Warme band tussen molenaars en bakkers
In het boekje ‘Hendrik van de Wall, molenaar aan de beek anno
1787’ wordt op pagina 5 melding gemaakt van het feit dat er al generaties
lang hechte familiebanden bestaan tussen molenaars en bakkers. Dat is
niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat molenaars sinds het begin van de
17de eeuw niet meer zelf in meel mochten handelen of brood voor anderen mochten bakken. De bakkers waren dus hun belangrijkste klanten en
men kwam veel bij elkaar over de vloer. Uit stamboomonderzoek blijkt dat
menig molenaar aan de St. Jansbeek een warme relatie onderhield met
een bakkersfamilie. Zo ook enkele opeenvolgende molenaars op de Witte
Watermolen.
Van de Wall
Hendrik van de Wall is van 1776 tot aan zijn dood in 1800 pachter van
de Witte Watermolen. Zijn jongere (half)broer Steven trouwt op 23 december
1794 met ene Elisabeth Pothoven. Zij is het nichtje van Geertje Pothoven, die
samen met haar man Gerrit Jan Stakebrand een bakkerij heeft in de Arnhemse
binnenstad, op de hoek van de Wielackerstraat en de Bentickstraat (thans
Zwanenstraat, beter bekend als ‘Het Eiland’). Ik stel me zo voor dat Steven van
de Wall, als molenaarsknecht in dienst bij zijn broer, op een goede dag zakken
meel moest afleveren bij bakker Stakebrand en daar diens bevallige nichtje
Elisabeth ontmoette. De rest laat zich raden.

De bakkerswinkel van Gerrit Jan Stakebrand waar mogelijk de liefde opbloeide
tussen molenaarsknecht Steven van de Wall en Elisabeth Pothoven, het nichtje
van bakker Stakebrand. (Naar een gravure van E. Rensburg.)

Nibbelink
Een ander voorbeeld van de innige relatie tussen molenaars en bakkers
is Seth Nibbelink. Hij is de zoon van Wesselius Casparus Nibbelink, die van ca.
1825 tot 1844 als korenmolenaar op de Witte Watermolen werkt. Seth is als
molenaarsknecht bij zijn vader in dienst en trouwt in 1833 met de 27-jarige
dienstbode Hendrina Berendina van der Burg, dochter van bakker Jacob van
der Burg uit Bemmel. Enkele jaren later is hij als zelfstandig molenaar actief op
de grutmolen in de Oeverstraat.
Van Silfhout
In 1902 wordt Otto van Silfhout de nieuwe molenaar op de Witte Watermolen. Zijn moeder is Grietje Pothoven, de kleindochter van Geert Pothoven,
die weer een broer is van de al eerder genoemde Geertje Pothoven. Drie dochters van Otto van Silfhout - Maria, Johanna en Jacoba - trouwen op hun buurt
weer met respectievelijk Gerrit Jan Schildering en de broers Harmanus en
Gerhard Dijkman, alle drie bakker van beroep.

De Witte Watermolen aan de rand van park Sonsbeek rond 1938. De familie
Van Silfhout huurt de molen van de gemeente Arnhem.

