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VOORWOORD 

Voor u ligt nu de vierde aflevering van Buiten Bedrijf over De Walzenmolen van Sas van Gent. 

Hoewel een soort landmarl<, kon dit lzaral<teristiel<e pand helaas het lot van de slopershamer niet 

ontlopen. 

Üpmerl<elijl< is dat sinds het verdwijnen van deze fabriek er zeer veel aandacht is voor behoud en 

mogelijl< hergebruik van de zo opvallende objecten uit de graan- en meelverwerl<ende industrie in 

ons land. Zo wordt er in Amsterdam geprobeerd de graansilo Korthals Altes in te passen in de 

plannen rond de IJ-boulevard. 

Tevens is men in Leiden met alle partijen doende om een oplossing te vinden voor de nu leeg

staande meelfabriel< De Sleutels, een niet geringe l<lus. 

Van De Walzenmolen rest ons nu alleen nog de geschiedenis, die door de auteurs in deze 

publicatie is vastgelegd. 

Zoals in vele bedrijfstakken, viel het niet mee om het nog bestaande materiaal op te sporen. 

Mede dankzij de welwillende medewerking van mevr. L. A. Sarneel-Antheunis en de heren 

E. Sarneel, J. F. Verbrugge, F. V. E. Verschaffel en de Werl<groep Industriële Archeologie Zeeland 

is dit toch geluld. 

C. H.R. T. Weevers 

Eindredacteur 

Deze publicatie is totstandgekomen met steun van A & P supermarkten en de Provincie Zeeland. 
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Deze afbeelding van Sas 
van Gent lrnngt in de 
raadszaal van het stadhuis 
op de Westkade. Deze 
prent dateert uit fwt jaar 
1674. 

De vesting Sas van Gent 
na LJe verovering door 
Frederik Hendrik. 
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SAS VAN GENT 
L. Sarneel-Antheunis 

Het betrekkelijk kleine Sas van 
Gent is een van de eerst geïndu
strialiseerde gemeenten van de 
provincie Zeeland. 
In de periode 1890-1914 
verhel:t zich een r ij fabriel,s
schoorstenen op het Sasse 
grondgebied, dat gelegen is 
langs het drul, bevaren 
zeel,anaal Gent-Terneuzen. 
Een van die schoorstenen 
belrnort aan de meelfabriek, die 
zich jaren geleden aan de rand 
van de vestingstad gevestigd 
heeft. 

Terug bjl<end in de geschiede
nis, dan ziet men niet alleen hoe 

Sas van Gent ontstaan is, doch 
ool< boe de meelfabriel;e .De 
Walsenmolen" tot stand is 
gekomen. 
Op een oude prent, die in de 
raadszaal hangt, wordt de 
gemeente omschreven als .eene 
rnachtighe sterckte voor de stadt 
Gent, eene vastigheyt voor het 
Landt van Waes, een slot voor 
Vlaenderen ende eene schut
tinghe voor de Vaert." Deze 
lovende woorden zijn op Sas van 
Gent van toepassing geweest. 

De gemeente dankt haar bestaan 
aan de machtige stad Gent. Op 
26 mei 154 7 verleent Karel V 
toestemming aan zijn geboorte
stad een kanaal te graven tot 
aan de Landdijk. Pas in 1549 
mag in deze dij!, een sluis 
worden gebouwd. Gent zal nu 
via de BraaJ;eman een uitweg 
verbrijgen naar zee. De Sassche 
Vaert, die in 1824 zal uitgroei-

en tot het l;eanaal van Gent naar 
1èrneuzen, wordt gegraven. Aan 
het eind van dit kanaal ontstaat 
een nederzetting bij de sluizen. 
Het kleine, later zo belangrijl,e 
Sas van Gent, is geboren. 

Veel plezier heeft de stad Gent 
niet beleefd aan zijn nieuwe 
zeeweg . De Nederlandse 
gewesten komen in 1568 in 
verzet tegen Spanje. Deze 
opstand is aan onze gewesten 
niet onopgemerbt voorbij 
gegaan. De Watergeuzen 
brengen in 1572 een bezoel, 
aan het jonge Sas van Gent, dat 
rond de sluizen en de l,aaimuren 
is ontstaan. De brug en de sluis
deuren worden verniéld, de 
buizen verbrand. DeJchade aan 
de sluisdeuren is in 15 77 niet 
alleen h ersteld, doch ook 
beveiligd door verdedigingswer
ken. Vier hoornwerben bescher
men nu de waterweg naar Gent, 
die van groot belang geacht 
wordt voor de ravitaillering van 
de troepen van Willem van 
Oranje. 

In 1583 echter is Sas van Gent 
in handen van de Spanjaarden 
gevallen. Zij hebben de vesting
werl<en uitgebreid door 
ommuring van bet Rapenburg 
en het aanleggen van een brede 
fortengordel. Dit alles met de 
bedoeling de toegang tot Gent 
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en het land van Waes te be
schermen. Sas van Gent is nog 
ruim 60 jaar in handen van de 
Spanjaarden gebleven. 
Op 5 september 1644 slaagt 
Frederik Hendril, er in de be
lan grijl,e strategische vesting na 
een beleg van 5 wehen te 
veroveren. De Spaanse troepen 
moeten uit de stad vertrekl,en, 
hun plaats wordt ingenomen 
door soldaten van Frederik 
Hendril1.. Sas van Gent behoort 
nu lot het grondgebied van de 
Republieb der Verenigde Neder
landen en wordt voortaan recht
streehs vanuit Den Haag 
bestuurd. 

Korerunolen 
Zoals iedere rechtgeaarde ves
tingstad heeft ook Sas van Gent 
al vroeg een molen gehad. Eén 
molen is blijkbaar te weini~ voor 
de bewoners en de talrijbe leden 
van het garnizoen. Op 24 april 
1645 hebben "De Raedt van 
Staten der Vereenichde Neder
landen" de noodzaab ingezien 
van nog een "corenwintmolen" 
te stichten ten dienste van bet 
garnizoen en d.e inwoners van 
Sas van Gent. 
Cornelis Jorisen, timmerman te 
Sluis, mag op zijn kosten .eenen 
bequaemen wintcoren1olen" 

bouwen in Sas van Gent op een 
plaats, die h em aangewezen zal 
worden door kolonel Ferens. 
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Tevens wordt hem het "recht van 
wint

11 

vergund, waarvoor hij of 
zijn opvolgers jaar lij bs zullen 
betalen "drie gulden van XL 
grooten v laems stucb. n 

Hij is verplicht het terrein 
waarop de molen staat te 
omheinen, zodat noch mens 
noch dier door de molen zal 
worden ;::el<wetst. Mocht dit toe], 
gebeure~ dan zal hij de scl1ade 
moelen vergoeden. 
Oob zal hij recht hebben op het 
zelfde maalloon dat in de 
andere molen wordt betaald. 
Bovendien "sullen die van de 
garnisoenen ende inwooners van 
t' Sas ende onderhoorige forten 
gehouden sijn aldaar ter molen 
te coni.en.

11 

Deze laatste bepaling is niet 
altijcl nageleefd. Dit b]ijbt uit 
een brie[, die Pieter van de 
Mergele en de zijnen laat 
schrijven door notaris Breeclz
velt aan de Raad van Staten der 
Verenigde Nederlanden. 
De ],Jacht, die cloor de eigenaren 
van de beide molens wordt geuit 
heeft betrebbing op het binnen 
de vesting brengen van gemalen 
meel en gebabben brood . 
Dagelijbs worden cleze 
producten vanuit "Conincx 
bodem" (de Spaanse Nederlan
den) in de vesting Sas van Gent 

binnen gebracht, zowel door de 
ni.ilitairen als door Je inwoners, 

en in het openbaar verlwcht. 
Dit is in strijd met liet octrooi 
dat van de Mergele en Je zijnen 
mét de inolens van de vorige 

eigenaar hebben overgenon1en. 
Bovendien hebben zij grote 
onlwsten gemaal<t door op bevel 
van de Cornni.andeur een 

rosmolen in werbing te brengen 
om in geval van belegering de 
bevolbng en de troepen van 
meel te lzunnen voorzien. 
Niet alleen de eigenaars van de 
molen worclen benadeeld door 
het niet naleven van het uctrooi, 
ooJ, het land ],rijgt minder 
inbon1sten uit lle opbrengst van 

het accijns op het gemaal. 
Zij verzoel,en aan bovenge
noen1de prabtijlzen een einde te 

inaben . 

Een afschrift van deze brief 
wordt ook gezonden aan de 
Ccnnni.andeur inet het verzoelz 

alle invoer van n1eel en 
gebabben brood van buiten Sas 
van Gent te verbieden. Aan dit 
verzoeJ, is gevolg gegeven. 

Na Je vrede van Nijmegen in 
1678 heeft men ingezien dat de 
vestingwerhen van verschillende 
steden in de Republieb in een 
toestand verkeren die niet in 

overeenstenuning is met de toen 

heersende inzichten op het 
gebied van de brijgslwnde .Ooh 
"de Vastigheyt voor l1et Landt 
van Wacs

11

1 zoal:3 Sas van Gent 
genoemd wordt, valt in die 
termen. Besloten wordt de ves

tingwerlzen te n1oderniseren en 
uit te breiden. Aan cle westzijde 
worden de bastions Zeelancl{a, 
Generaliteit en Oranje 
aangelegd. Aangezien aan de 
oostzijde van de stad diverse in

polderingen hebben plaats 
gevonden, ban de omwalling 
ool< aan die l<ant worden uitge
breid. De bastions Nassau, 
Coehoorn, Vassy en Hollandia 
beschermen de stad nu tegen 
n10gelijl<e aanvallen vanuit ],et 
oosten. 

De 7 bastions liggen in cirJ,el
vonn rond de stad, omgeven 
door een brede vestinggracht. 
Op twee van de bastions prij],t 
een l~orenn1olen, n.l. een op Ge
neraliteit en een op Coehoorn, 

terwijl in Zeelandia een water
molen is ingebouwd. De oude 
rosn1olen1 die een sta-in-de weg 

was voor het toenmalige verl,eer, 
is afgebrol,en. 

In 174 7 is de molen op Gene
raliteit omgewaaid, terwijl de 
molen op Coehoorn bij de 
nadering der Fransen moest 
worden afgebrol,en. Na de te
rugtrekbng der Franse troepen 
en het weer op gang bomen van 
het normale leven worden de 
toenmalige eigenaars van de 

beide molens aangemaand oob 
de molen op Generaliteit te 
herbouwen. De weduwe van de 
inmiddels overleden molenaar 
Meyndert van Houten verlwopt 
haar deel in de beide wind-

molens aan Samuel du Pont. 
Ool< Pieter van Kcrcbhoven 
volgt haar voorbeeld. De nieuwe 
eigenaar heeft uiteindelijb aan 
Je J,erbouwplicht voldaan. 
Op 30 maart 1778 zijn de 
molens eigendon1 geworden van 

Christoffel Je Pauw. Ruim 
vijftig jaar blijven ze in het bezit 
van deze fani.ilie. 

Nadat de molen op Coehoorn 
oud en onbrL1ibbaar geworden i.s 
en al 20 jaar lang geen dienst 
n1ecr doet, vraagt de molenaar 
De Pauw op zijn beurt ont
heffing van de plicht de oude 
molen te herstellen. Hij bomt 
met goede argumenten 
aandragen. Met toestcmmi ng 
van de Magistraat beeft bij de 
molen op bo lwerl, Generaliteit 
in goede staat gebracht en de 
capacitcil dusdanig verhoogd 

Het westelijk gedeelte van 
Sas van Gent rond 
1750. De molen is goed 
zichtbaar op het bolwerk 
Generaliteit. Rechts van 
de Weststraat is ruim 
honderd jaar later de 
meel/abriek ontstaan . 

Restant van de getiïden
molen Sas van Gent, 

1996. 
(Foto:].]. Havelaar) 



Ook deze foto stamt uit de 
jaren 18 70. De molen 
prijkt hier nog in vo17e 
glorie op bolwerk Genera
liteit. Ook de toegangsweg 
tot de molen is nog 
duidelijk Ie zien. 

De stenen acl1tkantigl! 
romp i:an de voonna/;ge 

windkai·ennzolen von 

Dominicus \lcrscha/fcl op 
een restant Vlln het voor

nu1/iqe lx1/wcr/<? van Sas 
van ( fcnt, ] C)C)Ó. 
(Foto:/.]. Haveloar) 

dat hij in de jaren 1784-1785 
een garnizoen van 3 bataillons 

infanterie, een compagnie artil
lerie, plus de inwoners van Sas 
van Gent van het nodige n1eel 

heeft bunnen voorzien. 

Christoffel de Pauw !<rijgt ont
heffing van de herbouwplicht, 
met de bepaling dat bij stagne
rjn§~ van de n1eelvoorzlening er 
weer een tweede n1olen moet 

l;?_o1ne11 . 

Tn ] 791, na het overlijden van 

z;ijn vader, neemt Johannes 

Franciscus Je Pauw de n1olen 

over. Bij dç nadering van cle 

Fransen in l 794 moet hij zijn 
moleu afbreben. Op scl1adever
goeding hoeft hij tijdens het 
Franse bewind niet te rel.~enen. 
Pas in het jaar 1829 volgt er 
genoegdoening voor J ol1anncs 
de Pauw. Hij J;erijgt dan cle wa
terboren111olen1 die eigendo1n 

blijÜ van de Domeinen, in 
brn i ], leen. 
De lwrenwindrnolen prijht 
echter weer in zijn volle glorie 
op de wallen van Sas van Gent. 

Verscliaffel 
In 1830 bomt de molen weer in 
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andere handen. De nieuwe 
eigenaar wordt Dominicus Ver
schaffeJ. De verlwopabte is op 
31 juli 1830 gepasseerd bij 
notaris Van cle Wattijne te 
Selzaete. 
Op 3 augustus 1830 wordt 
Don1inicus \ 7erschaffel 111et zijn 

gezin ingeschreven in het bevol

bngsregister van Sas van Gent. 
Hij is geboren te Desteldoncl< 
(België) op 16 obtober 1797. 
Hij is vergezeld van zijn vrouw 
Francisca Walraven en een 

dochter. Oob de twee mole
naarslznechten1 Franciscus 
Claeys en Johannes Vervaet, 
vinden onclerdal< bij de familie 
Verschaffel. 
Op 2 januari 1834 overlijdt de 
echtgenote van de heer Ver
schaffel. Op ] 7 october 1834 
treedt hij te Westdorpe in het 
huwelijl< met Coletta Amelberga 
Plasscl1aert. Uit dit lrnwelijl< 
zijn twee zonen en twee dochters 

geboren. 
Nauwelijhs woont de familie 
\!erschaffel in Sas v.a:îj Gent of 
de Belgische opsland•breel<t uit. 
Een lijst met weerba~ce mannen 
wordt san1engestelJ, waarop ook 
de naam van Don1inicus Ver

schaff eJ voorlwmt. In obtobcr 
van dat jaar wordt oolz Sas van 

Genl door de opstandelingen 
bezet. Na het herstel van het 
wettig gezag in november 1830 
l<an de heer Verscl,affeJ zich ten 
volle aan zijn molenaarsbedrijf 
wijclen. Onder zijn leiding 
maabt de houlcn molen plaats 
voor een stenen acl1tl.~antig 
exemplaar, clat ongetwijfeld een 
sieraad jg gcweesl voor Sas van 

Gent. De molen dient echter 
niet 'tot verfraaiing van de 
stadswallen. Dagelijbs lwmen 
b1lrijhe ezels, beladen met graan 
ujt Je ornringende polders, on1 

de larwc en de rogge van de boer 
te laten malen. Het tarwe- en 
roggcrnccl wordt in zalzben n1ee 

terug gen 0111 en. 

Op 30 mei 1843 richt de heer 
Verschaffel een verzoelz tot de 
gemeente een olieslagerij in 
werláng te mogen brengen. Deze 
olieslagerij zal in beweging 
gebracht worden door het 
raderwerl~ van de rnolen. 

Aangezien er geen bezwaar 

gemaal<t W<Jrdt door de dicht bij 
de nio1en wonende Pierets en 

Vereecben, wordt de vergunning 

verleend op 30 juni 1843. 
Over de eindproductie van de 
molen wordt in het Statistieb 
Verslag van de Gemeente over 
184 7 slecbts vermeld dat er 20 
vaten olie geperst zijn. 
Dorninicus Verschaffel blijl<l 
een vooruitstrevend n1an te zijn. 
De mechanisatie van het ineel

bedrijf heeft onder zijn leiding 
een aanvang genon1en. 
Een molenaar is afhanhelijh van 
de natuurbracht de wind, bij het 
ontbrel<en daarvan ligt het 
bedrijf stil. Om de invloed van 
de factor wind in de toelwmst 
uit te schahelen, richt hij in het 
jaar 1848 een verzoeJ, tot Z.M. 
Koning Willem II. Hij vraagt 
een gebouw te mogen opricbten 
achter zijn woonl1uis op een aan 

hem toebehorend terrein, dat 
slechts 150 meter van de wind
J,orenmolen verwijderd is. 
Daarin zal een stoon1lzorenmo

len geplaatst worden die 
geschilzt is voor het ni.alen van 

alle soorten graan. Het 
vermogen van het stoo1nwerlz
tuig zal 3 PK bedragen. Ooh nu 
weer mal<en de aanpalende 
eigenaars geen bezwaar en de 

vergunning l<an worden 
verleend op 12 juli 1848. 
Deze stoomlzorenrnolen wordt 

echter alleen gebruibt bij wind
stilte. 
Volgens een opgave aan het 
J,adaster bedragen de hosten van 
de oprichting van de stoomlw
renrnolen / 1600,-. Het aantal 
maal-, pel- of oliestenen 
bedraagt twee. 
Uit de genealogie van de familie 
Verschaffel bunnen we lezen, 
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dat na het overlijden van 
mevrouw A. Verschaffel-Plas
scbaert een boedelscheiding 
heeft plaats gevonden. 
De windlwrenrnolen op bolwerl< 
Generaliteit en de stoomlwren
molcn zijn in 1866 het 
eigendom geworden van zoon 
Johannes. 
D e inmiddels 68-jarige 
Do min icus Verschaffcl heeft het 
roer blijl<baa1· in dat jaar uit 
handen gegeven. 

Johannes Verschaffel is geboren 
te Sas van Gent op 29 augustus 
1841. In 186 7 treedt hij in het 
huwelijk met Johanna Theresia 
Pierets. Dit huwelijb wordt 
gezegend met vijf zonen en dri e 
dochters. O nder de bekwame 
leiding van Johannes is de 
stoomkoremnolen uitgebouwd 
tot .eene bloemfabriel<", zoals 
vermeld wordt in het Verslag 
over de toestand van de 
Gemeente over bet jaar 1869. 
In 18 72 wordt de fabricJ, uitge
breid en van een nieuwe 
voorgevel voorzien. In 1880 
vindt een volgende uitbrcicling 
plaats, op 17 februari van dat 
jaar word t de eerste stap hiertoe 
gezet. 
Voordat het graan gemalen 
wordt, dient het eerst gereinigd 
te wo rden. Dit gebeurt o.a. door 
het graan te wassen. Het 
benodigde water denbt cle heer 
Verschaffel te halen 1Jit het 
kanaal Gent-Terneuzen. De 
fabriel< is echter ruim 200 

meter van het kanaal verwijderd. 
Er za l een buis van 240 meter 
onder de openbare weg gelegd 
moeten worclen . Hij verzoebt 
vergunning hiervoor aan cle 
Gemeente. 
Het Gemeentebestuur vraagt 
advies in deze zaab aan Gede
puteerde Staten. Het antwoord 
hierop is lwrt en duidelijk: 
.De Gemeente kan dit zelf 
beslissen." 
In de notulen van de raadsver
gacler ing van 25 maart 1880 
l~unnen we lezen, dat de vergun
ning wordt verleend onder de 
volgende voorwaarden: 
a de toestemming wordt 

verleend tegen .eene recog
nitie van eene gulden per 
jaar~ 

b de Gemeente behoudt het 
recbt deze overeenlwmst te 
allen tijde te beëindigen, 

alsmede gebruik te maben 
van het water, dat in de 
welput vloeit. (Deze welput is 
eigendom van de gemeente 
e n staat bij de voorgeve l van 
de fabrieb.) 

c wanneer van het verder genot 
der vergunning wordt 
afgez ien, of bij niet betalin g, 
zullen de ijzeren of stenen 
buizen eigendom worden cler 
gcmeenle, zonder dat daa r
voor enige schacleloosstc ll ing 
han worden gevorderd. 

De aanvraag voor bet plaatsen 
va.n een nieuwe stoon1l~etel en 
uitbreicling van de fabriel< wordt 
op 4 maart 1880 bij de 
gemeente ontvangen. Tot 18 
inaart 9 uur v. m. ban er bezwaar 
worden ingediend tegen bet 
verzoek van J. Verschaffel. 
Aangezien niemand reageert 
wordt de vergunning verleend 
op 26 maart van dat jaar. De 
fabrieb moet binnen een jaar 
weer in werbng zijn. 
De stoornrneelfabrieb beschikt 
dan over éélj stoomkelel met 
een vcrmog\m van 10 PK. De 
capaciteit van de fabrieb 
bedraagt 10 ton per dag. 

Ool~ op maatschappelijk terrein 
heeft de heer Johannes Ver
schaffel zijn sporen verdiend. 
Op 26-jarige leeftijd wordt hij 
in de vergadering van 23 juli 
1868 beëdigd als raadslid. In 
1883 wordt bij wetbouder tegen 
een wedde van/ 20,- per jaar. 
Op 18 mei 1890 volgt zijn in
stallatie als burgemeester, een 
functie, clie hij tot aan zijn over
lijden heeft vervuld. 
Tot 1893 is de stoommeelfa
briek een familiebedrijf 
gebleven. 

Tekening van ~ Lands 
'Waterkorennw/en tloor 
Frantz Stevens, 
Deze gchfL-lenmo/en (21.e 
pag. 2) is in 1696 
gebouwd in het balu·erk 
Zee/andia. 

Stoommeel/abriek in 
1891. 



Rond 1890 is de meelfabrikan
tenwereld in beroering gekomen 
door een nieuw maalsysteem dat 
ontwikkeld is in Hongarije. Het 
malen geschiedt daar met 
walsen. De heer Verschaffel acht 
hel raa cl z, arn op bjd maatrege
le ri le ne 111 011 . T-î[ j slu il een fi
nanci ë l ~ ov =- reenkt"lin st met de 
heer Harold Mechelynck voor 
de tijd van 20 jaar om volgens 
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het nieuwe procédé e.en geheel 
nieuwe fabriek op te richten. 
Op 15 juli 1893 verzoeken de 
heren J. Verschaffel & H. Me
chelynck de gemeente vergun
ning tot het oprichten van een 
stoommeelf abrieb. 
De omwonenden worden op 
20 juli 1893 in l<ennis gesteld 
van bovengenoemde plannen, 
terwijl zij op 3 augustus 1893 

hun bezwaren kenbaar l<unnen 
maken op het stadhuis. 
Op dezelfde derde augustus 
1893 l,rijgen de herenJ. Ver
schaffel & H. Mechelynck toe
stemming de fabriek te bouwen, 
het bedrijf moet vóór 1 dec
ember 1893 in werking zijn. 
De Walsenmolen is geboren. 
De capaciteit van de fabriel< 
bedraagt 30 ton per dag. 
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VAN KORENMOLEN NAAR MEELFABRIEK 
J.j. Havelaar 

Het dagelijks brood 
Brood is al eeuwen hét dagelijl<s 
voedsel van de bevolbing in 
Nederland. Binnen iedere 
sociale l,lasse was de samenstel
ling van het brood echter ver
schillend. Tot ver in de l 9e 
eeuw werd door grote groepen 
van de bevolking roggebrood 
gegeten. Tarwebrood daarente
gen werd alleen in welgestelde 
bringen geconsumeerd. De 
grondstof hiervoor was fijne tar
webloem. Het tarwebrood werd, 
getuige een uitspraal: uit 1485 
in Dat boeck van den prorieteyten 
der dinghen, gezien als het "alre 
puerste ende dat lecberste datter 
is, ende die alre cleynste bloeme 
die men maken mach". Het tar
webrood zou lange tijd een ex
clusieve leJ,,],ernij blijven voor 
het gewone vol!<. Enige uitzon
dering op dit opgeroepen beeld 
deed zich voor in de gebieden 
waar veel tarwe werd verbouwd, 
met name in Zeeland. 

De korenmolen 
Voordat de babber zijn brood 
],on bal,ken, diende eerst het 
graan tot meel gemalen te 
worden. Dit was de taal< van de 
molenaar. Volgens de nauwl<eu
rig omschreven gilderegels 
diende hij zich ook tot deze am
bachtelijlze activiteit te 
beped,en. Het handelen in 
graan, lneel of andere aanver

wante werl<zaamheden met 
graan of brood waren voor de 
molenaar verboden. De balzl<er 
kocht de voor de broodbereiding 
benodigde tarwe of rogge bij de 
graanhandelaar in en liet 
afgemeten lrneveelheden 
hiervan bij de molenaar tot meel 
malen. Hiervoor werd een vast 
maalloon berebend, meestal een 
percentage van het vermalen 
graan. 
Iedere plaats ],ende zijn eigen 
stads- of dorpsmolen waar het 
graan van de lol<ale babbers 
werd gemalen. Het merendeel 
van deze molens waren wind

molens. Daarnaast waren er bij-

voorbeeld oob water- en 
rosmolens. In 1850 lag het 
aantal windlzorenmolens in 
Nederland op zo'n 1500. Dit 
aantal zou in de tweede helft 
van de eeuw nog toenemen tot 
1900. Verder waren er rond 
1880 nog circa 200 watermo
lens en een ongeveer gelijb 
aantal stoomkorenmolens, waar 
de oude energiebron wind 
aangevuld werd door de stoom-
1nachine. 
In de korenmolen werd het 
graan volgens de traditionele 
techniek gemalen tussen twee 
horizontale molenstenen. De 
onderste steen - de ligger - ligt 
stil en de bovenste - de loper -
draait, aangedreven door de 
molenas. In de bovenlaag van de 
op elbaar geplaatste vlablzen zijn 
tegengesteld gerichte groeven 
aangebracht. De berven brel<en 
en vermalen het graan dat door 
een midden in de loper aange
brachte opening wordt toege
voerd. Het zo ontstane enigszins 
grove meel werd aan de zijbant 
af getapt en in za],l,en gedaan en 
vond zijn weg naar de balzber. 
Deze lwn het meel zelf nog 
verder verfijnen door het te 
zeven of builen. 
Het malen van het graan 
vereiste een grote vaardigheid 
en ervaring. Twee belangrijbe 
elementen vormden de snelheid 
van de molen, die zo gelijkmatig 
mogelijk moest zijn, en de 
scherpte van de molenstenen. 

Wanneer de scherpte afnam, 
inoest de inolenaar de stenen 

opnieuw scherpen of billen 
waarbij de uitslagen (de dieper
liggende delen) en de !<erven (de 
hogere delen) weer in de juiste 
vorm werden gebracht. Een ar
beidsintensief l<arwei waarmee 

een molenaar al gauw een hele 
dag bezig was. 

Beperl<ende bepalingen 
Eén van de belangrijbste 
heffingen van de plaatselijbe be
lastingen was het accijns op het 
gemaal. Hierbij werd aan de 

hand van het gewicht van een 
partij gemalen graan een 
bepaald percentage accijns 
berebend. De molenaar was 
hiervoor verplicht een admini
stratie bij te houden van het 
aangevoerde graan. Hij moest 
iedere zal< afzonderlijk uitstor
ten en malen. Gedurende het 
maalproces lzon aan de hand 
van een belastingcertificaat op 
naam van de eigenaar ell<e partij 
worden geïdentificeerd. Het 
gevolg van deze handelswijze 
was dat er nooit sprabe lwn zijn 
van een continu maalproces. 

Derhalve was een f abriel<smatige 
productie onder deze omstan
digheden onmogelijl<. 
Daarnaast bestond er een 
verbod om ~et gemalen graan 
verder te béwerl<en door middel 
van zeven. De levering van 
bloem was daarmee uitgesloten. 
Andere belemmeringen tot een 
fabriel<smatige opzet werden 
veroorzaalzt door het verbod op 
het hebben van een graanvoor
raad in de molen en het niet 
zonder toestemming mogen 
malen van andere soorten graan 

dan tarwe en rogge. Pas toen in 
1855 de wet op het gemaal 
werd afgeschaft, was de weg vrij 
om tot de oprichting van meel
fabriehen te lwmen. Overigens 
was dit niet het doel van de 
opheffing. Het ging de regering 
er alleen om de belastingdrul< 
aan te pal:<ken van accijnsen die 
op de 'noodwendige levensmid
delen' werden geheven. De op
richting van meelfabrieben en 
de vrijere handel in graan en 
meel was dus een onbedoeld ne
veneffect met verstrehbende 
gevolgen. 
Doordat de overheid de moge
]ijbheid had gecreëerd tot prijs
aanpassingen bleef een prijsda
ling van tarwe en brood niet 
lang uit. Dit werd nog eens 
versneld door het verdwijnen 
van de zogenaamde 'broodzet
ting', waarbij de gemeentelijl<e 
overheid de broodprijs bepaalde. 
De prijs werd voortaan bepaald 



door ontwikJ,elingen op de 
marl<t en door de ondernemers 
vastgesteld. Het gevolg was dat 
in de tweede helft van de vorige 
eeuw een scl1erpe prijsdaling 
optrad. Dit leidde tot een explo
sjeve toena1ne van het brood- en 

graanverbrui], in Nederland. 
Het verbrui!< van tarwe per 
hoofd van de bevoll<ing verdrie
voudigde. De liberalisering van 
de handel in graan en meel had 
overigens ooi< tot gevolg dat de 
invoer in l~orte tijd snel toena1111 

maar bleef toch tot de jaren 
tachtig relatief gezien beperkt 
van omvang. Daarna zou de 
import van tarwemeel oplopen 
tot eenderde van het nationale 
verbrui!<. 

Een eigen segment 

Ondanl<s deze nieuwe ontwil<
J,elingen wist het windmolenbe
drijf zich in de l 9e eeuw goed te 
handhaven. Tegen zo'n 1900 
windmolens waren er omstreeks 
1880 nog slechts enkele tien
tallen moderne meelfabriel<en, 
die gezamenlij]< ongeveer 20% 
van de totale meelproductie 
voor hun rel<ening namen. Het 
bedrijf van de windlwrenmolen 
had in de lobale marl<t een 
sterl<e positie. De productie 
sloot goed aan bij het consump
tiepatroon van vele Nederlan
ders, die vooral rogge- en tar

webrood van ongebuild of 
enigszins gebuild meel 
nuttigden. Wittebrood van fijne 
bloem, l1et terrein bij uitstel< 
van de meelfabrieh, werd vooral 
in het westen, zuid-westen en in 

de grotere steden gegeten. Het 
betekende voor het molenbedrijf 
dat ingrijpende wijzigingen in 
bet productieproces niet nood
zakelijl, waren, Wel werd de buil 
op grote schaal in molens geïn
stalleerd en werden ooi< wel 
apparaten voor de zuivering van 

graan toegepast. Een verdere 
differentiatie van het productie
proces werd nauwelijl~s in wind
molens gerealiseerd. 
Na 1880 veranderde onder 
invloed van de agrariscl1e crisis 
de situatie in de graanrnaalderij 
drastisch. De binnenlandse 
marbt werd overspoeld door 
buitenlands graan, maar wat be
langrijber was door meel en 
bloem. Tegen de veel betere 
kwaliteit hiervan moesten de 
Nederlandse meelfabrie);zen het 
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in grote getale afleggen. Tussen 
1880 en 1900 werden dan ook 
veel meelfabriehen gesloten. De 
buitenlandse concurrenten 

waren overgegaan tot het malen 
met walsen in plaats van met 
stenen en hadden nieuwe 

machines in gebruil< genomen 

voor het zuiveren, zeven en 
ziften. Door deze ontwihl,eling 
werd de meel- en bloemproduc
tie in Nederland beperkt tot een 
blein aantal bedrijven, dat zich 
concentreerde in veelal zeer 

grote en l<apitaal intensieve on
dernemingen. 
De windmolen-sector verloor 
met name in de bloemproductie 
terrein. De voornaamste 
oorzaal< was de aandrijving, die 
bij de toepassing van de 
nieuwste machines zeer regel

matig diende te verlopen, 
betgeen voor een windmolen 
niet haalbaar was. Toch kon de 
windmolen zich tot ver in de 
20e eeuw handhaven doordat zij 
een bepaald marl<tsegment bleef 
bedienen, dat nog niet. toe was 
aan het nieuwe wittebrood. 
Daarnaast ging men ~ob steeds 
meer rogge nlalen voor veevoer 

en daarmee werd een nieuwe 

marl<t aangeboord. Naast wind
l<racht ging de tradionele 
ino1enaar overigens meer en 

meer gebruil< maken van 

elel<tro- en verbrandingsmoto
ren. 

Stoornl~orenrnolens 
De eerste vernieuwing in het 
productieproces van graan tot 
meel was de toepassing van 
stoombracht als aandrijving van 
de molenstenen. De stoomma
chine deed dan dienst in 
periodes van windstilte en 
zorgde zo voor enige zeberheid 
in de bedrijfsvoering. Daarmee 
was deze verandering eigenlij]< 
een innovatie rnet beperl<te 

betel<enis. Zij had geen invloed 
op de arbeidshracl-it en de 
lwstprijs van het meel. Wel had 
de toepassing van stooml<racbt 
gevolgen voor de bedrijfsvoe
ring. Van de rnolenaar werden 

nieuwe, specifielze, vaardigJ1eden 

vereist zoals de bediening en het 
onderl1ouden van een stoomma

chine met toebehoren en de 
optimale benutting voor zijn 
productie. Ool< had deze ver
nieuwing gevolgen voor de 
directe omgeving van de n1olen 

in de vorm van overlast door 

rooi< en geluid. In de bedrijfs
voering zelf veranderde er 
echter weinig. Nog steeds werd 
in één bewerking bet graan tot 
meel gemalen. 
Eén van de eerste stoornboren

molens in Nederland werd 
opgericht in 1828 in 
Amsterdam door Lodewijb 
Cantillon. Ondanks vele 
protesten van on1wonenden en 

de molenaars in de stad werd 
hem door Willem I een vergun
ning verleend. De productie was 
slechts van borte duur. De on
dernemer was niet opgewassen 
tegen het 'molenaarskartel', dat 
de lol<ale marl<t beheerste. De 
exploitatielwsten lagen hoger 
dan bij een windmolen, n1aar 

het leverde wel een grotere 
opbrengst op. Het probleem zat 
echter in de afzetmoge]ijhheden, 
die in deze periode nog ster!< ge
reglementeerd waren. 
Het zou tot in de jaren vijftig 
duren voordat de stoomlwren
molen terrein zou gaan winnen 

en stoombracht niet langer als 
alternatief bij windstilte zou 
worden gezien. Hierbij waren 
oolz de eerder aangegeven over

heidsmaatregelen van doorslag
gevend belang. De invoering van 
stoombracl1t bracht wel de 
nodige problemen voor de on
dernemer met zich mee. In de 
eerste plaats moest er een in
stallatie worden aangeschaft en 
het aanwezige drijfwerb, pijplei
dingen en oob de fundering 
moest hierop worden aangepast. 
Een lwrte opleiding door de le
verancier van de stoom1nachine 

aan de n1olenaar moest volstaan 

om daarmee zelfstandig aan de 
slag te gaan. Vervolgens moest 
l-iij de benodigde bennis en 
ervaring verder in de pral<tijk 
zien op te doen. Daarbij ging 
het om zahen als maximaal 
rende1nent van de stoo1n1nachi

ne1 het optimaal gebruil< mal<en 
van steenbolen, smeermiddelen 
en andere nlaterialen. Hieraan 

ging vaah ooh de lastige 
procedure vooraf om een ver

gunning te bijgen. Omwonen
den waren steeds bang voor 

stanlz, roolz, lawaai en trillingen. 

Toch waren plaatselijl<e bestuur
ders veelal genegen om een ver

gunning af te geven, waarbij wel 
harde eisen werden gesteld in 
verband met de veiligbeid. Oob 
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de door de rijbsoverheid inge
s-telde Dienst van het Stoomwe
zen speelde hier een belangrijke, 
contro lerende, rol. Ondanks de 
verschillencle positieve on-twib
belingen sloeg de vernieuwing 
niet echt aan. De concurrentie 
met de windmolen bleef groot. 
Rond 1880 waren er dan oob 
circa 200 stooml,orenmolens of 
co1nbinatics biervan met winJ
molens tegen 1900 traditio ne le 
wind korenmolens. 

De eers te meelfabrieken 
Een gehee l nieuwe ontwil,beling 
in de maalmetlrnde werd rond 
1760 in Franbrijb geïntrodu
ceerd. Hier werd door de ge
broeders Malisset geëxperimen
teerd met herhaalde bewerbn
gen van het graan. Na een eerste 
maling werd het grove meel 
door middel van een buil van 
het fijne meel gescl1eiden e n 
!•reeg dit nog een bewerking. Zo 
volgde nog een maling en !.reeg 
men uiteindelijl, een zuiverder 
meel dan voorheen. Bij deze ge
faseerde werl<wijze werd voor het 
zeven gebruib gemaald van een 
nieuw ontwil,l,elde buil. 
Deze bestond uit een langwerpi
ge cilinder die schuin naar 
beneden werd geplaatst waarin 
het gaas van boven naar 
beneden van fijn naar grof 
verliep. In Engeland en 
Amerika werden nog diverse 
verbeteringen aan dit nieuwe 
proces t oegevoegd, zoals zuive
raars voor het graan, apparaten 
die h et meel koelden, elevators 
en Archimedische schroeven die 
bet graan van de ene naar de 

andere bewerking transporteer
den, waarbij ooi< gebruiJ, werd 
gemaal<t van de zwaartekracht. 
In Oostenrijl<-Hongarije wist 
men het rnaalproces nog verder 
te verfijnen door de maalstenen 
in een hogere sta1'd ten opzichte 
van ell.aar te plaatsen . Hiercloor 
lwn men de buitenste schil van 
de graanborrel afmalen. Voor 
deze maalmethode was een 
hardere graanborrel n ood zal<e
lijl<. Dit type graan werd door de 
plaatselijl.e boeren verbouwd. Al 
deze bewerbingen in ogen
sd1ouw genomen, kan worden 
vastgesteld dat de maalderij en 
biermee steecls arbeidsintensie
ver werden. Voor het midd e n 
van de vorige eeuw was in het 
buitenland cle graanmaalderij 
een ein d op weg om een groot
sch alige massa-industrie te 
worden. Het product van de 
nieuwe rnee!fabrieben had naast 
he t voordeel van een diversiteit 
aan meelsoorten - van fijn tot 
grof - oob een langere houcl
baarheid doordat de vettige 
bembestanddelen, die bederf in 
de hand werbten, al in een vroeg 
stadium eruit werden gehaald. 
De h oudbaarheid was van groot 
belang, zcl<er in periodes dat een 
graancrisis een gebied teisterde. 
Door de afschaffing van de wet 
op het gemaal werd het in de 
jaren vijftig ook in Neclerland 
m ogelijk om de nieuwe produc
tiemethode t oe te passen. Al in 
1855 waren er in diverse steden 
plannen om een moderne ineel
fabrieJ, op te gaan zetten. 
Amsterdam was hier weer de 
eerste met de oprichting van de 

N .V Maatschappij voor Meel
en Broodfabrieben in 1856. De 
grote initiator achter deze 
fabrieJ., was de arts Samuel 
Sarphati, die de welgestelde 
burgerij wist te interesseren voor 
deelname in de Naamlo?-e Ven
nootschap. l.n de jaren zestig 
volgden and'ere steden. Zo 
werden in 1'861 de 's-Grave11 -
haagscl1e Brood- en Meelfa
briel~, in 1863 de N.V Utrecht
sch e Brood- en Meelfabriek en 
in 1866 de Delftsche Broodfa
brieb en de Leidsche Broodf a
briek opgericht. Zoals al blijl<t 
uit de naamgeving werd de 
meelfabrieb vaak gecombineerd 
met een broodf abri el<. 
Opvallend bij deze nieuwe on
dernemingen is dat h et initiatief 
zelden in kringen van 
molenaars of babl,ers werd 
genomen. 

Een nieuw procédé 
Tot in de jaren tach tig van de 
vorige eeuw werkten all e meel
fabrieben in Nederland met 
molenstenen. De nieuwe en rc
volutonaire methode van malen 
met walsen werd midden jaren 
zest ig in Hongarije geïntrodu
ceerd. Volgens dit procédé wordt 
nog steeds in meelfabriel<en 
gewerbt. 
H et graan wordt tussen -twee ge
koppelde, horizontaal geplaa ts
te, ci linders van staal doorge
voerd. Deze cilinders zijn 
voorzien van groeven, de zg . 
riffli ng, die in een bepaalde 
richting zijn aangebracht. De 
walsen draaien tegen el!;,aar in, 
waarbij de een sneller beweegt 

Schematische voorste//ing 
van een mee/j.1briek. 
B1ï de Wa/2en1110/en is de 
situering van c/e 'graan
silo's - reiniging' en de 
'mee/silo ~-verlading' 
gespiegeld ten opzichte 
van dit schema. 
(Collectie PIEJ 



dan de ander. Na het passeren 
van een dergelijke walsenstoel 
wordt het mengsel van grove en 
fijnere onderdelen van het graan 
naar een zeefmachine getrans
porteerd. Door het mengsel te 
sorteren kan nu het bewerbte 
graan in diverse fijnheden, ieder 
afzonderlijk, naar de volgende 
walsenstoel worden getranspor
teerd en een volgende maling 
ondergaan. Opnieuw wordt het 
product gezee±d en volgt een 
nieuwe passage langs walsen en 
zeef. Het aantal van dergelijl,e 
passages is zover uit te breiden 
als men wenselijk acht om het 
uiteindelijl,e product - witte 
bloem - te lmnnen bereiken. 
Aanvankelijb waren de walsen 
van porselein, maar al snel ging 
men over op stalen walsen, die 

beter bestand waren tegen 
eventuele ongerechtigheden. 
Behalve de introductie van de 
walsenstoel werden oob nieuwe 
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machines ontwil,keld voor het 
zuiveren van het tarwe van 

steentjes, andere granen en on
kruidzaden: de voorzuiverings
ni.achines met schudzeven en 
trieurs. 
Een trieur bestaat uit een 
metalen cilindervormige 
trommel, die aan de binnenl,ant 
is voorzien van holtes en van 
een trog, waarin een kleine 
transportschroef het graan ver
plaatst. Deze cilinder is onder 
een hoek van 10 ° gemonteerd. 
Bij het hoge gedeelte wordt het 
graan ingevoerd. Het lichtere 
onkruidzaad blijft in de holtes 
achter en verdwijnt langzaam
aan in de trog. De tarwe schuift 
onder de trog door. 
Voor het zeven van het bewerlàe 
graan werden de planzichters 
ontwil,l,eld. Planzichters zijn 
gesloten, aanvankelijk houten, 
kasten met tien of meer ramen 
boven el],aar, die zijn bespannen 

met zijde- of draadgaas. Deze 
ramen worden horizontaal in 
beweging gehouden en daardoor 
wordt de tarwe van de ene naar 
de andere l,ant geschoven. 
Hierbij valt het fijnere product 
door het gaas en het grove valt 
aan het eind op een grovere 
zeef. Dit herhaalt zich totdat 
het grofste bestanddeel op de 
onderste zeef belandt. 
De eerste meelf abriel,, die in 
Nederland met walsen ging 
werken was de Stoommee!fa
briek Holland te Amsterdam. In 
1883 werden de walsen van 
Duits fabrikaat hier in gebruil, 
genomen. De diverse machine
rieën werden aangedreven door 

een grote stoommachine. De 
toepassing van walsen ],wam bij 
mee!f abrieken pas aan de orde 
wanneer de productie daar groot 
genoeg voor was. 
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DE WALZENMOLEN SAS VAN GENT 
J.J. Havelaa r 

Oprichting N.V. J. Verschaffel 
& H. Mechelyncl< 
Met de oprichting van een 
stoomrneelfabriek in 186 7 
door Johannes Verschaffel gaf 
hij er blij[< van de ontwikkelin
gen in de rn aalindnstrie goed te 
volgen. Vermocdelijb wa s J e 
Sasse fabriel~ de eerste stoorn
mee!fabrieb volgens de ni euwste 
productiemethode in Zeeland. 
Ool< de volgende stap in de ver
nieuwing van de n1eelindustrie1 

de toepassin g van stalen walsen 
in plaats van 111olenstenc11, werd 
enbele jaren na de inlroclu c tie in 
Nederland in Sas van G ent 
genomen. D e rneelfabriel< van 
Middelburg had in 1889 ree ds 
het voorbeeld gegeven . Rond 
1893 besloot Verschaffcl om 
dit nieuwe procédé ook te intro
duceren in z ijn fabriek. Dit 
vereiste echter wel een geheel 
nieuwe opzet. Hierbij moesten 
niet allee n nieuwe machin es 
geplaatst worden, maar diende 
ool, de productie aangepast te 
worden, wilde de nie11we inves
tering lonend zijn . Was de 
productie in 186 7 nog 10.000 
l,g (2 1

/2 zal< per uur) nu werd 
deze uit gebreid naar een m eel
productie van 30.000 ];:g per 
etmaal (d.w. z. 71

/ 2 zab m eel per 
uur) . De grotere productie 
verlangde uiteraard oob een 
aanpassing van bet fabri ebsge
bouw. 
Al deze n oodzal;:elijke verande
ringen overziend besloot Ver
schaffel een nieuwe fabriel;: t e 
laten bouwen en die volgens de 
modernste voorschriften t e 
laten inrichte n. Het eerste 
probleem hierbij was de finan
ciering. O p zoel< naar een me
definancier vond hij in zijn land 
van herlwmst België de Gentse 
industrieel Mecbelyncle b ereid 
om een bedrag van 130.000 
Belgiscl1e francs (=/ 61.010,
waarde anno 1893) in een op te 
richten 

1

so cieté en nom collec 
tief' (N.V.) te investeren. De 
inbreng van Verschaffel bedroeg 
65 .000 fran cs (= J 30.550,-) 

bestaande uit de wind1wrenmo
len m et de grond, een remise 
met banga r, een stub grond, een 
stoo1111nacl1ine, paard-e n
wagens, 6 .000 zabben, een wa
terleiding, een schoorsteen en 
diverse andere materialen. Op 7 
december 1893 werd bij n otaris 
Pieter Dregmans te Axel de ahte 
vomc de oprichting van de N.V 
opgemaabt en door beide heren 
getebcnd. Hierbij was als getuige 
N.H.A. Malotaux, directeur van 
de suil, erfabriek te Sas van Gent 
aanwezig. 
Onder de firmanaam J. Ver
schaffel & H. Mechelynck zou 
een nieuwe fabriel~ verrjj zen. 
Reeds in een vroegtijdig stadium 
had Verscliaffel, die in deze 
periode burgemeester was van 
Sas van Gent en dus goed op de 
hoogte van de gang van zaken 
bi n nen de gerneenle, een v" r
gun ni ng aa nge vraa11J . Ln 
a u~u slu s .1 893 werd een l1oor
z i Ll i ng vnot J" o m wc1 nemk n en 
a uJere bela ngbebbe ndcn , zoa l ~ 
de nabij gelegen Rooms Katho
liel;:c Kerh, gehouden. Er 
verscheen echter 11ie1nancl en er 
werden ook geen schriftelijbe 
bezwaren ingebracht zodat de 
aanwez ige twee wethouders en 
Je gemeentesecretaris positief 
konden adviseren inzahe de 
verl ening van een vergunning. 
Kort daarop werd de vergunning 
door B&W afgegeven. 

Een nieuwe fabrie], 
Op de plaq,ts>an de bestaande 
stoommeelh1bricle aan de 
(huidige) Wilhelminalaan zou 
de nieuwe meeltabrieb verrijzen. 
In 1880 had hier de laatste uit
breiding plaats gevonden en 
daarmee was een uitgebreid 
complex ontstaan, samengesteld 
uit diver se losse onderde len. 
Door de onsamenhangende 
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De bloemfabriek van ,Je 
firma J. Verschal/el & H. 
Meche/ynck uit 1893. 
(Collectie F V.E. Vá r
scl?af/eU 

Plattegrond van de 
situatie in 1880 mei 
f,o venaan ,/e meel/abriek. 
(Co!!ectie R1j'k:sarchie/ 
Zeeland) 
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Plattegrond van de Wal
zcnmolen, 1893 
(Collectie R1ïksarchie/ 
Zeeland) 

Geveltekening en platte
gronJ van de nieuwe nza
chinezaa/ op het binnen
terrein, 1899. 
(Collectie R ijksarchief 
Zeeland) 

structuur was duidelijb te zien 
dat de fabriel< in de loop van 
enl,ele decennia zich steeds 
verd er had u itgebreid. Op het 
binn enterre in waren het machi
negebouw annex ketelhuis m et 
sch oorsteen, enl<ele paarden
stallen en wagenremises. Aan de 
straatk ant bevond zich linl<s van 
een doorgang naar het binnen
terrein de eigenlijl<e meelfabriel< 
en rechts een schuur en een 
magazijn. Van deze bebouwing 
bleef een aantal onderdelen 
staan, t .w. de paardenstallen en 
twee remises. Oolz de sch oor
steen en waarschijnlij l< het aan
grenzende l<etelhuis werden 
opgeno1nen in het nieuwe 
bouwplan. U it oude foto's en 
plattegronden valt op te maken 
dat de oude schoorsteen, die 
rn oge lijb rond het midden van 
de vorige eeuw werd gebouwd, 
steeds bi j de vern ieuwingen is 
blijven staan en het zo tot de 
uiteindelijl<e sloop van het 
gehele complex in 1995 heeft 
weten vol t e houden. Bij de ver
nieuw{ng van 1893 werd ool< de 
bebou wi ng aan de openbare weg, 
behalve een deel van de sclrnur, 
gesloopt. Hier verrees het 
nieuwe fabriel< sgebouw van vijf 
vercliepingen hoog, vo orzien van 
een zade l dal< gedebt met 
pannen. De lange gevel aan de 
straatz ijde werd door bal<stenen 
li senen in zes traveeën verdeeld, 
m et op iedere verdieping per 
travee een ijzeren boograam, 
bestaande uit vier bij v ler ruiten. 
Op de boven ste etage hadden de 
ramen slechts een h oogte van 
twee ru iten en werden de li senen 
door middel van bogen met 
elbaar verbonden. In de meest 
linker travee bevond ziel-, op de 
begane grond en de eerste ver
diep in g een pal, huisdeur. De 
toegang tot het achterterrein 
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werd door middel van een brede 
poort met deuren in de derde 
travee van rechts aangebracht. 
De achtergevel had een verge
l ijbbare indeling als de straatzij
de. De zij !<anten waren verschil
lend ingedeeld. De rechter zijde 
was een vlakke gevel met slechts 
op de bovenste verdieping drie 
boogramen en in de t op een 
rond venst er. O pvallend waren 
de ruim twintig in het blinde 
muurgedeelt e geplaatste muur
anl<ers. De linlzerzijde was 
evenals de beide lange gevels 
in gedeeld met lisenen in drie 
traveeën, voorz ien van 
boogramen. De gevels van de 
nieuwe mee!fabriel< waren be
trehkelij]< sober geb ouden . 
S lechts de lisenen en de gem et
selde bogen boven de ramen 
waren de en ige decoraties in h et 
geheel. Opvallend was de sterke 
ritmering in de gevel door de 
strenge indeling met vensters. 
Het interieur van de fabriel< was, 
voor zover dit nog te achterha
len is, open van l<aral~ter. De 
etages hadden een cg'hstructie 
van gietijzeren zuilen met 

metalen draagball<en. Hierop 
rustte de b out en vloerdelen. Op 
de begane grond bevond zich 
linl<s naast de poort de rnachi
nel<amer. In h et linl<er gedeelte 
van de fabrieb stonden de 
machines voor de meelbereiding 
en h et rechter deel was ingericht 
voor de reiniging en opslag van 
het graan. fn de meest recliter 
travee bevonden zich achter 
ellwar gep laatste silo's, die tot de 
vloer van de bovenste verdieping 
reilden. IJzeren trebtangen 
verbon den de beide muren van 
de si lo's en de buitenmuur m et 
de draagconstructie van de 
fabriek. 
De eerstlzomende jaren lwn de 
meelfabrielz nu vooruit. D e 
eerste wijzigingen deden zicl1 
voor rond 1896 toen de st oom
ket els werden verplaatst en het 
aantal werd uitgebreid. Het 
bestuur van de nabij gelegen 
RK-l<erl< maabte bezwaar tegen 
deze uitbreiding. Vermoedelijl< 
zal de angst voor geluidsoverlast 
van de 24 uur draaiende fabriel< 
of explosiegevaar een overwe
ging lmnnen zijn geweest voor 

v11,,"'' de. Jrr".~.t..<'()f ~1t.Q.t;:. ·~e 
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dit protest. Na een eerste 
afwijzing van het bezwaar ging 
men in hoger beroep bij Je 
l<oningin, nlaar oob dit leverde 
niets op. Het ];,erl,bestuur werd 
bij KB van 23 februari van 
1897 (nr. 13) niet ontvanbelijb 
verhlaarJ op grond van te late 
indiening van het bezwaar
schrift. 
In 1899 volgde een nieuwe 
aanpassjng van de aanclrijving 

en werd op het binnenterrein 
een machincbamer gebouwd 
naar ontwerp van de Gentse 
architect Oscar van de Voorde. 
De zijJe naar de schoorsteen 
was geheel gesloten en die naar 
de binnenplaats haJ een vrij 
open l,arabter met veel glas. Het 
twee verdiepingen tellende 
bouwwerh met hoge lichÜ,ap 
droeg daarmee duidelij[;, het 
[;,aral<ter van de 'triomf van de 
stoom111achine', zoals in die tijd 
wel gebruil,elijb was. De oude 
machinel<amer in de fabriel.z 
werd bergplaats. Met deze 
laatste vernieuwingen lee[;, de 
fabrieb gereed om de lwmende 
decennia te trotseren , 

Nieuwe machines 
De aanleiding voor de bouw van 

een groter bedrijfsgebouw was de 
wens om te gaan werken volgens 

bet nieuwe productieproces met 
walsen. Hoeveel van derge[ijbe 
inachines er exact werden 

opgesteld is onbelwnd. Wel 
blij[,t uit tebeningen uit 1893 
dat er op de eerste verdieping 
zes walsen op een rij stonden. 

Deze eerste walsen waren van 

Duitse herlwmst. 

Op de begane grond bevond 
zich de stoommachine en het 
drijfwerlz waar vandaan riernen 

naar de bovengelegen etages 
liepen, die op hun beurt drijf
werben in werláng zetten. Hier
vandaan liepen riemen naar de 
afzonderlij[;,e macbines. Het 
type stoommachine en het 
vermogen ervan is onbel<end. 

Wel is bel<end dat er in 1880 
een stoommachine van 50 PK 
aanwezig was. Waarschijn[ij[;, 
bleef deze in de vroege jaren 
negentig gewoon in gebruib en 
werd de machine pas is in 1899 
tegelijl< met de bouw van de 
nieuwe n"Jachinezaal vervangen 

door een stoommachine met een 

groter vennogen. Het is ver
moede lij!, deze machine die tot 

1966 de energie leverde voor de 
aandrijving van de diverse pro

ductiemacbines in de f abrieb. 
De derde etage vormde een 
soort tussen\ierdieping die 

vooral werd .. '!:lebruibt voor 
transport van de bewerl<te 
producten en derhalve volledig 
in beslag werd genomen door 
buizen. 

Op de vierde etage stonden de 
griespoets1nachines 1 die gebruil.zt 

werden om in het laatste 
stadium van het maal proces de 
steecls fijner wordende onderde
len te kunnen sorteren. 

De boge bovenverdieping werd 
in beslag genomen door de grote 
];,asten van de planzichters, die 
een taak lrndden in het zeven in 
de beginfase van het maalpro
ces. Van dergelijbe machines 
stonden er een viertal op een rij. 
Rond de silo's bevonden zich 
macbines om graan te reinigen 
en ook voor het wassen en 

daarna weer drogen van het 

graan. Verder waren er door het 
hele gebouw jacobslaJders en 
schroeven voor het transport 
van de diverse producten van de 
ene naar de andere bewerbings

f ase. 

Brand en herbouw Walzenrno
len 
Op 6 november 1901 meldde 
een bopje op de voorpagina van 
de Midde/burgsche Courant 
"Brand te Sas van Gent". 
"Heden morgen te vier uur werd 
brand ontdebt op den stof zolder 

Lengtecloorsnede van de 

meel/abriek, 1893. 
(Collectie Heemkundige 
Kring Sas van Gent) 

Maa/diagram van de Wal
zemnolen uit 1893. 
(Collectie Heemkundige 
Kring Sas van Gent) 



De meelfabriek na de 
brand van 1 901. 
(Collectie F VE Ver
schaflel) 

De ontwikkeling van de 
meelfabriek aan Je Wil
Jielminalaan onder 
Jol1annes Verschaf!el 
(midden) in beeld 
gebracl1t. 
(Collectie F VE. Ver
schaf/el) 

Plattegrond van de nieuu:c 
uitgel,reide Walzenmolen, 
1902. 
(Collectie R1ïksarchie/ 
Zeeland) 

• 
van den walzenn1eelinolcn van 

de firma Verschaffel en Mecbe
lijns [Mecbelijncl<], waarscbijn
]ijb door broeiing van stof 
ontstaan. Te balf zes stond het 
gebouw gel-ieel in vlammen en 
on1 negen uur was bet vrijwel 

uitgebrand." De ongetwijfeld 
spectaculaire brand 1naahte in 

enbele uren tijd een bouwval 
van de vrij nieuwe fabrielz. De 
plaatselijhe brandweer was niet 
in staat een clergelijb groot be
drijfsobject te blussen. Drie 
spuiten uit Sas van C1ent en één 
uit Westdorpe waren wel snel ]Jij 
de brand aanwezig, n1aar waren 

volgens het bovengenoemde 
J,rantenartilzel niet in staat om 
het dal< te bereiben! Oob de 
later gearriveerde brandspuiten 
uit Terneuzen en Sluisbil 
]-londen de vuurzee niet l~eren. 
Het fabrielzsgebouw met waar
devolle machinerie ging 
verloren. Gelubbig voor de 
finna was men wel goed 

verzelzerd en honden lwrt na de 
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grote brand al weer plannen 
worden gemaakt om tot 
herbouw te bomen. 
De schade aan het hoofdgebouw 
was enorm. De bebouwing op 
bet binnenterrein: de machine
l,arner, betelhnis, paardenstal en 
wagenre1nise evenals het 
1',antoor aan het achterliggende 
Marl<tplein waren, zo blijl<t uit 
tel<eningen en het bestel<, echter 
gespaard gebleven . Hierin werd 
dan ool< niets gewijzigd. Voor de 
rneelfabrieb werd een nieuw 
plan gemaald waarbij tegelijb 
uitgegaan werd van een grotere 
opzet. Voor een deel waren de 
mmen van de eigenlijbe fabrieb 
blijven staan en oob de schoor
steen was nog intact. In het 
nieuwe ontwerp vorn1dcn beide 
elementen het uitgangspunt. 
Naar ontwerp van de Gentse 
bouwlmndigen L. Morial & A. 
Tertzweil verrees in borte tijd 
(auguatus - obtober 1902) een 
nieuw fabriebsgebouw. De bouw 
werd uitgevoerd door de in het 
nabij gelegen Zelzate gevestigde 
aannen1er Louis de Meijer. 
Het ontwerp bestond uit een 
langgerebt recbtl-wel<ig gebouw, 
waarbij !-iet oude bouw lichaam 
in feite aan beide zijden met 
twee traveeën werd uitgebreid. 
I-Iiervoor diende de aangrenzen

de bebouwing, eigendom van de 
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fabriek gealoo pl te worden. De 
oorsp ronke lijke incle ling van de 
gi;vl1 1 rn ll l li senen en d , ijzeren 
ra 1n e n wc r J nLL ove r J v vo lle 
breedte toege past . De middelste 
twee haveeën werden iets 
verhoogd. Dit topstub werd on
derlangs voorzien van decora

tieve bogen en aan de beide 
zij l<anten beëindigd met een 
naar boven toe uitspringende 
pijler. Dergelijbe pijl ers 
bevonden zich ook op de beide 
uiteinden aan de voorzijde van 
het dal<. In het centrale gedeelte 
bevond zich de ingang, die door 
de bekroning extra benadrukt 
werd. Dit segment vormde 
tevens Je as van de streng sym
metriscb opgezette gevel. Ver
moedelijk werd in de jaren zestig 
of zeventig in de bekronin g de 
firmanaam gescbilderJ. 
Het pand werd een verdieping 
hoger dan voorheen, waarbij de 
schuine kap bwam te verva llen; 
hiervoor in de plaats werd een 
m odern plat dak aang ebracht. 
Per travee werd een boograam 
met een verdeling in acht ruitjes 
geplaatst met op de bovenste 
verdieping twee smalle 
boogramen met ieder een rnit
verdeling van drie hoog bij twee 
breed. Boven langs de li senen 
liep een rechte uitgemetselde 
]ijst, waarbij tussen de lisenen 
een eenvoudige decorati eve rand 
uitkraagde. De indelin g en 
afronding van de bovenste ver
dieping gaf bet geheel een 
minder eentonig uiterlijk dan 
voorbeen het geval was. De 
beide zijhanten van de fabrielz 
kregen dezelfde diepte als bij de 
fabriek uit 1893. Oob zal de 
indeling van de gevels globaal 
h etzelfde zijn geweest als 
voorheen: de rechter gevel voor
namelijb gesloten en de linker 

voorzien van ramen . Dit hing 
nauw samen met h et gebruib 
van de f abrielz die qua indeling 
nauwelijbs van zijn voorganger 
verschilde. Rechts bevonden 
zich de sjJ o 's, graanzuiverings
en graanwasinstal!aties en bet 
bloemmagaz ijn en linbs van de 
ingangspoort was de eigenlijke 
maalderij. 
U it het 'Besteh en Voorwa arden 
voor b et weder opbouwen een er 
Meelfabriek met Bergplaatsen 
en toebeh ooren te Sas van Gent' 
springt een aantal zal.en in het 
oog. H et werl< werd omschreven 
als: .Het gedeeltelijl< afbrel<en 
van verschillende muren der af
~ t:1 b ra nd e ~abricJ~ . het wegbreken 
~11 opr u irne n ll ~r J û.it rÎ n 
aa nwcziée ij ze ren bal ken , 
ko lon1nH?l1 , ra1nen 1 nTL.turk asten, 
enz ., die eigendom blijven van 
de besteedst er, bet in opleverba
ren staat bl'engen der niet afge
brol<en wordende muren en h et 
herplaatsen der bruikbare hard
steenen dorpels" ." en ,Het 
L> pl re l,bcn tler verse J, j llen de 
ge b0 uwen c>ve reenkom ~ L ig d" 
go d gekcurde e n gewaarmerkte 
l.eeken in gen e n d •l ai I s'~ Verde r 
vc.rm e ldt 1iel bl!steb dat d ~ 
aannemer de ,bruikbare 
Boomsche l,lampsteen van den 
afbraab aflw mstig" kon 
gebruil<en voor de herbouw, 
"docl1 in geen geva l in d en dag 
van 't werk". 
De 'Staat van te leveren m ate
rialen en te verrichten werl~
zaaml,eden aan eenheidsprijzen' 
geeft enige bijzonderheden 
omtrent de toepassing van het 
type bal<steen, beton en ijzer- en 
timmerwerl.en. Uiteraard werd 
van de aannemer verlangd dat 
hij hetzelfde type bal<steen zou 
gebruiken als de stenen van de 
bestaande muren. Beton werd 

op diverse plaatsen toegepast. In 
de rechter helft van het gebouw 
werden zowel de tnuren van d e 
silo's, de kolommen en de 
vloeren van dit materiaal ver
vaardigd. Het dak bestond uit 
gewapend beton volgens h et 
système Perraud et Dumas, een 
Brusselse ingenieursbureau. 
Opvallend is dat de vloer en in 
de graanmaalderij wederom in 
hout werden uitgevoerd. 
IJzerwerb kwam op ve le plaatsen 
in het gebouw voor. N aast 
ijzeren balken, kol ommen en 
muura nl<.ers waren er vensters 

van getrokken ijzer en brand
deuren, maar ook gegoten 
ijzeren bemelwaterbuizen. Het 

Lengtedoorsnede Wa/zen
malen, 1902. 
(Collectie Heemkundige 
Kring Sas van Gent) 

INRICHTINGEN. 
welke GEVAAR, SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken. 

ijzerwerlz werd na een laag 
rnenie voorzien van een blauw

grijze verf. 
Artihel 9 van het bestelz bevat 
de datum van 1 obober 1902 
voor h et glas en waterdicht 
opleveren van bet l inkergedeelte 
van d e fabriek met bet oog op de 
installatie van h et 'mechanische 
gedeelte'. Op l november 1902 
dienden de overige werken, 
zoals de graansi lo's en berg
plaatsen, gereed te zijn en dan te 
bedenken clat de aanbesteding 
plaats vond op 14 au gushis 
1902! Er werd van de 
aann emer dus een extreme 

l,rachtsinspanning gevraagd. 
In lmn voort varendheid had de 
directie de aanvraag voor een 

hinderwetvergunning achterwe
ge gelaten. Pas op 11 oktober 
1 902 - toen het gebouw al gro
tendee ls gereed was - werd de 
aanvraag ingediend! Veel 
problemen zal dit over igens, 
gezien de ro l die di recteur Ver
schaffel in de plaatselijl<e 
politie]< speelde, niet veroor
zaabt h ebb en. Het is dan oob 
niet verwonderlijb dat op 28 

Openbare aankomtiging 
van de hoorzitting naar 
aanleiding van Je 
aanvraag voor een ver

gunning daar N. V Wa/
zenmolen Sas van Gent, 

1902. 
(Collectie R1]'ksarc/1ief 
Zeeland) 



Gmanoverslag aan de 
Westkade met elektrische 
zuiginstallatie. 
(Collectie F VE. Ver
sc/1Qf/e/) 

ol-tobcr d e vergunning al 
verleend werd. 
Uit de aanvraag van de vergun
ning wordt onder meer duidelijl, 
dat de angst voor een nieuwe 
brand er goed in zat. De berg
plaatsen van tarwe en meel en 
de wasserij werden door twee 
brandvrije betonnen inuren van 
de maalderij afgescheiden en 
voorzien van 'ijzeren afsluitdeu
ren'. De trappen werden van 
boven tot beneden recht op 
elkaar geplaatst, . zodat bij brand 
geen za len moeten doorlopen 
worden". Het materiaal waaruit 
de trappen en leuningen 
bestonden was uiteraard ijzer. Ze 
werden geleverd door de firma 
Josef de Wilde uit Gent. 
Ool, de verlichting werd 
aangepast op brandveiligheid en 
werd. elektrisch, met een 
dynamo buiten het lrnofdge
bouw. De aanvraag vermeldt 
verder nog cla t er maximaal 15 
personen in de meelfabriel, 
werl<zaam zullen zijn. 
Tegelijl< met de planontwil,l,e
ling voor een nieuwe fabrieb 
werd de naamloze vennootschap 
vanJ. Verschaffel & H. Meche
lyncl< per 8 augustus 1902 
omgezet in de 'N.V Walzenmo
len Sas van Gent'. Uit de 
aanwezige documentatie kan 
niet direct worden afgeleid wat 
hiervan de reden kan zijn 
geweest. Moge] ijl< beschibte 
directeur Verschaffel inmiddels 
over voldoende financiële 
middelen om de N.V geheel 
binnen zijn eigen (familie) 
omgeving te brengen, waarbij de 
naam van een buitenstaander in 
de bedrijfsnaam hem niet van 
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pas lzwam . Overigens bleef Me
cl-1elyncl< nog wel enbele 
decennia bij het bedrijf 
betroklzen, maar dan alleen als 
con1n11ssans. 
Bij de nieuwe firmanaam werd 
duide]ij[, gebozen voor het 
moderne maalprocédé. De uit 
h et Duits aflwmstige term Wal
zenmühle hen de geeu' goede N e
derlandse vertaling en deze werd 
dus overgenomen. Onder de 
naam Walzen111olen zou de 
maalderij behendheid krijgen in 
Sas van Gent en omgeving. Het 
was één van de eerste grote in
dustriële ondernemingen hier 
ter plaatse. De herlwmst van de 
naam uit het Duits leverde re
gelmatig verwarring op. De 
overname van de Zin walzen 
werd later oob wel achterwege 
gela ten, zodat soms oob wel van 
de Walsenmolen van Sas van 
Gent wordt gesprohen. De 
nieuwe N.V gin g begin 1903 
onder leiding van Jol1annes Ver
scbaffel en zijn zoon Victor van 
start. Op 11 april 1903 
overlijdt Johannes Verschaffel 
onverwacht. Sas van Gent 
verliest daarmee niet alleen een 
geliefd burgervader, maar ooi< 
een inv loedrijb fabribant met 
ondernemingsgeest en doorzet
tingsvermogen. 

Van tarwe tot hloem 
De Walzenmolen werd opnieuw, 
maar nu op ruimere schaal, 
ingericht naar de modernste 
eisen en met de nieuwste 
machines. De productie die men 
hiermee wenste te bereiben, lag 
op 40.000 ton per 24 nur (10 
zabJ,en per uur). Om een beeld 

te brijgen hoe de meelproductie 
in de fabrieb verliep, volgt nu 
een stapsgewijze uiteenzetting 
van dit proces. 

Aanvoer tarwe 
Sas van Gent ligt aan het !<anaal 
van Gent naar 'Terneuzen en 

had daarmee een uitstekende 
aan- en afvoerroute voor grond

stoffen en eindprodul<ten. De 
meelfabriel< bevond zich op zo'n 
3 50 111. van de wcstelijl<e ha
naaloever, aan de rand van het 

centrum. De tussenliggende 
ruiinte wa8 in de eerste jaren 

nog vrijwel onbebouwd en de 
f abrieh was daardoor vanaf bet 
water prominent zichtbaar. 
Aanvanbelijk werd graan dat 
bestemd was voor de Walzenmo
len bij de losplaats ter hoogte 
van l~ruising van de Stations
straat met de Westbade vanuit 
de schepen met een jacobsladder 
overgeladen op l<ipbarren. Deze 
l<arren wer(len over een sn1al

spoor lijntje, voortgetrobl,en 
door een paard, naar de meelfa
bricb gereden. Bij de fabrieb 
werd h et graan gestort en verder 
getran sport eerd naar de silo's. 
Het spreel<t vanzelf dat bij deze 
over laadm etho de veel stof 
vrijlzwa111, n1aar daar bel~oni.
merdc men zicl1 toen nog niet 
om. Vanaf dit stadium verblijft 
de tarwe in het duister en er zal 
gedurende het gel1ele proces van 
harrel tot bloem geen daglicht 
meer aan te pas l<ornen. 
Daarmee wordt het maalproces 
geheel ~evrijwaard van 
invloeden van buitenaf. 

Reiniging 
Vanuit de tarwevoorraadsilo's 
wordt het nog vuile graan naar 
de reinigingsmachines getrans
porteerd. In deze 'ruwe' tarwe 
bevinden zich materialen als 
zand, steentjes, ijzeren objecten, 
papier, andere granen en zaden. 
In de eerste fase van de 
reiniging wordt vooral het grove 
vu il eruit gehaald door middel 
van magneten, zu iveringsn1achi
n es en de eerder beschreven 
trieurs . Hiermee worden oob de 
verontreinigingen bestaande uit 
andere granen en onlffuidzaden, 
),af en strootjes verwijderd. Dit 
nog bruibbare afvalmateriaal 
werd vroeger opgelwcht door 
onder andere schapenhouders. 
Na de eerste reiniging werd de 
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tarwe gewassen. Tegenwoordig is 
het graan door de sterk verbe
terde oogstmethoden veel 
minder vuil. Ook het met 
organisch materiaal vervuilde 
a fwalwater vormde een reden 
om te stoppen met wassen van 
de tarwe. Milieuvoorschriften 
veroorzaal~ten bij deze reini
gingsmethode h oge kosten en 
leidden t ot beëindiging van dit 
proces in de meeste meelfabrie
ke n. 
Het wassen gebeurde in grote 
spoelbakken van circa 1 bij 3 
meter, aanvankelijk met kanaal
water. Hiervoor was een leiding 
aangelegd vanaf het !<anaal 
onder de weg door en deze 
kwam aan de Wilhelminalaan de 
fabri ek binnen. Na deze 
reiniging werd het graan door 
centrifuges droog geslagen. 
ln de plaats van l1et wassen 
kwam de laatste decennia het 
borstelen van het graan. D e 
tarwekorrel wordt daarbij met 
veel kracht door een machine 
gebracht , die op twee manieren 
z ijn werl< doet. De binnenl<an t 
van de machine is van geruwd 
staal en aan een roterende as 
d raaien borstels rond, die h et 

tarwe tegen de zijl<ant slaan. 
Door deze behandeling wordt de 
buitenl<ant van de korrel er als 
het ware vanaf geschuurd. 
Vanuit de centrifuges werd de 
tarwe met een elevator getrans
porteerd naar een droogtoren, 
di e van de vierde verdieping tot 
de begane grond reibte. Hierin 
lagen h orizontaal radiatoren, 
di e m et warm wate r waren 
gevuld waarover de nog 
enigszins natte tarwe werd 
geleid. Luchtstromen zorgden 
voor de afvoer van het vocht. 
Naar beneden toe werd h et 
graan zo op de juiste vochtig
h eidsgehalte gebracht. Dit 
proces, dat nauw luistert en veel 
ervaring vereist, wordt 
aangeduid met de term condi
tioneri ng. N a een bepaald e 
ru sttijd, die weer in een aparte 
silo pl aatsvindt, is de tarwe 
gereed om t e worden gemalen. 

Melangeren 
In deze fase wordt de melange 
van de te vermalen tarwe sa
mengesteld. Voor het vervaardi
gen van bloem wordt namelijk 
nooit één enl,ele soort tarwe 
gebruikt, maar altijd een 

samenstel van soorten. B ij de 
Walzenmolen bestond de 
melange meestal uit vijf t ot zes 
tarwesoorten. Hiermee werd 
uiteraard bij het inlwpen van 
het graan al rel,ening ge homlen, 
waarbij de marlü natuurlijk ooJ, 
een belangrijke rol speelde voor 
Je uiteindelijke inlwop. 
1à rwe is er in veel soorten m et 
ieder een eigen l1ardbeid en bij 
voorbeeld eiwitgehalte en eiwi t 
structuur. In strel,en m et een 
landl,Jirnaat wordt tarwe met 
een harde lwrrel geproduceerd. 
De Nederlandse en West
E uropese tarwe is daarentegen 
vee l zachter en rijbaan zet rneel 
achtige stoffen. De buitenlandse 

t arwe is rijker aan gluten, die de 
bakwaarde van de bloem 
verhogen. Veel tarwe werd aan
gelwcht uit Canada, de 
Verenigde Staten, Argentinië en 
Rus land. De binnengekom en 
partijen tarwe werden in de 
beginfase geanalyseerd op hun 
e igenschappen. Aan de h and 

Doorsnede van de 
r11aalderij, 1902. 
(Collectie Heemkundige 
Kring Sas van Gent) 

Een batterij walsen uit 
het begin van deze eeui<; 
die nog lange tijd dienst 
deden naast de nieuwere 
walsen, jaren zeventig . 
(Collectie F VE. Ver
sclwf/elj 

Een oude planzichter nog 
met houten omhulling, 
jaren zeventig. 
(Collectie F VB. Ver
schaf/elj 



Emaille reclamebord. 
(Foto: J.J. Havelaar) 

Briejlwofd van de N. V 
Walzenmolen Sas van 
Gent, c. 1940. 
(Collectie F VB. Ver
schafjelj 
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van cijfers en ervaring die in de 

loop van jaren opgebollwd was, 

werd de rnclange samengesteld. 
Deze diende zo goedlwop 
mogelijb te zijn en tegelijl< te 
voldoen aan de wensen van Je 

l,lant. 

Maalderij 
Na de conditionering ban de 
tarwe, na te zijn gewogen, in de 
richting van de walsen worden 
getransporteerd. Voor het 
transport van de diverse tussen

en eindproducten werd in de 
fabrieb steeds gebruib gemaal<t 
van elevatoren en schroeven. 

Daarmee is het gehele maal
procédé een continu proces waar 

eigenlijl< betrebl,elijb weinig 
n1ensenhanden aan te pas 

\1 e- !t K L J.. ?l J rf er.. 

i.etr. }'iets Burt;u S.K . 19j0 !tl Jrlê:IH f! . 

Namens het Rijksbureau V, V, O. 1~erd ons vE:rzocht 
de volgende verklaring te voet;en bij boven ve-rmelde 
fiets: 

~ze fiets wordt door onze r.Ieelf2-bn.ek /SEbru~kt vo0r 
de con--;role van alle depots bloerr. ve-?""Spreid over de 
provincie Zeeland, 

Voor een t;oede functioneering van de distributie 
bloem is deze fiets dan ook onmisba2r . 

Nota van de Walzenmolen 
uit 1944. 

komen. Van de ene behandeling 
of maling naar de andere zorgt 
een transportband of schroef 
voor de overbrugging van de 
afstand en geleidelijb bomt het 
eindprodukt in zicht. De kracht 
voor de aandrijving van al deze 
transportbanen en machines 
werd tot. 1966 geleverd door 
een stoommachine van 360 PK. 
De te malen tarwe bomt door 
een dil,ke buis, waarvan het 
laatste gedeelte doorzichtig is, 
van boven naar beneden en valt 
op de walsen. Iedere walsenstoel, 
zoals de machines officieel 

Rl'ITE~ Bf:Dl\IJf' • S,\S \'A~ CEl'T 17 

heten, bestond bij de Sasse 
meelf abrieb uit twee paar 
walsen. Op één verdieping 
stonden de walsen opgesteld in 
een aantal rijen, die achter 

ell<aar waren gesitueerd. De 
eerste walsen hadden een grove 
riffling dan verderop in het 
proces. Ook de afstand tussen 
de beide walsen was in liet begin 
groter. Hiermee werd bereibt dat 
de lwrrel als het ware door de 
tegen elkaar indraaiende 
rifflings geknipt werd. Zo 
ontstond in de beginfase zo min 
mogelijl< bloem. Dj(was nood
zakelijl< omdat dez~•bloem van 
een zeer matige l<waliteit is daar 
er nog te veel bestandsdelen van 
de ruwe tarwe doorheen zitten. 

Na elbe maling werd het tussen
product naar boven getranspor
teerd en gezeefd in een plan
zichter. Daarna keerde de af
zonderlijke maalfracties weer 
terug naar een nieuwe walsen

stoel, waarna het de volgende 
passage inging. Voor het eerste 
schroot waren meerdere walsen

stoelen nodig omdat dan de 
aanvoer de volledige wals 
besloeg. Naarmate de scheiding 
van de gemalen producten zich 
voortzette, werden minder 

walsen ingezet. De walsen 
kregen gaandeweg een steeds 

fijnere structuur totdat ze aan 
liet eind geheel glad waren. 
Bij de Walzenmolen Sas van 
Gent waren in totaal zo'n 
vijftien passages mogelijb. 
Daarnaast waren er nog bewer
bngen van de zemelen. 
Wanneer de fracties zo blein 
zijn geworden dat met zeven 
geen sortering meer !<an worden 
bereil<t, ging dit naar de gries
poetsmachine. Het beste 
gedeelte werd echter afgetapt en 
verlwcht als griesmeel. Het uit
eindelijbe resultaat is een grote 
variëteit aan bloemsoorten, die 

op hun beurt weer lwnden 
worden vermengd. Daaruit 
bwamen dan bloemsoorten met 
specifiebe eigenschappen, die 
het meest geschibt waren voor 
bijvoorbeeld brood, gebak of 
beschuit. 

Bleken van de bloem 
Gedurende een bepaalde periode 
in haar bestaan werd bij de Wal
zenmolen de geproduceerde 
bloem oob nog gebleekt. 
Hiervoor stond op de begane 
grond een aparte machine, die 
ozon en stikstof oxide maabte. 
Door een vlamboog tussen twee 
koolstaven, die opgewel<t werd 
met hoogspanning, werd een 
luchtstroom geleid. Deze 

z:~~g:~:~~~~e~~ASVANGEN"f - REMBOURSEMENT fl 
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stroom we rd daarna over de 

bl oem geleid en daarmee 
verlereeg men een fraaie witte 
bloem. Later werd deze methode 
vervange n door een chemisch 
preparaat. Toen bet wittebrood 
uit de gratie raaide bij de 
consument besloten de meelfa
brieken gezamenlijk te stoppen 
met het bleben. 

Laboratorium 
Aan de Walzenmolen Sas van 
Gent was, zoals gebruil<elijJ, bij 
mee!fabrieben, oob een labora
torium verbonden. In de 
voorfase bij het samenstellen 
van de melange vervulde deze 
afdeling van de fabrieb een be
lan grijbe ro l. Hier bevond zich 
ook 'het geheugen' met betreb
king tot l<waliteiten van graan 
en mogelijl,heden van cornbina
ti es en de daaruit voortkomende 
eigenschappen. Er werden ooi< 
proefmalingen van ell<e partij 
gedaan om te l<unnen bel,ijl<en 
wat de bindhacht van de bloem 
was, het wateropnemend 
vermogen en de rekbaarheid en 
de rel<weerstand van de verschil
lende soorten deeg. Alleen bleef 
het dan nog moeilijk om hieruit 
af te leiden h oe goed het brood 
bijvoorbeeld zou worden. U it
eindelijl< lwn alleen een 
babproef bier zeberheid over 
geven. Aanvankelijl< had de 
Walzenmolen echter geen eigen 
babkerij. Vermoedelijk werd er 
pas in de jaren vijftig of zestig 
een proefbaklwrij ingericht. Dit 
werd toen wel noodzakelijk 
omdat de bakkerijen in het land 
ook steeds groter werden en zo 
hun eisen verder verhoogden. 
Bij het laboratorium was ook de 
kennis aanwezig wat betreft de 
eisen die werden gesteld aan de 
gewenste eindprodubten. 
Daarnaast vervulde het labora
tori urn een functie in de 
bewal<ing van het maalproces in 
samenhang met de l<waliteit. 

Afzal<l<en 
De geproduceerde bloem werd 
opgeslagen in de bloemsilo's. 
Iedere partij werd apart 
gehouden en er werd niet 
bijgevuld. Na het leeg bomen 
van een bloemsilo werd deze 
zorgvuldig schoongemaaht om 
daarmee te voorkomen dat 
insecten achter zouden blijven. 
Voor het mengen van bloem-

soorten tot een bepaald m engsel 
werden aparte silo's gebruil<t. 
Vanuit de silo's lwn de bloem 
worden afgezakt. Aanvanl<elijk 
gebeurde dat in jutezalzken van 
50 bg. Deze jutezakben bleven 
eigendom van de firma en er 
werd derhalve statiegeld op 
geheven . Op het 1"antoor was er 
daarom apart ien1and verant
woordelijb voor de zakhenadmi
nistratie. Het transport van de 
bl oem vond de eerste decennia 
plaats over de weg met paard
en-wagen en over liet water. 
Vooral van deze laatste moge
lijbheid bon door de gunstige 
ligg ing van de Walzenmolen Sas 
van Gent veel gebruik van 
worden gemaald. Hierdoor was 
het ook vrij eenvoudig om 
bloem buiten de eigen regio te 
leveren. 

's Bal<l<ersroem met Sas 
Bloem 
De eerste jaren van de Walzen
molen werden er slechts één à 

twee bloemsoorten vervaardigd. 
Dit zou zo blijven tot ver in de 
jaren v ijftig van deze eeuw. 
D aarna waren er drie m eelsoor
ten: patent, A-bloern en B
bloem. De patentbloem werd 
gebruild voor gebak en de A
bloem voor brood. B-bloem was 
een iets mindere soort, 
donl<erder van hleur. Enbel e 
decennia later zag het product 
assortiment er totaal anders uit. 
Eind jaren zeventig was er 
sprahe van een 20-tal boem
soorten. In de laatste jaren van 
de meelfabriek werden er ruim 
40 verschiilende bloemsoorten 
geproduceerd. De meeste 
soorten bloem van tegenwoordig 
zijn niet meer met het blote oog 
van elbaar te onderscheiden. Of 
het nou een speculaasje of een 
beschuit of een stulz gebal< is, 
ieder bal1produl<t vraagt zijn 
e igen type bloem. 
De afnemers van de Walzernno
len zullen de beginjaren voorna
rnelijl< bl eine babbers in de regio 
zi jn geweest . Pas na verloop van 
tijd wist men ooi< grotere bakke
rijen te interesseren voor het 
product. Zo werd in 1903 een 
contract afgesloten met de 
's-Gravenhaagsche Brood- en 
Mee!fabrieh - de grootste 
babl,erij in Den Haag in die tijd 
- voor de levering van 250 
balen bloem per weeb. 

In 1958 nam de Walzenmolen 
van de meelfabriel< Smeets in 
Roermond de productie over 
van bloem voor de bereidin g van 
hosties die bij de hostiebal<berij 
Megen werden gebaJ,ben. Verder 
is belwnd dat in de jaren zestig 
en later bloem werd geleverd 
aan biscuitf abrieben en aan de 
beschuitindustrie, onder andere 
aan de fabriek van Boiletje 
beschuit. In die tijd werd met 
name broodbloem ten zuiden 
van de grote rivieren afgezet en 
industriebloem ten noorden 
daarvan. Door de concentrati e 
on der de bleine bakl<ers ont
stonden steeds meer grote bak
l<erij en waaraan de Walzenmo
len in het vervolg steeds meer 
ging leveren. 
In de laatste decennia werd er 
ook veel meel geëxporteerd. Dit 
ging meestal in het kader van 
voedselhulp samen met andere 
Nederlandse mee!fabriel~en . Het 
ging daarbij namelijk om grote 
partijen waarvan de Walzenmo
len dan een deel leverde. Er 
werd geleverd aan landen als 
Jordanië, Egypte en Sri Lanl~a . 
Daartoe moest het meel in de 
Rotterdamse haven worden af
geleverd. De winstmarges bij 

Een tankwagen van de 
Wa/zenmolen voor het 
bulkvervoer van bloem 
voor Je meelfabriek. 
(Collectie F VB. Ver
schaf/el) 



Firmaperforatie (Per/in J 
van de NV Wa/zenmo
/en . Vanaf c. 1875 tot in 
de jaren 70 was het ge
bruikel1j"k om de eigen 
postzegels te perforeren 
en zo het gebruik hiervan 
voor privé-doeleinden of 
het anderszins te gelde 
maken door het personeel 
te voorkomen. 

dergelijl<e leveringen waren 
altijd minimaal. 
Behalve bloem werden bij de 
Walzenmolen Sas van Gent ooi< 
de nodige bijprodukten geleverd. 
Door de afwezigheid van vee in 
de omgev ing was het niet lonend 
om bij de meelfabriek een eigen 
veevoerproductie te beginnen. 
Elders in het land gebeurde dit 
wel vaak bij mee!f abrieken. De 
Walzenmolen verlwcht 'het 
afval', voortlwmend uit het 
maalproces, aan veevoerfabrie

ken verderop, meestal in 
Brabant maar oob wel in België. 
Vroeger ging dat in grote 
zakl<en . Later werden de 
zemelen en dergelijl< afval sa
m engeperst en tot brokjes 
verwerkt. 

,--

Werl<en bij de Walzenmolen 
Het aantal werbnemers in de 
meelfabriel< is nooit erg groot 
geweest. Werkten er voor de 
grote vernieuwingen van 1893 
nog maar twee tot drie mensen, 
na die tijd zou dit snel 
toenemen tot 25 in 1905. Dan 
is er waarschijnlijb sprake van 
een volcontinu-bedrijf waarin 
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met name in de maalderij dag en 
nacht doorgewerkt werd. In 
1922 is het aantal werknemers 
opgelopen tot 32. Uit de ar
beidslijst van 1922, die men 
volgens de Arbeidswet verplicht 
was op te hangen in het bedrijf, 
wordt duidelijl< dat de werktij
den lopen van 6.00 tot 14.00, 
van 14.00 tot 22.00 en van 
22.00 tot 6.00 uur. Een 
rusttijd van twee maal een 
l<wartier werd hierbij toegestaan, 
waarbij als voorwaarde werd 
gesteld dat men wel op het werk 
aanwezig bleef. Alleen de 
zondag had men een rustdag en 
dan lag het bedrijf dus stil. 
In de jaren dertig liep het aantal 
werknemers iets terug tot 23 in 
1935. Na de oorlog trekt de 
personeelsbezetting weer aan. 
Aan het eind van de jaren vijftig 
zijn er zo'n 40 mensen in 
dienst. In de molen wordt dan 
met drie ploegen van elk vier 
man gewerkt. Met het afzabl,en 
van zemelen e.d. zijn drie en 
met het afzal<l<en v'an bloem zes 
afvullers bezig. r;; het magazijn 
waren vier rnense1Î in de weer 

met het opstapelen van de 
zakl~en en weer aanleveren 
l1iervan. Daarnaast was er een 

zakkent eller en een zakken
schoonmaker. Rondom de 
stoommachine waren ook de 
nodige mensen actief: 1 
macl1inist, 3 stol<ers, 1 kolen
knecht en 1 chauffeur, die de 
lwlen van de opslag naar de 

fabriel< of van de boot naar de 
opslag tegenover de fabrieb 
bracht. Aan het kanaal was nog 
iemand aanwezig bij het laden 
en lossen van schepen. Verder 
waren er nog twee laboranten en 
op het kantoor zo'n tien admi
nistratieve l<rachten en tot slot 
een directeur en een adjunct
directeur. Opvallend is dat in 
die tijd nog zoveel mensen 
werl<zaam zijn met de energie
voorziening . 
In de decennia die hierop 
volgden zou het aantal perso
n eelsleden langzaam dalen. Een 
aantal oorzaken zijn hjervoor 

aan te wijzen. Rond 1966 werd 
de stoommachine vervangen 
door elel<trische aandrijving en 
daa1·mee verdwenen een aantal 

werbplekken typisch voor deze 
oude wijze van brachtwinnin g. 
Oob in de productie werkten 
steeds minder mensen, de 
invloed van de automatisering 
deed hier van zich spreken. In 
het afvullen was ook steeds 
minder personeel nodig door de 
overschakeling op papieren 
zakl,en en later door de toene
mende levering in bulk. Eind 
jaren tachtig lag daardoor l-1et 
personeelsbestand rond de 25. 
Bij de sluiting in 1993 wisten, 
danbzij een goed sociaal plan, 
ruim 20 van hen ander werk te 
vinden. De overigen gingen in 
de VUT. 
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VOORTDUREND IN ONTWIKKELING 
} J. Havelaar 

Na de dood in 1903 van 
) ohannes Verschaff el, in de 
vo1hsrnond wel aangeduid met 
Jan Bloemzak, werd de firma 
voortgezet door zijn twee zoons 

Victor en Ricl1ard. Zij namen 
het roer over op het moment dat 
de meelfabriek geheel vernieuwd 
was en lzonden daardoor n1et 

een op dat rnon1ent moderne 

fabrielz een nieuwe succesvolle 

start maken. De productie 
verliep zoals gewenst en bet 
bedrijf groeide verder uit. 

Eerste expansie 

De eerste uitbreiding deed zicb 
in 1920 voor. Aan de linberzij-

neergezet. Dit was een smal en 
circa 2 7 rn, boog bouwwerl< dat 
oolz weer even diep als de 
fabriek was en uitgevoerd werd 
in !1eton. De gevels werden dit 
n1aal niet in babstcen uitgevoerd 

N.V. WALZENMOLEN - SAS VAN GENT 
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de van de f abri el< werd een 
bloemmagazijn aangebouwd van 
drie traveeën groot en even Jjep 
als de f abrielz. Hierin !wndcn 
Jjverse bloen1silo's worden on

dergcbracbt. Het gebouw bad 
een betonnen constructie, die 

ooi< aan de buitenlzant duidelijh 
zichtbaar bleef. De gevel wen\ 
ingevuld met bahsteen. Het 
gedeelte aansluitend aan de 
fabrieh werd vijf verdiepingen, 
de rest vier. Niet vee11ater werd 
oolz aan de rechterzijde een 

graanopslaggebouw aan de acl1-
terzijde van de fabrie1< neergezet 
111el zes silo

1

s. Het besloeg vier 

traveeën van bet oorspronlwlij
ke gebouw. In 1939 werd 
rechts, naast de oude fabrieb, 
opnieuw een graanopslag 

inaar rnet cen1ent aangestrel~en. 
Dit silo-gebouw was zeer 
ges1oten uilgcvoerd en bende 
alleen aan de straatzijde een 
s1nalle stroob ramen waar achter 

zich het trappenbuis bevond. De 
rest van het bouwwerl~ werd in 
beslag genomen door zes graan
silo's. Door de uitbreiding aan 
de zijde waar de grondstoffen 
werden opgeslagen, bon een 

volgende uitbreiding van de 
bloemopslag niet lang uitblijven. 
In 1939 werd dan ooh een 
begin gemaaht om de reeds eer
dergenoemde drie traveeën in 

dezelfde bouwstijl verder uit te 
breiden rnet vier traveeën, die 

afgesloten werden n1et een 

sclmine beëindiging. Om in de 
rooi]ijn van de nabijgelegen 

straat te blijven, moest de 
bebouwing bier onder een boek 
van ongeveer 60° naar acbteren 
toe uitwij\;zen. 
De brandveiligbeid van de 
fabriel< bleef de directie bezig 
bouden. Zo werd in 1930 een 
Sprinklerinstallatie aangelegd 
en daarmee was bet bedrijf ooi< 
in dit opzicbt weer bij de tijd. 
Overigens bleven de emmers 
water, vijf per verdieping, die 
voor die tijd overal hingen, nog 
lang aanwezig. 
De jaren dertig vormden niet 
alleen de tijc\ van de algebele 
malaise in de industrie, maar 

ooi< in de landbouw was spral<e 
van een crisis. Er was een over

productie v11r\binne11 lamls 
graan. De ov ·heicl kwa m in 
1933 met d~ z ge11 aamde land
bouwcrisiswet, die beoogde aan 
dit probleem iets te doen. Alle 
mee!f abrieben werden verplicbt 
om voortaan een bepaald per
centage binnenlandse tarwe te 
verwer\;zen. Dit percentage werd 
tellzenmale vastgesteld en bon 
oplopen tot 35%. De Walzen
molen bad voor die tijd altijd 
betre],\,elijb weinig Nederlandse 
tarwe verwerl<t aangezien dit 
rninder geschibt was voor de 
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Het werkvolk tiïdens de 
bouw van de nieuwe siloS, 

1939. 
(Co11ectie F VB. \fer
schaf/eÓ 

Visitekaart met a/beel
ding van de Walzenrnolen 
en de recentste uitbrei
ding, ca. 1920. 
(Dossier PJE) 

l>lieuwfaarskaar{ L'an de 
Wc1/zenmolen, 1938. 
(Co1!ectie F VE. Ver
sclrn//el) 



De verdieping waar de 
planzichters staan 
opgestelLt, Z 949. 
(Collectie F VE. Ver
schaf/el) 

Overzichtsfoto van de 
Walzenmolen met links de 
Jv1arkt met directievilla en 
de RK kerk, middenuoor 
tegenover de hoofdingang 
de kolenopslag, c.1954. 
(Collectie F VE. Ver
scho//e lj 

De n-leuwe walsenstoelen 

uit 1949. Op de achter
grond rechts zijn de oude 
walsenstoelen nog waar te 

nemen . 

(Collectie F VE. Ver
schaffelj 

productiemethode, maar werd 
hiertoe nu verplicht. Deze ver
plichting zou pas in 1962 
lwmen te vervallen. Door de 
toegenomen spanning op de 
tarwe- en meelmarkt daalden de 
winstmarges flinlz. De 15 tot 20 
ondernen1ingen die de n1eel

markt beheersten, kwamen 
prijsafspraken overeen, die ze 
oob oplegden aan cle bakberijen. 
Hierdoor bwam de stcrbe groei 
van het aantal balzberijen in het 
land tot stilstand. 

Modernisering 
In 1936 trob Victor Verschaf
fel zich terug uit de firma en gaf 
het roer over aan zijn neef 
Hubert, die naast zijn vader 
Richard Verschaffel het bedrijf 
ging leiden. Ricl1ard Verschaffel 
zou tot aan zijn dood in 1953 
aan de firma verbonden blijven. 
Onder de nieuwe leiding werd 

enlzele jaren later besloten tot 
modernisering van de fabrieb. 
De verwezenlijleing hiervan zou 
op zich laten wachten doordat 
bort daarop de Tweede Wereld
oorlog uitbral<. 
In de oorlog bon de fabriel,, zij 
het onder moeizame 01nstandig
heden, volop door blijven pro
duceren. Er werd zelfs zeven 
dagen per week continu 
gedraaid. Vla];: voor de bevrij
ding werd de fabrieb door de 
Duitsers uitgebozen, als een van 
de hoogste punten in de 
omgeving, voor plaatsing van 
hun luchtafweergeschut en werd 
tevens een deel van de f abri el< 
als munitieopslagplaats 
ingericht. Gelul,kig werd het 
complex niet getroffen, anders 
was de schade niet te overzien 

geweest. De oorlogsschade bleef 
uiteindelij];, beperkt. 
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Eind jaren veertig lwnden 
eindelijb de voor de oorlog 
opgevatte plannen worden gere
aliseerd. Een gedeelte van de 
oude walsen werd vervangen 

door nieuwe, die dit ];,eer van de 
Engelse firma Henry Simon 
Ltd. aflwmstig waren, in Luilz 
gefabriceerd. Ool< andere 
machines werden teit~lijlzertijd 
gemoderniseerd of ~~rvangen 
door nieuwe. Met deze ingrij
pende verandering van de pro
ductiemachines werd ingespeeld 
op de laatste ontwihlzelingen in 
de meelbranche en voldeed de 
f abrieJ, aan de modernste eisen. 
Er werd toen ingericht volgens 
de normen van het Simon
rnaaldiagrarn, vernoe1nd naar de 

Engelse firma . De meelproduc
tie l<wan1 met deze vernieuwin
gen op 70 ton per dag(= 171

/2 

zalz per uur) te liggen. 
Oolz aan de losl<ade veranderde 
het een en ander. De oude losin
sta!latie werd afgebrohen en 

meer in zuidelijhe richting 
verrees in 1949 een elel<trisch 
aangedreven graanelevator, 

waarmee het graan uit de 

schepen werd gezogen. Daarmee 
bwam ooi< het smalspoor buiten 
gebruil<. Voortaan werd gebruil< 
gemaalzt van een speciaal 

hiervoor aangeschafte vracht
wagen, die het graan vervoerde 

van de scbepen naar de 

'storthuil' voor de fabrieb. 

Een nieuwe l<rachtbron 
Een grote wijziging betel<ende 
in 1966 de vervanging van de 
stoommachine door een vijftal 
elelztromotoren, die simpelweg 
op het oude systeem werden 
geplaatst. Op de begane grond 
werd per verticale eenheid één 
motor aangesloten. Voor de rest 
bleef alles bij het oude en 
werden de machines door de 
hele fabrieh nog steeds met 
drijfriemen aangedreven. Pas in 

een later stadiu1n verdween ool.z 
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dit systeem van aandrijving en 
vond directe aandrijving plaats 
door J,leinere elebtromotoren. 
De vroegere rnachinelzamer 
werd leeggeruimd en ingericht 
als wed,plaats. Het J,ete!huis 
werd verbouwd voor de opstel
ling van een betel voor het 
opwelzlzen van stoom voor het 
persen van de bijprodubten tot 
pellets en levering van stoom 
voor de droger en condition

neur. In hetzelfde jaar vond oob 
een wijziging plaats in het zeef
systeem in het bader van een 
geheel nieuw maaldiagram. 

De laatste uitbreidingen 
In 1971 worden de eerste 
stappen gezet voor een - wat 
later zou b\ijben laatste - uit
breiding van de fabrieJ,. LinJ,s 
op de hoe!, van het complex 
werd een rechthoel:ig hoog 
bloemmagazijn gebouwd met 
diverse silo's. Het gebouw hende 
een betonconstructie en was aan 

de buitenl<ant geheel gesloten en 

in baJ,steen opgemetseld. Een 
smalle inbeping aan de Wilhel
minalaan gaf toegang tot de af
tapinstallatie. Tanbwagens 
honden deze smalle gang 
inrijden en van hieruit worden 

bevoorraad. In 1972 werd de 
silo opgeleverd en ],wamen ooi, 
een aantal andere zalzen gereed, 

zoals de volledig vernieuwde 

tarwereinigingsaf deling en het 
geheel gemecbaniseerde ver
laadstation voor de bijprodu],_ 
ten aan de recbter zijde van de 
fabrieh. Het verpabben in 
papier, jute of buU1 werd door de 
nieuwe installatie aanzienlijb 
versneld. Oob ontstonden 
betere mogelijbheden voor de 
productplanning voor een groot 
aantal bloemsoorten . 
Üm de veranderingen in de 
sector bij te kunnen b ouden en 
bet eigen marldaandeel te 
bunnen handhaven volgt ver
nieuwing op vernieuwing. In 
1977 wordt de tarwepoetserij 
verbouwd en gebeel vernieuwd 
en worden er al weer plannen 

gemaaJ,t om de productie en de 
verlading van bloemsoorten 
voor tarwebrood verder te me

chaniseren en te moderniseren. 

De Walzenmolen is zicb van 

zijn positie in de marld bewust. 
Een uitspraah in het jaarverslag 
van de Kamer van Koophandel 
uit 1979 geeft daar blijh van: 
nsteeds n1eer staat lnen voor de 
taab bloem op maat te leveren. 
Steeds meer afnemers bebben 
behoefte aan aangepaste grond
stoffen. Dit vergt een zeer 
nauwlzeurige voorraadbewerlzing 
zowel voor tarwe als voor 

bloem". In dat jaar is men druJ, 
doende met plannen voor een 

grootscbeepse verbouwing van 
de meelfabriel<. Dit ];,eer wordt 
de maalderij aangepal,t en wordt 
een deel van de macbines 
vervangen en bet aantal aan

zienlijb uitgebreid met moderne 
],Jeinere walsen en dergelijl,e, 
waarmee de capaciteit met 50% 
toeneemt. Dit bleeJ, nodig om 
een prijsdaling van de maallws
ten per 100 bg te verwezenlij-

Illustraties uit een fa
brieksbrochure van Henn1 
Simon Ltd met de machi= 
nerieën van de Wa/zenmo

/en, 1950. 
1.b.: Spiraalborstelmachi
nes voor het borstelen 
(reinigen) van de tarwe
korrel. 
l.o .: Séparateurs die de 
diverse ongewenste be

standdelen van de tarwe 
scheiden. 
r.b: Maaimachine uit de 
laatste fase van het 
proces. 

r.o: P/anzichters, die het 
tussenproduct in a1le 
stad;a zeven. 

(Co1!ectie F VE. Ver
schaf!eÖ 

Wa/zenmolen met de 
eigen vrachtwagens, 

1949. 
(Co1!ectie F VB. Ver
schaf!eÖ 

De Walzennwlen in de 
jaren zeventig. Links de 
toegang voor tankwagens 
naar de b!oemsilo '.s. 
(Co1!ectie F VE. Ver
schafleÖ 



Overzicht complex Wal
zcnnwlen, begin jaren 

zeventig. 

(Collectie F V E Ver
schalfelj 

Detail van de markante 
geve/ met de firmanaam, 
ca. 1990. 

ben. Het inlern transport wordt 
geheel pneumatiscl1 verricbt. 
Ooh hijgt de fabrieb een vol
autornatisch afvulsysteem dat in 
staat is om 500 za1'J;:cn per uur 
te vullen. 
In 1982 bwam cle vijfde 
generatie Vcrschaffel in de 
directie van de firma. Frederib 
Verschaffel volgde zijn vader 
Hubert op als directeur. Hubert 
Verscl1affel bleef nog wel actief 
voor de inboop. In deze periode 
zou de verdere auton1atisering 
het beeld van de Walzenrnolen 
steeds meer gaan bepalen. Eén 
van de belangrijl<ste grote ver
nieuwingen in de jaren tachtig 
was de wijziging in de aan- en 
afvoer van de tarwe. In 1986 
werd een voor Nederland unie];: 
systeem van larwetransport 
aangelegd. Het bestond uit een 
350 m. lange leiding, die in de 
grond werd gelegd, vanaf de 
bde 1iaa.- de fabrieb . Door 
middel van lucht werd het graan 
verplaatst. T n 17 seconden tijd 
werd de afstand overbrugd. 
Hiermee was men in staat 50 
lon tarwe per uur te lossen 
zonder enige 111ilieu-overlast. 
Danbzij dit feit en omdat het 
unicl< voor Nederland was, 
besloot bet 111i ni ster ie van 
VROM om het project te subsi
diëren. 
In deze periode wordt besloten 
orn oob te gaan participeren in 

de verwerbende branche: de 
bal.zberij. Zo werd dcfor de 
familie Venchaffel ,;en meer
derheidsbelang ven::,orven in de 
ba];:l,erij Dijbers & Dixlrnorn Le 

Roosendaal. 

Wessanen 
Was er in de jaren veertig al een 
concentratie van de 1neelpro

ductie geweest tot een aantal 

van 15 à 20 fabrieben, in de 
jaren tachtig zette deze concen
tratie zich verder voort. Er trad 

" 
een 7elzere i nternationali5ering 

op in de marbt. Dit leidde lol 
overnan1c::; en fusies als gevolg 

waarvan enlzele grote rnultina

tionale ondernen1ingen ont

stonden. In Sas van Geul bleef 
men nieL passief toelzijlzen naar 

deze ontwikhelins. liet 
naderende jaar 1992 zou het 
begin vonnen van een open 

Europese rnarbt. Er werd 
daaron1 voor de strategie 
gcl.zo:z:en 01n een sterke partner 

te zoelze n om zo een betere 
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Plattegrond begane 
grond, 1974. 
(Rapport Haalbaarh eid 
Behoud Wa/senmolen) 

Plattegrond eerste verdie
ping, 1974. 
(Rapport Haalbaarheid 
Behoud Walsenmolen) 



Moderne zee/nzachine, c. 

1993. 
(Collectie PIE) 

De laatste walsen kort na 
de buitengebruikstelling, 
1993. 
(Collectie PJE) 

Ben lege fabriek met 
duidelijk zichtbaar de 
metalen draagconstructie 
met giebïzeren zuilen en 
H-balken. Ook zijn de 
originele 1/zeren ramen 

hier nog aanwezig, 1993. 
(Collectie PIEJ 

positie te verwerven en daarmee 
cle zich mogelij], aandienende 
concurrentie het hoofd te 
J<unnen bieden . Deze partner 
werd gevonden in het voedings-
111iddelen concern Wessanen uit 

Amstelveen. In 1988 werd de 
Walzenmolen door Je familie 
Verschaffel aan dit concern 
verlwcht. Wessanen wilde met 
deze overnan1e haar positie in 
zuid-west Nederland en België 
versterben. De firma behoorde 
in die tijd tot één van de 
grootste in Europa. Ze was ooi< 
goed vertegenwoorcligd in de 
diervoedersector die voor de 
Walzenrnolen oob een belangrij
J,e marbt was. De Walzenmolen 
behield na cle overname door 
Wessanen haar eigen l<aral<ter 
en strategie en cle meelproductie 
werd zonder wijziging voortge
zet. 
Opvallend gegeven blijft toch 
dat een miclclelgrote mee!fabrieb 

zicb zo lang zelfstandig beeft 
kunnen bandbaven. Eén van cle 
factoren biervoor zal ongetwij
feld de excentrische ligging zijn 
geweest die de firma minder in
teressant maabte als overname-

hancliclaat. 

Meneba 
Begin jaren negentig deed zicb 
een nieuwe ontwil~l~eling voor. 

De zeer grote multinationale 
bedrijven gingen zicb meer en 
meer concentreren op hun 

boofclactiviteiten. Voor 
Wessanen betehende dit dat cle 
meelsector in zijn gebeel werd 
afgestoten. Samen met drie 
andere meelfabriehen van 
Wessanen werd cle Walzenrnolen 
in 1992 overgenomen door 
Meneba, de N.V Meelfabrieben 
der Neclerlanclscbe BaJ,J,erij. 

BL'ITE:--: 8Ef)RIJF •SAS \'Al\ CENT 25 

Een concern dat oorspronkelijb 
in 1915 vanuit het centraal 
bestuur van de Nederlandse 
BalzJ,ersboncl werd gesticht met 
gelei van babl,ers. In cle jaren 
negentig was Meneba door vele 
overnames uitgegroeid tot de 
grootste onderneming in deze 
sector in Nederland. 

Door cle gespannen situatie op 
de meel- en bloemmarl<t, waar 
een overproductie bet beeld 
bepaalde, wist men bij cle Wal
zenmolen na cle overname al dat 
de toelwmst onzel,er was. Van-

zelf sprebencl leiclcle dit tot de 
nodige onrust. De reden 

biervoor zat in het feit dat door 
de overnan1e ineens zes grote 
mee!fabrieben, t.w. All<maar, 
Hasselt, Wormerveer, 
Rotterdam, Weert en Sas van 
Gent, in één concern waren 

gelwmen. Dit zou onvermijcle
Jij]< tot een sanering leiclclen. 
Slechts enkele maanden na de 
overname werd bel,end dat 
Meneba baar meelprocluctie 
wilde concentreren in 

Rotterdam. Kort daarop werd 
behencl dat de Walzenmolen zou 
worden gesloten. In februari 
1993 werd bet personeel 
ontslag aangezegd. Een sociaal 
plan werd opgesteld, waarin 
onder meer een schadevergoe

ding voor alle werl<nemers werd 
vastgelegd, afbankelijh van bet 
aantal dienstjaren. Verder werd 
voor circa 20 werlzne1ners in de 

Kanaalzone werh gezocbt en 
uiteindelijk gevonden. De werJ,_ 
nemers van 5 7 jaar en ouder 
!<regen een VUT-regeling aan
geboden. De sluiting bwam bard 
aan bij het personeel dat bet 
bedrijf tocb als een gezonde on-
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derncrning !<ende. Het 
betekende een forse klap voor 
hen en ool< voor de Sasse ge
meenschap die hiermee weer een 
belangrijke industriële onderne
ming zag verdwijnen. Op 1 
augustus 1993 sloot de meelfa
briek - de oudste fabrieb in de 

Kanaalzone - haar poorten. Het 
complex bleef nog enige tijd in 
gebruib als opslag. De inventaris 
- de inachinerieën - werd 

verlwcht aan een Turhse meel-
f abri eb en met vrachtwagens 
naar Turhije getransporteerd. 
Slechts een cnl<ele machine 

bleef acbter. Een walsenstoel uit 
de jaren tachtig brecg een 
eervolle plaats in het toen nog 
in oprichting zijnde Indnstrieel 
Museum Sas van Gent. In een 
oude werl;ep]aats van Gemeente
werhen aan de KerHwflaan wil 
de gemeente Sas van Gent in 
samenwerl<ing met de Heem
hundige Kring een Museurn 
voor Industriële Arcl1eologie 
inrichten als b.erinnering aan 
het roemrijbe industriële 
verleden. In september 1996 
werd het museum officieel 
geopend en is sindsdien iedere 
eerste zaterdag van de maand 

geopend van 14.00 tot 16.00 
uur. Hier prijbt naast een model 
van de windmolen, die wel als 
beeldmerh van de Walzenmolen 
werd gebruibt, de laatste overge
bleven dubbele walsenstoel van 
de N.V Walzenmolen Sas van 
Gent. 

De enige walsenstoel die 
bewaard bleef in het In
dustn"enzuseun1 Sas van 

Gent. Linksachter een 
model van de molen die 
vooraf g;ng aan Je meel

fabriek. 
(Foto:/./. Havelaar) 

De Walzenmolen gezien 
in 1949 vanaf het graan
silogelJouu;. 
(Collectie F VB. Ver
schaf!eij 



Geveltekening Walzenmo
/en aan de Wilhelmina
/aan, 1L)74. 
(Rappo"t Haalbaarheid 
Be/1oud Wa/senmo/en) 

Een p/atgevouwen z,1k 
voor tarwebloe1n van de 
Walzenmolen. 
(Foto:].]. Havelaar) 
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EEN LEGE FABRIEK 
f.J. Hauel,iar 

Eén van de vijf 
Kort na de sluiting werd al 
bekend dat men de Walzenmo
len op termijn wilde gaan 

slopen . Zowel Meneba als de 
gemeente Sas van Gent zagen 
geen belang in behoud van dit 
oude fabriekscomplex. Naar de 
mening van de gemeente st ond 

de fabriek de ontwikl,eling van 
het centrum in de weg, zowel 
letterlijk als figuurlijk . Men 
vond dat een dergelijke groot 

co mplex niet meer'in het 
centrum van Sas van Gent 
paste. Juist in deze periode 
werden door de gemeente 
plannen ontwikloeld om de ver-
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pauperin g van het centrum 
tegen te gaan. Dit beleid werd 
ook door de provincie Zeeland 
ondersteun d in het kader van 

haar stads- en dorpsvernieu
wingsbe leid, waardoor Sas van 
G ent zel~er was van financi ële 
steun uit het voor dit doel 
gevormde fonds. 
Overigens vond de gemeente 
ooJ;: de voormalige directeurs
woning en het l,antoor dat zich 
achter de f abrielc aan de Marht 
bevond niet het beliouden 
waard. De gemeente lwos 
daarmee a1 in een vroeQ stadiun1 
voor totale kaalslag vat~ het 
terre in. 
l n 1994 werden door Meneba 
onderhandelinge n gestart met 
een geïnteresseenle koper, de 
Jac. Hermans Groep. Dit bedrijf 
wilde op deze locatie een super
marld volgens de nieuwe A&P
formule opzetten. Deze winl;ee] 
moest tevens als voorbeeld 
dienen voor vernieuwing van de 
andere vestigingen in liet land. 
De Hermans Groep had reeds 
een winbelvestiging aan de Ca
nadalaan in Sas van Gent, die 
echter in augustus 1993 in 
v l a n1rn en was opgegaan. 

Sindsdien buisde rnen j n een 
noodgebouw. De brand vond 
plaats vlalc na de sluiting van de 
Walzenmolen en de lwppeling 
met dit terrein in het centrum 
was dus snel gelegd. De central e 
li gging van bet Walzenmolen 
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terrein lee!< voor het bedrijf een 
ideale locatie om opnieuw te 
beginnen. 
Het lot van één van de oudste 
nog resterende mee!fabrielwn 
van Nederland leek daarmee 
bezegeld. Toch was niet iedereen 
in Sas van Gent het daarmee 
eens. Tenslotte vormde de 
fabriek een marl<ante en waar
devolle herinnering aan de 
eerste industriële vestiging van 
Sas van Gent. Het complex 
kende nog veel van haar oor-

spronkelijke bebouwing en 
vormde een goed voorbeeld van 
een meelf abriel< uit het begin 
van deze eeuw, die tevens de 
laatste uit deze periode was in de 
provincie Zeeland. Ool< 
landelijh behoorde de Walzen
molen tot één van vijf belang 
rijhste overgebleven fabrieken 
uit de beginperiode van de 
opkomst van de meelfabrieken. 
Het complex was een typisch 
voorbeeld van sobere utilitaire 
bedrijfsbouw, die oob een heel 
organische groei van het bedrijf 
liet zien , Uiteindelijl< ontstond 
in de loop der jaren een zeer 
marl.ante en indrul<wel<l<ende 
fabriekswand, unie!. en behoud 
n1eer dan waard. 

Actie tot behoud van de 
Walzcnmolen 
De sloopplannen voor de Wal
zen1nolen veroorzaken in eerste 
instantie in Sas van Gent weinig 
opschudding. Het lijl<t erop dat 
men eraan gewend is geraaid dat 
oude fabriel<en na sluiting 
worden afgebroben. Ook van 
sloop van historische panden in 
de Sasse binnenstad bijbt men 

niet echt meer op. Veel 
verdween de afgelopen decennia 
reeds van de oude vestingwallen 
en bolwerl<en. De oudste 
kanaalarm met sluis was deels 
gedempt. Al met al was het hi s
torische stadsbeeld danig 
aangetast. In het kader van de 
vernieuwing van het stadscen
trum leek het algemene 
gevoelen te heersen dat de sloop 
van de Walzenmolen onafwend
baar was. Toch ontstond er 
medio 1994 een rimpeling in 

de vijver. Een aantal historisch 
geïnteresseerden, waaronder de 
voorzitter van de Heemhundige 
Kring van Sas van Gent, 
schaarden zich aaneen om een 
poging te ondernemen om de 
sloop te voorlwmen. De ge
meenteraad had, zij het 
unaniem, zonder enige deskun
dige te raadplegen besloten tot 
sloop van het complex. Na 
enkele maanden van voorberei
dend werl< werd in augustus 
1994 de Stichting tot Behoud 
van de Walzenmolen opgericht. 
Als doelstelling formuleerde 
men: 
- De sloop van de Walzenmolen 
en de directiewoning 
voorkomen. 
- Meedenken over de ontwiklw
ling van ideeën voor hergebruik 
in san1enbang ni.et de wensen 
van de gemeente, de omwonen
den en potentiële commerciële 
partners. 
Intussen mobiliseerden de ini
tiatiefnemers de media en ver
schenen er artil,elen, die 
aandacht gaven aan de moge
lijbheid van behoud van de Wal
zenmolen. Ool< werden 

contacten gelegd met de Rijl<s
dienst voor de Monumenten
zorg, de provincie Zeeland en 
het Projectbureau Industrieel 
Erfgoed. De provincie atten
deerde de gemeente erop dat in 
het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project(MIP) de 
Walzenmolen was geïnventari
seerd en op basis daarvan 
geplaatst was op de indicatieve 
lij st van objecten en complexen 
die voor bescherming in h et 
kader van de Monumentenwet 
in aanmerbng lwmen. De 
Rijl,sdienst Monumentenzorg 
drong er bij de provincie op aan 
0 111 een onafhankelijk 
onderzoek te laten verrichten 
naar de mogelijkheden van her
gebruik van het complex. H et 
PIE onderschreef het belang 
van de Walzenmolen en bena
drubte dat het complex oob 
landelijb van betekenis is en 
derhalve behoud voorop zou 
moeten staan. Met al deze 
kennis in het achterhoofd werd 
onmiddellijkna de officiële op
r ichting van de Stichting een 
aanvraag bij°Monumentenzorg 
ingediend tot aanwijzing van de 
Walzenmolen als beschermd 
monument. Ook de plaatselijke 
bevolbng werd middels een 
open brief op de hoogte geste ld 
van de activiteiten van de 
Stichting en haar beweegrede
nen. Ecbter het initiatief tot 
behoud vond weinig weerl,lank 
bij de bevoll<ing van Sas van 
Gent. 
De gemeente Sas van Gent, 
enigszins beduusd van alle 
adviezen en mogelijk uit angst 
on1 een provinciale subsidie mis 
te lopen, besloot daarop een 
onderzoeb te laten verrichten 
naar de haalbaarheid van 
behoud van de Walzenmolen. 
Het architectenbureau Wisse, 
Î uinhof en SI emmer uit Vlis
singen kreeg hiertoe de 
opdracht, waarbij men uit 
diende t e gaan van de 
bebouwing van vóór 1920. Een 
scheidslijn, die in het Sasse 
alge111een aanvaard werd, want 
oob de Stichting tot Behoud 
spral zich alleen uit voor 
behoud van het fabrieksgebouw 
uit 1901 en de directeurswo
ning. De rest werd door hen 
gezien als 'toeters en bellen', die 
het geheel ontsierden. Het ging 
dus eigenlijl< vooral om het 

De bouwlocatie aan de 
Wilhe/minalaan na de 
sloop van de Walzenmo
fen. 
(Foto:]}. Havelaar} 



mooie plaatje en niet zo zeer om 
het beeld van de historische 
ontwihlrnling van het eerste in
dustriële bedrijf van Sas van 
Gent. 
De opdracht voor het onderzoel;z 
wordt snel door de gemeente 
verstrekt en binnen een maand 

ligt er een rapport. Het bracht 
één van de bestuursleden van de 
Stichting in een interview in de 
De Stem tot de verzuchting: 
"Nog nooit heb il< het ambtelijl;z 
apparaat van Sas van Gent zo 
snel zien werl;zen".bij het ge
meentebestuur is absoluut geen 
wil geweest het historische pand 
voor het nageslacht te bewaren". 
De teleurstelling die hieruit 
spreelet over het misluhken van 
de behoudsactie is duidelijl;z. De 
conclusies van het rapport 
waren dan ooh helder en gaven 
weinig ruimte tot verdere actie: 
- Herbestemming als fabriel;z 

lijht gezien de locatie en af
wezigheid van vraag niet aan 
de orde. Ool< aan l;zantoor
ruirnte of culturele voorzie

ning is geen behoef te. Herge
bruil;z door inpassing van 
woningen wordt niet gewenst 
geacht, daar Sas van Gent 
geen wooncultuur van gesta-
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pelde bouw l;zent. Als inf or
matiebron voor dit onderdeel 
diende de informatie van de 
gemeente Sas van Gent! 

- Volgens de gangbare inzichten 
is een gebouw van deze 

omvang en hoogte middenin 
een woongebied van eenge
zinswoningen ongewenst. 

- Op grond van de lwsten zal 
woningbouw, tenzij zwaar ge
subsidieerd, niet mogelijl;z 
Zljn. 

Bij de beoordeling van alle 
aspecten had men, zo vermeldt 
het rapport, de zeldzaamheids
waarde van het gebouw buiten 
beschouwing gelaten! 
De gemeente had met het uit
brengen van het rapport gedaan 
wat van haar verlangd werd en 
had nu de handen vrij om haar 
plannen ten uitvoer te brengen. 
Ool< voor de provincie was 

hiermee de lwus af. Zij verstreh
te de gemeente een forse 
subsidie van maximaal 

/ 258.000,- uit het provinciale 
fonds stads- en d9i,Psvernieu
wing, zijnde 50% •oor de 
sloopkosten. • 

De onverrnijdelijl;ze sloop 
Uiteindelijl;z werd na lang on
derhandelen de lwop tussen 
Meneba en de Jac. Herrnans
groep gesloten en werd op het 
voormalige terrein van de Wal
zenmolen een A&P vestiging 
met woningen gebouwd. Het 
trage verloop van de onderhan
delingen werd veroorzaaht door 
de grondvervuiling. Door over
heidsparticipatie in de hosten 
van sanering werd dit probleem 
alsnog opgelost. 
Eind augustus 1995 wordt met 
de sloop begonnen en enkele 
maanden later is het l;zarwei 
geblaard. Het doet nog wel enige 
stof opwaaien, maar het is 
slechts genoeg voor een mooi 
plaatje en een praatje in de 
hrant. 
Met de sloop van de Walzenmo
len verloor Sas van Gent, na 
eerder verlies van de Eerste Ne
derlandsche Beetworte!f abriel;z, 
opnieuw een belangwel,kend in
dustrieel monument. Het ziet er 
naar uit dat het Industrieel 
museum Sas van Gent aan de 
Kerl,hoflaan slechts als enige 
stille getuige van het industriële 
verleden van de stad zal gaan 
functioneren. 
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J.F. Verbrugge, voormalig bedrijfsleider, 
over kwaliteitseisen 
De h eer Verbrugge kwam in 1957 in di enst bij de \\7al

zenmolen a ls dief-laboratmium. AJ , bedrijfsleider 

maahle h ij cle sluiting van cle meelfabrieb va n dichtbij 

mee. ] n z ijn eerste pe riode in h e t laboraloriunl w,1s bij 

n auw bctro l, be n bij lwt onderzoek naar de juiste 

bwal l te it van tarwe en bloen1. 

Over bwa litcit gcsprobcn." 

,Een beter broo cl is nahmrlijb iets" . Wat is een goed 

broo d? Daar l~1.i11 je over twlsten. \\'7e l1 a dclen vroeger in 

Sas twee b abkcrs clic hun hrnod zee r verschillend 
b alden, De een licht brood, nauwolij]<S ge bald,en, bij de 

andere al Lijd dotlber brood, die bakte juist aan de zware 

kant. Vam1it de \V'alzcn11rnlcn gezien ha cl de éé n een 

heel amler type brom! Jan cle amler en ze lwJJen 
a ll e b ei lrnn e ige n b lanlen. W al is goed brood? is na

tuur lijb cle vrnag. Ib zeg dus: goed hrnod is broo d Jat de 
bl an l, a ls di e Let in de bakberij ziet liggen, bet eerste 

pakt Je Lrnnt ook ande re definiti es ~even over 3n1abe11 

en structuur. Een l,lant die in d e win bel staat e n l1ij ban 

zei( zi jll broo J uilkiezeu, neemt bet loeste brm1J. Dat is 

hel b roocl da l de baUoer dc1s ooi, wil verbopeu . Ju de 

\\7laJzcr111)0 len werd van alles gc1ncb.:: n. Ri1111c11 zn '11 

hedrijf wi l je alles uitdrnlcken in cijfertje s omdat je 

claarrnce iets bunt doen. In feih' trcb een ], la nl zicl1 

belenrna l niets aan van clic cijfertjes, di e• bj]d e ll ec n . Tn 

L~il e j,:; d nl et> n crileriurn wuannee wij vunJ~ de pi-oef op 

clt' som n .:i. 111en 1 n a melijl~ doo r ee n babproeJ. We l1 ebLen 

ib wl'c t ni et li nevee l anal vsemcth oden waa rm ee we Je 

larwelwrrel lw nden bcbijken, A llee n om claaruit af te 

le ide n li ne goe cl ee11 brood zon worclen , w~s a ltijJ nog 

111lh!ilijb. l rit diL' crnul1i11at-ie va n cijL·rtjè:> prnhel:'rJe je 

dnn :H11lH.-'11 111el de nudige t!r v<Jri11'5 J ie je 111 <ll.~~t bebbcn 
- ni et a ll een ~chasccrd op cijfL'r:3 llHta r Ol.J~ op Î.:m1$l -

de juiste n1elan ge aan1en te ~tellen , Je n1oest pro beren 

een e indproduct te hijgen dat voldeecl aan de beboefte 

van Je bl ant. Wi j m aal den alt ij d een melange, n ooit 

één t.1rwe~ourt. We lu1llJ cn er a ltijd minstens v ijf. Wc 

h ebbe n er ooi< we l eem tien geliad . Een van o n ze 

handi caps was de ops lag . Al di e soorten moel je aµarl 

opslaan . Je m oet de melange zelf maben, je lwopt hem 

niet. Dat hctebent dat je vee l meel' silornimte nodig 

li.ebt dan wa nncl!r je.: met één SOt)rt Zo1.1 toe bunn e n." 

Hel ni Leindelij[;, J oel vcin alJes was Je productie van 

bloem. De laut stc jare n wa1·en er wel veerLig vers chil

lende soorten. "\Too l' ccn spec ulaasje heb je een h ee l 

alldere bt)eni. nl1c\ig dan voor Ct'n bcscJ1uit. \'ce l 
soorten waren met J1et l:ilote oog niet van e1l'!a ar Le ou

c\ersd,eiJen. De NcJ erlandse broo dindustrie is ste rl< 

geïndu s lri ali s~e rJ e n geco n ct:: nheerJ _ H et voordee l 

bicrvan is dat er i) l'<>tc lwcvcc lhcdc n lege lij h geleve rd 

bunnen worden . Nadcc· I is ccl1ter dat clcr~clijkc grote 

jon gens begonnen niet bun eigen bboratoriuin 

Ddannec wcnlen hun eisen stee ds hoger. Je 111oes l dus 

wel vooraf en tij dens clc proclLCJ.:tie alles goed in de 

galen houden '. 

\rrncgc:r warL'n e r s lechts drie 111t.'elsoorle11: pi1te11t, /'4.. 
bloen1 t.•11 B-blucm. De A.-hluc111 was voor liet ~cwonc 
brood en de µ,1le 11Lbl c1e 111 voc 1r bet ~ebab . A-bl;iem 
heeft lan g bestaan. "Toen cb pas bi.j de \Valzernnn.l cn 

kwan1, l1aJdcn Wt' twee soo rten A-bloc111. De e ne wa~ 
donker e bloem e n de antler e was nos d onberdcr, 11<1~ 
m inde r van k.wa liLc it en cll e l1l"eHe Pi-iniu . A ls er cln~~ 
een hlach t wao va n een b a blw r, da n bwan1 de ve rlw pcr 

bij llll j t.lan 7-(.-! i hij: J~ A-tll 1.H: 111 is wee r pri1na . 

Da n was bet niet ~('t~d 11 ;:1lu 11rl ijk . Prima \l"1 a.~ een 

111i nel er sonrt." 

J.F. Verbrugge over de stoommachine 
"De stn,11n rne chinc heeft lot 1966 ~ewerb. Tot cli e 

llahun WL:rbt c allc:s n og rn ct stoon1a~11Jrij v in g m e t 

ri eJlleJl en clergelij]<e, Moge lijk waren wi j J e laats te, 

maar l1ct was ni et Zl..l Llat w ij t ien La ll e n jare n laLe1· 

waren . E r ~'erd gewoon gc n ·ke nc.L Op ee n gegeve n 

tnc...'11H.'1Ü bl~e:l~ dal al dlL• rnmp::'l u mp veèJ te duur we rd, 
rlc arbcic\sbl3tcn wcnlc11 steeds li<>gey \\1e l1 acldeu Jric 

~h1ber!: 1 L1ll'. Jag en nu.ebt aan het ~to \;c:e n v.rarcn . ~lc: 
lwLl cll,_• r; ~en 11wcLi11i='l, \Vl,_~ h.J.Jlleu eL~n n1m111ctje Llic van 

het plein aa n de l1vcrkan-l 11iet een ka r c ll ee n paêl rd 

steecl ~ l1l (la r heen en weer reed 0111 \.::olcn aan te ~ lcpcn . 
\Xlc: brcgcn uiteraard last met de omgev in g wmit ilf en 

hw b,, n tn er zwarte roob l1it c.le sc l1 llorstccn. De l~l) len 
wenlen n<J.t ge l-io uJen tegen h ~t :stof. De 111ees:tl' m ensen 

kl aa~ d e n n icl, want dat hoorde eTbij. D e bl ecl1 te>J zi jn 

gcb.o ni.c n toè n Sa::: van C t.• nt impo rt 111 c n ~c 11 !Heeg , Dî e 

mensen hadden mel de pla utoc lijkc c'ë<rnnmic niet, te 
malwn . 

Op t:cn gcgcvt; n n101ne1it bl·bben Wl' de l1cle aand rij v ing 

op e lekLn-,111olore11 gezel, dut \vas ti e (:'e r st~ :;tap, inaar 

Je aa nclrijvin g van JL' macl1in e:s m c-l ri emen hebben Wt' 

ge l1a11Jkiafcl. Alleen de lrnofJverbincling werd al , het 

wure Joorgel~nipt en toen l1ebl-,en wc llanr viL•r of vijf 

~rote 111uturcn voor in Je plaats gezet. 8c11 ede 11 waren 

een aantal assen e n op el l~e afzet Lwuni. een 1notor. 

liet was a ltijJ een l1e le tocs tancl wan t je m oes l n alnur

[ijk oob oppassen J at <.: r gee n o n ge lubken ge be urd t'll . 

Üp e ll<e ve rdie pin g was ee n belJetje en dut belletje liep 

in eerste in stantie na a r J e rui111le waar de stoo111m f\cl1i 

ne stem cl. Daar stom! Jan de clll'f-molcnaar en di e 

bediende di2' :; loon1tut'voer; Jil' n1oe~t clu.n op l!Cll 

gl·gcvcn ni.om i.? 1Ü Lle s toommachine laten drl:lai en ~ Dr..t 

deed hij Jus niet vourclat l:'r vier bclJetjcs waren ~e~aan 
- van clhe ve rdi e ring één . Dot betebende clat de 
n1t:'llSL' ll z.e id t;n : wc b]jj v1.m overal met n11zc ha11 cle11 .-J. 
Dat Wil S nutuurlij l~ niet te cuntro lercn. Tocli z ijn er bc 

trebbelij}~ we iuj g 011 gelu l~kt:: n geweest - althan ~ wein ig 

duden, Ib l1eb wel iemand gebe nd di,, een !Jap van w'n 

ri eru l1ad gebregen, l"f niet een \' În~c r ertusse n h ad 

geze t e n , want l1 el gin g all euiaal n1et J e l1anJ: zo'n r it• m 

liep eraf e n cl ie moest <:r da 11 weer met de ha nel 

un1gedaan worJ!:'n , I-ieL b1ecf o nJertusscn gew<J \)11 

draaien a ll e maa l. Er gebenrdeu %eber ni<et elbe clag on 

~elnl'!ben , ne~ zc l.wr 1~i ct. ln vcrgclijl~ing met ande~rc 
ral1riebe11 in Sas ge b e urc.l ~ n er in de \\Tazcn1nnL.:- 11 

weinig on ge luJ~ken". 
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