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de Stratense molen 1355-1952

De belangstelling voor windmolens wordt in de historische werktuigbouw of volksbouwkunst
nauwelijks geëvenaard. Het kan haast niet anders of het is de imponerende gestalte, het
spectaculaire karakter van het ronddraaiend gevlucht van de windmolen, kortom zijn
verschijning, die deze belangstelling heeft gevoed.
Ook heden ten dage maken molens in het algemeen en windmolens in het bijzonder een
overweldigende indruk op de toevallige passant. De waardering laat het grote publiek uit binnen-
en buitenland blijken aan de hoeveelheden curiosa, die moeiteloos worden gekocht. Gelukkig zijn
er daarnaast de vele molenverenigingen, die streven naar behoud van dit waardevolle erfgoed.

Recht op wind hebben we nu allemaal, maar het recht op de wind
was in het feodale tijdperk een privilege, dat uitsluitend door
regenten werd verleend en waarvoor je nog vorstelijk moest
betalen ook. Niet alleen de wind was het eigendom van heren en
halfheren, maar ook het water met alles wat daarin zwom, de
lucht en alles wat kon vliegen, de grond met alles wat erop
groeide, liep of stond en zelfs de inwoners van stad en dorp
behoorden tot hun bezit. Het windrecht werd pas in 1798
afgeschaft.

In de tijd dat Jan de Molner het octrooi op de wind voor zijn
Stratense molen verkreeg waren hertog Jan III van Brabant en Jan
II van Petershem halfheren van de Heerlijkheid en Vrijheid
Oirschot. De inhoud van de octrooibrief luidt in het kort als volgt;
“Alaerdt van Osch, rentmeester van Brabant maakt hierbij

eenieder bekend, dat in opdracht van de heer de hertog om meer rente-inkomsten te verkrijgen,
aan Jan de Molner van Oirschot, zoon van wijlen Aernt Slijnwaeters het alleenrecht op de wind is
gegeven op een molen die in herdgang Straten in Oirschot staat. Vanaf nu mag hij deze molen als
erfgoed beschouwen en mag hij hem en zijn nakomelingen gebruiken.
2 maart 1355.”
Ruim een half jaar later bevestigt de hertog zelf de bepalingen uit de hierboven vermelde brief en
voegt daar het volgende nog aan toe;
“Wij verbieden iedereen om daar een nieuwe molen te timmeren of neer te zetten of overlast te
bezorgen en belemmeringen op te richten.
6 november 1355.”
Het hertogelijke zegel aan deze brieven was natuurlijk van onschatbare waarde. Later zullen we
nog zien, dat honderden jaren dit octrooi nog niets aan rechtskracht zou hebben ingeboet.

D000000000000000e Stratense molen was niet de eerste korenmolen, die in Oirschot
geëxploiteerd werd. De halfheren van Oirschot bezaten al de nog bestaande watermolen in
Spoordonk en de windmolen in hertgang de Kerkhof, die nabij het huidige zwembad gestaan moet
hebben. Beide molens worden al in 1320 in een verkoopakte van de halve heerlijkheid door
Wouter van Oirschot aan Rogier van Leefdaal genoemd. Door het verkrijgen van het windrecht
kreeg de Stratense molen een formele status, die vergelijkbaar was met die van de Spoordonkse
watermolen en de Kerkhofse windmolen, die eigendom waren van de Oirschotse halfheren. De
concurrentiepositie werd daardoor vergroot en de economische waarde van de molens van de
halfheren verkleind. De halfheren van Oirschot waren in procedures in de erfopvolging
verwikkeld. Vermoedelijk hierdoor heeft men zich zonder slag of stoot bij de bouw van de
Stratense molen neergelegd en een concurrerende positie van deze nieuwe molen aanvaard.
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De Molners (1355-1417)
De familienaam de Molner wordt in de latere akten onder meer ook Molener, Molder, Moller,
Smolders, Multor, Mulder etc. genoemd en soms zelfs met toevoegingen van plaatsnamen of
toponiemen. Ik houd het voor de duidelijkheid uitsluitend op de Molner.
In de tijd dat Jan de Molner van Straten de molen bouwde waren er in Oirschot meerdere personen
die deze naam voerden, waardoor het soms heel lastig is de betreffende personen te positioneren
en met zekerheid de relatie tot de Stratense molen of de familierelatie tot onze Molners vast te
stellen. Het is in de meeste gevallen niet duidelijk of zij nog wel molenaar zijn dan wel geweest
zijn. Hun naam verraadt echter wel hun afkomst uit een molenaarsgeslacht in of buiten Oirschot.
In 1356 en 1361 is onze Stratense molenaar schepen en moet hij een gerespecteerd en bemiddeld
Oirschottenaar geweest zijn. Ondanks zijn bemiddelde positie blijken er al in 1368 andere
belanghebbenden in de molen te zijn. Mathijs zoon van wijlen Albertus de Best verkoopt dan een
lijfpacht van 1 mud rogge Bossche maat, die hij beurt uit een erfpacht van 15 lopen rogge en 10
lopen mout Oirschotse maat op de Stratense molen.
Uit een pachtovereenkomst tussen Peter Tielkens van Zeelst en zijn zwager Henrick Jan de Molner
van Straten van 19 februari 1374 blijkt dat onze molenaar en zijn vrouw Elisabeth beiden zijn
overleden.
Op donderdag 12 augustus 1389 komen we Claes de Molner, zoon van onze overleden
molenbouwer, voor het eerst tegen. Op 17 juli 1407 blijkt Claes de Molner, zoon van onze
molenbouwer en uitbater van de Stratense molen, te zijn overleden. Op die dag stelt zijn vrouw,
Agnese Willem Andriessen, een contract op, waarin ze de molen overdraagt aan haar zonen Jan
en Andries. Jan en Andries geven als onderpand alle bezit dat ze van hun vader hebben geërfd en
dat ze nog van hun moeder zullen erven.
Langzamerhand nemen we afscheid van de Molners. Andries had zijn bezit overgedragen aan zijn
zwager en Jan wordt nergens meer genoemd. Henrick Ijden Luijkens heeft inmiddels de rechten
op de wind en de Stratense molen met aanhorigheden van zijn schoonfamilie verworven. Op 18
juni 1417 draagt hij zijn rechten en eigendom erfelijk over aan Claes Gerrit van der Lulsdonck en
Goijaert van Zeelst. Tussen 1417 en 1488 ontstaat er, zoals uit de afbeelding blijkt, Een levendige
handel in de rechten op de molen.

de Pijnappels (1488-1554)
De familie Pijnappel was sinds het einde van de twaalfde eeuw tot aan het beleg van ’s-
Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629 een zeer voornaam geslacht in deze stad. Het
bracht gedurende deze periode
vele stadhouders, schepenen,
rechters en hoge militairen
voort en waren betrokken bij
de laken- en wijnhandel in heel
Europa.
De naam Pijnappel komen we
in Oirschot al in 1385 tegen bij
de overdracht van erfcijnzen.
Godefridum Buc, man van
Metta Johannes Pijnappel blijkt
in deze akte in het verleden
vorderingen gehad te hebben
op goederen in Oirschot. De Jan
Pijnappel, die in 1488 in het
bezit komt van de Stratense
molen en een huis aldaar is een
zoon van Matheus of Mathijs
(Jan Matheus/Mathijs
Pijnappel). Jan Mathijs Pijnappel trouwde waarschijnlijk twee keer. Zijn eerste vrouw was
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Heijlwich van Hoelt. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren. Uit zijn tweede huwelijk met
Gudula van den Broeck of van Broeckhoven worden vijf kinderen geboren, waarvan Jan en
Heijlwich de erfopvolgers van de Stratense molen worden en hun dochter Aleijt in elk geval in
1525 ook grond in Straten bezit.
De hertog had in 1355 wel een octrooi op de wind gegeven, maar het was een zaak voor de
molenaar, eigenaar en/of pachter, om met het hertogelijk octrooi in de hand zijn recht op
onbelemmerde wind te handhaven, waarbij bovendien de medewerking van het plaatselijk
bestuur onontbeerlijk was. In 1506 bleek er van overlast door te hoge bomen sprake te zijn en
vader Jan Pijnappel vroeg en kreeg toestemming om de molen te verplaatsen.
Op 7 mei 1518 verpacht Goedelt, de weduwe van Jan Pijnappel, de molen voor zes jaar aan Daniel
de Metser en aan Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers. Daniel de Metser (schepen in 1500, 1515
en 1519) was al langer molenaar. Hij won samen met Jacob Jan Stockelmans met ingang van 24
juni 1501 een openbare aanbesteding voor een periode van zes jaar van de molen in herdgang de
Kerkhof. Deze molen was eigendom van de familie de Merode.

de Crommens, van Berendonks en Schepens
Jan Jan Dirck Meeus Crommen (+< 04-10-1570) X Cathalijn Jan Wouters van de Loo (+< 1558),
zoon van Jan Dirck Meeus Crommen en Cathalijn Henrick Thomas van de Ven Koopt op 10 maart
1554 de Stratense molen van de erfgenamen van Jan Pijnappel. Zeker is dat hij al in 1524 of 1527
pachter van de molen was. Grootvader Dirck Meeus Crommen was getrouwd met Agnes Andries
Claes de Molner. Agnes’ overgrootvader was de oprichter van de Stratense molen. Door deze koop
komt de molen na 200 jaar opnieuw in handen van de nazaten van de familie de Molner en blijft
dat grotendeels tot de verkoop in 1839.
Zoon Jan en schoonzoon Jan Henrick van Berendonk erven de molen in 1574. In 1582 blijkt Jan
Crommen jr. te zijn overleden en komt de helft van de molen in handen van zijn kinderen, die deze
helft toedelen aan Niclaes Willem Goossens Schepens als man van dochter Henrieksken Crommen.
de koude kant zet de traditie nu voort. In 1600 erven Jan en Henrick van Berendonk samen de
helft van de Stratense molen. De andere helft is dan nog in handen van Niclaes Willem Goossens
Schepens, waardoor er nu al een driedeling heeft plaatsgevonden. In 1603 blijkt Henrick al te zijn
overleden en komt zijn part toe aan zijn vrouw Catharina Paulus van Vlerken en zijn enige wettige
zoon Peter, dus ieder voor 1/8e deel.
Jan van Berendonk, eigenaar van 1/4e deel, had een buitenechtelijke dochter, Margriet
Vlemmincks, die door de koning van Spanje Philips IV op verzoek in 1627 wordt gewettigd.
Margriet is dan al rond de 30 jaar. Hierdoor wordt zij de enige erfgename van Jan. In 1633 is de
molen afgebrand en Jan maakt voor de zoveelste keer een testament op ., Al zijn goederen
vermaakt hij aan de drie kinderen van Margriet.
De molen is in 1636 voor 1/4e deel in handen van Jan, voor 1/4e deel van Peter van Berendonk en
voor de helft van Willem Niclaes Schepens. Jan overlijdt op 27 januari 1640, waardoor de kinderen
van Margriet uit haar huwelijk met Henrick Martens van Roij in het bezit komen van 1/4e deel.
Peter Henrick van Berendonck zet zich in de jaren 1650 samen met Adriaen Willem Schepens
(samen met zijn broer Jan de erfopvolger van Willem Niclaes Schepens) in voor de bouw van een
windmolen in de Vleut in Best en raakt daarbij in langdurige procedures verzeild. Peter overlijdt
op 26 maart 1658. Zijn 1/4e deel in de molen komt volgens zijn testament uit 1628 toe aan zijn
enige kind en dochter Anneke, die getrouwd is met Lodewijk Jan Wouter Verrijt.
In 1694 is de molen nu globaal in vier gelijke parten verdeeld namelijk; 1/4in het bezit van de
erfgenamen van Jan Jans van Berendonck, 1/4 in handen van de erfgenamen van Peter Henrick
van Berendonck, 1/4 in handen van de erfgenamen van Adriaen Willem Schepens en 1/4e in het
bezit van de schoonzoon van zijn broer Jan Schepens, Henrick Henrick van de Schoot.

de versnippering
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Tot nu toe konden we een redelijk overzichtelijk beeld schetsen van de eigenaars van de Stratense
molen. Deze bleef in een beperkt aantal handen. De exploitatie van de Stratense molen groeit nu
echter in een aantal decennia uit tot een wijd vertakt familiebelang.
Toch is het voor de duidelijkheid noodzakelijk nog enkele namen te noemen. In 1698 verhuurt
een kleindochter van Margriet en haar eerste man, Henrick Martens van Roij, 1/4e deel aan de 27-
jarige molenaar Christiaen Lucas Coppens. Tegelijkertijd verhuurt ook Henrick Henrick van de
Schoot zijn vierde part aan Christiaen. Hij zou de helft van de Stratense molen ongeveer 30 jaar
huren. Rond 1732 slaagt hij erin om 1/8e deel van de de van Roij’s in zijn bezit te krijgen. De
moeder van Christiaen Coppens is een dochter van Adriaan Willem Schepens. Zijn vader Lucas
stamt uit een bekend Sint-Oedenrodes molenaarsgeslacht. Christiaen Lucas Coppens trouwt op
24 september 1704 met Maria Godefridus van den Heuvel. Het huwelijk blijft lang kinderloos. Pas
in 1711 wordt zijn zoon Goyaert geboren en in 1716 zijn dochter Willemijn. Zijn bezit in de
Stratense molen wordt geërfd door zijn zoon Goyaert. Goyaert Christiaen Coppens trouwt in
eerste echt met Ida Jasper Neggers en krijgt een dochter, die maar een week oud wordt. Zijn
tweede huwelijk met Joanna Maria Adriaen van Dooren blijft kinderloos. Goyaert overlijdt in
1759. Zijn weduwe hertrouwt op 26 april 1761 met Jan Hendriks van den Heuvel.
Lodewijk Jan Wouter Verrijt had het 1/4e deel geërfd van zijn schoonvader Peter Henrick van
Berendonck. Zoon Henrick Lodewijk Verrijt trouwt op 19 februari 1675 met Jenneken Adriaen
Willem Schepens en komt na wat geharrewar bij de boedeldeling door de kinderen van Adriaen
Willem Schepens in 1694 in het bezit van dit 1/4e deel. Drie van zijn kinderen erven ieder 1/12e

deel, die alsmaar verder worden gesplitst.
Jenneke Adriaen de Vos (een kleindochter van een van de Schepens), die getrouwd is met Lambert
Peter Huijskens komt na verloop van tijd door vererving, koop en vernadering in handen van 1/3e

deel. Hiermee is zij en haar nazaten de belangrijkste eigenaresse geworden en is de molen nog
steeds in handen van nakomelingen, weliswaar de koude kant, van Jan de Molner.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Het lijkt er op dat het recht op wind, dat in 1355 verkregen werd en dat ongewijzigd ten eeuwigen
dage door Jan de Molner en zijn erfgenamen gestand moest worden gedaan inderdaad ook
grotendeels werd nagekomen. Hierin komt pas geleidelijk verandering nadat de Fransen weer uit
ons land vertrokken zijn en ook hier het Franse ideaal vrijheid, gelijkheid en broederschap in de
molenaarswereld zijn intrede doet. Pas in 1830 vindt de eerste verkoop buiten de familiekring
plaats als Francis van der Heijden zich delen gaat verwerven.

Eigenaars 1694-1839
deel 1694 deel 1772 deel 1839
1/4 Erfgenamen Margriet Jan van Berendonck 1/8 Weduwe Joorden Niclaes Vlemminx 1/16 Kind van Maria Catharina Verouden, Boxtel

Cornelia, Jan Francis, Elisabeth, Michiel,
Johanna Maria en Petronella van de Sande, Boxtel
Nicolaas van de Sande, 's-Hertogenbosch

Vijf kinderen van Catharina van de Sande, Boxtel
1/16 Francis van der Heijden, Oirschot

1/8 Johannes van den Heuvel 1/8 Francis van der Heijden, Oirschot

1/4 Henrick Lodewijk Verrijt 1/12 Jan en Christiaen Jorissen de Wert 1/12 Catharina van Overdijk, Oirschot
1/20 Henrick Schoones 1/12 Adriaan van Dun, Tilburg

1/30 Jan en Willem de Leest
1/12 Maria Corstiaen Oomen 1/12 Lambert Jan Huijskens, Oirschot

Leonardus en Maria Henricus Huijskens, Oirschot

Peter, Adriaan en Lambert Arnoldus Huijskens, Oirschot
Ida Arnoldus Huijskens, Oirschot
Johanna Maria Arnoldus Huijskens, Son

1/4 Henrick Henrick van de Schoot 1/4 Weduwe Francis van de Schoot 1/4 Theodorus Aarts, Westerhoven
Anthonij Evers, Bladel
Jacobus Evers, Westerhoven

Jan Evers, Westerhoven
Johannes Neutkens, Westerhoven
Wilhelmus Neutkens, Westerhoven

Vier kinderen van Anthonij van Nunen, Westerhoven
Johannes en Maria van de Sande, Riethoven

1/8 Niclaes Adriaen Schepens 1/4 Lambert Peter Huijskens 1/4 Lambert Jan Huijskens, Oirschot
1/8 Jan Wouters van de Schoot Leonardus en Maria Henricus Huijskens, Oirschot

Peter, Adriaan en Lambert Arnoldus Huijskens, Oirschot

Ida Arnoldus Huijskens, Oirschot
Johanna Maria Arnoldus Huijskens, Son
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Op 1 augustus 1822 komen Andries de Roos, sinds 1814 pachter van de Kerkhofse molen, Casper
Vulders, (gehuwd met een kleindochter van Lambert Peter Huijskens) sinds 1820 pachter van de
Spoordonkse watermolen en Adriaan de Roij uit Best, sinds 1821 pachter van de Stratense molen
het navolgende maalloon overeen:
 voor een vat tarwe 11,5 cent;
 voor een vat rogge6,5 cent;
 voor een vat boekweit of voedergoed 5 cent;
 voor een zak mout 30 cent.
Verder maken zij voor het thuis afhalen van graan en het brengen van meel de volgende
prijsafspraak:
 voor ieder vat 1,5 cent;
 voor ieder gebrouwd of brouwsel mout 30 cent.
En over het thuis afhalen en brengen maken ze onderstaande verdeling:
 Andries de Roos (Kerkhofse molen) in de kom van Oirschot en de daarop bebouwde straten;
 Casper Vulders (watermolen) in de kom der gemeente en daarop uitkomende bebouwde

straten, alsmede bij de ingezetenen wonende langs de heerbaan van den Spoordonksen molen
over Boterwijk tot de kom van ’t dorp;

 Adriaan de Roij (Stratense molen) in de kom der gemeente en daarop uitkomende bebouwde
straten, alsmede bij de ingezetenen langs den grooten weg, lopende van den Stratense molen
over het zogenaamde moleneind tot aan de kom der gemeente.

De afspraken gelden voor twee jaar. Bij niet nakomen van de overeenkomst is men een boete van
ƒ 10,-- ten gunste van de andere collega’s verschuldigd.

Voor de Spoordonkse watermolen wordt in 1820 ƒ 774,-- huur gevraagd, voor de windmolen in
Straten in 1821 ƒ 630,-- en voor de Kerkhofse molen in 1820 slechts ƒ 345,--.

De koop door derden was ongetwijfeld gericht op zoveel mogelijk rendement uit een lucratief
object en de consolidatie van familiebelangen zal mede daardoor een veel minder idealistisch
karakter gekregen hebben. Het economisch verantwoord exploiteren van de Stratense molen
werd door de versnippering steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, hetgeen tot een arrest van de
Arrondissementsrechtbank van Eindhoven van 4 maart 1839 leidt. Daarin wordt op verzoek van
Francis van der Heijden een opsomming gegeven van de volgende eigenaars:
1. Johannes Neutkens, bouwman Westerhoven
2. Jacobus Evers, bouwman
3. Wilhelmus Neutkens, hoefsmid
4. Theodorus Aarts, paardensnijder, gehuwd met Maria Neutkens, bouwvrouw
5. Antonie van Nunen, bouwman, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, Anna

Maria, Christiaan, Hendrik en Michiel
6. Jan Evers, bouwman, allen wonende Westerhoven
7. Johannes van de Sande
8. Maria van de Sande, bouwlieden Riethoven
9. Antonij Evers, smid Bladel
10. Lambert Jan Huijskens, bouwman Oirschot
11. Catharina van de Sande, als moeder en voogdes over Maria, Petronella, Jordina, Jordanus en

Lambertus Huijskens
12. Catharina Verouden, bouwvrouw, als moeder en voogdes over Jordina van de Sande. Antonij

van den Boer, ontvanger, als toeziende voogd
13. Cornelia van de Sande gehuwd Theodorus Maas, bakker
14. Jan Francis van de Sande, bouwman
15. Elisabeth van de Sande gehuwd Hendrikus van de Meerendonk, smid
16. Michiel van de Sande
17. Maria van de Sande
18. Petronella van de Sande, bouwlieden, allen wonende Boxtel
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19. Nicolaas van de Sande, bakker `s Hertogenbosch
20. Francis van der Heijden, molenaar (3/16)
21. Peter Arnoldus Huijskens
22. Adriaan Arnoldus Huijskens
23. Lambert Arnoldus Huijskens, bouwlieden
24. Ida Huijskens gehuwd Caspar Leonardus Vulders, grutter
25. Johanna Maria Huijskens gehuwd Johannes Maasakkers, bouwman Son
26. Catharina van Overdijk gehuwd Johannes Peter Smits (1/12)
27. Leonardus Huijskens
28. Maria Huijskens, allen bouwlieden Oirschot
29. Adriaan van Dun, koopman Tilburg (1/12)
Daarnaast vermeldt het arrest een verklaring dat deze eigenaars gerechtigd zijn de Stratense
molen te verkopen.
Op 2 april 1839 worden door notaris Jan de Jong uit Oirschot de verkoopvoorwaarden vastgelegd
en wordt opdracht gegeven om de molen in het openbaar te verkopen. Francis van der Heijden
mag de molen tot 1840 pachten. Hij heeft blijkbaar belangstelling om de molen te kopen en zet
deze in op ƒ 4.350,--.
De koop bestaat uit een molen, molenhuisje en heide. Adriana Brox weduwe van Jan Smits, van
beroep tapster en wonende te Tongelre (Eindhoven) koopt op 19 april 1839 het geheel voor
ƒ 5.350,--. Hiermee komt de molen weer onder het beheer van één eigenaar.

In 1843 is er weer in de molen geïnvesteerd. Naast koren- en boekweitwindmolen is de molen nu
ook een pelmolen, waarvoor een aparte vergunning is afgegeven. Tevens zijn er aparte
voorwaarden aan deze pelmolen verbonden. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden, met als
gevolg de intrekking van de specifieke vergunning, is de huurder verplicht een bedrag van ƒ 200,-
te betalen. Een pelmolen is een type molen, waarmee gerst tot gort gepeld wordt. Een pelmolen
kan pas werken bij een windkracht van tenminste 5 beaufort.

Uit de volkstelling van 1849 weten we dat toen Adriaan van den Hurk en zijn zwager Godefriedus
Prinsen de molen pachtten en dat ze allebei in Straten woonden.

Het bloeiende bestaan van deze Stratense molen zou echter niet lang meer duren. Na bijna 500
jaar als middelpunt de Stratense gemeenschap gediend te hebben komt er in 1851 een abrupt
einde aan de fascinerende geschiedenis van deze molen. De erfgenamen van mevrouw Adriana
Smits-Brox laten de molen slopen. De schuur of het molenhuisje mag nog tot 1882 blijven staan
en wordt dan ook gesloopt. Wat er met het materiaal gebeurd is is niet bekend. Er wordt wel eens
beweerd dat er onderdelen voor een nieuwe standaardmolen in de Aarlese akkers zijn gebruikt,
maar dat lijkt me onwaarschijnlijk, omdat deze pas jaren later gebouwd zou worden. Het lijkt me
meer voor de hand liggen dat er materiaal gebruikt is voor de bouw van de stellingmolen in de
Notel. Hoe het ook zij de sporen van de Stratense molen zijn bij het graven van het
Wilhelminakanaal in het begin van de twintigste eeuw voorgoed van de aardbodem verdwenen.
De Kerkhofse molen ondergaat in 1871 hetzelfde lot en de houten watermolen in Spoordonk
wordt in 1868 vervangen door de huidige stenen.
Dit is echter niet het einde van het Oirschotse windmolenarsenaal. Er worden volop nieuwe
initiatieven genomen. Joseph van Esch bouwt in de Notelse akkers een nieuwe stenen
stellingmolen en in de Aarlese akkers een houten standaardmolen. Opmerkelijk is daarbij, dat
beide windmolens op een nieuwe locatie, en niet op de oorspronkelijke, gebouwd worden. Van
het graven van het Wilhelminakanaal was in de jaren vijftig van de negentiende eeuw nog geen
sprake. Het is frappant dat beide nieuwe molens aan de noordzijde van het kanaal gebouwd
werden, terwijl ze voorheen allebei aan de zuidzijde stonden.

Joseph van Esch bouwt als eerste in de Notelse akkers een stenen stellingmolen, die hij in 1851,
het jaar waarin hij de Kerkhofse windmolen van de hand doet en waarin de Stratense molen wordt
afgebroken, in gebruik neemt. Op 7 mei 1858 koopt hij een westelijk gedeelte in een perceel
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bouwland aan de Bestseweg, waarop hij de nieuwe
Stratense molen bouwt. In april 1885 erven de
minderjarige dochters van zijn dochter Maria deze molen,
di dan geschat wordt op ƒ 3.500,--. Zij verkopen de molen in
1893 aan Antonie Kerkhofs. De investering in de
windgraanmolen bleek een hele goede te zijn. Amper tien
jaar later doet Antonie Kerkhofs zijn Stratense
windgraanmolen weer van de hand. Nu beurt hij ƒ 11.500,--
. De koper is Antonius Martinus van de Wouw,
stoommolenaar uit Oisterwijk. Hij krijgt voor dit bedrag een
windgraanmolen met zeilen, touwen, katrollen, kammen,
gereedschappen, aanwezig asfalt, alles wat verder tot den
molen behoort, benevens woonhuis, erf en tuin op het
Moleneind aan den grindweg naar Best, kadastraal D 2691
en 2692, groot 0.28.80 ha.
In 1908 koopt de vroegere molenaarsknecht van de familie
van Esch, Frans van Kessel, de molen. Twee jaar later komt
zijn oomzegger Thomas van Kessel bij hem in dienst. Hij is

de zoon van zijn broer Henricus uit Sint-Oedenrode. Hij neemt de molen in 1925 van zijn oom
over. Na enkele moderniseringen en uitbreidingen komt ook in 1952 een einde aan deze Stratense
molen. Van het hout van de standaard en steunbalken worden stoelen en een dressoir gemaakt en
een ander gedeelte wordt gebruikt bij de restauratie van Chatelet Sonnevanck aan de
Spoordonkseweg in Oirschot.
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