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6.13 papiermolen Loenen, Veluwe 

  

 

Inleiding 

De mens heeft altijd behoefte gehad zijn gedachten op schrift weer te geven. 

De eerste geschriften staan dan ook in rotsen, sten- of kleitabletten. 

De Egyptenaren maakten van papyrus de eerste beschrijfbare vellen "papier".  

Die vellen werden opgerold op stokken. Een rol = volvere en zo ontstonden 

volumen van soms wel 40 meter lang. 

Omdat de Veluwe rijk was aan beken en sprengen met schoon water was dat 

de het gebied waar eind 16e en begin 17e eeuw de eerste papiermolens 

werden gebouwd. De Veluwe levert water van goede kwaliteit. Door 

hoogteverschil levert het water ook de energie voor de beweging van de 

molen. 

Men gebruikt bestaande beken en gegraven 

sprengen. Als watervoorraad legt men vijvers 

aan. Daarin kan het tevens het vuil en ijzer 

bezinken. Zo'n vijver heet een wijer of wijert. 

Ene Van Aelst – de bouwer van de eerste 

Nederlandse papiermolen – trok van Dordrecht 

naar Arnhem, waar hij in 1592 aan de onderloop van de Sint Jansbeek (park 

Sonsbeek) een papiermolen oprichtte. 

Vertelpunten 

- Molen uit 1654 

- Achterste molen uit Loenen, 1933 geplaatst 

- Veluwe beschikte over veel beken en sprengen met heldere water 

- Uit onze molen ter plekke is uiteindelijk de hele papier- en kartonindustrie 

in Eerbeek ontstaan, inmiddels onderdeel van Smurfit Kappa MNL 

Golfkarton  

- Naam Marten Orges boven deur, bekende papiermaker, maar niet in deze 

molen 

de wijer bij de papiermolen NOM 
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- Bovenslagrad met water uit wijer 

- Linnen lompen werden als grondstof gebruikt 

- Ontdoen van ongerechtigheden, sorteren, scheuren, hakken, stampen 

(hamers steeds na elkaar), fijner malen (Hollander), voorraadkuip, 

schepkuip, scheppen, neerleggen, persen, drogen 

- Vezeltjes niet te fijn, hebben kleine haakjes. pakken in elkaar 

- Watermerk 

- Drogen op zolder 

- Insmeren beenderlijm om te schrijven 

- Veluws papier minderde kwaliteit (minder wit) dan in zaanstreek 

- Veel papiermolens gingen later over als wasserijen 

Basisinformatie presentatie 

Het herbouwen van molen de molen uit 1654 is in 1933 afgerond en geeft het 

beeld van de papierfabricage rond 1850. 

Buiten 

Aan de linkerkant van de molen zit een zg. bovenslagrad, 

d.w.z. dat het water op de schoepen van het rad valt. Dit 

type rad komt vooral voor als er een wat groter verval is en 

dat wordt vaak geregeld met water vanuit de wijer ( de 

molenvijver, waarin het beek- of sprengenwater is 

opgevangen) dat via een goot op het waterrad wordt geleid, 

en wel zodanig dat het waterrad vanaf de bovenzijde gaat 

draaien door het gewicht van het water. Een wijer heeft ook als functie om 

vervuilingen te laten bezinken zodat die niet in het papier terecht komen. 

Doordat het Veluwse water sterk ijzerhoudend is, kon men geen echt wit 

papier maken, wat de Zaanlandse molens later wel konden. 

Beschrijving van het productieproces 

De grondstof (linnen lompen) moest bewerkt worden. Voor wit papier 

gebruikte men witte lompen, voor grauw papier gekleurde lompen. 

In de zeef werden de lompen gesorteerd en ontdaan van haken en ogen en 

met de klingen (messen)in repen gescheurd. Het vuil viel eruit door de zeef in 

de klingelbak. In die bak werden de lompen eerst ook in kleine reepjes 

gescheurd. Ongezond werk dat vooral door vrouwen en kinderen werd gedaan. 

In de lompenbakken staan hakblokken waarop de lompenhakkers met  

kapmessen de lompen in kleine stukjes hakken. Ze slaan ze ‘kort en klein’.  

Daarna ging de stof ( 6 kg droge stof) in de hamerbakken. De hamerbakken 

sloegen de stof uiteen in losse vezels. De hamers hebben ronde knobbels en 

slaan op een ijzeren plaat. De middelste hamer is de roerhamer die tevens 

voor een stroming in de bak zorgt. (Niet meer aanwezig) Onderdelen in de 

hamerbakken zorgden er ook voor dat de stof a.h.w. gewassen werden het 

vuile water werd afgevoerd. Doordat de nokken op verschillende plekken op de 

door het water aangedreven as zitten, worden de hamers om de beurt opgetild 

en losgelaten. Er ontstaat een halfstof. 
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In de maalbak met de Hollander wordt alles 

nog fijner gemalen tot heelstof. Door een 

plankje dichter bij het rad te plaatsen kon de 

maling worden beïnvloed. De papiermaker 

spreekt van een suspensie in water. 

Als de schepper de samenstelling heeft 

goedgekeurd gaat het via een houten goot naar 

de stofkuip waar eventueel een kleurstof kan 

worden toegevoegd. 

Met behulp van een hoos kan de heelstof naar de schepkuip worden 

overgebracht. De hoeveelheid vezels in het water van de schepkuip is 

belangrijk. Men noemt dat de consistentie. 

De schepkuip was verwarmd en hieruit werd het toekomstige papier geschept 

met een schepraam, bespannen met fijn kopergaas. IJzergaas is ongeschikt 

omdat het snel roest, gemakkelijk breekt en vlekken geeft in het papier. 

Op het schepraam werden soms figuren geborduurd. Op die plaats is de dikte 

van de vezellaag dus geringer en vormt zich een watermerk. Daarmee gaf men 

echtheidskenmerken aan het papier en de daarvan vervaardigde documenten. 

Op het schepraam paste een houten rand, 

die het aflopen van de stof moest 

tegengaan. De papierschepper dompelde 

zijn schepvorm in de kuip; door licht 

schudden kreeg hij een regelmatig dun 

laagje. Dit schudden wordt klutsen 

genoemd. Doordat de vezels door elkaar 

raakten, werd het papier ook sterker. De 

rand werd van de zeef gelicht, de zeef 

doorgegeven aan de koetser (Frans: 

coucher = neerleggen). 

Het vochthoudend vel werd op een vilten onderlaag (wol) gelegd. Die 

onderlaag moest van vilt zijn omdat dierlijke vezels niet hechten aan 

plantaardige vezels. Anders zou het papier niet meer te scheiden zijn van het 

vilt na de persing. 

Als een post van 125 lagen gereed was, werd dit onder een zware schroefpers 

gelegd, zodat het meeste vocht verdween. Om de vereiste kracht te 

ontwikkelen, gebruikte men een boomstam als hefboom. Deze werd middels 

een touw verbonden aan een haspel en zodoende kon men een kracht 

uitoefenen van ongeveer 7 à 8 ton, genoeg om ongeveer 50% van het water 

uit het papier te persen.  Vier posten is een riem is 500 vellen. 

  



papiermolen uit Loenen, Veluwe     -----     Pagina 4 van 10 

Daarna volgde droging op zolder. Dat duurde 

2 à 3 dagen afhankelijk van de 

buitentemperatuur en de windsterkte. Langs 

de droogzolder kunnen kleppen opengezet 

worden voor een betere ventilatie. 

Na droging werd het papier vel voor vel onder 

de vlakpers gelegd tussen gladde platen 

waardoor het papier vlak en bedrukbaar werd. Dit duurde 24 uur. 

Hierna volgde eventueel lijming met beenderlijm, waarna het papier 

beschrijfbaar is. 

Papier onderscheidt men in houthoudend en houtvrij papier. 

Bij houtvrij papier maakt men uitsluitend gebruik van de cellulose vezels. De 

andere stoffen , zoals pectine, lignine en hars zijn chemisch verwijderd. Bij 

houthoudend papier gebruikt men zowel de vezels als de daarin voorkomende 

stoffen. Vergelijk wit schrijfpapier met krantenpapier. 

Het al dan niet bedrukte papier is te koop in de museumwinkel. 

Verdieping 

Het gebied waar vooral papiermolen werden gebouwd was ongeveer ten 

zuidoosten van Apeldoorn.  

Marten Orges wiens naam boven de deur van onze papiermolen staat, was de 

eerste papiermaker aan de noordkant van de Veluwe. Hij trouwde met Geertje 

Dirx Schut en had met haar 2 zonen en 1 zoon uit een eerder huwelijk van 

Geertje. Waar hij vandaan kwam is onbekend. Hij was ’Meister 

Papiermacher’.In 1601 pachtten zij een molen in Beekbergen, de 

Tullekensmolen. Zoon Pouwel Martens, die zich later Schut noemde, was 

papiermaker in Wormingen (lag iets ten zuiden van het huidige centrum van 

Apeldoorn) en is de grondlegger van de papierdynastie Schut. 

Ten noordoosten van Loenen op de Veluwe stonden aan de Loenense beek drie 

molens, waarvan de derde, de achterste / onderste molen, voor een deel naar 

ons museum is overgebracht en ontbrekende delen werden aangevuld met 

resten van andere Veluwse papiermolens. 

A.J. van Oorspronck (destijds molenmaker te Loenen) heeft onder toezicht van 

H.A. Schut de molen opgetrokken en ingericht, zodat een zeer betrouwbaar 

geheel ontstond. Boven de deur lezen we de naam van degene naar wie het 

gebouw genoemd is: Marten Orges, gestorven in 1626 en begraven in de kerk 

te Beekbergen.  

Zijn grafschrift luidt:  

"Anno 1626 den 9 september is in de Here gerust meister Marten Orges den 

Olsten pappyere maecker geweest in Gelderlandt " 

De museummolen kwam mede tot stand door financiële medewerking van de 

Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten. 
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Soorten waterrad om een molen aan te drijven  

(een poldermolen heeft een scheprad en 

een andere constructie).  

De voorvader van alle molens is het 

stootrad. Dit rad gebruikt de 

bewegingsenergie van het water met 

behulp van zijn horizontale ingrijpende 

schoepen. Men spreekt hier van het 

actieprincipe. Een verder ontwikkeling van 

het stootrad is het onderslagwaterrad. 

Zoals bij het stootrad word bij deze vorm 

ook hoofdzakelijk de bewegingsenergie 

van het water gebruikt. Het verschil tussen 

beide bestaat in het verschil tussen 

intredehoogte en uittredehoogte van het water. Daardoor laat dit type 

waterrad het toe om naast bewegingsenergie ook in geringe mate de 

potentiële energie van het water te gebruiken. 

In de Middeleeuwen werden ook bovenslagraderen ontwikkeld. In tegenstelling 

tot de onderslagraderen stroomt hier het water van boven af in de schoepen. 

Het rad wordt dus niet door de beweging van het water, maar wel door het 

gewicht ervan aangedreven. In dit geval spreekt men van het reactieprincipe. 

Als tussenvorm bestaat ook nog het middenslagrad. Het gebruikt zowel de 

potentiële als de kinetische energie van het water. In de huidige 

waterkrachtcentrales combineren de turbines het actie- en reactieprincipe met 

elkaar. 

Vervolgens beschouwen we de moderne soorten turbines, zoals die vandaag de 

dag in verschillende waterkrachtcentrales ingezet worden. 

Plek 1e papiermolen 

De Sint Jansbeek waar van Aelst  zijn eerste 

papiermolen bouwde loop vanachter kasteel 

Zypendaal, door Sonsbeek, zich door Arnhem 

slingert en naar de Rijn. De oorsprong van 

Arnhem is te vinden langs de Jansbeek en niet 

langs de Rijn. Die liep vroeger een honderd 

meter zuidelijker en is tussen 1530 en 1536 

verlegd langs Arnhem.  

Locatie weten? Ga naar molendatabase.org, 

zoom in op Arnhem en je kunt alle verdwenen 

molens aanklikken. De molen van Van Aelst is 

één van de drie molen onder de link in de 

buurt van Rozet, ten n.o. van de nieuwe brug. 

  

De Rijn bij Arnhem lag vroeger 
zuidelijker en is tussen 1530-

1536 langs de stad verlegd. 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=9041
https://www.molendatabase.org/
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Papiermolens op de Veluwe 

Marten Orges en zijn familie kwamen waarschijnlijk uit noordoost Frankrijk. 

Daar bestond een veel grotere kennis m.b.t. papiermaken en papiermolens. 

Door zijn komst o.a. kon men in het noorden met deze kennis zijn voordeel 

doen. Veel protestante zuiderlingen kwamen in die tijd naar het noorden om 

vrij hun geloof te kunnen belijden en namen daarbij vaardigheden en 

arbeidskracht mee. 

Invoer van papier was duur en was het zelf maken financieel gezien 

interessant. De Veluwe was voor deze papiermolens zeer geschikt. Het zuivere 

water was nodig voor het productieproces en kon ook als aandrijfkracht 

worden benut. Hetzij uit natuurlijke beken, hetzij uit gegraven sprengen. Rond 

1650 zijn er in de omgeving van Apeldoorn ca. 28 papiermolens. Rond 1740: 

ca. 174 papiermolens op de Veluwe. 

Het papiermaken kon voor boeren ook nevenactiviteit zijn. Op dit soort 

bedrijfjes waren maar enkele mensen werkzaam. De productie was vooral 

gericht op eenvoudige papiersoorten. 

Verdere ontwikkeling papiermolens 

In 1670 al richtten de papierfabrikanten, vooral in de Zaanstreek, zich met 

gebruikmaking van windmolens meer op de productie van de betere 

papiersoorten. In de 19e eeuw misten de meeste bedrijven de verdergaande 

technische ontwikkelingen (bv. stoom). Zaanse molens verdwenen, sommige 

Veluwse molens gingen over op wasserij.  

Andere teksten NOM 

Papier. Hoe schep je dat eigenlijk? 

Tegenwoordig wordt alleen heel chic papier nog ‘handgeschept’. Voor 

trouwkaartjes bijvoorbeeld. Maar heel lang is scheppen de enige manier om 

papier te maken. De fabricage begint met het tot pulp stampen van lompen. 

Witte voor wit papier, gekleurde voor grauw. Linnen voor papier om op te 

schrijven en te drukken. Katoen voor pakpapier. Met waterkracht zet de molen 

hamers in beweging die de lompen fijnstampen tot een brij. Uit die brij schept 

de papiermaker met zijn schepraam een heel dun laagje. Met een pers perst 

hij het water eruit, en dan wordt het papier te drogen gehangen. De Veluwe is 

lang het centrum van de papierfabricage, vanwege de aanwezigheid van heel 

helder water. Vanaf de 17e eeuw staan er honderden van dit soort molens. 

Op de Veluwe stonden meerdere papiermolens. Ze waren alleen geschikt voor 

de grovere papiersoorten, zoals pakpapier. In de Zaanstreek stonden 

windmolens die bruikbaar waren voor grotere productie. Vanwege het heldere 

water waren deze molens geschikt voor het maken van wit papier. 

Papierfabrieken, werkend op stoomkracht, namen in de negentiende eeuw de 

productie over. Deze papiermolen is een watermolen. Het waterrad drijft 

binnen een nokkenas aan. De nokken tillen grote, houten valhamers op, die de 

linnen lompen fijnstampen tot een papierbrij. In schepramen wordt het papier 

in het juiste formaat geschept. Het papier wordt eerst drooggeperst en dan te 
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drogen gehangen op zolder. Deze molen is in 1933 in het Openluchtmuseum 

gereconstrueerd naar een zeventiende-eeuws voorbeeld. 

Diverse weetjes 

De Veluwe herbergt vele sprengen en beken. Een beek heeft een natuurlijke 

bron. Een spreng is een gegraven kanaal. De bron is dan een sprengenkop. 

Doordat de ijstijden een waterdichte leemlaag/kleilaag hebben veroorzaakt, 

zakt het water niet weg tot het grondwater, maar is er een schijnwaterspiegel 

ontstaan. Die bronnen heeft men opgegraven en het water via sprengen 

(gegraven kanaaltjes) naar de plaatsen geleid, waar men het water wilde 

gebruiken. Meestal molens en /of molenvijvers. Doordat dit water in de 

zandlagen is gefilterd is het schoon. 

Onze molen stond aan de Loenense beek en was de achterste (onderste) van 

drie papiermolens. In de Middelste molen wordt nog steeds, op modernere 

wijze, papier gemaakt. 

De bovenste molen gebruikte het water als eerste. Het geloosde water 

verdween in diezelfde beek en vervuilde dus het water voor de middelste en 

onderste molen. Om toch over voldoende schoon water te kunnen beschikken 

in de 2 lager gelegen molens, plaatste men over de gehele lengte van de beek 

een houten tussenschot. Het geloosde water aan de ene kant van het schot en 

het ongebruikte water aan de andere zijde van het schot. 

T'sai Lun, een Chinees, maakte papier van de moerbeiboom, waarbij hij de 

vezels eerst losmaakte en ze daarna weer als een vel papier rangschikte. Het 

vermoeden bestaat dat dit proces is afgekeken van de wespen die hun nest 

bouwden van losse vezels.  

Van Egypte, via China, Arabieren en Zuid-Europa kwam het proces van 

papiermaken in Zuid-Europa en ten slotte in Noord-Europa. De val van 

Antwerpen versnelde het proces in ons land. 

Rond 1100 werd in Pergamon (TK) ontdekt dat men op huiden van geiten, 

kalveren en schapen kon schrijven. Dit werd het perkament. Maar dat was 

kostbaar. 

De monniken beheersten het lezen en schrijven en zij vervaardigden de 

meeste boekwerken. 

De naam van papier komt uit Egypte. Daar groeide de papyrusplant waarvan 

men beschrijfbare vellen maakte. 

De uitvinding van de boekdrukkunst ( Coster / Gutenberg ) veroorzaakte een 

grote vraag naar papier. 

De voddenboer werd een nieuw beroep. Hij zamelde oude kleding in, maar ook 

versleten touwwerk, zeilen, e.d. in. Alles wat een plantaardige oorsprong had. 

De meest voorkomende grondstoffen voor papier waren vlas, hennep en (later) 

katoen. Kleding bevatte sluitingen ( houtje-touwtje ), haken en ogen. Die 

https://www.demiddelstemolen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=UEOXKodHVlM
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moesten verwijderd worden. (Ritsen bestonden nog niet) waarna de kleding 

kort en klein werd gemaakt. 

De papierschepper werd moe. ‘Hij raakte van slag’, ofwel ‘Hij raakte de kluts 

kwijt’. Klutsen is het schudden van het scherpraam met pulp om dat goed en 

gelijkmatig over het raam te verdelen.  

 Linken 

- Video papiermolen, Youtube.com, link 

- Papier maken 1957, beeld en geluid, Youtube.com, link 

- Les zelf papier malen, Youtube.com, CNME Maastricht, link 

- Marten Orges, waterradmolens.nl, link 

- Papier doet zijn intrede in wereld, link 

Literatuur 

- Gids 2014 pag.96 

- Veluwse Papiermolen' C.Th. Kokke, Arnhem 1974. (publicatie NOM) 

- B&M 1965 no. 1 pag. 12-14. 

- Voor technische details zie: Techniek in het Nederlands Openlucht Museum 

Afbeeldingen 

 

Papier met watermerk. 

https://www.youtube.com/watch?v=6q749pw2r94
https://www.youtube.com/watch?v=lasCiSkfQI0
https://www.youtube.com/watch?v=nDC0WeMxclQ
http://www.waterradmolens.nl/Gelderland/MartenOrges.htm
https://www.henk-weltje.nl/index.php/oude-boekwerkjes/koornmullenaers-pampiermaeckers-en-coperslaghers?start=8
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De natpers. Papier op de droogzolder. 

 

De klingel- of scheurbak met de 

klingelmessen . 

De hamerbakken met daarachter de 

wentelas met de nokken. 
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De Hollander met de aandrijving . 

De binnenkant van de molen op oude 

ansichtkaart. 

 

-.-.-.-.- 


