
6.11 Stellingmolen, gemeente Delft 

 

Ter plaatse 
Eind 1696. 
Buiten de stadswallen in de ambachtsheerlijkheid Vrijeban, langs het 

jaagpad naar 's-Gravenhage. In 1873 is een pelsteen toegevoegd, 
compleet met zift- en waaiwerk voor het schonen van tarwe. Deze 
pelsteen is echter niet meer bruikbaar. 

De geklonken stalen roeden waren in 1891 geleverd door de 
gebroeders Pot uit Kinderdijk. Voor die tijd waren de molenroeden van 
grenenhout. Het product van Pot is in 1974 vervangen door gelaste 
roeden. 

In het museum  
Sinds1921, authentiek. 

De gele lJsselstenen waarmee de romp opgebouwd werd, kwamen uit 
Gelderland. De muren zijn in verhouding tot de gevelhoogte van 
21,5 m. betrekkelijk dun. 

Er zijn vier koppels stenen waarmee diverse soorten granen gemalen 
kunnen worden. Regelmatig moeten de groeven in de stenen 
bijgeslepen worden, wat geschiedde met een bilhamer. 
De draaibare kap is met riet gedekt. De gietijzeren molenas is in 1920 
bij de wederopbouw aangebracht. Deze was afkomstig uit een 
watermolen te Oostzaan. Nieuwe wieken, bestaande uit twee stalen 
gelaste molenroeden, op Oud-Hollandse wijze opgehekt, zijn 
aangebracht in 1974. Daarvoor waren de roeden van geklonken staal. 
Een roede bestaat uit twee in elkaars verlengde en aan elkaar 

verbonden wieken. 
De totale hoogte bedraagt 26 meter. Er zijn molens van dit type stenen 
stellingmolen die een hoogte hebben van wel 33 meter, bv. enkele 
molens te Schiedam. Die hoogte is vooral in de stad nodig om 
voldoende wind te vangen. 



De vlucht (de lengte van een roede) van deze molen is eveneens 26 
meter. 

 
 
Bedrijf, inrichting, werking e.d. 

Op de gietijzeren molenas is het bovenwiel aangebracht, die de 
beweging overbrengt op de koningsspil (verticale houten hoofdspil). 
Om het bovenwiel bevindt zich de vang (soort trommelrem) die men, 
staande op de stelling, kan bedienen d.m.v. de vangbalk, door de vang 
op te lichten of te laten zakken. De koningsspil drijft op de steenzolder 
(vierde zolder) 4 maalstoelen aan. 
Het op de wind zetten (kruien ) gebeurde vanaf de houten stelling met 
behulp van de driehoekige staart (staartwerk) en de lier. Van hieruit 
bevestigde men ook de zeilen op de wieken. Het oppervlak van de 
zeilen kon, afhankelijk van de windkracht, verkleind worden (zwichten). 
Men kan de molen in bedrijf houden tot ca. windkracht 7. 

 
De zolders van de molen:  
 

Kapzolder Hier bevindt zich het raderwerk.  
Luizolder Onder de kapzolder, met het luiwerk of hijswerk dat 

hier aangedreven wordt, kon men vanaf de begane 
grond graan naar de steenzolder hijsen.  

Steenzolder Hier wordt het graan tussen een koppel maalstenen 
gemalen.  

Maalzolder  Het meel wordt hier in zakken opgevangen.  
Onderste 
verdiepingen 

Voor opslag 

 

Bijzonderheden 
De Hollandse Molen (ook in Duitsland spreekt men van de 
"Holländermühle”)) met draaibare kap, zes/achtkantige romp van 
hout, heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige molen: olie-, zaag-, 
pel-, of papiermolen. 



Sinds ca. 1600 was de kennis van raderwerken e.d. sterk 
toegenomen, zodat dit molentype zich kon ontwikkelen tot de 

stedelijke industriemolen bij uitstek. Het hoogtepunt van die 
ontwikkelingen werd ca.1650 bereikt. 
De bedrijfsruimte is veel groter dan in de standerdmolen. 
De wieken draaien altijd tegen de klok in. Hiervoor zijn verschillende 
verklaringen gegeven, die buiten het kader van deze gids vallen. 
De stand van de roeden is enigszins achterover hellend. Dit houdt 
waarschijnlijk verband met de wijze waarop de wind uit de lucht komt 
vallen en om de as in zijn lagers te houden (schuin). 
 
De overplaatsing van de molen is gefinancierd door de Frans-

Hollandse Oliefabrieken "Calvé-Delft" en de "Nederlandse Gist- en 
Spiritusfabriek" te Delft. De molen moest in 1917 plaatsmaken voor 
uitbreiding van "Calvé ". 
In 2013 is de molen na een ingrijpende onderhoudsbeurt weer 
opgeleverd. 

 
Verslag ervan uit het Dagblad 2013 06 15-17.  
Overzicht aanpak onderhoud Delftse molen. 
Er is heel veel aan de Delftse molen gedaan de afgelopen jaren. In en 

rond het gebouw. 
Het begon al in september 2007, toen is de rieten kap vervangen. In 
oktober 2008 zijn de ramen verwijderd boven de ingangsdeuren en zijn 
de muuropeningen vervolgens dicht gezet, dit is conform de 
aangetroffen situatie uit Delft (beleid Leen Boot). 

In april 2011 is de stelling vervangen. Er is extra aandacht besteed 
aan de beluchting en de oplegging van de schoren in de muur. Deze 
zijn bevestigd met roestvrijstalen ankers. De liggers van het stellingdek 
zijn aan de bovenzijde rond gemaakt voor verbeterde watervoering. 
In juni 2012 zijn de uitgespoelde voegen uitgehakt en vervangen door 
een speciale voeg die tijdens regen gesloten is en bij mooi weer "open" 
staat voor meer vochtregulatie. 

In 2011 zijn eveneens offertes aangevraagd voor alle resterende 
onderhoudswerkzaamheden aan de vier grote molens, waaronder de 
Delftse Molen. De uitvoering heeft plaatsgevonden tussen november 
2012 en maart 2013. 
In de Delftse molen zijn toen de balkkoppen onder de 
verdiepingsvloeren uitgehakt en aangegoten. Deze methode wordt 
gebruikt in de restauratie om zoveel mogelijk origineel materiaal te 

houden en het geheel in de vochtige gevels een langere levensduur te 
geven. Onze eigen dienst heeft deze werkzaamheden ondersteund door 
de verdiepingsvloeren te demonteren en na afloop weer te herstellen. 

De stucgevel buiten is gestraald en geëgaliseerd en krijgt nu tot het 
najaar van 2013 de gelegenheid om te drogen. 
We hebben een elektronisch vocht verwijderaar aangeschaft (DELTA) 



die de capillaire werking in de gevels doorbreekt. Voor verdere 
conclusies worden maandelijks vochtmetingen uitgevoerd. 

Voor de winter nemen we een beslissing over de gevel; gaan we 
voorstrijken of schilderen en dergelijke. Dit zijn alle werkzaamheden in 
en rond het gebouw. 
We gaan nu verder met het molenwerk. 

Het gevlucht: de nieuwe roeden zijn aangebracht en om een indruk te 
geven: de roeden zijn 25 meter lang, plaatdikte 12 mm uitlopend naar 
6 mm, ze zijn thermisch verzinkt (met zink behandeld tegen corrosie) 
en drie maal in de verf gezet. De binnenzijde is voorzien van een 
waslaag om doorroesten van binnenuit te voorkomen. Er is een nieuw 
hekwerk geplaatst voor het wieksysteem en de staartconstructie is 

vernieuwd. 
De kruivloer is aangepakt en de verbetering van het kruien heeft onze 
volle aandacht. 

De risico-inventarisatie van de molen is opgenomen en uitgevoerd. 
De vier grote molens zijn geïnspecteerd voor een nulmeting door de 
Monumentenwacht. We gaan nu Vaags Molenwerken uitnodigen voor de 
oplevering. 
De wens van de afdeling Bouwvakken is om vanuit de nulmeting nu 
verder te gaan met onderhoud, samen met de molenaars die met de 

molen werken en de logboeken bijwerken èn met de Monumentenwacht 
voor zorg en ondersteuning bij technische zaken. 
Graag wil ik de hele organisatie - die met ons dit heeft mogelijk 
gemaakt - dank zeggen voor de steun die we hierin hebben 
ondervonden. 
Frans Gerritsen Afdeling Bouwvakken Dagblad 2013 06 15-17 

 
Molentaal 

Soms valt het op dat niet-werkende molens niet altijd in dezelfde 
wiekstand staan. De molenaar wil met zijn omgeving in contact 
treden en dat doet hij door zijn boodschap over te brengen met 
behulp van de wieken (de molen stond bijna steeds op een centraal 
punt. Ik herinner er nog even aan dat de wieken tegen de klok in 
draaien).  

 
• De wieken zijn stopgezet juist vóór de verticale stand van een 

roede:‘komende’. Betekenis: vreugde, bv. geboorte, huwelijk.  

• De wieken zijn stopgezet even voorbij de verticale stand: ‘gaande’. 
Betekenis: droefenis, bv. overlijden.  

• De wieken (roeden) zijn stopgezet in zuiver horizontale/verticale 
stand: ‘roede voor de borst’. Betekenis: korte(re) werkonderbreking.  

• De wieken zijn stopgezet in X-formatie: ‘overhoek of overkruis’. 
Betekenis: werkonderbreking (rust) van langere duur.  



• De wieken zijn stopgezet in andere standen dan de bovengenoemde. 
Op deze wijze kan aan ingewijden een bericht doorgegeven worden. 

In de oorlogstijd werden op deze manier onderduikers voor razzia’s 
gewaarschuwd.  

• Het ‘mooizetten’: de wieken staan ‘overkruis’, de zomer- en 
winterzeilen werden in de lengte opgerold en zig zag in de wieken 
(hekken) gevlochten. Tussen de toppen van de omhoogstaande 
wieken wordt dan het ‘mooimakersgoed’ aangebracht: guirlandes, 
woorden, cijfers etc. bij feestelijke gelegenheden.  

Vrij overgenomen uit: ‘Molens in Nederland’ G. P. Braay)  
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Andere teksten website NOM 

Hoge molens vangen genoeg wind 
De stellingmolen torent hoog boven alles en iedereen uit. Met een 

goede reden, want stellingmolens zijn bestemd om tussen gebouwen en 
huizen in te staan. Om op zo’n plek een beetje wind te vangen móet je 
wel overal bovenuit steken. Deze molen maalt meer dan 200 jaar het 
graan voor de bakkers in Delft. In de loop van de geschiedenis zijn er 
heel wat eigenaren. Vaak zelfs twee tegelijk (niet ongebruikelijk, want 
een molen is een kostbaar bezit). Eerst heet onze windkorenmolen De 
Slickmolen, maar in 1807 wordt ene Dirk Apon de eigenaar en die 
besluit de naam te veranderen in Het Fortuin. In 1883 krijgt de molen 
nieuwe buren: de Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Calvé. Die buren 
groeien hard, en in 1917 moet Het Fortuin wijken voor uitbreiding. 

Hier geplaatst in 1921. 
 

De meeste stellingmolens staan in dorpen en steden. Door hun 
hoogte komen ze boven de huizen uit, waardoor ze genoeg wind 
vangen. De wieken van de molen kunnen niet vanaf de grond worden 
bediend. Dat gebeurt vanaf de stelling, een ombouw halverwege de 
molen. In deze molen van 27 meter hoog werd graan gemalen. Een 
handige eigenschap van windmolens was de 'molentaal'. Door de 
wieken in een bepaalde stand te zetten, communiceerde de molenaar 
met het dorp. Als de wieken bijvoorbeeld helemaal recht staan is de 
molenaar even weg, maar komt gauw weer terug. Bij feesten wordt het 
wiekenkruis versierd met het 'mooimakersgoed', bestaande uit vlaggen 
en bloemslingers. De molen is tussen 1917 en 1921 naar het 
Openluchtmuseum overgeplaatst. In de dagrapporten van P. Glazema is 



te lezen dat evacués die tijdens de Tweede Wereldoorlog op het 
museumterrein verbleven de molen tijdens luchtaanvallen als 

schuilplaats gebruikten. 

 


