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Hout en ondernemen, K. & J. Wilkens Veendam  
 

door H. A. Hachmer. 

 

Op 1 januari 1823 werden de handtekeningen gezet voor de vennootschap onder firma K. & J. 

Wilkens te Veendam. Beide firmanten; Klaas en Jan konden toen niet voorzien dat hun bedrijf 

zou uit groeien tot één van de grotere firma’s in de Groninger Veenkoloniën. Tot het bedrijf 

behoorden in de loop der tijd onder andere een houthandel, een houtzagerij, een scheepswerf, 

een rederij, een groothandel in zagen en beitels, een aardappelmeelfabriek en een 

veldkalkbranderij. De geur van gezaagd hout bleef echter tot aan de jaren negentig van deze 

eeuw aan het Boven Oosterdiep te Veendam hangen.  

 

Grondlegger van de houthandel was de vader van beide firmanten, te weten Frans Janszoon 

Wilkens (geb. 10-11-1765, gest. 31-1-1852) Frans bezat 50% van de aandelen van 

paltrokmolen Windlust aan het Beneden Dwarsdiep te Veendam. De andere helft was in bezit 

van Remmelt Engelsman. Frans wist in Veendam bekendheid te verwerven door tijdens de 

Franse overheersing, Napoleons Continentale stelsel te ontduiken. Door dit stelsel viel de 

handel met Groot-Brittanië, de Scandinavische en de overzeese gebiedsdelen vrijwel stil. 

Wilkens legde in deze periode in het geheim contact met Britse schepen. Op volle zee werden 

schaarse artikelen zoals koffie, suiker en cacao overgeladen. Menig Groninger en Fries 

schipper maakte zich “schuldig” aan dit soort vergrijpen, en wist zo een aardig kapitaal te 

vergaren, terwijl de rest van Nederland “plat” lag. Het geld kwam goed van pas in het bedrijf 

van Frans. Deze bezat naast een aandeel in genoemde molen, een houthandel aan het Boven 

Oosterdiep te Veendam. De zonen van Frans; Klaas (geb. 11-9-1792) en Jan (geb. 11-5-1795) 

zetten op deze plaats het bedrijf voort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wat onscherpe, maar zeldzame foto 

van de houtzaagmolen “Welgelegen” 

aan het Boven Oosterdiep te Veendam. 

Collectie: Veenkoloniaal Museum 

Veendam.  
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In 1838 brak er een nieuwe tijd aan voor het bedrijf. De firma kwam voor de volle honderd 

procent in het bezit van een houtzaagmolen. Men liet deze nieuw bouwen op het terrein aan 

het Boven Oosterdiep.  

Hendrik Hazewinkel, zeeman en goede bekende van de familie Wilkens was ooggetuige. In 

een in het Veenkoloniaal Museum te Veendam bewaard gebleven document maakt hij gewag 

van de bouw. We citeren hem:  

 

“Aantekening van enige bijzonderheden, die anders door de tijd in ‘t boek der vergetelheid 

geraaken ... In 1838 hebben gebroeders Klaas en Jan Wilkens de zaagmolen laten bouwen, 

dewelke boven de Kerklaan aan landzijde op het Oosterdiep staat: en genaamd is 

“Welgelegen”. De oorzaak en oorsprong der naam droeg zich op volgende wijze toe.  

Op Zondag den tweeden December liet K & J. Wilkens eenige Schippers verzoeken, om 

Maandag den derden December hen te mogen bijstaan en helpen tot het oprigten der moolen, 

waaronder ik, mijn broeder Albert Hazewinkel en meer anderen behoorden wij kwamen 

Maandag buiten het andere volk 14 Schippers te zaamen. Wij werkten de gehele dag mede, na 

dat wij des middags bij hen aan Tafel gegeeten hadden, tot den avond, toen bij zijn Edl. aan 

huis een glas wijn te drinken, zoo werd gesproken over de naam van de molen*); dewijl die 

nog niet tegeven was; ieder moest daarover zijn gevallen zeggen: Eene zeide “De Twee 

Gebroeders”, een ander “Neptunus”, een derde “Draaikolk” enzoovoort een ieder zij zooals 

hem voorkwam, mijn broeder Albert zeide “Welgelegen” betogende daarbij de stand, de 

plaats in het Dorp, zoowel als voor hun lieden woning, want de Eigenaars wonen aan de weg 

tegenover de molen, namelijk “Welgelegen” in het Dorp en bij hunne Woning, het wierd dien 

avond niet beslist.  

Volgende dag kwaamen wij Schippers wederom bij de molen aan ‘t oprigten en des middags 

was de As na boven gebragt toen kwam de jongste van de gebroeders Wilkens, namelijk Jan 

Wilkens en zeide tot Albert, wij hebben Uwe naam behouden, dien gij de molen gegeven hebt: 

en zie hier, op een plank dezelve geverwd, daar Spijker gij nu dezelve er ook aan; en terwijl 

een ander met vlag na de top van de molen liep, Spijkerde Albert Hazewinkel de naam 

“Welgelegen”, boven het onderste vierkant aan de molen.  

Er werd gegeeten, gedronken, en toosten ingesteld, en alles liep te einde zonder dat er 

ongelukken bij ‘t oprigten gebeurd zijn”.  

 

De firma bezat zo naast de aandelen in molen Windlust een eigen molen. In 1847 boden zij de 

aandelen in molen Windlust aan het Beneden Dwarsdiep te koop aan. De zaken liepen op 

molen Welgelegen op rolletjes.  

Niet alleen in de zagerij ging het voor de wind. Het mes sneed door de veelzijdigheid van het 

bedrijf aan meer kanten. De firma was ook vertegenwoordiger voor de Onderlinge 

Brandwaarborgmaatschappij aan de Zaan van Jan Koning. Dit had zijn voordelen. Brak brand 

uit dan was verzekeringsagent Wilkens snel ter plaatse, houthandel Wilkens had het materiaal 

voor herbouw dan al bij wijze van spreken geleverd.  

 

Een bijkomstig maar leuk verhaal is dat Jan Koning geen molens wilde opnemen in zijn 

Zaanse Brandwaarborgmaatschappij. Molens in de Zaanstreek waren blijkbaar onpopulair bij 

de verzekeraars en geef ze eens ongelijk.  

Wilkens ging echter toch over tot verzekering van molens. Zo werd de paltrokmolen aan het 

Beneden Dwarsdiep de eerste verzekerde molen van de Onderlinge Brandwaarborg-

maatschappij aan de Zaan! Voor de molens werd wel een aparte kas geopend om 

moeilijkheden met de particuliere deelnemers te voorkomen.  

 

*) Hendrik gebruikt zowel de spelling moolen als molen.  
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Een rekening van K. & J. Wilkens voor Sociëteit “Veenlust”te Veendam over de periode 

januari-mei 1885. 

 

In de scheepsbouw sneed het mes eveneens aan meerdere kanten. De liefde voor de zee 

hadden de zonen Klaas en Jan van vader Frans overgenomen. Ze waren reder en lieten zelf 

schepen bouwen. De zagerij leverde hout aan de vele werven in de omgeving. Dit leverde 

weer aandelen op in andere schepen.  

Dit kwam deels door het betalingssysteem. Een nieuw te bouwen zeeschip werd door gebrek 

aan geld niet geheel in contanten betaald maar in aandelen. Zo bezaten diverse houtzagerijen, 

blokmakerijen en zeilmakerijen in de Veenkoloniën aandelen in schepen.  
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Houtzagers zoals Hooites in Hoogezand, Koerts in Oude Pekela, Meihuizen in Wildervank en 

Van Linge en Wilkens in Veendam waren tevens reder.  

  

 
 

Houtzager en tevens reder was in Nederland een zeldzame combinatie. (uit: Sweijs 

“Neerlands Vloot en Reederijen”, 1874). 

  

Het midden van de vorige eeuw was een gouden tijd voor de Veenkoloniale zeevaart. Uit 

Sweijs handboek voor Nederlands Vloot en Rederijen blijkt de omvang van de Veenkoloniale 

vloot. Ze evenaarde Amsterdam en versloeg Rotterdam. Het leek wel of iedereen in de ban 

was van de zeevaart. Houtzager Giezen uit Muntendam doopte zijn molen zelfs De Zeevaart.  

 

In 1874, de Veenkoloniale zeevaart was toen al over zijn hoogtepunt heen, bezat Wilkens nog 

twintig schepen. Met deze schepen, en dat was een ander voordeel, kon men zelf hout halen. 

Hout, afkomstig uit Scandinavië en de Baltische Staten, maar ook uit Duitsland. Eikehout 

leverde bijvoorbeeld de firma Reichel uit Dorsten (Westfalen). De schippers, vaak weer goede 

bekenden van de broers Jan en Klaas, kregen allerlei adviezen mee voor de houtkoop. Voor 

scheepsbouw waren volgens hen Hamburgse en Dortsche of Rijnsche kromhouten niet zo 

geschikt. Het gezaagde hout mocht niet bruin of rood worden. Stammen mochten niet spintig 

of waankantig zijn, de toppen niet te dun. Het aldus met zorg gekozen hout werd door de 

schippers niet “aan huis” gebracht.  

De vele hoogholtjes in de Veenkoloniale kanalen beletten het varen met staande mast. De 

scheepswerven leverden in de Veenkoloniën alleen casco zeeschepen. Masten en zeilen 

werden pas voorbij de stad Groningen, aan het Reitdiep geplaatst. Gevolg, een in Veendam 

gebouwd schip zag zijn werf niet meer terug.  
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De schippers waren zo gedwongen het hout in Delfzijl of Groningen uit te laden. Per vlot ging 

het dan verder. Het Eemskanaal bracht verbetering maar de vlotvaart bleef tot in de jaren 

zestig van deze eeuw bestaan.  

 

In 1852 trok Jan Wilkens zich uit het bedrijf terug. Klaas zette het bedrijf voort met zijn 

zonen Jan en Folkert. In 1857 werd het bedrijf uitgebreid met een scheepstimmerwerf. De 

voordelen lagen voor de hand. Korte tijd, van 1861 tot 1870, was een derde zoon, Frans, 

mede-eigenaar van de werf, maar hij bezat geen aandelen in de molen. De werf stierf 

omstreeks 1885 een zachte dood. Door de te smalle kanalen kon men de concurrentiestrijd 

niet meer aan. Er was vraag naar steeds grotere schepen. Daarnaast werden steeds meer stalen 

schepen gebouwd. Toch liet de firma het hoofd niet hangen.  

 

De vraag naar hout bleef groeien. De bevolking nam in de Veenkoloniën toe en er verschenen 

fabrieken. Al in 1873 zocht men naar uit breiding van de kapaciteit van de molen. In dat jaar 

reisde men naar Geldermalsen om zelfzwichting met zeilen te aanschouwen. Men had er 

klaarblijkelijk niet veel vertrouwen in want in hetzelfde jaar werd bij de firma Alberts uit 

Middelburg een stoommachine met ketel en extra zaagraam gekocht. De zagerij bleef op twee 

krachtbronnen draaien, wind en stoom. De naamgevers van het bedrijf waren toen al 

gestorven.  

  

 
  

De houtzagerij na onttakeling van de molen “Welgelegen”. Let op het vuile water, afkomstig 

van de aardappelmeelfabrieken. Collectie: Veenkoloniaal Museum Veendam. 

  

Klaas overleed op 21-2-1861, de al in 1852 uitgetreden Jan overleed op 6-2-1858. De reeds 

genoemde zonen, Jan (geb. 11-11-1832, gest. 21-2-1898) en Folkert (geb. 18-9-1834, gest. 

13-3-1913) bleven de zaak runnen. In 1892 kochten zij een nieuwe ketel en stoommachine bij 

de firma Begemans uit Helmond. Ditmaal legde de wind het af tegen stoom. Een jaar later 

werd een modern snelzaagraam geplaatst.  

 

Molenbouwer J. B. de Haan uit Veendam, een goede bekende van de familie en uitvinder van 

de kunstroeden (wat dit ook moge zijn), bood in 1892 het bovenachtkant met vier zaagramen 

en een liggende stoommachine, te koop aan. Het bovenachtkant ging zo niet verloren. Het 

herrees in Kollum als de poldermolen Tochmaland.  
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De molen van K. & J. Wilkens nu als poldermolen “Tochmaland”  

op zijn nieuwe locatie in Kollum. Opname uit 1950.  

Net links van de veldmuren is in de verte een molenromp te zien.  

Collectie: Popke Timmermans, Heerenveen. 

 

De firma Wilkens groeide zonder molen verder. Men bezat later naast de houtzagerij een 

eigen aardappelmeel- en dextrinefabriek. In 1901 werd voor de houtzagerij weer een nieuwe 

stoomketel gekocht. Ditmaal viel de keuze op de Gebr. Stork en Co. uit Hengelo.  

In 1983 fuseerde het bedrijf met Stoit BV uit Groningen. Anno 1991 draagt Wilkens-Stoit de 

naam Nederlandse Houtgroep BV. Het oude terrein in Veendam is verlaten.  

De gebouwen zijn grotendeels gesloopt. Wat rest zijn enkele droogschuren, maar in Kollum, 

wordt het verleden van Welgelegen in leven gehouden. Zijn wieken drijven geen zaagramen 

meer aan, maar een vijzel. Vrijwilligers hoeden over zijn 153 jaar oude lijf. Hopelijk nog voor 

lang.  

 

 

Afgedrukt in De Zelfzwichter, nummer 64, jaargang 18, december 1991, blz. 3-10. 

 

 

 

 

 

 

 
Deze pagina is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen.  

http://www.bdpoppen.nl    

 


