolen rond de eeuwwisseling (foto privé bezit). 
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Tot de gemeente Mook en Middelaar behoort 
ook de buurtschap Plasmolen. De naam heeft te 
maken met een waterkorenmolen, die daar eeu-
wenlang gelegen heeft. Maar er zijn daar nog 
twee molens geweest: een veel later gebouwde 
waterpapiermolen en een windkorenmolen. De 
grote vijver voor het huidige hotel-restaurant De 
Plasmolen is de wijer, de molenvijver, van de 
voormalige korenmolen. 
Om de twee watermolens uit elkaar te houden 
wordt met de bovenste molen bedoeld de papier-
molen, waarvan nu nog het molenhuis in het bos 
aan de oostelijke zijde van de Rijksweg ligt. De 
onderste molen is de korenmolen, die naast het 
logement, later het hotel-restaurant De Plasmo-
len, heeft gelegen. Deze molen is tussen 1920 en 
1930 bij een verbouwing van het hotel-restaurant 
geheel verdwenen. 

Vroege bewoning bij Plasmolen 
Het gebied rond Plasmolen heeft al ver voor de 
Romeinse tijd bewoning gekend. Uit het begin 
van onze jaartelling zijn duidelijke overblijfselen 
gevonden. Op de Stroberg, ook wel Kloosterberg 
genoemd, heeft een Romeinse villa gestaan. De-
ze villa urbana moet gebouwd zijn in de tweede 
eeuw. In de loop van de eerste helft van de derde 
eeuw is de villa alweer verlaten. Vorm en afme-
tingen doen vermoeden, dat hier sprake is van 
een residentiële villa1), waarschijnlijk de woning 

van een belangrijk Romeins ambtenaar2). Zijn 
functie kan samenhangen met het beheer van het 
gebied, waarin de villa is gelegen. In de Romein-
se tijd zijn bosgebieden veelal staatsbezit. De be-
woner van de villa is dan mogelijk de voorloper 
geweest van wat later de waldgraaf genoemd 
wordt3). Een functie, die later ook lange tijd 
door de ridders van Groesbeek is bekleed. De vil-
la op de Stroberg is niet het enige door de Ro-
meinen achtergelaten spoor in deze omgeving. 
Tussen Mook en Middelaar is een concentratie 
van overblijfselen van een Romeinse aanwezig-
heid in de vorm van grafvelden. Ook bij de 
dichtbij Plasmolen gelegen buurtschap Riethorst 
zijn sporen van Romeinse activiteiten gevonden. 
Rond het begin van onze jaartelling is de water-
molen als type reeds bekend. De Romeinse histo-
ricus en bouwkundige Vitruvius geeft er in de 
eerste eeuw voor Christus al een beschrijving 
van. Het is ook tijdens de Romeinse overheer-
sing van West-Europa, dat de bouw en het ge-
bruik van watermolens in onze streken bekend is 
geworden4). Zo zijn bij opgravingen bij Lösnich 
in het Moezeldal op korte afstand van een Ro-
meinse villa de restanten van twee watermolens 
gevonden uit de tweede of derde eeuw na 
Christus 5). 
Om nu te concluderen, dat de watermolen bij 
Plasmolen uit de Romeinse tijd stamt, is wel erg 
voorbarig. Echter onmogelijk is het niet. 



Hotel De Plasmolen rond 1900 (foto privé bezit). 

Niet duidelijk is of de villa bij Plasmolen deel 
heeft uitgemaakt van een kleine nederzetting. 
Alleen nauwkeurig bodemonderzoek in de wat 
ruimere omgeving van de villa kan hier mis-
schien duidelijkheid over geven. 
De situatie bij Plasmolen heeft ook veel overeen-
komst met de situatie bij de watermolen van de 
Monterberg bij Kleef en bij de burchtheuvel van 
Mergelp op de Wylerberg6). Daar liggen boven 
deze watermolens ook restanten van vroegere be-
woning. 

De enclave van Plasmolen 
Een deel van Plasmolen heeft als een enclave in 
het Rijkswald tot in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw deel uitgemaakt van het kerspel 
Groesbeek. 
In 1343 is onder de parochie Groesbeek al een 
molendarium maris, letterlijk vertaald plasmo-
len, bekend7). Bij het pachtcontract van Peter 
van Ryswyck in 1827 betreffende de Plasmolense 
Bouwhof wordt nog gesproken over land, beho-
rende bij Plasmolen op Middelaars èn Groes-
beeks gebied gelegen. 
Diverse auteurs hebben over Plasmolen hun ge-
dachten laten gaan. Volgens hun publicaties is de 
oorsprong van deze enclave mogelijk als volgt te 
verklaren. Op de restanten van de villa is een 
kleine burcht gebouwd, bijvoorbeeld als 
jachthuis3). Doordat de ridders van Groesbeek 
sinds de elfde eeuw in het bezit van het wald-
graafschap van het Rijkswald zijn, zijn zij ook in 
het bezit van dit jachthuis. Ze wonen echter op 

de burcht Watermarbeek (Watermeerwijk). Als 
het centrale keizerlijke gezag vervalt trachten de 
vazallen zich steeds onafhankelijker op te stellen. 
Onderlinge strijd is het gevolg. De adel gaat zich 
in versterkte kastelen vestigen. De ridders van 
Groesbeek bouwen een nieuwe burcht bij het 
dorp Groesbeek. Het water van de beek aldaar 
stelt hen in staat de burcht van een waterwering 
te voorzien. Het jachthuis bij Plasmolen is niet 
veilig genoeg. Het is voor die tijd militair gezien 
ook ongunstig gelegen en niet te verdedigen. 
In de tweede helft van de veertiende eeuw weet 
de hertog van Gelre het waldgraafschap aan zich 
te trekken. Johan van Groesbeek, heer van Heu-
men, Malden en Beek krijgt van de hertog van 
Gelre in 1404 in ruil voor het afgestane wald-
graafschap twee molens, het gemaal en het lage 
gerecht van Groesbeek. Er wordt dan gesproken 
over de 'die moeien, beide watermoilen ende 
wyntmoilen'8). Hier wordt vrijwel zeker de wa-
termolen van Plasmolen bedoeld. Aangezien de-
ze watermolen omringd wordt door het Rijks-
wald ontstaat er een Groesbeekse enclave, bij 
Plasmolen. 
Voor de heren van Groesbeek is een woning in 
het Rijkswald op de Stroberg niet meer belang-
rijk. Het jachthuis raakt in verval en wordt afge-
broken. Het bouwmateriaal is goed op andere 
plaatsen bruikbaar. Zo hebben bijvoorbeeld nog 
in het begin van deze eeuw boeren uit de omge-
ving mergelblokken uit de overgebleven funda-
menten van de villa gesloopt. Deze blokken zijn 
fijn geklopt en over de akkers gestrooid. 
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Politieke grenzen 
Het gehele gebied rond Plasmolen behoort in het 
begin van de vijftiende eeuw bij het hertogdom 
Gelre. In 1473 gaat het dorp Mook definitief 
over naar het hertogdom Kleef. Na de Tachtigja-
rige oorlog behoort Mook tot Brandenburgs 
Kleef, Middelaar en het ene deel van Plasmolen 
bij de Spaanse Nederlanden. Groesbeek en het 
andere deel van Plasmolen behoren tot het ge-
west Gelderland in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Het onder Groesbeek horende deel 
van Plasmolen is dan een enclave van de Repu-
bliek in de Spaanse Nederlanden geworden. Bij 
het Barrière-tractaat van 1715 komen Middelaar 
en Plasmolen bij het Koninkrijk Pruisen. De en-
clave blijft bij de Republiek behoren. Hoe pre-
cies de grenzen van deze enclave gelopen hebben 
is niet met zekerheid te zeggen. 
De rechten op de enclave blijven in het bezit van 
de ridders van Groesbeek. Zij mogen zich echter 
pas in 1527 heer van Groesbeek noemen, als zij 
ook het hoge gerecht van Groesbeek in leen 
krijgen9). 
Ernst van Groesbeek verkoopt in 1610 zijn rech-
ten op Groesbeek. De volgende heer van Groes-
beek, die daar echter niet meer woont, is Johan 
Constant de Merode. Deze wordt opgevolgd 
door zijn zoon Ferdinand Max. Sinds 1696 is 
Wilhelmine de Merode, gehuwd met Frederique 
Engelbert de Bryas, in het bezit van de rechten 
op Groesbeek. Zij verkoopt in 1699 deze rechten 
aan Arnhold baron van Wachtendonck. Her-
man Adriaan (*1666 - +1702), Arnold's zoon, 
wordt dan de nieuwe heer van Germenseel, 
Groesbeek, Juchen, burggraaf van Alzey, enz. 

Fragment uit een kadasterkaart rond 1810. 

enz. Herman Arnhold, zoon van Herman Adri-
aan van Wachtendonck, wordt opgevolgd door 
Frans Karel Christiaan, zoon van Johan Adriaan 
van Loo Wissen, gehuwd met Maria Anna van 
Wachtendonck, een zuster van de hiervoor ge-
noemde Herman Arnhold. Frans Karel Christi-
aan verkoopt de rechten op Groesbeek in 1768 
aan de Gelderse Rekenkamer10). 
In 1800 voert de Franse bezetter een bestuurlijke 
hervorming door, waarbij de dorpen Mook met 
de Biesselt en Middelaar met Plasmolen tot één 
mairie (gemeente) worden samengevoegd. Waar-
schijnlijk is in dat jaar ook de Groesbeekse en-
clave van Plasmolen opgeheven. 

Het beekje onder langs de Klooster berg in vroeger 
tijden (foto privé bezit). 
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De onderste molen 
De onderste molen is de oudste. Wanneer deze 
molen is gebouwd is niet bekend. Maar in het 
midden van de veertiende eeuw wordt reeds een 
plasmolen onder Groesbeek genoemd. In het be-
gin van de zestiende eeuw is er eveneens sprake 
van de aanwezigheid van een molen. In 1521 dra-
gen Peter Lezier en zijn echtgenote Nael name-
lijk een erf en kamp bij de Plassmoelen over aan 
Arnt Schenck van Nydeggen, heer van Hillen-
raedt. De bewoners hiervan zijn Johan Lezier en 
zijn echtgenote Hesken. Bij dit grondstuk hoort 
ook de vijver aan de Molendijk11). De naam 
Molendijk geeft immers duidelijk de aanwezig-
heid van een molen aan. 
Op 20 mei 1696 krijgt Georg Schrijvers, ontvan-
ger te Groesbeek, het erfpachtrecht op de koren-
molen, die op Middelaars gebied ligt. Volgens de 
Pruisische Geheimraad en Directeur van de Ko-
ninklijke Krieges und Domainen Kammer te 
Kleef, Albrecht Wilhelm von Durham, heeft 
Schrijvers hiervoor een contract gesloten met de 
heer van Wachtendonck12). De heer van Wach-
tendonck is dan echter nog geen heer van Groes-
beek. Hij blijkt wel in het bezit van de rechten op 
de korenmolen bij Plasmolen te zijn. Na het 
overlijden van Georg Schrijvers (vóór 1720) 
komt het erfpachtrecht op de korenmolen aan 
zijn erfgenamen. 
De hiervoor genoemde Von Durham is al sinds 
1724 in het bezit van de rechten op de bovenste 
molen, de papiermolen. In 1741 weet hij ook de 
korenmolen met bijhorend land in erfpacht te 
verkrijgen13). Daarvoor moet hij een pachtsom 
aan de heer van Wachtendonck te Groesbeek be-
talen. Deze bestaat uit tien malder rogge naar 

Nijmeegse maat en tien malder boekweit. Uit de 
hofstede: 23 malder rogge, vijf malder boekweit, 
twee malder haver en een Souverain14). 
Voor het 'Lein krimpfen under Middelaar' aan 
de vijver: twintig pond suiker, een mager varken, 
twee schapen, honderd eieren, drie paar kippen, 
vier zakken knollen, vier zakken wortelen en drie 
pond peper. Verder nog een malder rogge voor 
het ruimen van de molengraaf. 
Beide molens blijven dan bijna honderd jaar tot 
de Von Durhams bezittingen behoren. 

Albrecht Wilhelm von Durham, die omstreeks 
1738 het burgerrecht van Kleef verkrijgt, is ge-
huwd met Maria Elisabeth Wülsing15). Uit dit 
huwelijk zijn twee dochters bekend: Dorothea 
Wilhelmine, die gehuwd is met ene von Fournier, 
en Henriette Bernhardine Johanna, die gehuwd 
is met Baron de Dalichon. Doordat Dorothea 
kinderloos is gestorven komt haar gehele nala-
tenschap in het bezit van de Dalichons. In 1767 
wonen deze samen met de weduwe von Durham, 
Maria Elisabeth Wülsing, in een patriciërshuis in 
de Hagsche Strasse te Kleef. Dit huis is door Von 
Durham in 1735 van de erven Friedenborn aan-
gekocht. Ook zijn zij in het bezit van het land-
goed Beauchoisie bij Kleef. 
Volgens het op 5 juli 1771 geopende testament 
van de weduwe von Durham zijn de Dalichons 
de enige erfgenamen van het gehele niet onbe-
duidende vermogen. Na het overlijden van baron 
de Dalichon huwt zijn weduwe omstreeks 1785 
met de koninklijke Pruisische kamerheer Johann 
Otto Ludwig Küchmeister von Sternberg. Als in 
1811 kamerheer Küchmeister overlijdt is zijn we-
duwe de enige erfgename. Na haar dood op 22 

Fragment uit een kadasterkaart rond 1784 (RAG Arnhem no 120). 
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januari 1820 tracht het stadsbestuur van Kleef 
van de Elberfelder16) kooplieden Peter de 
We(e)rth en Johan Friedrich Wülsing Jakobs-
sohn via een gerechtelijke procedure een deel van 
de erfenis van de weduwe Küchmeister in handen 
te krijgen. De baronesse heeft het stadsbestuur 
een deel van haar nalatenschap ten behoeve van 
enige openbare instellingen toegezegd17). Pas in 
1828 wordt hierover een overeenkomst bereikt18). 
Wülsing, als erfgenaam van de Von Durhams be-
zittingen, staat in 1826 in de kadasterboeken van 
Mook als eigenaar van de korenmolen geno-
teerd. In 1857 is de rentenier Friedrich Karel 
Wülsing, waarschijnlijk een zoon van de hier-
voor genoemde Johan Friedrich Wülsing, eige-
naar van de korenmolen en de papiermolen. De 
watermolens van Plasmolen zijn in elk geval niet 
uit de Von Durhamse nalatenschap verdwenen. 
De molens komen in 1862 aan Daniel von der 
Heydt, koopman uit Elberfeld, die gehuwd is 
met Bertha Rosalia Wülsing. Vervolgens komt de 
papiermolen aan Paulien von der Heydt uit El-
berfeld en de korenmolen aan Selma von der 
Heydt, gehuwd met Karel de Geer van 
Keijenberg19). Paulien en Selma verkopen hun 
bezit bij Plasmolen in datzelfde jaar aan Bar-
thold Frans Johan Anne baron van Verschuer, 
gepensioneerd kapitein der artillerie. Baron van 
Verschuer is gehuwd met Anna Wilhelmina Ca-
rolina Frederika Catharina, een dochter van 
Jonkheer Mr. Adriaan van Riemsdijk, lid van 
Provinciale Staten van Limburg. Jonkheer van 
Riemsdijk is korte tijd eigenaar van de korenmo-
len geweest. De baron en baronesse van Verschu-
er, afkomstig uit Maastricht, vestigen zich in 
1866 op het huis St. Jansberg te Milsbeek. Dit 
huis is daarvoor sinds 1864 bewoond geweest 
door de advokaat Wilhelm Lodewijk Constant 
Sandberg, gehuwd met Anna Bernadina baro-
nesse van Verschuer. Zij zijn in 1866 naar Nuth 
(L) verhuisd20). 
Baron van Verschuer vertrekt in 1886 met zijn 
echtgenote naar Amsterdam. De eigendommen 
rond Plasmolen worden dan beheerd door Adri-
aan Daniël baron van Verschuer, eveneens kapi-
tein der artillerie. Deze vestigt zich na zijn pen-
sionering te Ottersum. Hij is gehuwd met Emilie 
Elisabeth Jung. 
Kort na de eeuwwisseling worden er aan de on-
derste molen een aantal verbouwingen uitge-
voerd, die betrekking hebben op het restaurant-
bedrijf. Omstreeks 1910 zijn de gebroeders Van 
der Grinten en hun zwager Cremer de pachters. 
In 1917 wordt de in 1878 geboren Alfons Ger-
hard Johan van der Grinten eigenaar van het ho-
tel, de schuur, het erf en de plaats. De molen is 
dan reeds geruime tijd niet meer in gebruik. De 
vader van Alfons is tot omstreeks 1900 de laatste 
molenaar van de onderste molen. 

Op het eerste gezicht zag het waterrad er na de oorlog 
nog ongeschonden uit. De foto is uit 1947 

Mulders op de korenmolen 
Voor de korenmolen geldt, zoals voor veel mo-
lens, dat degene die eigenaar is of het erfpacht-
recht heeft verworven meestal niet de bedrijver 
van de molen is. Van 1708 tot 1714 wordt de ko-
renmolen bediend door Mester Jan de mulder 
van de Plasmeulen21). Dit is Jan Theunissen, die 
ook in 1720 als mulder te Plasmolen wordt 
genoemd 22). In 1725 is Jan Thonissen (*.. .-
11727) mulder op de Plasmolen23). 
De St. Antoniusbroederschap van Mook koopt 
bij de mulder van Plasmolen het mout2 4) om 
daarvan voor de teerdagen van St. Antonius (17 
januari) en St. Jan (het koningsschieten op 24 ju-
ni) het bier te laten brouwen21). In 1713 kopen ze 
drie en een kwart malder (543 liter) mout voor 
een prijs van vier gulden en vijftien stuivers per 
malder. Willem Robbers, brouwer en lid van de 
Mookse broederschap, brouwt daarvan het bier. 
Dan volgt een periode, waarin voorlopig niet 
veel over de molenaars op de korenmolen bekend 
is geworden. Pas in de 19e eeuw zijn weer wat 
meer gegevens aanwezig. Theodora Derks, de 
weduwe van Gerard van Uum, molenaarster op 
de korenmolen, vraagt in april 1846 aan de Di-
rectie van Waterstaat en Publieke Werken toe-
stemming haar bedrijf naar de molen aan de an-
dere zijde van de straatweg te mogen verplaat-
sen. De laag gelegen korenmolen komt namelijk 
in de winter bij een hoge waterstand in de Maas 
vaak stil te liggen. Zij is al genoodzaakt geweest 
een rosmolen naast de watermolen te bouwen. 
Aan de watermolen zal niets worden veranderd. 
Ze wil alleen het interieur van de rosmolen ver-
plaatsen naar de papiermolen. De papiermolen 
is weliswaar als zodanig nog in bedrijf, maar zal 
in mei 1846 worden stil gelegd. 
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De papiermolen heeft dan twee raderen. Het on-
derste rad ontvangt het water, dat van het bo-
venste valt. Het is de bedoeling om alleen het on-
derste rad te gebruiken om het werk in de molen 
in beweging te brengen. 
Belangrijk is ook, dat de papiermolen op een af-
stand van 173 ellen (ca 130 m) van de grote weg 
der eerste klasse van Maastricht naar Nijmegen 
is gelegen. De beweging van de raderen zal zo-
doende geen aanleiding kunnen geven tot het 
schrikken van de paarden en ander vee. Hoewel 
er positieve adviezen zijn uitgebracht is het niet 
duidelijk of de weduwe van Uum toestemming 
heeft verkregen naar de papiermolen te 
verhuizen25). 
Ruim een jaar later heeft Jan van Uum (*1782), 
een broer van Gerard van Uum, bij de Minister 
van Financiën een request ingediend om toe-
stemming te verkrijgen de papiermolen te mogen 
ombouwen tot olie- en pelmolen. Uit het feit, dat 
er dan nog sprake is van het ombouwen van de 
papiermolen kan geconcludeerd worden, dat de 
weduwe van Uum of geen toestemming heeft 
verkregen of het maalbedrijf nog niet heeft ver-
plaatst. Jan van Uum krijgt in januari 1848 ver-
gunning om de papiermolen te verbouwen onder 
voorwaarde, dat de vergunning zal worden be-
schouwd als te zijn ingetrokken, wanneer daar-
van na verloop van een jaar geen gebruik is ge-
maakt. 
De onderste molen heeft een houten rad. Oor-
spronkelijk heeft dat een diameter van 3,14 m en 
is 1,09 m breed. Barthold baron van Verschuer 
verzoekt omstreeks 1862 om het houten rad te la-
ten vervangen door een ijzeren rad. Het is een 
bovenslagmolen, waarbij het water via een kan-
jel (een goot) wordt aangevoerd. In 1877 wordt 
het rad opnieuw aangepast en verbreed naar 
1,20 meter 43). 
Rond 1868 is A. Thielen molenaar op de koren-
molen. G. Schippers uit Cuijk pacht in 1877 het 
Logement De Plasmolen en toebehoren. In 1885 
is de korenmolen van Plasmolen in het bezit van 
Mathias van der Grinten uit Kranenburg (D) ge-
komen. De molenaar is dan P. Rutjes. Op welke 
molen Thielen en Rutjes molenaar zijn geweest 
is niet duidelijk. Als dat de molen naast het Lo-
gement De Plasmolen is, dan zijn er omstreeks 
1870 zelfs drie korenmolens bij Plasmolen actief 
geweest: twee watermolens en een windmolen. 
Wanneer het malen van graan op de onderste 
molen is beëindigd is niet bekend. Het is ook niet 
duidelijk of dit samenvalt met de ingebruikname 
van de papiermolen als korenmolen. Het molen-
rad van de oude korenmolen heeft nog wel enige 
tijd dienst gedaan voor de opwekking van elek-
triciteit. 
Het Logement De Plasmolen wordt diverse ma-
len verbouwd. Met de verbouwingen verandert 

ook de naam in Hotel De Plasmolen. De on-
derste molen is tussen 1920 en 1930 bij een van 
die verbouwingen verdwenen. 

De bovenste molen 
In de Gouden Eeuw maakt de Nederlandse 
drukkerij en uitgeverij een periode van grote wel-
vaart door. In deze tak van nijverheid worden 
fortuinen verdiend. Hierdoor groeit ook de pa-
piermakerij. Amsterdam wordt al in het begin 
van de zeventiende eeuw een machtig centrum 
van de internationale papierhandel. De betekenis 
hiervan neemt in de loop van de zeventiende 
eeuw en in het begin van de achttiende eeuw ver-
der toe. Papier wordt zo'n verbruiksartikel, dat 
de overheid in 1674 op het gebruik van wit, 
grauw en blauw papier belasting gaat heffen. Die 
maatregel ondervindt echter zoveel weerstand, 
dat al binnen een jaar deze belasting weer wordt 
opgeheven. 
De vraag naar papier is rond 1700 aanmerkelijk 
groter dan de hoeveelheid die in de Nederlanden 
kan worden geproduceerd26). Het maken van pa-
pier is daarom een winstgevende bezigheid. Om 
aan de vraag te kunnen voldoen worden zelfs vrij 
grote hoeveelheden papier geïmporteerd. Het 
besluit van de ontvanger van Groesbeek, Georg 
Schrijvers, om bij Plasmolen op Groesbeeks ge-
bied tussen 1696 en 1720 een papiermolen te 
bouwen past dus geheel in het beeld van die tijd. 
Na het overlijden van Schrijvers komt het erf-
pachtrecht op de papiermolen aan zijn erfgena-
men. Een daarvan is een zekere heer Pinxten27). 
Hij treedt ook op namens de andere erfgenamen. 
Winant Hoof t doet ten behoeve van de heer van 
de Sande in 1720 een bod op de rechten van Pe-
trus Boll, een der andere erfgenamen. Er is dan 
sprake van: 'in specie schuur en landeryen ge-
naemt de plasmolen binnen deze heerlykheit ge-
legen, alsmede zekere papiermolen op gemelt lant 
staende'22). Het gebied rond Plasmolen wordt 
dan gerekend tot het Buerschap Grafwegen22). 
Als de erfgenamen van Schrijvers gedurende vele 
jaren de erfpacht schuldig blijven, wordt de erf-
pacht op beide molens in 1722 gerechtelijk ver-
kocht. Aan wie het erfpachtrecht dan komt is 
niet duidelijk. Tussen 1722 en 1724 wordt wel in 
relatie met Plasmolen een zekere Doctor van Wi-
chen genoemd22). Als het erfpachtrecht op de 
korenmolen in 1722 is verkocht, is Von Durham 
daar wel bij betrokken geweest. Hij is echter niet 
de koper. De betrokkenheid van Von Durham 
heeft vrijwel zeker te maken met zijn functie in 
de Kleefse Koninklijke Krieges und Domainen-
kammer. Deze instantie is namelijk altijd betrok-
ken bij verkopen van grond in de dan tot het Ko-
ninkrijk Pruisen behorende dorpen Mook en 
Middelaar. In begin 1724 koopt raadsheer Von 
Durham het erfpachtrecht op de papiermolen. 
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Logement De Plasmolen vóór 1900 (foto privé bezit). 

Op 4 januari 1724 vindt de verkoop te Groesbeek 
plaats. Daarbij zijn aanwezig: 
— namens de Groesbeekse overheid Elias Tim-

mer, doctor in de rechten en rechter van de 
heerlijkheid Groesbeek. Verder de schepenen 
Derk Janssen Mulders, Rut Willems en Derk 
Willem ter Reehorst. 

— namens de erfgenamen van Georg Schrijvers, 
leden van de familie Pinxten: de schepen en 
controleur de heer Elsenerus uit Goch in zijn 
kwaliteit als gevolmachtigde van Johanna 
Pinxten en als voogd van de twee onmondige 
kinderen van Johanna genaamd Henderina 
Catharina en Bartolomeus. Peter Boll voor 
zichzelf en voor zijn onmondige zoon Arnold 
Georg. Een andere belanghebbende is Joa-
chim Reinders van Laar. Hij is daar voor zich-
zelf als echtgenoot van Barbara Agnes 
Pinxten28). 

Wanneer Von Durham in 1724 de erfpacht op de 
papiermolen en het omgevende land heeft ver-
worven, heeft hij tegelijkertijd informatie inge-
wonnen over de wijze van betaling van de pacht-
som. Hij krijgt hierover geen duidelijk ant-
woord. De rentmeester van Middelaar stuurt 
hem echter al snel een rekening ter grootte van 
157 gulden en zeventien stuivers Brabants en ver-
der een verzoek om enige goederen in natura te 
voldoen. Bij het aanvaarden van het erfpachtver-
drag is hem echter medegedeeld, dat hierbij geen 
andere lasten betaald hoeven te worden dan die 
aan baron van Wachtendonck. Von Durham is 
daarom van mening, dat hij de aanslag vanuit 
Middelaar niet hoeft te betalen. Hij heeft in 1724 

alleen de papiermolen in erfpacht genomen en 
niet de korenmolen. Pas in oktober 1741 komt 
Von Durham ook in het bezit van het erfpacht-
recht op de korenmolen13). 
Waar komt nu de aanslag van de ontvanger van 
Middelaar vandaan? 
Bij de korenmolen in het Middelaarse horen nog 
enige percelen land ten laste van het huis 
Germenseel22). Baron van Wachtendonck, heer 
van Germenseel, is daar een cijns voor verschul-
digd. Zo moet voor het zogenaamde Walbeckse 
stuk29) een bedrag van 152 gulden vier stuiver 
Brabants betaald worden, en voor het erfpacht-
goed in het Molenbroek vijf gulden dertien stui-
ver Brabants. Tezamen zijn dit de 157 gulden en 
zeventien stuiver Brabants. 
Uit de korenmolen is aan de ontvanger van Mid-
delaar nog verschuldigd twee mal der en vijf vat 
rogge. De kerk van Middelaar krijgt een pond 
was en een kan olie en het St. Sebastianusgilde 
van Middelaar jaarlijks een schepel30) rogge12). 
Kennelijk wordt Von Durham na 1724 aangezien 
voor de pachter van beide molens. De ontvanger 
van Middelaar probeert zo de Walbeckse cijns 
op de korenmolen te verhalen op de eigenaar van 
de papiermolen. Deze kwestie sleept zich jaren 
voort. In een brief aan de rentmeester van Mid-
delaar zet Von Durham in 1733 duidelijk uiteen 
waarom hij vindt, dat hij de 157 gulden zeven-
tien stuiver Brabants niet hoeft te betalen. De 
Walbeckse cijns op de korenmolen moet baron 
van Wachtendonck aan de ontvanger te Midde-
laar betalen. Von Durham betaalt alleen de 
Wachtendonckse cijns op de papiermolen aan 
baron van Wachtendonck te Groesbeek. 
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Uit het 'Verbaal tot de Landcaert van Groesbeek' 
van 1768 blijkt, dat perceel no 614, genaamd de 
Suykerberg (bij Plasmolen) bestaande uit een 
perceel bouwland en een papiermolen, nog in het 
bezit van Von Durham is31). Als Von Durham in 
1724 de erfpacht op de papiermolen heeft over-
genomen heeft hij waarschijnlijk een nieuwe 
molen laten bouwen. In de muurankers van het 
nu nog aanwezige molenhuis is het jaar 1725 
aangegeven. 
De papierfabricage is een arbeidsintensieve be-
zigheid. Papier wordt in die tijd vervaardigd van 
lompen. Na reinigen en sorteren worden de klein 
gesneden lompen met water vermalen of 
gestampt tot een bruikbare papierpulp. Na 
het roeren komt de waterige pulp in de schep-
kuip. Met de hand wordt daarna vel voor vel ge-
schept. Na het scheppen wordt het papier in de 
droogschuur te drogen gehangen. De papiermo-
len van Plasmolen heeft gezien de produktie over 
één schepkuip beschikt. 
Lompen zijn in het midden van de 18e eeuw een 
belangrijke handelswaar. De koning van Pruisen 
- Mook, Middelaar en Gennep behoren tot zijn 
koninkrijk - heeft in 1757 ter begunstiging van 
de papierindustrie een reglement uitgevaardigd 
betreffende de lompenhandel. 
Een lompenkoopman moet voorzien zijn van een 
schriftelijke machtiging, afgegeven door de pa-
piermaker voor wie hij uitsluitend handel drijft . 
Hij moet een eed afleggen, dat hij geen lompen 
aan het buitenland zal leveren. Hij moet alle 
lompen aannemen, die hem worden aangebo-

den. De lompen moeten zijn ontdaan van zand 
en stenen. Ze moeten met een goed gewicht ge-
wogen worden en, voor zover zij zwaarder zijn 
dan twee pond, met geld worden betaald. Blijkt 
het gewicht beneden de twee pond, dan kan de 
prijs met naalden, spelden en andere snuisterijen 
vereffend worden. Niemand mag lompen weg-
gooien of verbranden. Kleermakers, die dit wel 
doen, worden beboet. Wie zonder behoorlijke 
machtiging een lompenhandel drijft kan worden 
bestraft met een hechtenis van drie maanden32). 

De papiermakers van Plasmolen 
Diegene die eigenaar is of het erfpachtrecht be-
zit, is ook bij de papiermolen van Plasmolen niet 
de molenaar. De molen wordt in 1725 gedreven 
door een Veluwse papiermaker. Zijn naam is niet 
bekend. 
In 1747 woont bij de molen een zekere Gerardus 
Janssen, die gehuwd is met Catharina. In dat 
jaar wordt van hen een dochter, Jacoba, te Mid-
delaar gedoopt. Jacoba overlijdt nog geen jaar 
oud. De pastoor van Middelaar schrijft in het 
overlijdensregister bij Jacoba 'ex regio molendi-
ni' (uit de buurt van de molen). Er wordt echter 
niet vermeld of Gerardus ook op de molen werk-
zaam is. 
Herman Janssen uit Cuijk, die in 1754 te Midde-
laar overlijdt, heeft als knecht op de papiermo-
len gewerkt33). Bij inschrijving in het overlij-
densregister wordt over hem vermeld: 'ado-
lescens famulus apud fabricatorum papyrum 
molendino'. 

Achterzijde Hotel De Plasmolen rond 1900 (foto privé bezit). 
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Een aantal jaren later op 22 januari 1769 wordt 
een buitenechtelijk kind van Maria Brans uit 
Cuijk te Middelaar met de naam Antonia ge-
doopt. Antonia overlijdt twee dagen later. Als de 
vader wordt genoemd de protestantse Johannus 
Labots. Johannus is afkomstig uit Westervoort 
(in Velua). Maria en Johannus zijn beide werk-
zaam op de papiermolen33). 
De naam Labots behoort aan een bekend Veluws 
papiermakersgeslacht. In mei 1672 wordt als 
pachter van de molen aan de Arhemseweg tegen-
over het huis Rozendaal (bij Arnhem) genoemd 
Derck Jacobsen Clabots. Zijn kinderen noemen 
zich later Labots. Derck overlijdt in 1715. Hij 
wordt opgevolgd door zijn zoon Aert Dirksen 
Labots, die in 1711 trouwt met Jannetje Gerrits 
Vorstelmans. Aert wordt opgevolgd door zijn 
zoon Johannus (*1723), die in 1756 trouwt met 
Geertje Schut34). Johannus Labots is rond 1789 
op 66-jarige leeftijd in een vervalsingszaak be-
trokken. Niets wijst er echter op, dat deze Johan-
nus zich ook bij Plasmolen zou hebben opge-
houden. Maar dat de Johannus Labots van 
Plasmolen tot de familie van de hiervoor ge-
noemde Labotsen behoort, mag gevoeglijk aan-
genomen worden. De molen van dokter Daan, rond 1935 

Het papiermaken bij Plasmolen is kennelijk een 
lucratieve bezigheid. De papiermaker, Gradus 
Brons, zit zelfs zo goed bij kas, dat hij genegen 
is voor die tijd niet onaanzienlijke bedragen uit 
te lenen. Lamert de Best, bakker en bier- en foe-
zeltapper, gehuwd met Theodora Festen, is rond 
1780 naar Mook gekomen. Deze Lamert is een 
voorvader van de in Molenhoek woonachtige 
Grad de Best, vroeger transportondernemer. In 
december 1780 koopt Lamert uit het erfgoed van 
de weduwe de Haeg een huis met tuin, bleek en 
een stuk bouwland35). Hij leent hiervoor in 1781 
zeshonderd gulden hollands van de papiermaker 
Grades Brons35). 
Grades Brons is in 1777 gehuwd met de uit 
Groot-Linden afkomstige Joanna Haenenbergh 
( + 1798)33). In het doopregister van de St. Lam-
bertuskerk te Middelaar zijn vijf kinderen van 
hen ingeschreven. Drie overlijden er echter voor-
dat ze een jaar worden. Gradus overlijdt in 1783. 
In het register van de overledenen wordt ver-
meld, dat hij mulder op de papiermolen van 
Plasmolen is geweest. 
Uit de lijsten van de volkstelling van 1801 blijkt, 
dat de dan 21-jarige Pierre Brons mulder op de 
papiermolen is. Hij woont bij de molen samen 
met zijn negentienjarige zuster Catrien en twee 
knechten, Martin en Herman van Daal. Pierre 
zal een zoon zijn van de hiervoor genoemde Gra-
dus. In deze lijsten worden Derk Derks en Petro-
nella Derks broer en zuster van Pierre Brons ge-
noemd. 

Een van de laatste knechten op de papiermolen 
is Jan Arts geweest. Hij woont in een kleine wo-
ning bij de molen. Vanwege zijn werk wordt hij 
ook wel Jan Papier genoemd. 
Hoewel de papiermolen tot de Von Durhamse 
goederen behoort staat deze papiermolen in 1826 
op naam van Piet Wilbers uit Middelaar36). Wan-
neer hij de molen gekocht en weer verkocht heeft 
is niet bekend. In 1856 is Friedrich Karel Wülsing 
uit Elberfeld de eigenaar. Deze rentenier is in het 
bezit gekomen van een flink deel van de Von 
Durhamse erfenis. Daaronder is dan ook de ko-
renmolen. 
Op de papiermolen wordt wit schrijfpapier ge-
schept. Het maken van dit witte papier is moei-
lijk omdat het water niet ijzervrij is. Aangezien 
de papiermolen op Groesbeeks gebied is gelegen 
wordt deze ook tot de Gelderse papiermolens 
gerekend37). Volgens een inventarisatie van de 
papiernijverheid in Gelderland in 1826 wordt op 
de molen bij Plasmolen een mindere kwaliteit 
schrijfpapier geproduceerd. 
De papiermolen is nog als zodanig in bedrijf als 
in 1827 Peter van Ryswyck de Plasmolense 
Bouwhof pacht. Nog in 1830 is de jaarproduktie 
duizend riem38). In die tijd wordt over de bedrij-
vigheid bij Plasmolen vermeld: Er bevindt zich 
een papiermolen, die door het bergwater in be-
weging wordt gebracht en met deszelfs kloppen-
de hamers en bonzende stampers een aangename 
bedrijvigheid aan dezen romantischen oord bij-
zet39). 
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Beide molens worden rond 1840 ook nog door J. 
van Schevichaven in zijn boekje met wandelin-
gen in het Rijk van Nijmegen vermeld40). Hij 
noemt de naast de eenvoudige herberg De 
Plasmolen gelegen korenmolen. Het wateropper-
vlak van de molenvijver staat ten naaste bij ge-
lijk met het dak van de woning. In de vijver ligt 
een klein eiland, waarop een met de nationale 
kleuren versierde tent staat. Met een bootje kan 
men naar dat eiland varen. Hij vermeldt even-
eens de papiermolen met zijn kloppende hamers. 
Aan het eind van de achttiende eeuw is de Neder-
landse papiernijverheid over zijn hoogtepunt 
heen. Er komt veel meer buitenlandse concur-
rentie. 
Nieuwe technische ontwikkelingen worden door 
de Nederlandse papiermakers niet of nauwelijks 
toegepast. Als de betekenis hiervan wordt inge-
zien staat de Nederlandse papiernijverheid in de 
periode van ongeveer 1815 tot 1835 aan de rand 
van de ondergang. Toch is er voor de papiernij-
verheid in Limburg in het begin van de negen-
tiende eeuw een grote omwenteling in aantocht. 

In die tijd is daar nog niet veel van te merken. 
Maar in de loop van de komende vijftig jaar, ter-
wijl op de kleine papiermolens de produktie 
wordt gestaakt, ontwikkelt zich in Limburg een 
papiermakerscentrum van blijvende betekenis. 
Deze ontplooiing kenmerkt zich door een snelle 
overgang op mechanisering en de ontwikkeling 
van het grootbedrijf41). In 1819 behoort de pa-
piermolen van Plasmolen echter al niet meer bij 
de in Limburg genoemde molens. 
De ontwikkelingen in de papiernijverheid zijn 
ook voor de exploitatie van de molen van 
Plasmolen van betekenis. De papiermolen is wel-
iswaar in het begin van 1846 als zodanig nog in 
bedrijf, maar zal in mei van dat jaar worden stil 
gelegd. 
Bljkbaar is in het pachtcontract opgenomen, dat 
de pachters veranderingen aan de molens mogen 
aanbrengen, indien zij dit zelf betalen. In 1846 
vraagt de weduwe van Gerhard van Uum toe-
stemming aan het provinciaal bestuur om de 
watergraan- en rosmolen te mogen verplaatsen 
naar de hoger gelegen waterpapiermolen. Jan 
van Uum dient eveneens bij de overheid een ver-
zoek in om de papiermolen te mogen ombouwen 
tot olie- en pelmolen. Hij krijgt daar in januari 
1848 toestemming voor42). In 1865 wordt door 
Karel van Uum de molen opnieuw omgebouwd. 
De molen heeft dan twee koppels maalstenen. 
De watervoorziening van de molen gaat proble-
men opleveren. 
Omstreeks 1910 wordt als hulpkracht een benzi-
nemotor in gebruik genomen. De motor is af-
komstig van de Motoren- und Maschinenfabrik 
Ernst Kook GmbH uit Keulen-Ehrenfeld. Deze 

motor drijft met een aparte as, voorzien van een 
conische tandwieloverbrenging, de steenspil van 
het rechter koppel maalstenen aan43). 
Het gehele gebied rondom de bovenste molen is 
in het bezit van de familie Van Verschuer. In 1924 
overlijdt Adriaan Daniël van Verschuer. De erven 
verkopen het uitgestrekte landgoed met uitzon-
dering van de bovenste molen en enige andere 
gebouwen aan de 'Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten'. De watermolen komt in 
1978 aan mevrouw E.M. van der Biezen- barones 
Van Verschuer. 
Tot in de Tweede Wereldoorlog is de omgebouw-
de bovenste molen als korenmolen nog in bedrijf 
geweest. In de moeilijke oorlogsjaren beleeft het 
maalbedrijf een late nabloei. Uit de gehele om-
geving komen dan velen in de duisternis langs 
heimelijke wegen, met een pungel op de nek naar 
mulder Alphons Verouden. Alphons is een 
uiterst bekwaam vakman. Hij weet de molenste-
nen zo te scherpen en te vlakken, dat het meel 
koud in de zakken valt. Als slachtoffer van het 
oorlogsgeweld sterft de mulder op 18 oktober 
1944, dodelijk verwond door een granaatsplinter 
in zijn borst. Het molenrad is sedertdien stil blij-
ven staan. De molen vervalt. Van het grote stalen 
waterrad is nu nog een armoedig verroest ge-
raamte over. 

De oude papiermolen aan De Plasmolen (foto HJ.M. 
Spruijt). 
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Conflict om de maalplichtigen 
Zoals reeds vermeld is, heeft sinds 17 oktober 
1741 raadsheer Von Durham ook de korenmolen 
in erfpacht. Tevens heeft hij daarbij, ook voor 
zijn nakomelingen, het eeuwig banrecht verkre-
gen. Dit wil zeggen, dat er geen andere korenmo-
lens in de dorpen Mook en Middelaar gebouwd 
mogen worden of in dienst mogen worden geno-
men. Alle inwoners van Mook en Middelaar zijn 
verplicht hun graan op de korenmolen van Von 
Durham bij Plasmolen te laten malen. 
Op de Mookerheide wordt in 1774 een zoge-
naamd Colonisten Etablissement gesticht. Hier-
uit is de Biesselt ontstaan44). Rentmeester Mot-
mans uit Mook, een der kopers van grond van de 
kolonie, wil daar een windkoren- en pelmolen 
bouwen. Hij dient daarvoor op 26 september 
1775 bij de Kriegs- und Domainen Kammer te 
Kleef een verzoek in. De erven Von Durham pro-
testeren tegen dit voornemen van Motmans. Zij 
zijn van mening, dat ook de bewoners van de 
nieuwe kolonie 'zwangspflichtig' zijn aan de mo-
len van Plasmolen. Er wordt een onderzoek in-
gesteld naar de mogelijkheden om bij de kolonie 
toch een molen te laten bouwen en niet in con-
flict te komen met de erven Von Durham. De 
raadsheren Hildebrandt en Lilienthal krijgen de 
opdracht dit uit te zoeken. Ze constateren, dat 
als de bewoners van de nieuwe kolonie met hun 
graan naar de korenmolen van Plasmolen moe-
ten gaan, ze wel erg veel tijd kwijt zijn met trans-
port. Ook beschikt niet iedereen over een wagen 
met een trekdier. Naast een paard is daar ook een 
os voor in gebruik. De nieuwe kolonie ligt al een 
half uur gaans van het dorp Mook. Daar komt 
bij, dat de korenmolen van Plasmolen soms in 
droge perioden door gebrek aan voldoende water 
stil komt te liggen. Er wordt tevens gekeken naar 
het aantal maalplichtige dorpsbewoners van 
Mook en Middelaar. Hiervoor is een onderzoek 
van raadsheer Staffelstein uit 1739 gebruikt. Dit 
onderzoek is verricht op verzoek van Von Dur-
ham, als deze van plan is om de korenmolen bij 
Plasmolen te pachten. Hildebrandt en Lilienthal 
constateren verder, dat er in beide dorpen teza-
men 637 maalplichtige personen wonen: in Mid-
delaar 248 en in Mook 389 personen. Intussen is 
de bevolking toegenomen, dus ook het aantal 
maalplichtigen aan de korenmolen van Plasmo-
len. Als nu Motmans toestemming krijgt om de 
windkorenmolen bij de Biesseltse kolonie te bou-
wen, zal dit nauwelijks effect hebben op het aan-
tal maalplichtigen van de korenmolen van de er-
ven Von Durham. 
De Krieges- und Domainen Kammer bericht aan 
de koninklijke Pruisische regering te Berlijn, dat 
er geen gronden gevonden zijn om het verzoek 
van Motmans af te wijzen. Hierop protesteren de 
erven Von Durham opnieuw. Ze beroepen zich 

Het watervalletje bij de ingang van de Plasmolensche-
weg, nu Sint Maartensweg, aangelegd in 1910. Vóór 
die tijd stroomde de beek door het Molendals vijvert-
je, zoals nog steeds aangegeven op kadasterkaarten 

op het erfpachtverdrag van oktober 1741. Tot nu 
toe zijn ze best in staat geweest de gezamenlijke 
Mookse en Middelaarse ingezetenen van dienst 
te zijn. Er is geen enkele klacht geweest en de ko-
renmolen is in een uitstekende conditie. Ze vra-
gen het verzoek van Motmans af te wijzen. 
Mocht dat niet gebeuren, dan zullen ze gerechte-
lijke stappen ondernemen om de bouw van de 
windkorenmolen op de Mookerheide te verhin-
deren. Baron de Dalichon, als vertegenwoordiger 
van de erven Von Durham (raadsheer von Dur-
ham is zijn schoonvader) krijgt uit Berlijn te ho-
ren dat hij niets te vrezen heeft: de klandizie van 
de molen zal niet teruglopen. De rechten voor 
beide molens, zowel die van de erven Von Dur-
ham als die van Motmans, worden gegaran-
deerd. Ze kunnen daarom Motmans niet langs 
gerechtelijke weg beletten een molen te bouwen. 
De molen van Motmans wordt eind augustus 
1778 in gebruik genomen. Niet lang heeft deze 
molen dienst gedaan. Omstreeks 1833 is de Bies-
seltse molen in het bezit gekomen van Gerard 
A(e)rts uit Swolgen. Hij heeft de molen op de 
Biesselt laten afbreken en in zijn woonplaats 
weer laten opbouwen. Tot eind 1944 is de molen 
daar in gebruik geweest. De Duitse bezetters heb-
ben deze molen op hun terugtocht in brand 
gestoken. De molen is totaal uitgebrand en niet 
weer opgebouwd45). 
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Watervoorziening van de molens 
De beide watermolens gebruiken water, dat door 
enkele smalle beekjes van de hellingen van de 
Kiekberg of het Koningsbos en de St. Jansberg 
wordt aangevoerd. De bovenste molen, de pa-
piermolen, ontvangt de nodige energie van het 
water, dat via de Sprunkelbeek of Molenbeek uit 
het Groene Water komt. Deze stuwvijver, de wij-
er, is achter een kunstmatige dam hoger in het 
bos gelegen. Het wateroppervlak van het Groene 
Water ligt op ongeveer +32 m NAP. In deze wij-
er is een vierkante stenen instelbare overloop ge-
bouwd. Hierdoor kan zo lang mogelijk gebruik 
gemaakt worden van het in het Groene Water 
verzamelde water. Toch is dit niet genoeg. In een 
vergunning van 1863 om wijzigingen aan de wa-
termolen te mogen aanbrengen staat, dat de 
adressant (baron van Verschuer) de verschillende 
watersprengen, die in de westelijke helling van de 
St. Jansberg bestaan, mag samenbrengen en in 
kommen opvangen. Door middel van daarvoor 
aangelegde watergeleidingen mag dit water naar 
de bestaande vijver onmiddellijk boven de mo-
len worden geleid. Hij mag bovendien een nieu-
we vijver aanleggen. Het is dus goed mogelijk 
dat zelfs de drie vijvers, halverwege de Helweg 
en de Zwarteweg, ook als wijers voor de Plasmo-
lense watermolens zijn aangelegd. 
Oorspronkelijk heeft de bovenste molen één 
klein rad. Omstreeks 1846 wordt dat vervangen 
door twee raderen46). Hierover is enige onduide-

lijkheid. Er zijn in elk geval wel twee maalwer-
ken. In 1863 krijgt baron van Verschuer toestem-
ming de bovenste molen te verbouwen. Bij deze 
toestemming wordt een omschrijving gegeven 
van de bestaande toestand en de plannen van de 
baron. Alle genoemde maten zijn daarbij in ellen 
opgegeven. Voor een beter begrip zijn deze ma-
ten in (centi)meters omgerekend. De molen heeft 
dan een waterrad met een middellijn van 2,31 m, 
de breedte van de schoepen is 63 cm en de hoogte 
10 cm. Het midden van de as bevindt zich op 
2,22 m beneden het vaste kenmerk. Dit vaste 
kenmerk is een merkteken, dat aan de oostelijke 
gevel van het molenhuis aanwezig is. Het bevindt 
zich op dertig centimeter van de ingangsdeur en 
op vier centimeter boven de voeg, overeenko-
mende met de onderkant van de houten onder-
dorpel van de vensterramen in deze gevel. Niet 
duidelijk is of dit een apart in de gevel aange-
bracht merkteken is of dat de beschreven positie 
van het kenmerk als zodanig dienst doet. Een 
speciaal aangebracht merkteken in de genoemde 
gevel is momenteel echter aan de oostgevel niet 
terug te vinden. In 1877 wordt ook een vast punt 
genoemd, "zijnde een ijzeren bout die zich bevindt 
in de noordelijken gevel van den molen op 1,42 M 
van den oostelijken hoek, 0,94 M. boven de hard-
steenen dorpel van een half-cirkelvormig ven-
sterraam, op 0,04 M. afstand van den bovenkant 
van een ijzeren anker in dien gevel"48). 

Windmolen met woning van Willem Verouden langs de Rijksweg, rond 1900 (foto privé bezit). 
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Het Molendal met rechts de 'Theetuin'. Op de voorgrond het 'vijvertje boven de sluis' en daarachter 'het vijvertje 
onder' ook wel 'Molendals vijvertje' genoemd, waarop in de winter geschaatst werd, "maar we lieten dan de baron 
veurop gaon" vertelt Elly Verouden. Op de voorgrond links zien we de watergoot, voorbij het theehuis de achterkant 
van het woonhuis van de baron, en op de achtergrond het boerderijtje van Jan Peeters, bijgenaamd 'de Kruk'. De 
foto dateert uit de twintiger jaren en is in privé bezit. 

Later is het rad vergroot. Het heeft dan een dia-
meter van 3,66 m en is 0,92 m breed. 
Als gevolg van de verbetering van de watervoor-
ziening van de molen wil baron van Verschuer de 
molen voorzien van een groot rad van ongeveer 
4,8 m middellijn bij een breedte van 65 cm46). De 
bovenkant van het rad komt dan op 1.53 m bo-
ven het vaste kenmerk, het midden van de as op 
88 cm beneden dit merk. Ook wordt het molen-
huis enigszins verbouwd. De gevel waarin het 
vaste kenmerk zich bevindt bijft ongewijzigd. 
Rond 1877 is bij de bovenste molen het bovenslag-
rad vervangen door een veel groter houten rad 
met een diameter van 7,14 m en 0,64 m breed. 
Toch draait het rad van de bovenste molen niet 
efficiënt: er gaat veel water verloren. Het draait, 
als men buiten voor het rad staat, met de klok 
mee. 
De molen heeft een ijzeren gangwerk en een 
maalstoel van gietijzeren kolommen, die in de 
kelder zijn opgesteld. Het rechter aswiel drijft 
een rondsel op een tussenas aan. Beide wielen 
hebben ijzeren tanden. Aan de andere zijde van 
deze as bevindt zich een conische tandwielover-
brenging, die de stalen koningsspil met het 
spoorwiel, voorzien van houten tanden, aan-
drijft. Links en rechts van het spoorwiel bevindt 
zich een koppel maalstenen. Oorspronkelijk la-
gen er twee koppels 16-er Duitse stenen op de 

maalstoel. Een koppel is later vervangen door 
een koppel 17-er kunststenen43). 
De bovenste molen is een combinatie van een 
boven- en een middenslagmolen. Het water 
wordt niet alleen via een kanjel bovenaan, maar 
ook in het midden naar het molenrad gebracht. 
De maaiveldhoogte waar de molen staat ligt op 
ongeveer +19 m NAP. De kanjel voor de aan-
voer van het water ligt bij de molen op ongeveer 
drie meter boven het maaiveld. 

De onderste molen, de korenmolen, ontvangt het 
benodigde water van de grote molenvijver, die 
gevoed wordt door het beekje dat in een dal in 
de buurt van de Helweg, de Helkuil, ontspringt, 
én het water afkomstig van de bovenste molen. 
Het wateroppervlak van de molenvijver ligt op 
ongeveer +15 m NAP. Achter de korenmolen 
ligt de maaiveldhoogte op ongeveer +12 m NAP. 
Uit de nog bestaande afbeeldingen van de koren-
molen is niet op te maken of de korenmolen een 
onder-, midden- of bovenslagmolen is geweest. 
De watervoorziening van de molens is niet altijd 
zonder problemen geweest. Vooral in het einde 
van de negentiende eeuw schijnt het zelfs zo ge-
weest te zijn dat niet iedere dag gemalen kon 
worden. Op een eikenhouten balk in de molen 
heeft met krijtletters gestaan: 'Vandaag voor 
niets, morgen voor geld'. 
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Nog andere molens 
De twee watermolens zijn niet de enige molens, 
die er bij Plasmolen hebben gestaan. In 1862 
krijgt Karel van Uum van de gemeente Mook en 
Middelaar voor dertig jaar het recht van opstal 
voor een windkorenmolen op de heuvelrand 
langs de Rijksweg. Hiervoor is een oppervlakte 
van 56 roeden heide- en zandgrond afgemeten. 
Het perceel, kadastraal bekend onder Sectie B, 
no. 721, krijgt hij tegen een jaarlijkse pachtprijs 
van twee gulden. Een voorwaarde is, dat Karel 
van Uum binnen drie maanden na de dagteke-
ning van de pachtovereenkomst de molen moet 
hebben gebouwd. De windkorenmolen die wordt 
gebouwd, is een zogenaamde grondzeiler met 
een fraaie witte romp en een houten gevlucht met 
een lengte van ongeveer 23 meter. Oorspronke-
lijk is de kap gedekt met planken voorzien van 
geasfalteerd papier. De molen is bij de ouderen 
bekend om zijn rood-wit-blauwe wieken. Aan de 
voet van de berg bouwt Karel van Uum een wo-
ning, die later een herberg wordt. Voordat Karel 
van Uum zijn windkorenmolen bouwt is hij eerst 
nog molenaar op de onderste molen geweest. 
In 1845 is Karel van Uum koning van het St. Se-
bastianusgilde van Middelaar. De tekst van zijn 
koningsplaat luidt: 

Ofschoon ik ben zonder wijf 
Schoot ik den vogel toch op 't lijf 

Een ander maal probeer ik 't weder 
En donder hem nog eens te neder 

En zoo God verleent de gunst 
Zal hij door toeval of door kunst 

Voor 't derde maal ook wel weer vallen 
Dan ben ik keizer van u allen 

Mijn vader, die nu rust in 't graf 
Schoot hem ook viermaal wakker af 
Nog eens, ik zeg, ik houw er tegen 
En zal het nog wel tweemaal vegen 

Karel van Uum 
1845 

Uit de tekst van dit schild blijkt, dat Karel van 
Uum graag keizer wil worden. Of hem dat gelukt 
is, is niet bekend. De tekst klinkt wel rauw. Zijn 
vader Gradus van Uum (*1777- + 1826) voelt het 
beter aan. Deze is ook molenaar op de onderste 
molen geweest. In 1814 is Gradus keizer van het 
Middelaarse gilde. Hij laat de volgende tekst op 
zijn keizersplaat graveren: 

29 junij 
De Molenaar Gr. van Uum 
schiet driemaal na elkaar 

De Vogel wakker af 
alhier te Middelaar 

Daarom draagt hij deez Plaat 
Voor zijn verdiende Loon 

ter Eere van ons Gild 
en Heijliegen Patroon 

Maar als de tijd is om 
en hij eens komt te sterven 
Moet St. Bastianus Beeld 

zijn Zilvere Plaat ook Erven 
1814 

Het laatste deel van de tekst van deze kei-
zersplaat kan betekenen, dat wanneer Gradus 
van Uum is overleden zijn keizersplaat om het 
beeld van St. Sebastianus in de kerk van Midde-
laar gehangen dient te worden. Of dit daadwer-
kelijk is gebeurd, is mogelijk bij oudere inwoners 
van Middelaar bekend. 
Gradus is een zoon van Frederik (Godefridus) 
van Uum (Uem), die omstreeks 1751 is geboren 
te Doesburg en woonachtig te Groesbeek. De 
aanduiding dat Frederik van Uum te Groesbeek 
woont wil niet zeggen, dat hiermede het dorp 
Groesbeek zelf wordt bedoeld. Het kan ook be-
tekenen dat ze wonen in de Groesbeekse enclave 
rond de Plasmolen. Frederik is in 1776 te Heu-
men gehuwd met de van Groesbeek afkomstige 
Elisabeth Nas (*. . . . - +1786). Zij zijn aan de 
Plasmolen gaan wonen. Zij kunnen familie zijn 
van de bij de bovenste molen genoemde Gradus 
Brons. Gradus Brons en zijn echtgenote, Joanna 
Haenebergh zijn namelijk enkele malen doopge-
tuigen bij kinderen van Frederik van Uum en 
Elisabeth Nas. Na het overlijden van Elisabeth 
Nas is Frederik van Uum gehuwd met Janet 
Hombergen. Uit de reeds genoemde lijsten van 
de volkstelling blijkt, dat Frederik in 1801 vijftig 
jaar oud is en zijn echtgenote achtenveertig. Bij 
hen in wonen vijf kinderen; de 22-jarige Gerard, 
de zestienjarige Jan, een twaalfjarige docher Ja-
net en twee zoons jonger dan twaalf jaar: Ar-
nold en Leonard. Janet, Arnold en Leonard zijn 
kinderen uit het tweede huwelijk van Frederik 
van Uum met Janet Hombergen. Er wonen ook 
nog twee dienstmeiden; Janet Gerrets en Wilhel-
mien Hombergen. In 1801 wordt Frederik van 
Uum als mulder op de water-korenmolen ge-
noemd. 
Gradus van Uum trouwt in 1802 te Middelaar 
met Theodora Derkx. In 1826 overlijdt Gradus. 
Hierdoor is ook de plaats van Keizer en Koning 
bij het St. Sebastianusgilde te Middelaar vrij 
gekomen47). Theodora zet het molenbedrijf dan 
nog tot 1847 zelfstandig voort. 
De reeds genoemde Karel, zoon van Gradus, 
overlijdt in 1880. De molen, het huis, de schuur 
en de stal worden verkocht aan Theodorus Lin-
ders, een landbouwer uit Ottersum. 
Willem Adrianus Verouden, schoonzoon van 
Karel van Uum, zet het molenbedrijf op de 
windmolen voort. Hij heeft de molen in 1880 ge-
kocht. Willem overlijdt in 1905 en laat drie min-
derjarige kinderen achter. Alphons Verouden, 
Willems zoon, is ook nog enige tijd molenaar op 
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Gravure 'De Papiermaaker' van Jan Luiken. 
Beeld van Sint Sebastianus in de kerk 
van Middelaar (foto Monumentenzorg). 

de windkorenmolen geweest, voordat hij in 1910 
naar de tot korenmolen omgebouwde papiermo-
len gaat. In 1907 heeft Willem Geerlings uit Arn-
hem de windmolen gekocht. Al in 1911 verkoopt 
Geerlings de molen en de andere gebouwen aan 
Peter Hubert Gommans, molenaar uit Sevenum. 
Gommans heeft naast de molen nog een houten 
uitzichttoren laten bouwen. Vandaar heeft men 
een prachtig uitzicht over de omgeving. 
Nadat Gommans de molen in 1919 heeft ver-
kocht aan Sibendyna Marya van den Berg uit Nij-
megen worden in 1920 de wieken van de molen 
gehaald. Door het aangebrachte rietdek worden 
de slanke lijnen van de molen verstoord. De mo-
lenromp wordt dan gebruikt als atelier van de 
kunstschilder Leo Niehorster. Vanaf 1930 woont 
de Friese arts Albert Daan in deze molen43). Aan 

het eind van de Tweede Wereldoorlog is het 
restant van de windkorenmolen met de andere 
bebouwing van Plasmolen geheel verwoest49). 
Op de zogenaamde Tranchot en Müffling-kaart, 
welke tussen 1803 en 1820 is verkend, staat bij de 
Riethorst langs de Molenbeek An der Gort-
Meule'. De weg hier heeft de naam Gortmolense-
dijk gedragen. In de kadasterboeken te Mook is 
er in de gemeente Mook en Middelaar omstreeks 
1826 slechts sprake van drie molens; twee water-
molens (bij Plasmolen) en een windmolen (op de 
Biesselt)36). Onder een Gort-Meule wordt ver-
staan een pelmolen die het graan niet vermaalt 
tot meel, maar plet tot gort. Met de Gort-Meule 
bij de Riethorst wordt niets anders bedoeld dan 
de onderste molen bij Plasmolen, die ook in 
staat is geweest het graan te pletten. 
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Pachtcontract van de Plasmolense bouwhof 
Aangezien het scheppen van papier een totaal 
andere bezigheid is dan het beheren van een boe-
renbedrijf is de bovenste molen ook wel los van 
het omringende bouw- en weideland verpacht. In 
het pachtcontract betreffende de Plasmolense 
bouwhof van 1 maart 1827 is dit namelijk het 
geval. De Plasmolense bouwhof is dan in het be-
zit van Johan Friedrich Wülsing Jacobszoon uit 
Elberfeld. De nieuwe pachter wordt Peter van 
Ryswyck. Waar deze Peter van Ryswyck vandaan 
komt is niet echt duidelijk. Het wordt niet in het 
pachtcontract vermeld. De familienaam van Rys-
wyck komt in de tijd te Mook wel voor. Verschil-
lende leden van de Antoniusbroederschap dra-
gen deze naam. Peter is mogelijk de in 1787 ge-
boren zoon van Gerardus van Ryswyck uit Kat-
wijk en Elisabeth Goossens uit Mook20). Of hij 
ook dezelfde is als de uit Mook afkomstige Peter 
van Ryswyck, die in 1820 te Middelaar trouwt 
met Gertrudis Bosmans kan niet beantwoord 
worden50). In 1826 komt in Middelaar ook nog 
de Cultivateur Pierre van Ryswyck voor36). 
Het pachtcontract omvat de onder Middelaar en 
Groesbeek gelegen Plasmolense Bouwhof, be-
staande uit een huis, een schuur en een tuin. Ver-
der de volgende bouw- en weidelanderijen: 
a. het grote veld no 10 van de kaart; 
b. de tot nu toe bij de bovenste molen behorende 

171 roede no 3 van de kaart; 
c. het bestaande weideland no 12 en 18 van de 

kaart. 
Waar de hier genoemde kaart zich bevindt is ech-
ter onbekend. 
De onder b. genoemde grond behoort tot dan bij 
de bovenste molen, maar is kennelijk met dit 
pachtcontract daar los van gekomen en gelijk 
met de Plasmolense bouwhof aan Peter van Rys-
wyck verpacht. Of dit al eens eerder zo is ge-

Een goed verzorgde indruk maakt de 
Bovenste Plasmolen rond de eeuw-
wisseling (foto privé bezit). 

In 1947 werd door de 'Wederopbouw' 
het aquaduct van de watermolen pro-
visorisch, maar zeker niet vakkundig, 
hersteld. Het water zou immers bo-
ven het waterrad links moeten uitko-
men (foto privé bezit). 

beurd is niet bekend. Uit niets blijkt verder, dat 
van Ryswyck ook de bovenste molen gepacht 
zou hebben. 
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De pacht geldt voor zes achtereenvolgende jaren 
en begint op 1 mei 1827. Jaarlijks op 1 december 
moet de pachtsom van 250 gulden Hollands wor-
den betaald, de eerste maal op 1 december 1827. 

In het pachtcontract worden de rechten en plich-
ten van de pachter omschreven. De pachter dient 
alle lasten en verplichtingen vanwege de Midde-
laarse en Groesbeekse overheid te betalen51). Hij 
mag daar niets van in korting brengen op de 
pachtsom. Als de pachter nog andere landerijen 
heeft gepacht dient hij er voor te zorgen, dat de 
lasten hiervan ook op tijd worden betaald. Hij 
hoeft de pacht daarvan niet te beëindigen. Het 
steken van plaggen onder eiken en beuken is hem 
op straffe van een boete van tien gulden verbo-
den. Ook het hakken van hout op de door hem 
gepachte grond is zonder toestemming van de 
verpachter verboden. Het huis en de schuur 
dient hij goed te onderhouden. Reparaties, die 
niet meer dan vijf Reichsthalers kosten moet hij 
zelf verrichten. De pachter mag geen mest of stro 
afkomstig van de Plasmolense bouwhof op an-
dere door hem gepachte landerijen brengen. In-
dien hij na zes jaar de pacht niet wil voortzetten 
mag hij de mest van de boerderij niet meer ge-
bruiken. Bij eventuele vorst- of hagelschade of 
oorlogsschade is hij van de goedheid van de ver-
pachter afhankelijk of deze hem een korting op 
de pachtsom verleent. De pachter dient bij het 
beëindigen van het pachtcontract, of indien door 
het niet naleven van de pachtvoorwaarden het 
contract beëindigd wordt, de gebouwen per 1 
mei te verlaten en de wei met de koolakker op St. 
Petrusdag (29 juni) de nieuwe pachter ter be-
schikking te stellen. Het bouwland moet stoppel-
bloot worden opgeleverd. Als zekerheid stelt de 
pachter zijn 'ganzes Mobilair Vermogen' Blijft 
de pachter in gebreke, dan verliest hij het pacht-
recht. De verpachter is dan gerechtigd het goed 
onmiddellijk aan een ander te verpachten52). In 
de gehele pachtovereenkomst wordt verder met 
geen woord gesproken over het gebruik van de 
bovenste molen. De Plasmolense Bouwhof heeft 
gelegen op de plaats waar nu het restaurant 
Plasmolense Hof is gevestigd. Tot 1902 is het nog 
een herberg genaamd Plasmolense Hoeve en ge-
pacht door de weduwe Verkroost. De nieuwe 
pachter is een zekere Mulders. Zijn dochter Nel 
trouwt met Gerrit van Eisen. Samen nemen zij 
de herberg en de boerderij over. 

Watermolens in de toekomst 
Hoewel veel watermolens buiten gebruik zijn 
gesteld, worden er in Duitsland weer een aantal 
gerestaureerd en in gebruik genomen. Ze doen 
dan dienst als kleine waterkrachtbronnen voor 
de opwekking van elektriciteit in landelijke ge-

bieden. Het aantal wordt op vijfduizend geschat 
en neemt nog steeds toe. 
Nederland met minder grote hoogteverschillen is 
hier natuurlijk niet mee te vergelijken. Hoewel 
ons land meer geschikt is voor windmolens heb-
ben toch talrijke watermolens energie geleverd 
voor diverse takken van nijverheid. Zo waren er 
vooral in het oosten en zuiden watermolens in 
gebruik als korenmolen, papiermolen, houtzaag-
molen, oliemolen enz. 
Gegevens van (niet meer bestaande) watermolens 
uit onze streken gaan terug tot in de achtste 
eeuw. In Gelderland wordt er een genoemd in het 
jaar 970. De nog bestaande Bisschopsmolen te 
Maastricht moet al voor 1099 zijn gebouwd53). 
Van andere nog bestaande molens is bekend dat 
ze dateren uit de dertiende of veertiende eeuw, 
zoals de Collse molen bij Tongelre (Eindhoven). 
De oudste bekende papiermolen in Noord-
Limburg is de van twee raderen voorziene 
onderslag-watermolen op de Niers bij Gennep 
geweest. In 1428 verleent Adolf van Kleef de Nij-
meegse koopman Wilhelm Boye hiervoor de 
concessie. Deze molen is tot in het begin van de 
zestiende eeuw in bedrijf5 4). Volgens de akte be-
treffende het schouwen van de Niers uit juni 
1555 blijkt de molenplaats dan al ruim twintig 
jaar toegemaakt55). 

Tekening van het aandrijfwerk in de machinekamer 
van de watermolen rond 1910. 
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Een kijkje binnen in de watermolen 
(foto Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg). 

gerestaureerd, zijn de watermolen van Wylre in 
Zuid-Limburg en de dubbele watermolen van de 
havezate Singraven bij Denekamp in Twente. 
Hier en daar verscholen en soms niet meer te 
herkennen liggen nog wel watermolens, die mo-
gelijk de moeite waard zijn om gerestaureerd te 
worden. 
Elektrische energie uit waterkracht kan onder 
andere gewonnen worden met behulp van een 
groot waterrad. Vooral als het gaat om kleinere 
hoeveelheden beschikbaar water, is een waterrad 
zelfs nog de beste oplossing. Een molen met een 
onderslagrad haalt een rendement van maximaal 
vijfendertig procent. Het gebruik van de mid-
denslag- of een boven-terugslagrad geeft een ren-
dement van ongeveer zestig procent. Een boven-
overslagrad haalt zeventig procent515). Met een 

Alfons Verouden, bezig met het 'bil-
len' van één van de molenstenen in de 
watermolen (foto privé bezit). 

Door de toename van het gebruik van door elek-
triciteit aangedreven machines hebben veel mole-
naars, ook die op. de windmolens, hun molen 
omgebouwd. Het waterrad of de wieken komen 
stil te staan en worden soms van de molens ver-
wijderd. Een enkele molenaar verbindt het rad of 
de wieken nog met een generator en wekt zijn 
eigen elektriciteit op, zoals ook gebeurd is bij de 
waterkorenmolen, die bij het Hotel De Plasmo-
len heeft gestaan. 
De kosten verbonden aan het onderhoud van een 
eigen generator kunnen niet meer concurreren 
met de dan geldende energieprijzen. Menige mo-
lenaar besluit om ook de generator maar af te 
danken. Langzaam verdwijnen veel molens uit 
het landschap. Een enkele blijft bestaan. Zeer 
bekende watermolens die weer worden of zijn 
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Detail van het imposante raderwerk 
in de watermolen (foto Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg). 

De Genneper Molen langs de Niers in 
Gennep was ook een watermolen (fo-
to privé bezit). 

Er is geen enkele klacht geweest, 
de molen is in een uitstekende conditie. 

modern waterrad, volgens de kennis van na 1880, 
is een nog grotere energie-overdracht haalbaar. 
Met behulp van zo'n waterrad kan tot maximaal 
tachtig procent van de val-energie van het water 
in elektrische energie omgezet worden. Afne-
mende watertoevoer heeft vrijwel geen invloed 
op dit hoge rendement57). 
Een waterrad is met nogal aanzienlijke kosten te 
herstellen of nieuw te bouwen. Het is tekenend 
voor de herwaardering voor de watermolens in 
Duitsland, dat er verschillende firma's zijn die 
zich weer toeleggen op de bouw van waterrade-
ren. Er zijn zelfs bouwpakketten van in de han-
del. De verwachting is dat het aantal energie-
leverende watermolens in Duitsland zich zal ver-
dubbelen. Een dergelijke ontwikkeling in Neder-
land kan enkele van de nog te restaureren water-

molens voor een verder verval en een definitieve 
sloop redden. 
Mogelijk kan in de toekomst ook de oude water-
molen van Plasmolen, als een van de weinige 
overgebleven historische monumenten in de ge-
meente Mook en Middelaar, gerestaureerd wor-
den. Het rad zou ook weer kunnen draaien, bij-
voorbeeld voor de opwekking van milieuvriende-
lijke energie ten behoeve van de gebruiker van de 
molen, mits de hoeveelheid beschikbaar water 
dit tenminste toelaat. Wie weet kan een toekom-
stige gebruiker van de gerestaureerde watermolen 
van Plasmolen na verloop van tijd de erven Von 
Durham uit 1775 nazeggen: 
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Ad Smijers 

Water in de vijver, 
koren op de molen 

Het was wellicht toch een goede gedachte om, na 
alle historische en technische feiten rond de 
wind- en watermolens tot je te hebben laten 
doordringen, eens even stil te staan bij de mens 
achter deze imposante werktuigen uit vervlogen 
tijden, toestellen die respect afdwingen door hun 
vernuftige en tegelijkertijd simpele wijze van 
werken. Geen computer kan hier tegenop. 

De molen is vooral in Nederland een typisch ver-
schijnsel. De Nederlander is malende en dat wil 
hij weten ook. De hele wereld mag dat weten en 
de souvenirs doen ongevraagd hun propagan-
dawerk. Dat geldt zeker voor de windmolens. De 
watermolen is in dat opzicht min of meer achter-
gesteld, en dat is onverdiend. 
Natuurlijk mag de windmolen bogen op een 

meer imposante aanblik in het landschap door 
zijn prachtige wieken, maar wellicht veel mooier 
en nog meer ambachtelijk sieren de waterraderen 
de vaak bescheiden bouwsels waarin het rader-
werk van de watermolen is ondergebracht. Een-
voud siert niet alleen de mens! 

Die mens gaat pas nu meer waardering opbren-
gen voor de natuurlijke krachten waarmee zijn 
voorvaderen geprobeerd hebben de maatschap-
pij draaiende te houden. Geen elektriciteit, geen 
gas, geen kernenergie, maar de oerkracht van 
wind en water. Steeds vaker hoort men de roep 
naar die oude bronnen, niet om sentimentele of 
nostalgische overwegingen, maar omdat men 
ziet dat er iets mis gaat. De fossiele bronnen ra-
ken op, wind en water zullen blijven. 

Het Molendals vijvertje rond 1910 met op de achtergrond de Bovenste Molen, en nog verder naar achteren de nage-
bouwde 'Eiffeltoren'. Helemaal vooraan ligt de 'bleek' van J. Arts, ook wel Jan Papier genoemd (foto privé bezit). 
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Op de bovenverdieping van dit woon-
huis heeft de familie Verouden enige 
tijd gewoond. Elly Verouden is hier in 
1917 geboren. Links zien we het café 
en de speeltuin van Gommans, en 
daarboven de molen van de kunst-
schilder Leo Niehorster, later van 
dokter Daan (foto privé bezit). 

Die mens zoekt naar een evenwicht dat verstoord 
is. De molens in het landschap, die zo vaak on-
derwerp waren voor een ets of olieverf, vullen nu 
een fractie van een seconde de diafragma-
opening van een fototoestel en gaan als een kost-
bare herinnering mee naar huis. Niet de vreem-
deling, maar de Nederlander zelf laat familie en 
vrienden nu zien wat ze 'ontdekt' hebben, in hun 
eigen land nota bene. Het vakmanschap van de 
molenaar krijgt een onverwachte opwaardering, 
een toegevoegde waarde. Te laat. 

Och, hadden die arme tobbers van toen deze tijd 
mogen meemaken. Zouden ze nog één keer aan 
de deuropening van hun nering mogen staan en 
in de verte de ijzeren hoepels van de naderende 
'karren met peerd' over de grindweg mogen ho-
ren, met in hun kielzog de nieuwsgierige toe-
risten van nu. Wat zouden die toeristen opkijken 
van de verhalen die de molenaar hen kon vertel-
len over zijn harde leven. 
Wat weten die toeristen, wat weten wij allen trou-
wens, van de barre omstandigheden waaronder 
onze voorouders de kost moesten verdienen. Het 
was heus niet alles rozegeur en maneschijn in de 
tijden dat bijvoorbeeld onze molenaar Fons Ver-
ouden zijn zaak draaiende moest houden, in 
weer en wind. Fons kan het niet meer navertel-
len. Hij is meer dan vijftig jaar geleden, in okto-
ber 1944 door een granaatscherf getroffen en 
omgekomen. 

Na de dood van Fons Verouden is ook 'zijn mo-
len' stil komen liggen. Het indrukwekkende wa-
terrad van zeven meter doorsnee is sindsdien aan 
de elementen overgeleverd en voor een groot deel 
weggeroest. Slechts de naaf en enkele spaken 
herinneren aan een trots verleden. In het bin-
nenste is het raderwerk voor een groot deel in-
takt gebleven. Zelfs de zware eencylinder-motor 

in de kelderruimte, die in noodgevallen de molen 
van energie voorzag, ligt daar als een mummie in 
de catacombe te getuigen van een lang vervlogen 
werkzaam leven. Wat jammer dat zoveel onder-
delen verdwenen zijn, gesloopt en meegenomen 
door 'kenners' van het vak, als een souvenir dat 
zoveel mooier lijkt dan een tegeltje met molen. 

Het zijn vaak kleine onderdelen zoals een olie-
kijkglas of een toerenregelaar die kleur gaven 
aan het hart van de molen, de machinekamer. 
Kleine apparaatjes, ambachtelijk gemaakt en 
voorzien van een koperen omhulsel: geelkoper of 
roodkoper dat eens in de veertien dagen gepoetst 
moest worden door één van de dochters van Ver-
ouden, want de molen kon alleen draaiende ge-
houden worden door de inzet van de hele fami-
lie. 
Dochter Elly, nu bijna tachtig, was één van hen. 
De jaren zijn haar nauwelijks aan te zien. Vitaal 
en veerkrachtig zit ze klaar om elk vleugje herin-
nering uit haar jonge jaren zo duidelijk mogelijk 
weer te geven. 

Fons Verouden had de wind niet mee, om maar 
eens in molenaarstermen te spreken. Na zes jaren 
getrouwd te zijn verloor hij in 1922 zijn vrouw 
ten gevolge van tuberculose. Enkele jaren later 
huwde hij de vrouw die ook zijn metgezel zou 
worden op de molen. De dochters werden uit-
sluitend ingeschakeld als ze vrij waren van 
school. Er was altijd werk aan de winkel en 
'Pa was streng'. 

De klantenkring strekte zich uit tot ver in de om-
geving, tot Milsbeek, de St Jansberg en Groes-
beek. De bekende veevoederfabriek Havens in 
Vierlingsbeek was vaste leverancier van het graan 
dat in de Plasmolen gemalen werd en doorgele-
verd naar de boeren in de omgeving. 
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Havens liet het graan per Jansen Boot uit Venlo 
aanleveren bij Wim Tissen aan de loswal in 
Mook. Voerman Jan Derks, grootvader van de 
huidige paardenkoetsier, zorgde voor transport 
naar Plasmolen, alles met de 'korte kar' die bij 
de molen veel beter kon keren dan een platte 
vierwielige wagen. 

Verouden had iets speciaals: het leek of hij kon 
toveren. Hij maalde het meel 'koud in de zak', 
en dat kwam de kwaliteit ten goede. Geen broei-
effect in de voorraad en dus geen schimmelvor-
ming of verlies aan smaak, dat was het geheim. 

Vooral in de oorlogsjaren hebben zijn dorpsgeno-
ten enorme steun ondervonden van de mulder, die 
vanwege de controle de avonduren gebruikte om 
clandestien te malen, tegen een cent per pond, 
een redelijke prijs voor die tijd. Ook de paters en 
zusters van Molenhoek en Mook, ook de pastoor 
en de burgemeester wisten een goed produkt op 
prijs te stellen. Als Verouden de maïs gemalen 
had, dan was het ook maizena dat klaar was 

de zandsteen regelmatig van water voorzien wor-
den. In later tijden heeft Verouden de slijpsteen 
aangesloten op het mechanisch gedeelte van de 
molen; het draaiwerk werd dan via kernlederen 
drijfriemen overgebracht van de ene naar de an-
dere as, en de molen draaide extra langzaam op 
het water uit het Molendalvijvertje, ook wel het 
'vijvertje onder' genoemd. Bij de ingang van het 
vijverbeekje was een houten stop aangebracht 
die dan verwijderd werd. Door de geringere wa-
terhoeveelheid werd het verbruik zodoende tot 
een minimum beperkt. 

Het echte maal werk werd gevoed vanuit het 'vij-
vertje boven de sluis'. Nadat de schuif werd 
opengezet, stroomde het water via de kanjel, een 
ijzeren goot, naar de bovenkant van het water-
rad en deed daar zijn werk. Om het waterpeil van 
dit vijvertje te regelen werd bovenaan bij het 
Groene Water eveneens een schuif opengezet, al-
dus Elly. "Maar in de oorlog kwam het vaak voor 
dat ik 's nachts om twaalf uur die schuif pas 
dicht mocht zetten. Zö lang werd er gewerkt!' 

Fons Verouden poseert hier met links 
zijn dochter Thea en rechts één van 
haar nichten (foto privé bezit). 

voor de heerlijkste pudding. Van de tarwe- en 
roggekorrel wist de molenaar de meest perfecte 
bloem of griesmeel te maken, klaar voor over-
heerlijk brood of cake of lammetjespap. 
Het geheim van Verouden zat hem in de blauwe 
steen waarmee hij de specialiteiten maalde, de la-
vasteen uit de Eiffel, die nu nog te vinden is in 
het molengebouwtje, dicht bij het raam. 

Voor het grove werk zoals het veevoer werd de 
zogenoemde kunststeen gebruikt. Deze moest 
dan ook regelmatig gescherpt worden, door-
gaans om de twee weken op zondag. Het scher-
pen, ook wel 'billen' genoemd, was een dagtaak 
voor de molenaar. Als de 'bikkers', de hamers 
voor het scherpen, geslepen moesten worden, 
werden de dochters ingeschakeld: de slijpsteen 
hiervoor moest immers handmatig gedraaid en 

Vooral in de winter waren er problemen. Het vee 
stond op stal en er moest bijgevoerd worden. De 
boeren en de molenaar hadden het er druk mee, 
en uitgerekend in de vorstperiode was er geen 
water, óf het waterrad was vastgevroren. Voor 
het ontdooien had Verouden een radicaal mid-
del. Een aantal oude fietsbanden werd in de pe-
troleum gedrenkt en met een bonenstaak naar de 
aslagers gebracht. Enkele lucifers deden hierna 
hun werk en de molenaar en zijn vrouw deden de 
rest. "Wat heeft moeder toen veel kou geleden". 
Als er helemaal geen water meer was, dan nam de 
oude dieselmotor het over: de eencylinder Deutz 
Otto, een regelrechte opvolger van de stoomma-
chine. Later is deze eenpitter vervangen door het 
ingenieuze apparaat van Ernst Kook dat nu nog 
in het molengebouw staat te wachten op betere 
tijden. 
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Met een bijna nostalgisch genoegen kan Elly er-
over vertellen, over haar jeugdjaren in het mole-
naarshuis waar de vrije tijd verzadigd was van 
werken. Haar tweede moeder en beide zussen 
waren niet weg te denken in het molenaars-
bestaan, ongeacht of de grote koekplaten van 
Havens machinaal gebroken moesten worden, of 
dat moeder 'even' een kar met zakken rogge loste 
terwijl de voerman in de molen een praatje 
maakte met de molenaar. Die koeken werden 
door Havens in grote zware plakken aangeleverd 
en in kleinere stukken gebroken door de koeken-
breker, die ook weer door het molenrad werd aan-
gedreven. Elly herinnert zich dat van die veekoe-
ken wel eens een papje gemaakt werd om te ge-
bruiken als geneesmiddel tegen bloedzweren! 
De boeren betaalden doorgaans voor het maal-
werk pas na het binnenhalen van de nieuwe 
oogst, meestal na 1 november. Niet eerder kon de 
pacht voor de molen aan de baron betaald wor-
den. 
Dat de molen ook een soort van 'waaggebouw' was 
weten maar weinigen. Boven aan de heuvel stond 
naast de windmolen een pand dat diende als sa-
natorium voor tbc-patiënten van Dr Daan. Tel-
kens aan het begin van de maand werden de pa-
tiënten ter controle gewogen op de weegschaal 
van het molenhuis. Voor Elly en Thea was deze 
gebeurtenis zo interessant dat ze besloten ook 
zichzelf te gaan controleren. De gegevens werden 
keurig geregistreerd, met een schoolkrijtje, op 
een van de zijschotten van de maïsgoot. 

Alphons Verouden is de laatste molenaar ge-
weest. Hem werd het vakmanschap met de pap-
lepel ingegeven. Zijn grootvader Karel van 
Uum deed dit werk al sinds de vorige eeuw. 
Oorspronkelijk was hij de molenaar op de On-
derste Plasmolen aan de overkant van de Rijks-
weg. Na onenigheid met de eigenaar vertrok hij 
naar de heuvel en bouwde daar een windmolen 
en een herberg. Toen hij in 1880 overleed nam 
zijn schoonzoon Willem Verouden de molen 
over. Diens zoon Alphons werd in 1910 zijn op-
volger, maar toonde eveneens belangstelling voor 
de Bovenste Plasmolen. Zijn geheim van vak-
manschap zat hem in het vakkundig scherpen 
van de maalstenen waardoor het meel 'koud' in 
de zakken viel. Hierdoor kreeg hij zijn ver-
maardheid tot ver in de omgeving. 

Zijn goede naam kreeg hij ook door de snelheid 
waarmee de maalopdrachten werden uitgevoerd. 
Hard werken en goed organiseren waren twee fac-
toren waarop de molen dreef, én de twee koppels 
molenstenen. Zonder de inzet van de hele familie 
zou het waarschijnlijk niet gelukt zijn. Elly kan 
erover meepraten. Haar vrije tijd was werktijd, 
al was het maar om elke keer dat op volle capaci-

Na gedane arbeid: Fons Verouden in gesprek met de 
heer Kühn uit Milsbeek (foto privé bezit). 

teit gemalen moest worden de heuvel op te ren-
nen om de schuif bij het Groene Water open te 
zetten, of elke dag genoeg emmers water klaar te 
zetten voor het huishouden, water dat zomaar 
uit het vijvertje geschept kon worden en zuiver 
genoeg was voor het bereiden van de koffie, de 
soep en de maaltijd. Voor Elly was het een dage-
lijkse ceremonie als moeder de laatste opdrach-
ten doorgaf: "El, haal effen vier emmers water, 
het poortje dicht en de hond loslaten". 

Met de dood van molenaar Fons Verouden is 
ook de molen stil komen te liggen. Water was er 
nog genoeg en het waterrad had de oorlog over-
leefd. De 82 schoepen stonden recht overeind als 
wilden ze getuigen van een eeuwig leven, maar de 
ziel was eruit. Ook de molen werd voor eeuwig 
het zwijgen opgelegd. 

Of misschien toch niet? Momenteel worden alle 
mogelijkheden onderzocht om tot restauratie 
van deze watermolen te komen, een heel bijzon-
dere, een zeldzame zowel bovenslag- als mid-
denslagmolen. Restauratie is 'koren op de molen' 
voor iedereen die dit monument een warm hart 
toedraagt. 
Water in de vijver is er voldoende, maar de florij-
nen ontbreken. 
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Midde laa r . Wie actief wil meewerken of mate r iaa l 
besch ikbaa r heeft kan contac t o p n e m e n met een der 
bes tuurs leden 

Men kan ook Vriend van de Grenss teen worden d o o r 
een min imale b i jd rage van 25 gulden te betalen op 
bankreken ing 12.20.04.817 van de R a b o b a n k in 
M o o k . Ons p o s t b a n k n u m m e r is 144 46 50. 

Voor dat bedrag on tvang t men elk kwar taa l het t i jd-
schr i f t Rond de Grenss teen en ui tnodigingen voor 
d o o r De Grenss teen te organiseren lezingen of expo-
sities. 
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secre tar iaa t . 
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