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Een vern+,egen windnolen met een moeilíjke start.
De vroegste geschiedenís van windmolen'De Roosdonck'.

doorKees Ve*ooijen (redactie Tjeu Hermans)

Herzieningvan dateing en lokatie van Wcent van Gogh's AEtarel 'Vrouw 
,was uitspreidend op een veldje'

Niet Den Haag maar Nuenen.
- doorfackvan Hoek (redactie Hans Korpenhoek)

De kleren maken de hertog!
Hoe hertoglon II na 700 jaar nieuwe kleren lveeg.
- door ranWemmix en Piet van den Heuvel Qedactie rohn parmentier)
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De Drijehornick

De Dijehomick is opgericht in L971.Deze vereni-
ging stelt zich ten doel mensen die lslengstslling
hebben voor de lokale geschiedenis met elkaar in
contact te brengen .Dezn dssfufslling resulteert on-
der andere in de volgende activiteiten:
- Ir-itrgen en excursies
- Heemkundige bibliotheek
- Werk- en studiegroepen
- Verzamelen van voorwe{pen, foto's, bidprent-

jes, genealogische documenten e.d. van heem-
kundige waarde

- Heemkundige publikaties over Nuenen e.o.
- Archeologisch en historisch onderzoek over

Nuenen c.a.
- VerenigingsbladDe Dijehomickels
- Behoud van cultuur en monnmenten in Nuenen

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt
Í 30,00 per jaar voor het eerste gezinslid en / 10,00
voor elk volgend. U kunt het lidmaatschap aanwa-
gen bij: ChÍis van Cuyck, Weverstraat 57,040-
28Yl&. Het adres van de Heemkundekring De
Drijehornick is: p/a Het Klooster, Park 1,5621 GA
Nuenen.

Bestuurssamenstelling
- J. Smits: Voorzitter
- H. Korpershoek secretaris
- Ch. van Cuyck; Psnningmeester
- H. van der Wal: Bestuurslid
- G. van Erkel Bestuurslid
- M. van Rooij: Besturuslid
- N. Nagtegaat Bestuurslid

040-2831402
040-2835836
0/0.-283/.16/.
040,-2832579
04p,-283264
040,-28315M
0q-283r769
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De Drtjehorniclcels

De Dijehomiclccls is het orgaan van de Nuenense
heemkundekring De Drijehornick. De naam Drije-
hornickels is een samentrekking van de yslsniginlgs-

naam met het Engelse woord 'chronicle', dat kro-
niek oftewel chronologsch verhaal betekent. Het
blad verschijnt drie maal per jaar.

Onderverpen
Artikelen over geschisdsnis, archeologie, cultuur,
genealogie, kunstgeschiedenis, geografie etc. van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Koprj
De redactie stelt een actieve bijdrage van de leden
zeer op prïs. Minder ervaren schrijvers en onder-
zoekers knnnen altijd om de hulp van redacdeleden
wagen. Ook publikaties van niet-leden worden na-
tuurlijk r.eer gewaardeerd. Gelieve koprj gegpt of,
bij voorkeu, op diskette (met ygrmslÍling van de
gebruikte tekstverwerker) aan te leveren bij Tjeu
ffelpans, Vredehof 6,567LDS. U kunt uwbijdrage
ook mailen: RobVerhallen@hotmail.com.

Redactie
De redactie bestaat uit: Tjeu Hermans (040-
?342999), Ffans Korpershoek (04G2835836), Nico
Nagtegaal (040-2831769), John Parmentier (040-
28455tL) en Rob Verhallen (W-28Y7L0).

Bezorging en abonnementen
Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden;
per gezin (één adres) Cen exemplaar. Abonne-
mentskosten voor niet-leden bedragen f 20,00. Los-
se n tmers kosten fL0,00. Bel voor abonnement en
bezorging ïjeu Hermatts.
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EEN \TERZWEGEN WINDMOLEN
METEENMOEILUKE START

De woegste geschiedenis van windmolen 'De RoosdonclC

door: IGes Verl<ooijen
rednctie: Tieu Hermans

De windmolery gelegen in het landelijk gebied de Roosdonken aan de Gerwenseweg te Nuenen, heeft
na haar opichting gedurende ongeveer 100 jaren geen naírm gehaà- Dit 'geen nclnm hebben' lcnn op
twee marieren worden uitgelegd Een uitleg is dat in de archieven van dc gemeente Nuenen over de
beginjaren van de molen weinig maÍeiaal te vinden is. Een andere verHaing is daÍ de molen pas
omstreela 1972 , fte de restatratie door de gemeente Nuenen, zijn huidige ncuun 'De Roosd.onck'
heeft gelaegen. Hij laeeg een naífinplaat op de kap en ineeru heette de molen zo.
In menig geschift over de molen en in dc mondelinge overleveing vindt men vaak beweingen, die
niet door historisch onderzoek wordcn gestaafd of onjuist zíjn. h behoeft zelfs de informatiefoldcr
bij de ingang van de molen enige conectie. Aan het eind van dit artil(el is een 'bloemlaing' van
onjuiste informa.tie opgenornen.Wïj hopen met dit artil(Êl enige helderheid te brengen in de donkere
beginjarenvan de molen erteerdere onjuiste informatie recht te zetten.

i"=ï.-Ë

Afteeldingl. De winfunolen de Roosdonch achtenijde. Foto l{ees Verkooijen.
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De bouwheer en ziin gain

De molen is gebouwd door Marcelis van den Eijnden.
Hij was geboren te Veldhoven op 7-9-1817 en huwde
aldaar op 7-9-LW met Johanna Maria Verberne. Te
Veldhoven werden uit dit huwelijk vijf kinderen gebo-
ren. Marcelis was toen timmennan van beroep. Om-
streeks 1855 verhuisde hij met zijn gpzin naar Domme-
len, waar hij landbouwer werd '/. Te Dommelen
werden nog eens vijf kinderen geboren,

Van landbouwer neírr molenbouwer

Marcefu inmiddels landbouwer te Dommelen, liet
hoogstwaarschijolijk àjngraen malen op de dichtstbij
zijnde molen, de Dommelse watermolen. Wat hem er
toe gebracht heeft een molen te gaanbouwen is ondui-
delijk. Misschien was het de onwede die bij menige
boer bestond over de schade die landerijen opliepen
bij een te hoog opgevoerde waterstand. Misschien
heeft het huwelijk van àjn mon Gerardus met de mo-
lenaarsdochter Johanna Maria de l-aure uit loon op

Gezinsstaatvan Martelis van dcn Eijnden en fohanna MariaVefreme.Van de kinderen, díe eníge relatie hebben
met de Nuenense windtnolen of methetmolenaanvakis aanwtllendc informatie gegeven-

Marcelis van den EUNDEN, geb. Veldhoven 07-09-1817, overl. Dommelen02-01-1812.
Trouwt te Veldhoven op 07-@-1844 met Johanna Maria VERBERNE, geb.Veldhoven 25-09-1821, dr. van
Cornelis VERBERNE en Petronella HUUPER*S.

Uit dit huwelijk:

1 Comelia van den EUNDEN, geb. Veldhoven 19-06-1845.

2 Waltenrs yan den EUNDEN, geb. Veldhoven29-07-L86.

3 Gerardus van den EUITIDEN, timmerman, geb. Veldhoven 1.8-02-LU9.
Trouwt te Dommelen op 10-Oa-1875 met Johanna Maria de LAIJRE, molenaarsdochter.

4 Aldegonda van den EUNDEN, borduurster, geb. Veldhoven 03-02-1.851.
Trouwt te Dommelen op 04-05-1878 met Andreas SMETS, metselaar.
Andreas is metselaaÍ brj de bouwvan de windmolen te Nuenen.

5 PeterJohannes van den EUNDEN, molenaar, geb. Veldhoven 25-05-1853, overl. Nuenen 07-02-t9N, beg.
Nueneq op het kerkhof van de H.Clemenskerk.
Eerste molenaar op de windmolen oDe Roosdonck" te Nuenen.
Trouwt te Nuenen 05-07-1893 met Johanna Maria BRANGERS, geb. Deurne circa 1851, overl. Nuenen
L905, dr. van Joseph BRANGERS en Antonetta SAII!É.

6 Petronellia van den EUIIIDEN, geb. Dommelen L7-03-L857.

7 Johanna vatr den EUNDEN geb. Do-melen22-02-1858.

8 Johanna Maria van den EUNDEN, huishoudster, geb. Dommelen 06-08-1859.
Zj was van 18&[ tot L888 huishoudster bij haar broer Peter te Nuenen.
Trouwt te Nuenen op 03-09-1888 met Petnts Marinus van de VEN, broodbakker, geb. Lieshout 2É08-
L856, an. van Jan van de VEN en Creertmida van den HEIIVEL.

9 Cornelis van den EUNDEN, pater in de orde der Cisterciënsers, geb. Dommelen 03-04-1862, overl.
n4L-r928.
Van 1885 tot L887 werkte hij als molenaarsknecht bij zijn broer Peter te Nuenen. Op 6 juni 1837 treedt hij
i" btj de Cisterciënsers te Achel. Wordt op L9 maart 1893 te Roermond tot priester gewijd. Hij wordt op
3 oltober 19L1 gekozen tot Prior ran het klooster Lilbosch te Echt (L). Btj de verzelfstandig"g van het
klooster lmL9LZ wordt pater Dom Victor van den Eijnden de eerste Abt van dit klooster.In LW treeÀt
hij wegens ziekte af.

L0 Adrianus van den EUNDEN, geb. Dommelen 02-07-1864.



7Àadhem op dit idee gebracht. Het is in ieder geval de

eerste keer dat we in de archieven betreffende Marcelis

iets over het molenaarsvak of molenbouw vernemen.
rWij weten het dus niet, maar Marcelis zag kennelijk

toekomst in het molenaarsvak. Wellicht deed hij het
voor zijn kinderen, want hij was inmiddels 66 jaar

geworden.

Evenmin is bekend hoelang hij naar een geschikte

bouwplaats heeftgezocht.Hij vonddie in de Roosdon-
ken te Gerwen in de gemeente Nueneq Gerwen en
Nederwetten.

De bouwr' 's voor dÊ molen

Op Z4juli 1883 kocht Marcelis van den Eijnden van

"fohanna van Bakel echtgenoote vart' en ten deze biige-

staa,n en gemagigd door fohannes vun Nune4 landbou-
wers wonende te Nunery gemeente Nunen Gerwen en

Nedenvetten" een stuk bouwland gelegen in de gemeen-

te Nuenen, kadastraal beken{ onder Sectie B, nummer

95d groot ongeveer 17 are 2). De koopprijs was 325
gulden.

Opmerkelijk bij deze verkoop was, dat een inwoonster
van Nuenen een stuk land verkocht aan een inwoner
van Dommelen, waarbij de koopakte werd verleden
door een notaris te Veldhoven in het hotel Het Oude
Posthuis te Eindhoven. Getuigen bij de verkoop !\'aren

de EindhovenaÍen Anthonirs Schellens, hotelhouder,

en Johannes Theodorus Silvester van Hees, bal*er.
Het was waarschijnlijk voor alle betrokkenen het een-
voudigst om voor ds tranffictie naar Eindhoven te rei-

zen.

AÍb.2
Gedeelte

van dc
Iaopahe

van dc
grond

met dc
onderte-
kenaars

De bouw van de molen

Men zou tegenwoordig verwachten dat voor de bouw
van een relatief groot en belangrijk bouwwerk zoals een
windmolen wel een bouwverguning moest worden
aangewaagd. In de archieven van de gemeente Nuenen
is echter niets van dien aard te vinden; geen bouwaan-
wage, noch het verlenen van een bouwvergrrnning. Dit
is verklaarbaar omdat destijds alleen voor bepaalde
bouwwerken of zich daarin bevindende machines een
vergunning in het kader van de hinderwet van 1875
moest worden alngevraagd. Een windmolen viel daar
niet onder. Wat er ook van zij, uit het volgende zal
blijken dat Marcelis zeer voortvarend te werk is gegaal
en het een en ander goed moet hebben voorbereid.

Het transport van stenen over de wegwas in die tijd een
moeizaam karwei. Immers alles moest met paard en
kar of met kruiwagens over slechte wegen vervoerd
worden. Daarom werden stenen, zeker voor grotere
gebouwen" wijwel ter plaatse gevormd, in de zon ge-
droogd en in een veldoven gebakken. Voorwaarde
hiervoor was natuurlijk dat er in de nabijheid ook
voldoende leem uit de bodem gedolven kon worden.

De toponiemen Steenakker en Steenbroeken, enkele
honderden meters noord-westelijk van de molen op
Gerwens gebied" wijzen ook in die richting. Oudere
bewoners weten nog van het bestaan van een steenoven
in die buurt te ver-telleo 3). L"-, geschikt voor de
fabricage van bakstenen, was (en is) i" ieder geval
binnen een afstand van enkele honderden meters van
de molen aanwezig a). Of de stenen voor de molen
inderdaad uit een van deze ovens betrokken zijn, is niet
bekend.
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AÍb. 3.Ifudasterl<nart met dc toponiemen Steenbroeken en Steenalcker en dc ligingvan de winfunolen op sectie B 954.
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Marcelis van den Eijnden had inmiddels de molenma-
ker Antonius van Himbergen uit Bladsl sangetrokken
om de bouw te begeleiden. Zjn zoon Peter, de toekom-
stige molenaar, en zijn schoonzoon Andreas. Smets,
-àts"l"at, zouden het metselwerk verrichten 5).

Wanneer men precies met de bouw is begonnen is,
door het ontbreken van documenten, niet bekend.
Waarschijnlijk is men omstreeks midden augustus be-
gonnen. In ieder geval is op 17 oktober 1883 de bouw
van de molenromp reeds tot ongeveer L4meter hoogte
gevorderd. Hoe we dit weten blijkt uit het volgende.

De ramp

Op?-0 oktober L883 brengt de Helmondse Courant het
volgende bericht:

De bekende streekschrijver schootneester Norbertus
Panken uit Bergeijk schrijft in zijn dagboek:

Een onaettende rarnp had's middngs ong. 12 u. te
Nunen, Woensdag 17. plaats. Bij dit dorp, op gebied
von Gerwen, was men sinds 2 maandcn bezig voor
van den Eijndc te Dommelen een wind-graanmolen
te bouwen- Ter hoogte van omstr. 75 meten opge-
trolcken stortte hij itt, tenvijl 5 penonen zich boven
bevondery waaronder W. van dcn Eijnde en zijn
Zwagerf. Bake4 die hetwerk stonden te baichtigen.
(...) WondcrQk belortamen dc meesten geen etge
wondeq doch een z-eer b rave 18 j aigen j ongery onder
de molen afieidende is veryletterd Zie Meij.c. van
19 dezer.O

Ook De Meijerijsche Courant heeft er dus nsldingvan
gemaakt. De j ongen, die onder het puin bedolven werd

was de L7-jartge (en niet l8-jari-
ge) Martinus Swinkels.

In de regionale bladen, en ook
daarbuiten, dus veel publiciteit
over deze ramp. Zoietsweselijks
gebeurde in dpze regio dan ook
niet dagelijk '/.

ril/at schets echter onze verb anng
als we in hetjaarverslag over L883
van de gemeente Nuenen lezen
dat er dil,jaar geene rarnpen zijn
gebeurdv).

In het politierapport, behorend
bij dat jaan'erslag, staat bijna ver-
goelijkend:

Geàtrende het afgelopen jaar
Iffi 3 zij n alhier geenen b randcn,
nochbijzondere rampen die op-
m e rkin g v erdi en e n v o o rgev alle 4
als alleendatop den 17dB Octo-
ber 1883 dcs rniddags iets over
twaalf ure, de in aanbouw ijnde
steenen windmolen op eens ín-
stortte en in zijn val een j ongeling
van 17 jarcn, die daaraan met
vercchillende andere pentonen
werlsnatn was, onder dc puin-
hopen dooddz. De andere l<wa-
men er met de schrik en geinge
lomnzingen aï en de rarnp be-
paalde zich verdertot natuurlijk
nogalgroote schade voor dc on-
dememers".

Berlre€no onsfioltenir yo!-
lober, de bewoners dezet
r der mare. dat dc biino
n den hoór P. y. d.-8.

vadet rtp ddn ,ycFopgo.,

on troot rtpfrllfÉ naileel
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De rech*zittinT9)

Op 2l februari 18&l vindt voor de Arrondissements-
rechtbank te 's-Hertogenbosch de rechszitting plaats
tegen:

Antonius van Himbetgen 38 juen timmerman en
molenntalur geboren te Netercel, wonendc te bladcl.
Beklaagd van urwijl hij als molewnalccr door PJ.
van den Einden molenaar te Nethoven was belast
met te Nuenen ondcr àjn toezicht een windtnolen te
bouwen en hij met van den Einden had afgesprolcen
deze bij het bouwen met raad en daad ter zijdc te
staan en hem bij het werk te ondcnichte, voor wellce
werlenantheden en leiding hij zijn verdiensten in
relccning znudc hrengery te hebben nagelaten vol-
doendn toezicht uit te oefenen en niet teverhinderen,
althans toe te laten dat er te snel gevverlO werd Dat
bij dit werk gebruiW werden slechte steenen en te
slechte lcalk en na te laten voldoendc dc dntlcking die
naar de buitenàjde door ha op tu trel<Jcen van dcn
l<cgel ontstond te neutaliseren door den molenberg
op te telclce4 ten gevolge van welke nalUigheíd de in
eanbouw zijndc molen dcn 17dc Oaober 18f.3 is
ingestort op M.Swinlccls, dien ten gevolge van dit
voonal is overledcn".

Dat in de dagvaarding de achternaa- van Peter van
den Eijnden fout is geschreven, gold toen kennelijk
niet als een vormfout.

Tijdens de zitting werden acht getuigen gehoord.
Getuigen verklaarden:
- (...) dat het ondente stuk van de molen of dc zooge-

naande cilinder tijdens het onganl ter hoogte van
480 meteris opgettolckcn genteest en dat dc molen-
bery daar tegenaan gebracht was tot op halver hoog-
te of 2.40 meter.

- (...) dat toen de molen ongeveer ter hoogte van 13-80
meter opgemetseld was, de molenberg ter halver-
hoogte van de cilinder of 2.a0 meter was ganrderd.

- (...) dat toen de kegel van de molen reeds ter hoogte
van ruím 9 meter was opgemetseld dc molenberg
eerct terhalverhoogte tegen de cilindcr was aange-
bracht.

Verder werd nog betreffende de gebruikte materialen,
getuigd dat voor de specie de verhoudi'g van kalUzand
1.i2werd toegepast terwijl dat eigenlijk voor dit soort
bouwwerk 1/l moest zijn. Tevens werd fisizand toege-
past in plaats van het betere rivierzand. De specie bleek
op sommige plaatsen na enkele weken nog niet uitge-
hard te àjn. 7n werden na het instorten bijna geen
stukken muur aangetroffen, maar slechts losse stenen.
Veel stenen waÍen te zacht of te bros en er werden te
veel brokken steen gebruikt, waardoor er een slecht
verband ontstond. Men mag hieruit concluderen dat de
slechte specie de hoofdoorzaak van het instorten is
geweest.

Ter verdedigrg van Van Himbergen verklaarde van
den Eijnden: "(...) dat hii [Vao den Eijnden, red.l heeft
waargenomen dat de later steen slecht was
en dat de beklaagdc daarop aanmerking heeft gemaalo
en hem, getutge, aanbevolen die te laten sorterenn.

Een andere getuige verklaarde in dit verband: '(...) dot
hij heeftwaargenomen datbeklaagdc een deel dcr op het
werk aangarcerdc steenen heefr afgekard en dfr dae
achter de molen zijn opgeborgen".

Onder de getuigen op de rechtzitting waren de artsen
Jaspers uit Geldrop en Van de Loo uitEindhoven (de
latere huisarts van de familie Van Gogh), di" op 20
oktober, drie dagen na de pmp!, in het raadhuis van
Nuenen de lijkschouwing op de verongelukte Martinus
Swinkels hadden verricht. Ajverhaarden over de uit-
wendige schouwi4g: nffiet goed lanede, mannelijke lijk
is dat van een 1.50 meterlange nogniet tot geslachtsnjy
heid gekomen jongeling met lcort gelotipt blond haar en
bluwgrijze ogen". We willen delezer de verdere rÊer
gedetailleerde beschrijving van de inwendige sectie
besparen. De doodsoorzaak was afsluiting der tucht
door mnd en pui4 waaronder het lijk vandaan is ge-
haal4 verctil*ing door oedcma pulmonum.

De uitspraakvan de 'Teregtzitting

Het oordeel van de rechtbank luidde:

(...) dot beklaagdc wel verre van zoals hem bij deg-
vaarding is ten laste gelegd (...) nch slechts heeft
belast met enkele bepaaldelijk aangeduidc we*-
ruamhedcn en laryantiën ten dienste van een mo-
lery waantan dc bouw door een ander werd uitge-
voerd en dat genertei verbandbestaat fitssen dc door
beklaagde te venichten werlqnatnheden en lqeran-
tiën en dc feiten die hierboven als bewezen en ak
satnenwerlcendc oorznken van de plaats gehad heb-
bende instorting zijn aangenomen (...) ve*Iaan de
bij dagvaailing omschreven feiten en dc schuW ven
de beklaagdc aan dc zelïde niet ben'ezen (...) en
spreek hem wij. Kosten ten laste van dc Staat.

Dit oordeel en de-motivering hiervan nu lezend, blijft
er toch een gevoel van ontewedenheid langen en
wordt ons rechtsgevoel toch wel enig geweld ann$e-
daan. Van de direct betrokkenen bij de bouwwas toch
'iemand'schuldig; maar zeker niet het slachtoffer, de
L7 -jarrge jongen Martinus Swinkels.

Een nieuwe stafi oï
'het wondervan de Roosdonlcen'

Waarschijnlijk is men direct na ds lamp ms1 fusl nrimen
van het puin en de herbouwbegonnen en heeft men niet
gewacht tot de dag van de uitspraak. In de Nuenense
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archieven wordt in ieder geval niets over een herbouw
of nieuuóouw vermeld.

Verrassend" zoniet verwonderlijk echter is, dat volgens
het register van aangiften grondbelasting gebouwde
eigendom-en, Peter Johannes van den Eijnden op29
augustus 1884 aangfte doet van de ingebruilslelling
van een windgraan*olen als zijnde ge.slicht en in ge-
bruik genomen op 1Í} augustus 1884 'u,,. Als we het
genoemde register mogen geloven dan is in tien maan-
den tijd het puin gerrrimd zijn de restanten afgebroken
(er was immers ondeugdelijk materiaal gebruikt), zijn
veel nieuwe stenen :rangevoer4 is een geheel nieuwe
romp gemetseld en is het toch niet eenvoudige gaande
linnsqr/erk gemonteerd. Dit was kortom een klein
wonder, zelfs als we aannemen dat in die tijd gewerkt
werd van zonsopgffigtot zonsondergang; in het voor-
jaar en de zomer dus 12 tot 16 uren per dag "). 7nheeft
niet alleen Hooidonk te Nederwetten, maar heeft ook
de Roosdonken te Gerwen zijn'wonder'.

Dat de molen er dan inderdaad staat wordt ook nog
door het volgende gestaafd. Op 4 oktober 1.884 leent
Marcelis van den Eijnden ten overstaan van notaris de
Wit in Veldhoven een bedrag van 3.250 gulden van de
koopman Engelbertus Beerens te Blaarthem. Ter zs-
kerheid wordt, behalve meerdere landerijen van Mar-
celis te Dommeleq aar deze lening hypothecair ver-
bonden:

Een perceel bouwland gelegen te Nuenery gemeente
Nuenen" Gerwen en Nederwetten, in Sectie B, nom-
mer 2920 groot zestien aren en tien centiarery met dcn
onlangs daarop gebouv!ftn Molen welke nog niet
kadastraal is ingedeeld'-'.

Dat de kadastrale indsling pas later plaatsvindt blijkt
uit de kadastrale gegevens. In 1885 werd volgens die
gegevens de bouwgrond nog zonder molen belast ter-
*i;i i" 1886 de -oËo apart belast *".d 13).

AÍb.4. De molentekeningbij de aanwage m-b.t. de hinderwet
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Vanaf 1885 komt PJ. van den Eijnden voor op de
registers van patentschuldigeq,e;n soort gemeentelij-
ke belasting voor ondernemers'*/.

Het eercte document van de molen
in dc Nuenerue archieven

beelding 5b blijkt dat de molen bij de wederopbouw
met een circa 90 centimeter lagere cilinder is her-
bouwd. De cilinderdiameter (doorsnede) van de inge-
stortte molen is niet bekend; in aÍbeelding 5a is dezelf-
de diameter aangenomen als van de huidige uiwoe-
ringsvorm.

De aanwage met de toelichting én de vergunning zijn
van één en hetzelfde handschrifr dat van de gemeen-
tesecretaris F. van de Nieuwenhof!

Linl<sonden Afteelding 5a, Recorctntctie van dz toe-
standbíj instorten aan dc handvan de getuigenverkla-
ringen.
Rechtsondcn Afteelding 5b, Huidige uitvoeringvan de
cilinder en de lccgel.

Dit verschijnt pas op 2I maart 1887 als Marcelis een
verzoekschrift indient voor het oprichten van een wind-
graar- en oliemolen 15). Dit verzoek is voorzien van
een beschrijvi4g en ssa lsftgning van een molen (zie
afbeelcli"g 4) 'o'.

Op 8 april 1887 wordt de vergunning verleend voor
alles wat er al larrg stoqd en de kennelijk als laatste
toegevoegde oliem-oleo7T.(Ze afbeeldi;rg t. Uit af-
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De windin de zeilen

Marcelis van den Erjnden, de nan die de molen liet
bouwen, heeft zelf nooit in Nuenen gewoond. Zjn zoon
Peter was de eerste molenaar. Vóór zijn komst naar
Nuenen heeft Peter nog in Heesch, Veldhoven en Riet-
hoven gewoond. In Veldhoven werd hij ds molenaar
ingeschreven. Hï werd op 29 augustus 1884, komend
vanuit Riethoven, als molenaar lageschreven in het
bevotkingsregiste; van Nuen"o 18).-to Heesch (Gef-
fen), Veldhoven en Riethoven heeft hij kennelijk het
mol'enaarsvak geleerd In Nuenen heeft hij op verschil-
lende adressen gewoond. Als hij alles goed op gang
heeft, krijgt hij hulp van zijn jongere broer Cornelis.
Dezshelpt hem als mede-molenaar in de jaren 1.885 tot
1887. Hun anster Johanna Maria doet vanaf 1884 op
het Heieind het huishouden.

In de zomer van L888 is er weer een kleine tegenslag
als tot tweemaal toe de bliksem t"tl""ÀËmËÈJíI

Op 3 september 1888 huwt Maria Johenna van den
Eijnden met Petrus Marinus van de Veq een brood-
bakker die zich in 1881vanuit Lieshout op het Heieind
in Nuenen had gevestigd 2o).

Vader Marcelis overlijdt op 2januari 1892 te Domme-
len. In zijn testament wordt de molen gewaardeerd op
6000 gulden. Peter wordt de nieuwe eigenaar, maar
moet met wederzijds goedvinden zijn negen broers en
anssen hun erfdeel uitbetaler").

Molenaar Peter huwt op aO-jarige leeftijd op 5 juli 1893
te Nuenen met Johanna Maria Brangers, 42 jaren oud
en geboren te Deurne. Op lljuli 1894 koopt Peter van
V/ilhelnin^^g Sengers een stuk grond (sectie E 1838) aan
de Berg '"t.Hrjbouwt er een fraai huis op, dat zij nog
datzelfde jaar betrekken. De gevelsteen op het huidige
pand Berg 6a geruigl daar nog van.

De molen in andere lwden

Op 9 juni 1903 verkoopt Peter van den Eijnden de
windgraanmolen met erf en bouwland voor een bedrag
van 7fi)0 gulden aan molenaar Hendrikus (Henri)
Merkg geboren te Boxtel, wonende te Nuenen en voor-
heen wonende te Lieshout (zie.l6sslding 6).

Hendrikus Megks had de molenvóór de koop al enige
tijd gehuurd 23). Enigszins in strijd hiermee is het ver-
haal van Joep Coppens in: 'Een hommage aan Gerard
van der Linden 100 jaar'. Coppens vermeldt dat Gerard
van der Linden, volgens zrjn zngen, samen met zijn
broer Piet de molen van 1.899 tot de verkoop aan
Merls, gehuurd heeft 24). Kennelijk werd Peter van
den Eijnden met zijn voornaam'Peer-Jan' genoemd"
want Gerard van der Linden noemt hem zo in zijn
verhaal.

AÍb. 6. Slotgedcelte van de koopal&e van de molen
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Afbeelding 7. Peter van den Eiindcn op tach'
tigj aige le eftij d F oto b ereidwíllíg ter b eschík'
kinggesteld door mevr. Rooijaclcen, Boordse-
weg Nuenen

Peter van dcn Eijnden wordÍ l<oopman

In de bovengenoemde koopakte van 1903 wordt Peter

als koopmal xangeduid. Dat hij al eerder als koopman

actief was blijkt uit het volgende.

In het Nieuws en Advertentieblad Peel en Kempenbo-

de van raterdagL6 december 1893 wordt de oprichting
aangekondigd van een tweede boterfabriek in Nuenen

door molenaar van den Eijnden. Of het er inderdaad

van gekomen is kon niet achterhaald worden.

Op 13 december 1899 wordt hij medevennoot van de

firma P.F. van Moorsel en Co.(de kousenfabriek), met

als firmanten PJ. van den Eijnden, koopman te Nu-

enen, P.F. van Moorsel koopman te Waalre en CA.M.
van Brunschot, boekhouder te Nuenen .Deze firma
wordt op 30 oktober 1900 ontbonden en wordt dan
voortgezet onder de n"-en van Van den Eijnden en
Van Bnrnschot pet de toevoeging'voorheen P.F. van

Moorsel en Co'5).

Johanna Maria Brzngers wordt in 1904 ernstig ziek.
Peter neemt dan een huishoudster, Drieka Rooij-

ackers. 6fu Jsfoanna op 14 juni 1905 overlijdt blijft
Drieka bij Peter wonen. Drieka wordt later in de bu-

gerlijke stand met het beroep pensionhoudster ver-
meld.

Peter overlijdt op 7 februari 1940 kinderloos en wordt
op het kerkhof van de H. Clemenskerk te Nuenen
bàgraueo. Afu graÍwerd in 1990 gerrrim d%) .

Naschift

In dit artikel komt een drietal beweringeo sf sggllingen
voor.

L De vernfegen molen.

2 Demolen oorspronkelijk bedoeld als bergmolen.

3 Onjuiste informatie in literatuur betreffende de mo-
len.

In het volgende worden deze beweringen onderbouwd.
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De verzwegen molen

'Watermolenaars 
hadden vaak moeilijkheden met de

boerenyal smliggende akkers omdat de molenaar het
waterpeil of te hoog of te laag hield, waardoor de
akkers te nat of te droog waren. Kortom, het was nooit
goed en men leefde soms zelfs op voet van oorlog.

Met een windmolen kende men deze problemen niet.
Eenwindmolen was, en niet alleen ombovengenoemde
reden, voor een nabijgelegen watermolen een geduchte
concurrent.

De molenaarsfamilie Sengers van de Opwettense wa-
termolen zal dus niet blij zijngeweest met de komst van
een windmolen aan de Gerwense weg.

'Niet blij zijn met'is iets anders dan'kunnen verhinde-
ren'.

Men kon de bouw van de molen niet tegengaan. Er
hoefde immers geen vergunning te worden aánge-
waagd. Men kon echter wel tegenwerken in de vorm
van doodavijgen en er geen ruchtbaarheid aan geven.

Omdat het een invloedrijke tanilie was kon de familie
Sengers dat laatste wél bewerkstelligen door bericht-
geving te verhinderen of tegen te gaan.

Behalve de familie Sengers, Maria rWilhslm i n x Sengers
(getrouwdmet GerardusvanHorëÍrát) reen telg uit een
eeuwenoud Brabants molenaarsgeslacht) en nog vier
ongetrouwde zusters, woonde een belangrijk deel van
het gemeentebestuur op Opwetten zoals burgemeester
Van Hombergh en het raadslid Hendrik Hunting. Ook
notaris Schutjes woonde er.

Een tamilielid van de dames Sengers, Johannes Sen-
gers, was wethouder en woonde in het dorp. We zou-
den tegenwoordig spreken van een machtige lobby of
pressiegroep.

In april 1886 werd het 25-jarig ambtsjubileum van bur-
gemeester Van Hombergh in Nuenen uitbundig ge-
vierd. Op zaterdag3 april trekt's ochtends tergelegen-
heid van dit feit een grote "allegoische optochí waarin
voorkomen Page's, Wapenheraul Praalwagens en ver-
schillende Corporatiën zich bewegende over Boor4 Ne-
denvetten, Gerwen en door dp kom der gemeente Nu-
enen. (...). Ten 7 uur schitterendc illuminatie van het
Raadhuis en van venchillende paniculiere woningen"
4). w"t is er nu mooier dan ien rijk versierdà en
opgetuigde windmolen; iets tlpischer en feestelijker
'hollands' kan men zich niet voorstellen. Maar toch; in
de genoemde publicatie geen woord over de windmo-
lss langs de route aan de Gerwense weg. Was ze niet
versierd, en \ilaarom niet, of werdze verzroegen?

Vincent van Gogh verbleef van 5 december 1883, dus
vlak na het instorten van de molen, tot ?3 november
1885 in Nuenen. Uit dit artikel blijkt dat hij de molen
in afgebouwde staat gekend heeft van augustus 1884 tot
zijn vertrek. Om van de pastorie op de Berg of van zijn
atelier bij koster Schafrath op het Heieind (Park) naar
zijn modellen in Gerwen te komen moest Van Gogh de
molen, ingestorf in aanbouw of voltooid, passeren. Hij
kon er letterlijk niet'omheen'.

'Waarom 
heeft Vincent van Gogh de molen toch nooit

voluit geschetst, getekend of geschilderd. Op enkele
lsksningen en schetsen komen wel molenfiguurtjes
voor, maar die lijken alle niet op de hoog in het land-
schap staande bergmolen aan de Gerwense weg; men
kan hoogstens zeggen dat Vincents molenÍiguurtjes in
het veld als de Nuenense molen bedoeld zijn. In zijn
brieven maakt hij slechts eenmaal melding van "den
molen" 29). Of Vincent daar inderdaad de Nuenense
windmolen mee bedoeld heeft is onzeker.

Van Gogh heeft de molen dus meer veravegen dan
getekend.

Berymolen of Stellingmolen

Er bestaat nog steeds enige discussie of de molen
oorspronkelijk ontworpen is 2fu slsllingmolen of als
bergmolen. We willen hier enkele argumenten "pro
bergmolen" aanvoeren.
- Volgensgetuigen tijdens de rechtsziltingzou de mo-

lenberg ongeveer gelijk met het opmetselen van de
cilinder aan de buitenkant daarvan aengebracht
moeten worden. Dit is niet gebeurd, want driemaal
wordt de te lage nolenberg als bijkomende oorzaak
voor het instorten genoemd. Hieruit is af te leiden
dat het dus van het begin af aan ging om een berg-
molen en niet pas later daartoe heeft besloten.

- Hoog in het onderste deel, de cilinder, van de molen
bevinden zich nu nog twee, tegenover elkaar liggen-

de, blindvensters met dubbele rollaag. ni [jken op
dichtgemetselde ramen of bovenlichten. Dit feit
wordt soms als'bewijs'voor ssp slsllinFolen aan-
gevoerd.In een bergmolen zouden onderramen im-
mers geen zin hebben. Blj bergmolens komen derge-
lijke ramen wel degelijk voor, maar ze geven dan
uitzicht op uitgegraven sleuven in de molenberg.
In één van de bovengenoemde blindvensters bevindt
zich nu nog een soort aslagering, die gediend kan
hebben als lagering van de horizontale aandrijfas
voor de oliemolen, die op de begane grond was
gesitueerd. Of de twee blindramen oorspronkelijk
zijn aangebracht, of later bij het installeren van de
oliemolen in 1887, is niet meer te achterhalen. De
blindvensters kunnen zeker niet als bewijs voor een
stellingmslen worden aangevoerd.

- Bij de bouw van een nieuwe molen werd vaak ge-
bruik gemaakt van onderdelen van afgebroken mo-
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lens. Of die onderdelen nu van sea sfsllingÍnolen of
van een bergnolen afkomstig waren, was minder

belangrijk. Men ftqn immsrs praktisch alles aanpas-

sen. Het feit dat de gekochte hoofdspil (de ftsning)
' te lang zou zijn voor een bergmolen wordt door

molenaars afgedaan met de opmerking: 'Dan zaagie

er een stuk af. ps ftsning in de Roosdonck is overi-
gens niet uit één geheel, maar gedeeld. Ook zouden
de aangekochte kortewiekenwijzen op de oorspron-
kelijke bedssli ng var ssp 51sl lin gm olen. Wieken ver-

lengen is echter een eenvoudrge zaak.Een (te) lange
ksning en (te) korte wieken kunnen geen redenen

zijn om ssn stsl li ngm olen te bouwen. De Roosdonck

{evert het bewijs.
- In geen enkel officieel stuk of beschrijving uit de

begintijd van de molen komt ds fgsaming 5tslling-
molen voor. 11s1 enige document waarin sprake is

van een bepaald molentlpe is het verslag van de
rechtszittirg over de bouw en het instorten van de
molen. Hierin wordt de aan te brengen molenberg

uitdrukkelijk genoemd.

Bovenstaande argumenten zijn voor ons evenzovele

bewijzen dat de molen steeds als berg- of beltmolen
bedoeld is geweest.

Onjuistheden over de molen

Door ons gevonden onjuistheden over de molen in de
'literafuur'. De sangehaalde tekst staat tussen aanha-
lingstekens en de onjuistheden daarin zijn cursief. De

daarop volgende correcties staan in normaal schrift.
Eenmaal gecorrigeerde fouten worden daarna niet

meer gecorrigeerd.

1 S.H.A.M. Zoetmulder e.a. De Brabantse Molens,
(Helnond L973)
- nDe bouwvan de molen moet VincentgeÍntrigeerd

hebben." (p. 151)
Een wel boute bewering als men bedenkt dat Van
Gogh de molen nooit voluit getekend of geschil-
derd heeft en in zijn brieven slechts eenmaal mel-
ding maakt van nden Molen". Ze ook het naschrift .

- "(...) opdrachtgever voor de bouw, Ma.rcellus van
den Eyden uit Do-"'elen (...)". b. 151).
De molen is gebouwd in opdracht van Marcelis
van den Eijnden. Zjn voornaanwordt in officiële
dsgrrmsnten als Marcelis of Marcelus geschreven,
maar nooit als Marcellus.

- "(...) aanvankelijk van plan een stellingmolen te
laten verrijzen". (p. 151).
Ziehetnaschrift.

- "Molenmaker Van Himbergen uit het nabuige
Woensel (...)". (p. 152)
Antonius Van Himbergen woonde te Bladel.

- nDe Roosdonker molen was inmiddels en wel ín
1898 aan Henians Merks verkocht, een molenaar
uit Bonel (...)'. b. r5z).

Peter van den Eijnden verkocht de molen in 1903
aan Hendrikus Merks, geboren te BorÍel maar
(toen) aftomstig uit Lieshout.

- " Bouwi aar 1897." kt. 468).
Het bouwjaar is 18&+.

- "Boven de inrijpoort een sluitsteen waarin de iaar'
tnllen 1897- 1m2 voorkomen'. (p. 469).
Momenteel staan op de sluitsteen de jaartallen

LWr97L.
Voor correcties op de tekst onder de foto van de
molen G.469) zie het voorgaande.

2 De folder bij de rngang van de molen.
- "Martellus van dcn Eyden uit Dommelen welke

vanplanwas een stellingmolen te laten verrijzen".
- oDe zachte in de mn gebalcken leemstenen (...)".

De oorzaken van het instorten zijn het gebruik van
slechte specie, te lage molenberg stukken steeq
en niet-doorbakken of te brosse stenen. Van
' zachtein de zon gebakken leemstenen" is nergens
sprake.

- nMolenmaker Van HimbergenuitWoensef .
- nlnmiddels was de molen in 1898 aan Henicus

Merls verkocht" een molenaar uit Botdel'.

3 Encyctopedíe van Noord-Brabant, (Baarn L986), deel
3, p.111.
- "Nuenen c.a. Ronde stenen bergkorettmolen'De

Roosdonck' (1W'.

4 H.L.M. Smits, VanAlvenhooltot Zuiderklamp, (Nu-
enen).
- "De vergunning tot het gebruíken van deze molen

werd door de gemeentemad van Nuenen op B
april 1887 verleend aan M. van den Einden utt
Dommelen". (p.55).
De molen was reeds sinds augustus L8&t in ge-
bruik. De vergunning (in verband met het instal-
leren van de oliemolen) werd op 2L maart 1887
aangewaagd en op 23 april l8STverleend door B.
en W. van Nuenen.
nDe molen was gebouwd door f. van Himbery,

molenbouwer te Eindhoven" . (p. 55).
- "(...) toen de molen tot op dc gmtenste hoogte

gemetseld was stortte ze in". (p. 55).
Er is geen bouwteftsningvan molen en dus is ook
"de gewenste hoogte" niet bekend. De totale hoog-
te bij het instorten was Íi,8 meter.

- "M. van dcn Einden bleef eigenaar van dc molen tot
1906'. (p.56).
Marcelis was eigenaar tot aan zijn dood in 1898.
Toen de molen in 1903 verkocht werd was Peter
van denEijnde4 een zoon van Marcelis, eigenaar
van de molen.

5 J.C. Jegerings, Oud-Nuenen achteraf belccken, (Ha-
pert L9&t).
- "Corné, de latere kousenfabrikant van'Kousenfa-

briek Van den Eijnden- Van Brrnschot'aan de



Berg F 511 welke hij op 1 ianuai 19(N met v'd'

Eijnden oprichtte (...)". b.qO)
Peter van den Eijnden ging met Corné van Brun-

, schot een vennootschap aan op 30-10-1900'
- nln 1898 lqtam de molen in handen van defarnilie

Mertcs uitBoxtelnl. Hendricus Merks (...)"' (p'60)'

6 P.!W.EA. \ían Bussel, 'De windmolen van Nuenen',

Brabants Heem,jrg. XXm' L97L-
- oln een buurtschap (..)'De Roosdonck' genaamd;

een naarn die aanvant<cliik ook dc molen droe!' ' (p'

L2e)
De molen kreeg de naan De Roosdonck na de

restauratie door de gemeente Nuenennt9T2'
- -(...) Ma.rcellus van dcn Eyndcn (...)". (p' 129)
- "Hetplanvan Van den Epdenwas een stellíngmo-

lentebouwen". (P. 129)
- "De instorting zou te wijten zijn aan het gebruik

van te z.achtein de znn gebatcken stenenn' (p' 129)
- "Het molenaarswerk werd uitgevoerd door demo'

lenmaken Van Imbergen uit de toenmalige gemeen-

teWoense|'. (P. 129)
rWellicht is hier A. van Himbergen uit Bladel be-

doeld.
- "Op 21 maaft 1887 verleende B' en W' van de

gemeente Nuenen tos5[smming aan. Marce,llus v1n

tten Eydenvoor het oprichten van een oliemolen

in de bestaande windmoleo". b- 130)
- uIn /898 werd de molen verkocht aan Henicus

Merks, aftonstig uít Botctel'. (p. Íi0)

7 Molenstichting Noord-Brabant, folder Brabantse

Molens, molen nt-7l.
- "Nuenen" de Roosdonck (..-) 1W7'.

8 Wim en Wiro van Heugten, Molens ín Peelland,

Peellandse Molenstichting (1982)'
- nln l9D2werdde molen "DeRoosdoncku gekocht

door Harrie Merks (...)-. (P. 11).

g Ton de Brouwer, Van Goglt en Nuenen (Venlo

1e84).
- uln eerste instantie zou het een stellingmolenmoe-

ten wordcn (...). Door de instorting liepen de kos-

ten zo hoog op, dat opnianw aanbrengenvon een

stellingtekostbaar werd. Besloten werd, de molen

te bouwen op een berg. In 1898 werd de molen

eigendom van ttendricus Merks (...)". ft'' 103)'

VóOr het instorten is er geen stelling gebouwd'
De molen is niet *op" de berg gebouw4 maar de

berg is tegen het cilindrisch onderstuk opgewor-
pen.

l0Streek WV Kempenland, Kempenland en Peelland

Molens.
- -(...) diein 18ï7 gebouwd rsin opdracht van M' van

den Eijnden. Volgens overlevering was het de

bedoeling om een stellingmolen te bouwen (")"

(p-te)

L1Nico Nagtegaal en Harrie Smits, Dwèn door Nu-

enens verleden, (HaPert 191).
- "Petrus Marinusvan deVen (.-.) was gehuwdmet

een dochter van Cornelus van den Eijnden" die in

1883/1884 de Roosdonkse winclmolen liet bou-

wen". @.L47).
Petrus van de Ven was gehuwd met Johanna Ma-

ria van den Eijnden' een dochter van Marcelis van

den Eijnden.
- "Hii tcwan van Veldhoven en verbleef eerst op

Heieind F 530 (...)-. (P-L47).

Marcelis was geboren in Veldhoven maar woonde

toen in Dommelen en is daar steeds blijven wonen'

Nagtegaal verwisselt hier vader Marcelis met de

zooo PetrusJohennes' die in 1885 vanuit Domme-

lennaarNuenenverhuisde en op hetHeieind ging

$/onen. Cornelis is Peters broer, die na twee jaren

op de molen gewerkt te hebben in het klooster

trad (zie de gezinsstaat).
- " (...) aan de Gerwense weg staat sinds 1887 eet

windmoleq die gebouwd werd door I' van Him-

beryen uit Eindhoven" - (P-217)-

Anionius van Himbergen uit Bladel was niet de

bouwer, maar verrichtte toezicht tijdens de bouw'
- "(...) eetzngenaamde belt- of bergmolen: dat wil

zepn\ dat ze op een tanstrnatige hoogte staat"'

(p.2r7).
- ':Tot 1906 was M. van der Eiindnn eigenaar vart de

molen: toenwerdde molen gelcocht doorfl' Derlcsn '

(p.2t7).

Uit deze bloemlezing bliikt weer eens te meer dat wat

eenmaal berveerd of gedrukt is, vaak ongecontroleerd

door anderen wordt overgenomen.

Noten

1 SRE (Streekarchief Regio Eindhove n), NotarieelAr-
chief Veldhoven,Notaris J.F. deWit, acte nr' 188'

2 7ie noot 1.
3 De toponiemen Steenakker en Steenbroek vindt

men respectievelijk op de kadasternummers B-1Ui0

en B-11ii5, 8-1L10. De laatste, niet te verwisselen
met de huidige straat Steenbroeken' is ongeveer 500
meter van de windmolen gelegen nabij de Lange

Akkers (8-1114 tot 8-1116). De oudere bewoners
zijn Toon Sanders, Laar 1'4 thnns 84 jaren oud en

zijn anster Dien4 Ruiterweg 5,90 jaren oud.
4 Nederlands Instituut voor Toegepaste Geoweten-

schappen TNO, Boringsschema en rapport van de
Rïks Geologische Dienst, boornummers 388-166-
0002, 388-166-0003, 388-166-(XX)4, 388-166-0008 en

388-16ó-0009.
5 RijksaÍchief Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch' Inv'

nr. 163. Verctag van dc TeregaittingAnondissement
Rechtbat* 's' Hertogenbosch op 21 februari LW'

Code inv. 116.01.0a, Jan/Febr- L8&1.
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6 De fugpoelcen van P.N. Panlccn. Vierde band L88G'
1888. p.61. (Kempen Uitgevers Eindhorren).

7 De in noot 3 genoemde Toon Sanders herinnert zich
nog levendig het volgende verhaal van zijn vader over
fle lamp: Vanaf zijn woning (thans Laar 1a te Ger-
wen) keek hij (Toons vader) 's morgenswoeg altijd
eerst over het landschap om te zien hoever de bouw
van de molen reeds gevorderd was. Tot zijn grote
verbijsteringwÍrs op een bepaalde ochtend de molen
aan de horizon verdwenen!

8 SAE, inv. nr. ?ÍNrfaarvenlaggemeente Nuenen c.a.
1883

9 Ae noot 5.
10 SRE. inv. nr. 2657, Register v an Aangtften Geb ouw de

Eigendomrnen. Indit register moet woldsn aangege-
ven of het betreffende gebouw A) is gesticht, B) is
herbouwd na afbraah C) is herbouwd na vernieling
door een onvooràene rímp of D) is bï- of opge-
bouwd of gedeeltelijk vernieuwd. De molen wordt
bij deze aangifte tot categorie A) gerekend en niet
tot categorie C).

1.1 Indien men met het puin rrrimen en de herbouw heeft
moeten wachten tot de gerechtelijke uitspraak in
februari 1884 is de molen in slechs zes maanden
herbouwd.

12SRE, Notarieel Archief Veldhoven, Notaris J.F. de
tWi! acte nr.?-%. Het perceel sectie 8-954 (noot 1)
is later verdeeld in de percelen 29t9 en2920 welk
laatste perceel later weer is verdeeld ln}y3/0^ en293L.

13SRE. ArchreÍ van het l(adaster,Inv. nrs. 4003, 4005
en 4009.

14SRE. inv. nr. ZIN e.v.
6SRE, inv. nr. 297b?n.De later toegevoegde oliemo-

len vereiste een vergunning in het kader van de
Hinderwer van 2 ju"i tWS (Staotsbfad No.95.). Het
sta.mpwerk van een oliemolen maakte veel lawaai.

16De bij deze Íranwage bijgevoegde'bouuflteftsning
kan niet als zodanig, maar slechts als verklarende
schetsworden aangemerkt. De molen is immers met
een cilindrisch ondergedeelte van circa 3,90 meter
hoogte metdaarop een kegelvormige top herbouwd"
terwijl de "bouv/'tekening een geheel kegelvormige
molen weergeeft.

17SRE, inv. nr.2nb20.
18 AIle gegevens betreffende inschrijving in bevolkings-

registers en $roonadressen komen uie SltE, Banb
kingsregisters Nuenen, Dommelen, Veldhoven,
Heesch en Nahoven.Yoor Nuenen: 1880-1920, wij-
ken B eu F. Peter woonde achtereenvolgeos op de
adressen Heieind F 530 en F 571 en Berg F 544 (nu
Berg 64).

D Meieríj sche Courwfi van ?fi juni 1888.
frDeze Marinus van de Ven is de stamvader van de

Nuenense bakkers van de Ven.
?ISR'E,. Notarieel archief,Notaris Scholtens te Nuenen.

Akte w.6,1893.
22SRE. Notarieel archief Notaris Scholtens te Nuenen.

Akte nr.122,1894.

23SRE. Notarieel archief, Notaris Gijsberns van de
Westelaken te Son. Akte Dr. L42,1903. In de koop
akte wordt vermeld:'(...) teruijl ondcr de laop níet
zijn begrepen de vaste, lossq gaandc en drijvende
gereedschqppery wellce reeds het eígendom zijn van
dcn laper, die tot op hedcn huurdcrvan het gelcochte
wasn. Men mag hier uit afleiden dat Henri Merks
reeds langere tijd de molen gehuurd had. Esn huur-
overeenkomst is de schrijvers niet bekend- Henri
Merks werd op 24 mei 1902 ingeschreven in het
Nuenense bevolkingsregister op het adres Wijk B
?2,8, Broekeind. Hij k:wam zsnder familie vanuit
Lieshout en uras molenaar van beroep.

24wim en Wiro van Heugteno Molens in Peelland,
Peellandse Molenstichting, 198?. p. 12. " Dit verhaal
werd vefteld door den lilÈjaige en opgetekend daor
Ioep Coppens'. Het is overigens mogelijk dat Gerard
van der Linden en Henri Merks gezamenlijk de
molen gehuurd hebben.

25SRE, Notarieel mhief, Notaris Gijsbertu van de
Westelaken te Son. Akte nr.255, 1900. De akte werd
verleden op Tl -lL-L900. De vennootschap beoogde:
" (... ) het fabiceren van- en handcl drijven in wollen en
Iratoenen gebreidc goedcren en aÍInverwante aftilcelen
(...)".

26Kerkhofarchief parochie H. Clemens te Nuenen.
TlYanaÍongeveer 1600 wordt de naam als Van Horen

geschreven. Het eerste kind van Maria Sengers en
Gerardus van Horen wordt te Nuenen onder de
naam Van Hoorn ingeschreven.

28De festiviteiten worden uiwoerig beschrevbn in de
Meieijsche Cowant van \iloensd^g7 april1886.

298ief.421. Ton de Brouwer verbindt hieraan de con-
clusie dat met "den molen" de Roosdonck bedoeld
is. Ton de Brouwer, Van Gogh en Nuenen, (Venlo
19&+), p. 103.

/L ,Ou4ÁL tkoh*'/f +a-
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