
De Hollandsche molen

Molens zijn belangrijk geweest in de Nederlandse geschiedenis. Ze hebben
ons zowel welvaart als land om op te wonen gebracht. Met molens kon zware
arbeid verricht worden omdat je de beweging van wind of water om kunt
zetten in nuttige andere beweging. 

Handmolens en rosmolens
De eerste molens stammen al uit de prehistorie. Dit waren handmolens die
werkten met menselijke kracht. Daarna kwamen er de zogenaamde rosmolens
die al door de grieken en romeinen werden gebruikt. Hierbij werd het in
beweging brengen van het rad door dieren, meestal paarden of ezels gedaan.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Een rosmolen, door een paard in beweging gebracht
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Watermolens
In de tijd van de Romeinen ontstonden ook de watermolens. Deze maken
gebruik van de stroming van het water.

 

      Figuur 2: Watermolen Sint-Gertrudes-Pede               Figuur 3: Standerdmolen van Jetten te Uden

Windmolens
Eind van de 12e eeuw kwamen de eerste windmolens in Nederland. Het oudste
type windmolen is de Standerdmolens die gebruikt werden om bijvoorbeeld
graan te malen tot meel. Het bovenste deel van de molen kan draaien waardoor
de wieken op de wind gericht kunnen worden.  
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De Korenmolen: om graan te malen tot meel waardoor er bijvoorbeeld weer
brood van gebakken kan worden. 
Oliemolen: om olie uit zaden te slaan en persen voor bijvoorbeeld olielampen
en verf, maar ook om te bakken en braden.  
Papiermolen om papier te maken uit oude witte lappen die eerst in zo klein
mogelijk stukjes gesneden werden en vervolgens in water opgelost en in een
pers tot papier werd geperst. 
Pelmolen om bijvoorbeeld gerst tot gort te pellen. 
Slijpmolen om stenen te slijpen en polijsten. 
Specerijenmolen om gemalen specerijen te maken zoals peper, kaneel,
kruidnagel en dergelijke.
Verfmolen om grondstoffen tot verf pigmenten (kleurstoffen) te vermalen. 
Volmolen om wol nog steviger te maken.
Zaagmolen om bijvoorbeeld planken te zagen uit boomstammen.
Boomstammen werden vaak drijvend via de rivier vervoerd naar de
zaagmolens. Deze stonden dan ook vaak aan het water.  
Poldermolens: Deze molens pompen het water van de ene plek naar de
andere plek. (zie ook onder de kop ‘Poldermolens’) 
Windturbines: Deze windmolens worden nu veel gebouwd om elektriciteit op
een duurzame manier op te wekken uit windkracht. 

Industriemolens:
Met molens kan je veel verschillende zware arbeid uitvoeren, bijvoorbeeld:
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Poldermolens
Met molens kun je ook water overpompen van het ene gebied naar het andere
gebied. Nederland was vroeger eigenlijk voor een groot deel moerassig gebied
vol plassen en water. Met de molens zijn hele polders leeggepompt en hebben
de Hollanders eigenlijk hun eigen land gecreëerd! Beroemde molens in
Nederland waar heel veel toeristen naar komen kijken zijn de 19 windmolens
van Kinderdijk. Zij staan sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Figuur 4: Verschillende molens van Kinderdijk



Leuke weetjes:
Wist je dat de wieken van molens ook gebruikt werden om met elkaar te
praten? Zo kun je de wieken in de vreugdestand zetten als er een
bijvoorbeeld een kind geboren is of getrouwd wordt en in de rouwstand als
er iemand overleden is. Daarnaast liet de molenaar aan de mensen in de
omgeving weten wanneer hij aan het werk ging door een korte ruststand (de
molen werkt even niet) en lange ruststand (de molen werkt langere tijd niet)
aan te geven. Er is zelfs een feeststand waarbij de molen mooi versierd
wordt! In de Tweede wereldoorlog konden ze op deze manier ook geheime
boodschappen doorgeven. 

                                                 Figuur 5: Pratende molens
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