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Opkomst, bloei en neergang van molens in de 
omgeving van Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Eeuwenlang hebben in Nederland mensen van de wind kunnen leven. De 
nog resterende windmolens getuigen daarvan. Zonder onze poldermolens 
zouden veel akker- en weidebouwgebieden niet zijn blijven bestaan. Van de 
wind werd eveneens gebruik gemaakt door de korenmolens, die het graan 
voor ons dagelijks brood maalden. 

Tegenwoordig zijn windmolens economisch niet echt meer nodig. Maar 
gelukkig worden de molens die nog over zijn thans erkend als een waarde
vol cultuurgoed. Om de ook in onze omgeving nog aanwezige molens goed te 
behouden, is evenwel een stevig draagvlak onder de bevolking noodzakelijk. 
Mede daarom dit verhaal. 

Korenmolens 

De oudste molens in Breukelen en omgeving dienden om graan te malen. 
Al in de Late Middeleeuwen beschikte Breukelen-Nijenrode over een 

eigen korenmolen.1 Deze standerdmolen stond op de zuidelijke oever van de 
Danne, ten oosten van de kruising met de Vechtdijk (thans Straatweg). In 
het begin van de 16de eeuw kwam aan het bestaan van deze molen een 
eind en werd een vervangende korenmolen, opnieuw een standerdmolen,2 

gesticht op de westelijke oever van de Vecht, daar waar nu de woonwijk 
Insulinde ligt.3 

De inwoners van onder meer Kockengen-Van de Haargerecht, Kockengen-
Van Lokhorstgerecht, Spengen, Zuideinde van Portengen, Laag-Nieuwkoop 
en Gieltjesdorp moesten hun graan laten malen in de korenmolen van De 
Haar. Vóór de Franse Tijd (1795 - 1813) waren veel mensen niet vrij om zelf 
te bepalen waar ze met hun te malen graan naar toe gingen. 

Ook Breukeleveen had een korenmolen. Deze stond aan de noordzijde van 
de Vaart (thans Nieuweweg 12). In de literatuur wordt deze wipkorenmolen 
vaak, maar onterecht, aangeduid als de molen vanTienhoven.4-5-6 Als bouw
jaar van deze molen (Afbeelding 1) wordt veelal 1669 genoemd.4 

Ik vermoed echter dat de gerechtsheerlijkheid Breukeleveen al geruime tijd eerder over 
een korenmolen beschikte. Het deel van Breukeleveen waarin deze molen staat, is al in het 
prille begin van de 15de eeuw tot landbouwgebied gemaakt, met akkerbouw als de belang
rijkste agrarische activiteit. In 1669 was het inmiddels - als gevolg van een daling van het 
landoppervlak - al geruime tijd weidegebied, evenals Tienhoven en Oud-Maarsseveen, 
vanwaar eveneens van de Breukeleveense korenmolen gebruik werd gemaakt. In de 
vroeg-15de eeuw had het Kapittel van Sint-Pieter, bezitter van de gerechtsheerlijkheden 
Breukeleveen en Tienhoven, veel behoefte aan uitbreiding van zijn inkomsten; na de 
Reformatie (die zich in dit gebied omstreeks 1580 voltrok) lag dat anders. Het komt mij 
zinvol voor dat inzake deze molen nader onderzoek wordt gedaan. 

Omstreeks 1500 al molens in bedrjjf voor de polders Kockengen en Spengen 

Aanvankelijk konden in onze omgeving gebieden die door de mens in 
gebruik genomen waren, hun overtollige water gewoon via natuurlijke en 
gegraven waterlopen kwijt in de richting van de zee. Later werden sluizen 
noodzakelijk en kon alleen in tijden van lage waterstand op de buiten-
wateren worden geloosd. Tenslotte was ook dat niet meer afdoende en moest 
van maalwerktuigen gebruik worden gemaakt om van een teveel aan 
oppervlaktewater af te komen. Dat leidde tot de bouw van onze poldermolens. 
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Afb. 1. De oude korenmolen van Breukeleveen, op een prentbriefkaart uit vermoedelijk de 
jaren 1920. Links op de prent een grindweg, die toen de Vaartdijk werd genoemd en thans 
de Nieuweweg heet, met daarnaast het Tienhovens Kanaal. De tekst "Groeten uit Tien
hoven" kan alleen slaan op op die Vaartdijk en het Kanaal, want alles wat ten noorden van 
het Kanaal gelegen is, behoort tot Breukeleveen! De schuit van molenaar Gerrit Bakker ligt 
onder de wegdraaibare loopplank die het terrein van de molen verbond met de dijk. Aan de 
zuidzijde van die weg, hier net niet meer op de foto te zien, stond in de Bethunepolder, maar 
op weghoogte, een zwartgeteerde houten schuur voor de paarden en de wagen van de mole
naar. Tussen het hek rond de molen en het Kanaal is nog iets te zien van het oude jaagpad, 
dat ook voorlangs de molenaarswoning liep. Oorspronkelijk was dat tevens de verbin
dingsweg van Breukeleveen naar Tienhoven, die bij Het Groene Hoekje via een brug een 
verbinding had met de Looydijk (thans Laan van Niftarlake) van Tienhoven. Op de 
wipkorenmolen stond het jaartal 1669, dat als het stichtingsjaar werd beschouwd. 

De oudste watermolens in onze omgeving waren naar alle waarschijn
lijkheid die van Kockengen en Spengen. Dat had een speciale oorzaak. De 
polders Kockengen en Spengen werden door het graven van de Bijleveld, in 
de jaren kort na 1413, afgesneden van hun oorspronkelijke oostwaarts 
gerichte uitwateringen op de rivier de Aa en vandaar naar de Vecht. Zij 
moesten voortaan hun overtollige water kwijt zien te raken op de Bijleveld, 
welke op zijn beurt loosde op de Amstel. Beide polders raakten ook daar 
aanvankelijk hun teveel aan water op natuurlijke wijze kwijt, maar wel met 
behulp van uitwateringssluizen. Maar omdat verder stroomopwaarts al veel 
lozingswater op de Bijleveld werd gebracht, was de waterstand in de 
Bijleveld ter hoogte van Kockengen en Spengen heel vaak te hoog om daar de 
sluizen open te kunnen zetten. Dat bracht die polders steeds erger in water
beheersproblemen. Bijgevolg werd men daar ongeveer driekwart eeuw later 
al genoodzaakt om van molens gebruik te gaan maken. Zowel Kockengen als 
Spengen beschikte reeds in 1502 over een in bedrijf zijnde watermolen.6 

Wanneer ze werden gebouwd, blijkt niet uit die bron, maar dat moet wel 
ruim vóór 1502 zijn gebeurd. 

Een aanwijzing hiervoor is dat de geërfden (landeigenaren) van Bijleveld en de 
Meerndijk in 1485 drie molens bouwden langs de zuidelijke oever van de toenmalige Oude 
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Rijn. Dat waren eenvoudige wipwatermolens met open schepraderen, onbeklede torens en 
zonder kruiraderen.6 

De eerste watermolen van Spengen hield het slechts uit tot 1576. Tijdens een storm die 
toen ons land teisterde en ook in onze omgeving veel schade aanrichtte aan kerktorens, 
molens, daken en bomen, ging de Spengense molen tegen de vlakte. Veel onderdelen 
kwamen in de Bijleveld terecht. De ingelanden konden weinig anders doen dan een 
nieuwe molen laten bouwen. 

Ook daarna bleef de Spengense molen niet voor rampen gespaard.7 In het Rampjaar 
1672-1673 werd deze molen door het Franse leger verwoest. De daarna gebouwde molen 
brandde in 1694 af, waarna opnieuw herbouw plaatsvond. In 1718 werd in Spengen alweer 
een watermolen opgericht; waardoor ook de molen van 1694 zo snel weer was verdwenen, is 
echter niet bekend. Problemen die zich in de 19de eeuw voordeden met de molen van 
Spengen staan elders in dit tijdschriftnummer beschreven.8 

Wa^rrjnolï:-. 'u: 

Afb. 2. Molen van de polder Otterspoorbroek, aan de Broekdijk (links op de foto); in de 
herinnering van oude Breukelaars "de molen van J. Coljee". Deze stond nabij de plek 
waar thans de Broekdijk-Oost op de Kanaaldijk-Oost uitloopt (oude prentbriefkaart uit de 
collectie van de heer A. van der Linden). 

Verdere molenbou wactiviteiten ten westen van de Vecht 

Het riviereiland Breukelerwaard, gelegen tussen de Aa en de Vecht, met 
zijn voor akkerbouw zeer geschikte Heigrond, kreeg een molen tussen 14709 

en 153810; een nauwkeuriger datering heb ik tot dusver niet gevonden. 
In 1642 kregen de landeigenaren en bewoners van Oukoop officieel toe

stemming hun gebied te bepolderen. Eerder hadden enkele individuele land
eigenaren aldaar, elk voor hun eigen grondbezit, met behulp van kleine 
watermolens al in de dringend nodige waterbeheersing voorzien.11 In 1644 
kwam de Oukoper poldermolen in bedrijf.12 

De huidige molen bij het spoorwegstation van Breukelen werd vermoede
lijk in 1696 gebouwd. Dat jaartal staat vermeld op een kokervulstuk.13 De 
balkenconstructie van het onderhuis is uit die tijd en ook de betimmering en 
indeling binnen zijn heel oud. Maar de molen van 1696 was niet de eerste 
poldermolen op die plaats. 
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Afb. 3. Molen van de polder Otterspoorbroek, gezien vanu i t h e t westen. De Broekdijk 
loopt voor de molen langs. Het grote schoepenrad is ingebouwd. Rechts is, onder de brug 
door, de wateraanvoer ui t de polder naar de molen te zien. Achter (dus ten oosten van) de 
molen enige woonbebouwing. (Oude prentbriefkaart uit de collectie van de heer A. van der 
L inden . ) 

In een schouwbrief uit 1691 staat te lezen dat de polders Kortrijk en Gieltjesdorp, die op 
da t moment nog elk een eigen (waarschijnlijk kleinere) wipmolen hadden , gecombineerd 
zouden worden en bemalen door één nieuwe molen, te weten de "Cortrijcker Molen".14 

De oude molen van Gieltjesdorp s taa t nog aangegeven op de bekende kaa r t van Nicolaas 
Visscher , 1 5 die vermoedelijk ui t omstreeks 1702 dateert .1 6 Hij maalde ui t op de Haarr i jn , 
evenals de op diezelfde k a a r t opgetekende molens van Laag-Nieuwkoop en T h e m a a t . 
Overigens is de k a a r t van Nicolaas Visscher wat molens betreft allesbehalve volledig. Hoe 
lang die twee oude molens van Kortrijk en Gieltjesdorp hebben bestaan, is mij niet bekend. 

Omtrent het stichtingsjaar van diverse andere poldermolens in het veen
gebied ten westen van de Vecht, zoals de molen van Groot en Klein Oud Aa, 
de molen van Otterspoorbroek (Afbeeldingen 2 - 4) en de molen van Por
tengen-Zuideinde (Afbeeldingen 5 en 6) bestaat eveneens nog onzekerheid. 

Poldermolens ten oosten van de Vecht 

De molens in de veenontginningsgebieden ten oosten van de Vecht 
werden, over het geheel genomen, later gebouwd dan die ten westen van de 
Vecht. Dat is ook logisch want de oostelijke veenwildernissen waren ook 
later gecultiveerd. 

De poldermolen van Mijnden was hier vermoedelijk de oudste watermolen. Volgens 
dominee Van der Linde werd deze molen al in 1420 vermeld, m a a r zal hij volgens hem 
"zeker wel ouder zijn".17 He laas noemde Van der Linde geen bron waar deze opmerkelijk 
oude vermelding k a n worden geverifieerd. In 1544 werd de molen van Mijnden vernieuwd 
(wat een behoorlijk hoge ouderdom aannemelijk maakt ) , m a a r bli jkbaar niet al te best , 
want in 1577 woei hij om en kon de molenmaker weer aan het werk.18 

Het stichtingsjaar van de molen van Breukelen-Proostdij is mij niet 
bekend. In ieder geval was die er ruim voor de stichting van de Breukele-
veense watermolens, want toen mocht gebruik worden gemaakt van de 
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aanwezige molen vliet in het "Proosdij e gerecht tot Breukelen".19 

De molens van Breukeleveen dateren uit 164919 en 168420. De eerste kwam 
tot stand in samenwerking met Tienhoven; de tweede werd nodig toen ook 
de Weerlanden in het Mijndenveld (Muyeveld) en Nieuw-Loosdrecht aan
sluiting zochten. Beide Breukeleveense molens stonden nabij het noordeinde 
van de Scheendijk, op een plek die ook na de gemeentelijke herindeling van 
1 januari 1989 nog Breukels is. 

Maarsseveen had een eigen watermolen, welke volgens de k a a r t van Nicolaas Visscher 
stond aan de Molenwetering die de grens vormde tussen Maarsseveen en Tienhoven. Deze 
was van ongeveer dezelfde ouderdom als de oudste van de twee Breukeleveense molens. Uit 
dezelfde periode s tamt tevens de Loenderveense molen (1652).21 

Afb. 4. Molen van de polder Otterspoorbroek met enkele huizen die daarbij s tonden. Op de 
voorgrond de molenvliet die afwaterde naar de Kerkgracht . Rechts daa rvan de Broekdijk. 
(Oude prentbriefkaart ui t de collectie van de heer A. van der Linden.) 

Wipwatermolens en achtkanters 

De poldermolens van Kockengen, Spengen, Teckop, Breukelerwaard, Por
tengen-Zuideinde, Oud Aa, Kortrijk, Otterspoorbroek, Oukoop en Breukelen-
Proostdij waren wipwatermolens; de molens van Mijnden en Loenderveen 
en de twee in Breukeleveen waren achtkante watermolens. Bij een wip
molen is het hele bovenhuis draaibaar op een piramidevormig onderhuis 
van bescheiden afmetingen. De achtkanter, ook bovenkruier genoemd, 
bestaat daarentegen juist uit een naar verhouding grote, achthoekige, met 
riet beklede torenmolen met daarop een kleinere, draaibare kap. 

Lange tijd heeft men gedacht dat omstreeks 1640 in sterke mate werd 
overgestapt van de bouw van wipmolens naar het stichten van achtkante 
poldermolens.22 Voortgezet onderzoek maakte echter duidelijk dat een derge
lijke duidelijke tijdgrens in de molenbouw niet bestond. Heel lang werden 
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beide molentypen gebouwd. Achtkanters, destijds uitgevoerd als binnen-
kruier, kwamen al veel eerder voor dan men aanvankelijk aannam. 

De verschillen tussen de twee types poldermolen bleken veel meer regio
naal dan geografisch bepaald. In het bijzonder de streek westelijk van de 
Vecht tussen Abcoude en Utrecht was een wipmolengebied.23 

Veel in de Vechtstreek gebouwde achtkanters kwamen tussen 1635 en circa 1670 tot s tand 
onder invloed van Amsterdamse kooplieden, die hun kapitaal investeerden in de aankoop 
van slecht ontwaterde gronden en deze vervolgens beter lieten bemalen door middel van 
door hen bekostigde grote b innenkruiers . Voorbeelden zijn de molen van de Broekzijdse 
polder te Abcoude en de molens van de polders Kortenhoef, Loenderveen, Holland en Sticht, 
en Breukeleveen. Deze kooplieden hadden voordien al grote successen geboekt met dit type 
molen bij de droogmakingen van onder andere de Beemster en de Schermer. De in 1635 
gebouwde, en nog bestaande, binnenkruier van de polder Kortenhoef bij fort Kijk Uit, ten 
oosten van Vreeland, is een duidelijk voorbeeld van een molen die gebouwd werd naa r he t 
bestek van de Schermer molens.2 4 

Namen van molens 

Opvallend is, dat korenmolens bijna altijd een specifieke naam hebben, 
terwijl poldermolens het in de regel moeten doen met de naam van de polder 
die ze bemalen. Denk aan korenmolens als De Ruiter (Vreeland), De Hoop 
(Loenen), De Haas (Loosdrecht), De Kraai (Amsterdam, sinds 1880 West
broek), Rijn en Zon (Utrecht), Geesina (Groenekan), De Valk (Montfoort), De 
Windotter (IJsselstein) en De Windhond (Woerden). 

Onder de poldermolens is De Trouwe Waghter in Tienhoven een van de 
weinige uitzonderingen en die draagt deze naam ook pas sedert het eind van 
de Tweede Wereldoorlog. 

Het is onbekend of de korenmolens in Breukelen-Nijenrode en in Breuke
leveen vroeger ook een eigen naam hebben gedragen. De naam Oudstrijder, 
die nog staat op dat wat rest van de voormalige Breukeleveense malerij, is 
van later datum, maar de oorsprong van die naam heb ik niet kunnen 
achterhalen. 

Bloeitijd in de molengeschiedenis 

De 17de, 18de en eerste helft van de 19de eeuw vormden de bloeitijd van de 
molens. Binnen het gebied van de zich ontwikkelende Gemeente Breukelen 
stonden twee korenmolens (als we die van Breukeleveen er ook nog even 
bij rekenen) en ten minste elf poldermolens. Technische ontwikkelingen 
betroffen verbeteringen aan deze windmolens; serieuze alternatieven deden 
zich tot aan het midden van de 19de eeuw niet voor. 

Alle molens golden als economische aanwinsten en als verfraaiingen 
van het landschap. In de laat-17de eeuw schreef de Amsterdammer Justus 
Danckerts: "De nuttigheid en het groot profyt, dat het molenwerk brengt, 
ziet men ons gehele land door aan de veelvoudige molens, die overal ge
maakt staan, om alle slaaf-achtigheid voor te komen; gelijk dat een molen 
meer werk kan doen als een groote quantiteit van menschen".25 En een er
varen wandelaar merkte tijdens een voettocht langs de Vecht op: "Een vro
lijk land- en stroomgezigt doet zich weldra nabij de buitenplaats Boomrijk, 
alwaar de rivier eene kromte maakt, naar den kant van den Breukelschen 
korenmolen aan ons voor. Niet ver voorbij dezen molen, welks stand aan den 
oever van den stroom voor het vergezigt eene behagelijke uitwerking doet, 
ligt . . . de ridderhofstad Nijenrode".26 

De korenmolenaar had een belangrijke en erkende plaats in de samen
leving; een die hemelsbreed verschilde met die van de watermolenaar, die 
het met heel wat minder achting moest doen. Op een poldermolen moest 
men de gehoorzame dienaar zijn van het bestuur van een waterschap, vaak 
niet bijster goed betaald en gebonden aan een uitvoerig reglement. 
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Het polderlandschap werd toen vooral gevormd door haast eindeloze wei
landen met sloten, boerderijen en hier en daar een molen. Op de boerderijen 
woonden gemiddeld negen mensen: ouders, kinderen en inwonende groot
ouders; veel mensen in weinig huizen, wat de indruk van leegte versterkte. 
Mooie oude, hoge bomen kwamen op de boerenerven weinig voor; zodra een 
boom dik genoeg was, werd hij omgehakt, want hout kon men altijd goed 
gebruiken. Aan één kant langs de poldersloten stond vaak hakhout en her 
en der in het weidegebied zag men geriefbosjes. In de dorpen stonden veel 
bomen en ook de smalle verbindingswegen tussen de dorpen waren lommer
rijk. Het leek heel idyllisch, maar er was ook een keerzijde: de wegen waren 
ongeplaveid en het verkeer daardoor vaak moeizaam; in het winterhalfjaar 
en in natte zomers was het veenweidegebied al snel een drassige modder
poel. Als er veel regen viel, konden de molens hun pompwerk nauwelijks 
aan en als zich dan ook nog dagen met weinig wind voordeden, werd duide
lijk dat Nederlands hoog geroemde waterhuishouding toch nog maar vrij 
primitief was. 

Molenaarswoningen 

Ook de woningwetgeving heeft invloed gehad op de molengeschiedenis. 
Aanvankelijk waren de poldermolens onbewoond. Vanaf omstreeks 1850, 
en soms nog wat later, woonden de molenaars met hun gezinnen in hun 
molens. Toen echter omstreeks 1923 in Nederland verordeningen van kracht 

Afb. 5. Gezicht naa r he t westen vanaf he t westelijke deel van de woonbebouwing bij de 
Por t engense Brug, me t op de achtergrond de molen van he t Zuideinde van Por t engen . 
Links de Heycop. Het waterpeil is erg hoog, he t polderland op de achtergrond in he t midden 
v a n de foto s taat onder water . In het huis rechts vooraan was de smeder i j v a n Lobestein, l a t e r 
Star ing gevestigd. Bij een verbouwing in 1928 is dat pand in elkaar gestort; na de afbraak 
bouwde smid A. de Bruin er een nieuw pand. In de huisjes voorbij de smederij woonden 
smid S tar ing , Freek van der Wilt (zijn eerste vrouw, Gerrigje van der Wilt-Koren, s t a a t op 
de werf), Ba r t Daalhuizen en Kobus van Bennekom (wiens zoon Dirk met een been tussen 
de ophaalbrug kwam en daarna met een houten been door het leven moest). Prentbr ie fkaar t 
uit vermoedelijk he t begin van de 20ste eeuw. (Collectie van de heer A. van der Linden.) 
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werden die minimumeisen stelden aan de grootte van een woning, werden 
de wipmolens in Noordwest-Utrecht voor bewoning afgekeurd. Deze molens 
met een grondvlak van 6 x 6 of 6V2 x 6V2 meter voldeden niet aan de nieuwe 
vereisten. In onze omgeving werd men dus verplicht een molenaarswoning 
bij de wipmolen te bouwen (zie Afbeelding 8). 

De achtkante molens boden meer woonruimte, zodat deze wel aan de 
vereisten van de woningwet voldeden. Naast deze molens treft men dan ook 
geen molenaarswoning aan, alleen een schuurtje.27 

Stoommachine als energiebron 

De neergang van de door wind aangedreven molens begon met de in
voering van de stoommachine. 

In Nederland werd pas laat in de geschiedenis - in vergelijking met de 
ons omringende landen - besloten tot het algemeen in gebruik nemen van 
stoommachines. Dat gold niet alleen voor de malerijsector (zowel koren- als 
watermolens), maar ook voor de industrie. 

In Engeland gold de toepassing van de stoommachine als hé t symbool van de indus
triële revolutie, die zich daar vooral tussen circa 1770 en 1830 voltrok. In Nederland werd 
zelfs in 1850 (dus een halve eeuw later) nog slechts 10% van het in de nijverheid opgestelde 
m e c h a n i s c h vermogen v e r k r e g e n via s toommachines . 2 8 Wat eerder, in 1844, waren in 
België al meer dan 1400 stoommachines in gebruik. 

In heel Nederland waren in 1845 nog maar twee stoomgemalen in gebruik genomen ten 
behoeve van de waterbeheersing. Ons land was in die tijd weinig vernieuwend. 

D a a r n a namen de invester ingen in stoommachines toe, vooral in he t laa ts te kwar t van 
de 19de eeuw. In 1885 bedroeg het aantal in bedrijf zijnde stoomgemalen 433; een groot ver
schil met de twee van 40 j a a r eerder. Het omslagpunt was in 1885 vermoedelijk al gepas
seerd; in 1896 hielden 444 stoomgemalen 59% van de te bemalen landoppervlakte in Neder
land droog en werd nog m a a r 4 1 % drooggehouden met behulp van windmolens (1953 stuks, 
waarvan 247 werkten in combinatie met stoomgemalen).29 In 1904 namen stoommachines 
8 1 % en verbrandingsmotoren inmiddels ook al 8% van he t industr ië le vermogen in Neder
land voor hun rekening; he t aandeel van de windenergie was toen teruggelopen tot 11%.3 0 

Neergang van de windkorenmolens 

In Breukelen en omgeving was zelfs in het begin van de 20ste eeuw nog 
nauwelijks sprake van vervanging van windgedreven korenmolens door 
stoommalerijen. Een opmerkelijke zaak, omdat zich in het toch niet zo ver 
daarvandaan gelegen Holland in de tweede helft van de 19de eeuw al wel een 
vrij grote mate van overschakeling op andere krachtbronnen voordeed. 

Het verdwijnen van de aan de Vecht nabij Nijenrode staande korenmolen 
van Breukelen-Nijenrode, omstreeks 1869, had vermoedelijk een incidentele 
oorzaak. Invloed daarop van een modernere technologie is niet aangetoond. 
Pas eenjaar of zes later liet Mijndert van Waart een door een stoommachine 
aangedreven stoomgrut- en korenmalerij bouwen aan de Herenstraat bij de 
Loswal.31 

In Westbroek werd de oude wipkorenmolen in 1880 vervangen door een andere, even
eens windgedreven molen : de v a n u i t Ams te rdam d a a r h e e n overgep laa t s te walkoren-
molen De Kraa i . 3 2 Toen in 1901 de lage achtkante stellingkorenmolen te Loenen aan de 
Vecht geheel afbrandde, werd in de jaren daarop op de oude fundering gewoon weer een door 
de wind aangedreven korenmolen gebouwd.33 In 1910 brandde de achtkante korenmolen in 
Vree land af; de e igenaar zocht toen uit vier overbodig geworden watermolens van h e t 
Hoogheemraadschap De Noorderkoggen in Barsingerhorn de beste molen uit, en liet die tot 
korenmolen verbouwd in Vreeland neerzetten.3 3 Zeer merkwaard ig was de geschiedenis 
van de korenmolen aan de Molenweg in Maartensdijk. Ook daa r s tond aanvankel i jk een 
s tanderdmolen; deze werd vervangen door een stenen grondmolen die op zijn beur t weer 
werd verbouwd tot een stoomkorenmolen. Na een verkoop in 1908 liet de nieuwe eigenaar de 
molen echter weer terugverbouwen tot een windmolen.34 Waarom korenmolenaa r s in he t 
noordwesten van de provincie Utrecht , gemiddeld genomen, langer met windkracht bleven 
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werken dan hun Hollandse collega's is niet zo eenvoudig te verklaren; misschien heerste 
hier gewoon een behoudender ondernemersmentaliteit. 

In 1921 werd de wipkorenmolen met stelling te Kamerik gesloopt.35 De 
wipkorenmolen in Haarzuilen werd in 1924 stilgezet en in 1940 viel ook deze, 
inmiddels buitengewoon vervallen, molen onder de slopershamer.32 Nadat 
eerder al een stoommachine was bijgeplaatst, werd in 1937 overgegaan tot 
afbraak van de wipkorenmolen te Breukeleveen;36 de later geëlektrificeerde 
gemechaniseerde malerij hield stand tot kort na de Tweede Wereldoorlog. 

Afb. 6. De wipwatermolen van 
het Zuideinde van Portengen 
in de eerste helft van de jaren 
1920, toen hij nog in vol bedrijf 
was. Deze molen had een vlucht 
van 23,30 meter (ter vergelij
king: de Kortrijkse molen 23,70 
meter). In 1926 is de Portengen-
se molen afgebroken; de roeden 
zijn toen overgeplaatst n a a r 
een korenmolen in Zeeland. De 
laatste molenaar was L. Mar
kies; daarvoor werd de molen 
bediend door E. Versloot. (Col
lectie van de heer J. den Besten, 
Loenen.) 

Poldermolens geleidelijk buiten bedry f gesteld 

De neergang van de poldermolens is een wat gecompliceerder verhaal. 
Veel polderbesturen hebben op het punt van de bemalingsstrategie heel wat 
gewikt en gewogen. Maar op diverse vragen die daarbij opkwamen, viel 
lange tijd geen goed antwoord te geven. Er was onvoldoende kennis, zelfs in 
het buitenland, waarop Nederlanders zich voor technische vernieuwingen 
vaak oriënteerden. Bovendien had iedere polder met zijn eigen specifieke si
tuatie te maken, zodat men niet zonder meer kon terugvallen op ervaringen 
elders of een al in de praktijk beproefd bemalingssysteem ongewijzigd kon 
overnemen. Wanneer men ging rondkijken naar praktische ervaringen, 
dan kwam men succesvolle voorbeelden van stoombemaling tegen, maar 
ook tegenvoorbeelden van slecht functionerende en dure stoombemalings-
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Systemen, die door tegenstanders breed konden worden uitgemeten. 
Incidentele ontwikkelingen of overwegingen gaven daardoor meermalen 

de doorslag. 

De keuze tussen doorgaan met een windmolen of overgaan op een bemalingssysteem 
me t een s toommachine moest gedaan worden door de vergadering van ingelanden, d.w.z. 
de grondeigenaren binnen het desbetreffende waterschap (die daar vaak tevens de boeren 
waren) . De ingelanden moesten de kosten opbrengen, zodat he t besluit direct gevolgen had 
voor h u n wins tmarges . 

Belangentegenstel l ingen konden eveneens meespelen: een boer met laag gelegen land 
was eerder bereid iets tegen wateroverlast te doen dan een met hoog gelegen land, een vee
houder h a d minder last van een teveel aan water dan een tuinder, een met stoombemaling 
gereal iseerd laag waterpeil kon problemen veroorzaken voor het vervoer over water.3 7 

Molens overbodig geworden 

De twee poldermolens van Breukeleveen e.o. verloren hun betekenis toen 
door de turfwinning het merendeel van het land in watergebied was omge
zet, waarvoor een beheersing van het waterpeil minder belangrijk was.38 Na 
een aan ta l jaren met verminderde bemaling werden deze molens stilgezet 
en in 1840 gesloopt. 

Voor het oostelijkste deel van het gezamenlijke waterschap van Breukele
veen en Tienhoven was deze opheffing van de molenbemaling een slechte 
zaak, omdat het land daar nog gewoon in agrarisch gebruik was. De grens 
tussen het veen en de zandondergrond lag daar heel dicht onder het water
oppervlak, zodat slagturven (het veen wegbaggeren tot een flink eind onder 
de waterspiegel) er niet mogelijk was geweest. 

In de oosthoek van Tienhoven hadden een aantal veehouders ook h u n 
boerderij. De boeren aldaar stichtten toen de Oostelijke Binnenpolder van 
Tienhoven en lieten daarvoor in 1832 een nieuwe wipwatermolen bouwen 
aan de Dwarsdijk, die thans De Trouwe Waghter heet.39 

In het "verre oosten" van Breukeleveen, achter de Stille of Breukeleveense 
Plas, was ook nog een gebiedje als wei- en hooiland in gebruik. De belang
rijkste landeigenaar daar was de familie Verhoeff, die vele generaties lang 
in het zuiden van Breukeleveen woonde. Boer Verhoeff creëerde oostelijk van 
de Stille Plas een eigen polder met een eenvoudige particuliere watermolen 
(Afbeelding 7), die vermoedelijk omstreeks 1940 (ik herinner me die houten 
bovenkruier nog uit mijn jeugd) werd vervangen door een kleine metalen 
molen die veel minder aandacht en onderhoud verlangde. 

Verbetering van het agrarisch rendement 

Eeuwenlang was het in Nederland heel normaal gevonden dat delen van 
polders in de wintermaanden onder water stonden (zie Afbeelding 4) en zelfs 
dat boerderijen enige tijd geïsoleerd raakten van de buitenwereld. Ook een 
goede windmolen kon meermalen enkele maanden achtereen het teveel aan 
water niet voldoende verwerken.40 Een kentering in de opvattingen hierover 
begon in het midden van de 19de eeuw in de grote akkerbouwgebieden. 

Zo schreef de Groninger Maatschappij van Landbouw in een vraagstel l ing ui t 1873: 
"Voor een dert igtal ja ren was het den landbouwer op sommige plaatsen nog vrij onver
schillig, of he t bouwland eene bij uitstek droge ligging had, dan wel of he t iets minder droog 
lag, mi t s he t maar geregeld boven water bleef. Thans is dat zeer veranderd en weet iedere 
landbouwer, dat een lage waterstand droog land geeft en droog land eene eerste behoefte is 
voor den akkerbouw. Ten opzichte van gras- en weideland schijnt die overtuiging minder 
a lgemeen gevestigd. Zou evenwel, om kracht ig , voedzaam gras of hooi te verkrijgen, ook 
niet een lage waters tand, dat is droog land, even noodzakelijk zijn voor weideland en zoo 
ja , om welke redenen?" 4 1 Het duurde lang voordat daarop een afdoende antwoord kon wor
den gegeven. Maar de gedachte dat een lagere waterstand een beter grasgewas zou opleve
ren, werkte al wel door, ook in onze omgeving. 
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Afb. 7. De particuliere water
molen van Verhoeff in het 
oostelijkste deel van Breuke-
leveen, ten noorden van het 
T ienhovens Kanaa l , vlak 
ten noordoosten van het punt 
waar aan de overzijde de 
Dwarsdijk van Tienhoven 
de Kanaaldijk bereikte. In 
het oosten van de nabijgele
gen Stille Plas was het toen 
aangenaam baden; de onbe
kenden op deze foto uit ver
moedelijk omstreeks 1930 
wisten dat blijkbaar ook. De 
molen staat er wat vervallen 
bij, maar was toen nog regel
matig in gebruik. (Foto uit 
W.J .A. van 't Einde, 1976. 
Tienhoven in Oude Ansich
ten. Europese Bibliotheek, 
Zaltbommel, afb. 42.) 

In 1878 maakten de ingelanden van de polder Kockengen de wens 
kenbaar om te onderzoeken of samen met Spengen een stoomgemaal zou 
kunnen worden aangeschaft. De ingelanden van Spengen voelden daar 
echter niets voor en dus kwam van dat plan nooit wat terecht.42 

Investeringen als rem dan wel als stimulans 

De veenstreken in het noordwesten van de provincie Utrecht hadden te 
maken met een voortdurend dalende bodem. De polderbesturen reageerden 
daarop steeds opnieuw met een verlaging van het polderpeil. Om de water
stand bij te kunnen houden, moest dan ook het scheprad van de molen zakken 
en de goot op een lager peil worden opgemetseld. Om met een rad van dezelf
de diameter het water dan nog voldoende van de schoepen te laten afvloeien, 
moest men de schepradschoepen een grotere schuinte geven of gebogen 
schoepen aanbrengen. Zodoende werd het water, om het op het boezempeil te 
brengen, steeds hoger de lucht in geslingerd. De wind deed nogal wat op
spattend water wegwaaien. Om dat euvel te verhelpen werd een scheprad-
kast rond het rad aangebracht. In 1902 werd bij de molen van Loenderveen, 
in 1904 bij de Kortrijkse molen en in 1917 bij de Oukoper molen het scheprad 
lager geplaatst en de schepradgoot totaal opnieuw opgemetseld.43 Zo'n sub
stantiële investering moest terugverdiend worden en hield dus een principe
beslissing in om de windmolen nog geruime tijd in bedrijf te houden. 

Anders lag het in een polder bestaande uit komklei. Doordat daar nauwe
lijks bodemdaling optrad, werd men er ook niet voor de noodzaak geplaatst 
om het geld terug te verdienen dat in een verlaging en daardoor vernieuwing 
van de schepradgoot was gestoken. Vermoedelijk ging de polder Breukeier-
waard omstreeks 1890 over op stoombemaling (want kort daarna was er al 
sprake van een machinist); in 1904 werd de windmolen gesloopt.9 

In het veengebied binnen onze huidige gemeente lijkt de polder Groot en 
Klein Oud Aa (waaronder ook de polder Portengen-Noordeinde viel) de 
eerste te zijn geweest waar een eenvoudig stoomgemaal (gestookt met cokes 
en steenkool) dat een waterrad in beweging bracht, de molen verving. Dat 
gebeurde omstreeks 1916. 
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In een droogmakerij , waar he t benodigde maalwerk nieuw moest worden opgesteld, kon 
men heel wat vrijer kiezen voor nieuwe technologie dan in een oude polder waar al veel 
geld in een molen was geïnvesteerd. De Bethunepolder werd in 1880 met s toomkracht 
drooggemaakt 4 4 en wordt sinds 1930 elektrisch bemalen. 

Veel slecht weer 

Weersomstandigheden speelden soms ook een belangrijke rol in de 
beslissing om een windgedreven molen te vervangen door een gemaal. Op 
6 november 1921 woedde er een hevige orkaan uit het noordwesten, die onder 
meer het water op de Vecht hoog opdreef. De daaropvolgende winter van 
1921/22 bracht vroeg winterweer en een buiig tweede deel van het koude 
seizoen. Nog in 1922 werd de wipmolen van Breukelen-Proostdij door een 
motorgemaal vervangen (hoewel men de molen nog geruime tijd liet staan, 
tot de afbraak in april 1942; zie ook Afbeelding 8). 

In de winter van 1923/24 viel veel sneeuw en op 26 april 1924 onweerde en 
plensregende het langdurig. De poldermolens konden bij herhaling de 
waterafvoer niet goed aan. De volgende winter viel mee, maar vanaf novem
ber 1925 viel er maandenlang veel sneeuw, afgewisseld door perioden met 
regen. In december 1925 en januari 1926 brachten de kranten veel berichten 

Afb. 8. Molen van de polder Breukelen-Proostdij. Het werk van deze molen werd in 1922 
overgenomen door een ruwoliegemaal, dat veel dichter bij de Vecht stond. De voorboezem 
van de oude molen (de waterloop op de voorgrond, rechts onderaan op de foto) werd toen 
vergraven en benut als de achterboezem van het gemaal. De buiten bedrijf gestelde molen 
bleef behouden tot in 1942. In de oorlogsjaren was eikenhout veel geld waard; dat leidde tot 
de sloop van de molen. Twee roeden werden hergebruikt in twee korenmolens in Gorcum. 
De molen stond achter de huidige Breukelse begraafplaats aan he t Zandpad. Op de fundatie 
van de molen werd na de oorlog een soort kasteeltje gebouwd. Links op de foto de woning 
van het molenaarsgezin Boekweit. (Collectie van de heer J . den Besten, Loenen.) 
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over buiten hun oevers tredende rivieren. Ook Breukelen-dorp stond toen 
weer eens onder water (in het prentbriefkaartenboekje van Joh. van Muis
winkel staan daarvan diverse foto's). Windbemalen polders veranderden die 
winter in zeeën van ijs en sneeuw. Later in 1926 werd de wipwatermolen 
van Portengen-Zuideinde vervangen door een ruwoliegemaal. In 1927 volgde 
de afbraak van de molen van Otterspoorbroek, waarna op ongeveer dezelfde 
plek een elektrisch gemaal werd gebouwd (in 1947 vervangen door een elek
trisch gemaal achter De Oliphant). 

Molen in ongerede geraakt 

De Oukoper molen bemaalde de grote polder Oukoop tot in februari 1961. 
Toen moest hij stilgezet worden wegens een zeer slechte roede. Er werd 
een noodgemaal geplaatst met een dieselmotor en centrifugaalpomp. Het 
bestuur van het waterschap Oukoop besloot daarop niet terug te gaan naar 
windbemaling en bijgevolg de oude poldermolen niet meer te laten repare
ren. In 1967 verkocht men de molen aan de Stichting De Utrechtse Molens, 
die in 1969 de molen liet herstellen, waarbij de in 1930 geplaatste en in 1968 
vernieuwde stroomlijnwieken weer vervangen werden door een oud-Hollands 
wieksysteem.45 

Infrastructurele oorzaken en ruilverkaveling 

De Kortrijkse molen heeft dienst gedaan tot februari 1951, toen door de 
aanleg van de dijk voor de Rijksweg A2 de molen werd afgesneden van de 
polder Kortrijk en Gieltjesdorp.46 Rijkswaterstaat, eigenaar geworden bij de 
grondverwerving voor die weg, liet de molen verkommeren. De Stichting De 
Utrechtse Molens nam hem over en knapte hem in 1982 op. 

Sedert 1951 is de omgeving van de molen geleidelijk verslechterd: het dijklichaam en 
de bouw van wat nu Hotel Breukelen heet (Van der Valk) hebben zowel de windvang als de 
landschappelijke ligging aangetast. En het wordt nog erger door de bouw van het be
drijventerrein Breukelerwaard en de verbreding en verhoging van de A2. Daarom denkt 
de Stichting De Utrechtse Molens aan verplaatsing van de molen naar een voormalige 
molenwerf aan de Haarrijn. Breukelen moet zich echter nog maar eens goed afvragen of 
men daaraan medewerking wil verlenen. 

De ruilverkaveling Harmelen-Kockengen maakte in 1961 een betere 
waterbeheersing in onder meer de polders Kockengen, Spengen en Teckop 
onvermijdelijk. In 1963 werd voor deze gebieden een gezamenlijk elektrisch 
gemaal in gebruik genomen, dat was gebouwd aan de Spengense Meent.42 

In samenhang daarmee kon een groot aantal greppels die bij windbemaling 
noodzakelijk waren, verdwijnen, wat meer nuttig landoppervlak betekende, 
een optimale inzet van landbouwwerktuigen mogelijk maakte en een ver
mindering inhield van de woekerplaatsen met onkruiden en uit agrarisch 
opzicht ongewenst gedierte. 

Voor- en nadelen van de omschakeling in de polderbemaling 

Naast de al genoemde, hadden stoomgemalen nog meer voordelen. Ze 
waren steeds goedkoper in de aanschaf geworden, vergeleken met de wind
molens. Ze konden een groter gebied bemalen en dus waren er minder van 
nodig. Daardoor was er in het gebruik een besparing op de arbeidskrachten, 
want iedere molen had een molenaar nodig en vaak ook een molenaars
knecht (maar een molenaar-machinist verlangde wel een hoger loon dan de 
altijd slecht betaalde conventionele molenaar). Een stoomgemaal maakte 
een optimale beheersing van het polderwaterpeil mogelijk, met als gevolg 
hogere opbrengsten en minder risico van misoogsten. Een stoomgemaal kan 
in principe overal worden geplaatst, terwijl de keus van de locatie voor een 
windmolen mee werd bepaald door obstakels als bomen en gebouwen. 
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E r waren daartegenover ook diverse nadelen. Stoombemaling vereiste 
nogal eens de aanpassing van bestaande waterstaatswerken, zoals een ver
zwaring van kaden, aanpassing van kanalen en boezems, en verbouwing 
van sluizen. Maar de kosten daarvan bedroegen op termijn minder dan de 
extra inkomsten uit de agrarische bedrijvigheden en de waardestijging van 
de grond. De veel beter te regelen polderbemaling maakte de draagkracht 
van de grond wel geschikt voor het berijden met gemechaniseerde land-
bouwwerktu igen, m a a r verslechterde de n a t u u r en het landschappel i jk 
aanz ien van de poldergebieden. Stoom-, diesel- en elektr ische gemalen 
bemaalden hun gebied weliswaar degelijker, maar versnelden daarmee ook 
de daling van de bodem. In tegenstelling tot de windmolens zorgden stoom
gemalen en hun opvolgers niet voor hun eigen energie-opwekking. 

Streven naar behoud van nog resterende molens 

Het verdwijnen van veel windmolens uit het landschap bracht tegenkrach
ten op gang. Een belangrijk gevolg daarvan was de oprichting, in 1923, van 
De Holländische Molen, vereeniging tot behoud van molens in Nederland. In 
dat j a a r telde Nederland nog ongeveer 2000 molens. Bij het gouden jubileum 
van deze vereniging was daarvan nog minder dan de helft over. 

In 1953 namen Provinciale S ta ten van Utrecht de Molenverordening 
Provincie Utrecht aan: een verordening betreffende sloop, gebruik, inrich
t ing en verandering van molens. Het doel was dat tijdig maatregelen zouden 
worden getroffen om molens te behouden. In artikel l d werd bepaald dat een 
molen niet buiten gebruik mocht worden gesteld zonder maatregelen tot zijn 
behoud te nemen. Daarmee werd een eigenaar niet tot volledig onderhoud 
verplicht, maar moest hij wel zorgen dat de bedekking en buitenbekleding 
zodanig bleven dat de molen niet door weersinvloeden van buitenaf te gronde 
zou kunnen gaan.42 

De dreigende sloop van de poldermolens van Spengen en Kockengen 
leidde tot de oprichting op 1 februari 1963 van de Stichting De Utrechtse 
Molens. Initiatiefnemer was Ir Folkert Sikkes, lid van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht; bijna twintig j aa r zou hij voorzitter blijven van 
deze molenstichting.4 2 Vooral in de eerste tien jaar van haar bestaan kocht 
de stichting verscheidene molens aan van waterschappen en particulieren. 

Halverwege de jaren 1960 toonde een klein groepje liefhebbers meer dan 
een toeris t ische belangstell ing voor molens. Ze zagen de meeste molens 
s t i ls taan en in konditie achteruitgaan. Het idee werd geopperd om op vrij
willige basis met molens te gaan werken, maar de eigenaren en molenorga-
nisat ies zagen daar aanvankelijk weinig in. De molenwereld was vanouds 
s t e rk georiënteerd op beroepsmolenaars en aan hun kunde en e rvar ing 
konden die hobbyisten nooit tippen. Men was bang dat die amateurs zichzelf 
overschatten: een molen bedienen was geen sinecure, een ongeluk zit in een 
klein hoekje en het ging wel over monumenten met een waarde van gemid
deld meer dan een miljoen gulden. Een gesprek op 14 oktober 1967 van acht 
fervente molenliefhebbers in een pannenkoekenhuis in Leiden leidde een 
kleine twee maanden later tot een brief aan De Hollandsche Molen. Daarin 
werd uiteengezet dat de groep zich ten doel stelde maalvaardige windmolens 
weer te l a t e n d raa i en . Daardoor zou he t af takel ingsproces be langr i jk 
kunnen worden vertraagd, eenvoudig onderhoud en schilder- en teerwerk 
verricht kunnen worden, het toezicht op de molens worden verbeterd en de 
toer is t ische waarde vergroot. De Hollandsche Molen werd gevraagd om 
ondersteuning bij het tot stand brengen van een opleiding, onder leiding van 
beroepsmolenaars en molenkenners, waarin beoogde vrijwillige molenaars 
prakt i sche en theoretische kennis zouden kunnen opdoen. Zo'n opleiding 
zou moeten worden afgesloten met een proeve van bekwaamheid. 4 7 De 
Hollandsche Molen stemde uiteindelijk met deze voorstellen in. 
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Aan de heer J. den Besten te Loenen, die zieh in latere jaren ook zeer verdienstelijk 
maakte als vrijwillig molenaar op de Kortrijkse molen te Breukelen, werd door De 
Hollandsche Molen verzocht een praktijkcursus te starten en theoretische lesstof samen te 
stellen. Den Besten startte in 1968 op de molens van Loenderveen en Spengen met de aller
eerste opleidingen, waarna deze in 1969 werden gehouden op de Oude Doornse Molen te 
Almkerk. De groep leerlingen was weldra zo groot dat er nog in datzelfde jaar 1969 twee 
opleidingscentra bij kwamen, een in de Zaanstreek onder leiding van J.P. Vooren en een 
bij Leiden, onder leermeester Ir W. Mans. Los hiervan begon de Stichting Vrienden van 
de Gelderse Molen in 1970 in Ede eveneens met een molenaarscursus. 

Ook kwam er een examencommissie tot stand, die exameneisen ging opstellen. Op 21 
februari 1970 werd op de molen De Kat in Zaandam het eerste examen vrijwillig molenaar 
afgenomen. Het diploma, officieel het Certificaat Vrijwillig Molenaar, bevestigt dat de ge
diplomeerde voldoende theoretische kennis, praktijkkennis en ervaring heeft verworven 
om met diverse typen molens te kunnen werken en biedt duidelijkheid aan de eigenaren 
van molens en verzekeraars. 

Na enkele jaren van steeds beter op gang komen, volgde op 15 april 1972 de officiële 
koninklijke goedkeuring op de statuten van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het 
duurde daarna niet lang meer totdat de mensen die in het begin reserves hadden jegens 
vrijwillige molenaars, ruiterlijk toegaven dat zij zich vergist hadden. Op 8 maart 1980 was 
Jan Kurver de eerste vrijwillige molenaar die van De Hollandsche Molen het Certificaat 
van Verdienste ontving, omdat hij al vele jaren op voorbeeldige wijze de Oukoper wipmolen 
bemaalde en tevens een belangrijke rol vervulde bij de opleiding van vrijwillige mole
naars in de provincie Utrecht. 

Een van de eerste dingen die het Gilde vaststelde, was dat bij het vertrek van de beroeps
molenaars de kennis van het molenaarsvak dreigde te verdampen omdat deze voor h e t 
overgrote deel in de hoofden van die vakmensen zat en niet op schrift stond. Een belang
ri jke doels te l l ing van he t Gilde werd daarom het opsporen, u i tw i s se l en , ve r zame len , 
documenteren en bundelen van vakkennis en het doorgeven daa rvan aan opeenvolgende 
l ichtingen van vrijwillige molenaars . Door veel betrokkenen wordt dit beschouwd als een 
vorm van wetenschap, getuige ook het feit dat men spreekt van molinologie. 

Dank zij de leden van he t Gilde is he t ook mogelijk evenementen te organiseren zoals 
de jaarl i jkse nationale molendag, op de tweede zaterdag in mei. 

Inmiddels is in brede kr ing he t besef doorgedrongen da t monumen
tenzorg behalve goed voor het toerisme, ook goed is voor de werkgelegenheid 
en het behoud van specifiek vakmanschap, en dat het vele vrijwilligerswerk 
dat in deze sector wordt gedaan de samenleving veel geld bespaart . Helaas 
slaagt de overheid er steeds weer in het enthousiasme van de betrokkenen 
onder te waarderen, vooral als er geld mee gemoeid is. 

Zowel de vereniging De Hollandsche Molen en de Stichting De Utrechtse 
Molens als het Gilde van Vrijwillige Molenaars beveel ik graag warm in uw 
belangstelling aan. 
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