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LEZING DR A. J. M. KUNST 

Het bestuur van de vereniging Oud-Utrecht nodigt de leden 
met hun dames vriendelijk uit tot bijwoning van een lezing door 
dr̂  A. J. M. Kunst te Utrecht over de geschiedenis van het Ge
reformeerd Burgerweeshuis hier ter stede. 

Op 12 Mei van dit jaar verwierf de heer Kunst aan de Rijks-
Universteit te Utrecht de doctorstitel met de verdediging van zijn 
proefschrift „Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Bur
gerweeshuis 1485—1814". 

Het bestuur van Oud-Utrecht vond de heer Kunst bereid over dit 
onderwerp een populaire voordracht te houden. Dit zal dan ge
schieden op Woensdag 17 November 1954, 's avonds 8 uur in het 
paviljoen Wilhelminapark. 

Namens het bestuur: 
Ir J. D. M. Bardet, voorzitter. 
Mr N. B. ten Bokkel Huinink, secretaris. 

DE M O L E N S IN U T R E C H T 

Nadat eerst de staten van Utrecht de prijzenswaardige Molen-
verordening hebben vastgesteld, waarbij alle nog in de provincie 
aanwezige molens tot monument worden verklaard en nu niet meer 
zonder toestemming van gedeputeerde staten mogen worden ge
wijzigd of gesloopt, heeft de Provinciale Planologische Dienst een 
inventarisatie opgemaakt om na te gaan wat er nu nog aan molen-
bezit in de provincie Utrecht aanwezig is. Waren er omstreeks 
1900 in Nederland neg ongeveer 6000 molens in bedrijf, na vijftig 
jaar zijn daarvan in ons land niet meer dan 1300 aanwezig. 

En daarvan heeft volgens de lijst van de P.P.D. onze provincie 
er niet meer dan 32 stuks bewaard. 

Dit molenhoek van Utrecht is in gestencilde vorm met 32 inge-
plakte foto's in een beperkt aantal exemplaren aan betreffende in
stanties rondgezonden; het is niet in de handel. 

In de inleiding wordt onder meer gesteld, dat naast de werktuig-
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kundige kant, het streven naar behoud van de windmolen in hoge 
mate een cultureel aspect heeft, en die in verschillende opzichten. 

,,De belangnrijkste droogmakerijen van de 17de eeuw met de 
daarbij behorende verfijnde waterbeheersing, die aan de agra
rische ontwikkeling ten goede kwam, de zeer hoog ontwikkelde 
industrialisatie in de 17e eeuw, dit alles is door de windmolen mo
gelijk gemaakt. Met recht kan dan ook gesteld worden, dat ons 
land zijn huidige structuur aan de windmolen te danken heeft.. 

Uit landschappelijk oogpunt zijn de molens meestal belangrijk 
door hun massa en silhouet. 

Het is daarbij merkwaardig te constateren hoe de molen, gecon
cipieerd als een zuiver utiliteitsbouwwerk, in verreweg de meeste 
gevallen ook aesthetisch zeer bevredigt. Wanneer dit niet het ge
val is, dan is dit vrijwel altijd te wijten aan latere toevoegingen of 
veranderingen. 

Tenslotte heeft de molen ook uit een oogpunt van vreemdelin-
in ons land toeneemt, zeker niet onderschat mag worden." 

En wanneer we aan de hand van de voorliggende gegevens het 
utrechts molenbezit eens nader analiseren dan blijkt dat er hier 
thans nog aanwezig zijn 

14 achtkante bovenkruiers waarvan 4 in gebruik 
6 ronde stellingmolens waarvan 1 in gebruik 
1 ronde grondmolen waarvan 0 in gebruik 
1 houten standaardmolen waarvan 0 in gebruik 

10 wipmolens waarvan 7 in gebruik 
Totaal dus 32 molens waarvan 12 in gebruik. 

De wipmolens zijn alle Watermolens. De overige zijn óf water
molen of korenmolen. Van de vijf daarvan nog ingebruik zijnde, 
zijn twee watermolens en drie korenmolens. 

In de gehele provincie Utrecht zijn dus niet meer dan drie ko
renmolens in bedrijf en wel in Vreeland, in Zeist en in Wijk bij 
Duurstede. 

Van de 32 molens hebben er nog 24 stuks gave wieken. 
In de lijst zijn dus ook opgenomen die molens, welke reeds van 

hun wiekenkruis zijn ontdaan en daardoor hun schone silhouet ge
heel verloren hebben. De molen in Zuilen, welke in de honger
winter voor velen nog zulk een welkome uitkomst is geweest, staat 
in het molenhoek nog in volle glorie met wieken afgebeeld, doch 
is thans reeds onttakeld en ten dode gedoemd door de hoge ge
bouwen van de kininefabriek. 

Trekken we een lijn noord—zuid van Hilversum over Utrecht 
naar Vreeswijk, zó de provincie in tweeën delend, dan blijkt dat 
zich in de oostelijke helft van onze provincie niet meer dan zes 
molens bevinden en wel dat in het noordoostelijk deel benoorden 
de straatweg Utrecht—Renswoude—Ede, dus in het gebied van 
Soest—Baarn—Eemnes, Hoogland, Stoutenburg, Leusden niet één 
molen gespaard is gebleven. 
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In het 2uidoostelijke deel treffen we dan de twee reeds genoemde 
korenmolens te Wijk bij Duurstede en Zeist, een molenstomp zon
der wieken te Woudenberg, de tot restaurant verbouwde Pano
ramamolen te Rhenen, een korenmolen te Eist waarvoor bereids 
een sloopvergunning is afgegeven en de houten standaardmolen in 
het Darthuizerveld onder Leersum. 

Het stemt tot grote vreugde te vernemen dat in de streek zelve 
nog pogingen worden gedaan om voor de molen in Eist alsnog een 
bestemming te zoeken cm deze te behouden. Het is van harte te 
hopen dat deze pogingen tijdig met succes zouden kunnen worden 
bekroond. Op de houten standaardmolen in Darthuizen. eigendom 
van mevrouw C. H. Pauw van Wieldrecht mag nog wel speciaal 
de aandacht worden gevestigd. Van dit oudste type van wind
molen bestaan in ons land nog slechts een kleine vijftig exempla
ren. Het zou dus uit dien hoofde al van groot belang zijn om het 
enige utrechtse exemplaar dat helaas in zeer slechte staat ver
keert, te redden van algehele ondergang. 

In het westelijk deel van de provincie van Abcoude tot Lopik 
staan dus nog 26 molens, waarvan de meeste in de Vechtstreek 
(ruim gerekend). Het is een aardige bezigheid voor onze lezers 
deze 26 exemplaren op te sporen en te gaan bezien op hun aan
staande voorjaarstochten door de provincie. W e stellen ons voor 
cm die lijst dan in het komende najaar geheel te publiceren. Laten 
wij hopen, dat dan op het toch reeds zo kleine aantal geen nieuwe 
verliezen meer behoeven te worden vermeld, al is voor het zo grote 
aantal buiten gebruik gestelde molens nog het ergste te vrezen. 

J. D / M . BARDET. 

MR J. W . C. VAN CAMPEN 

Vijf-en-twintig jaar geleden, den lsten November 1929 trad mr 
}. W . C. van Campen aïs chartermeester bij het oud-archief der 
stad Utrecht in dienst. Ruim elf jaar later, den lsten Januari 1941 
sloot daarbij zijne benoeming als leider van dat archief aan. 

In het beleven van een zilveren ambtsperiode schuilt op zichzelf 
geen bijzondere verdienste. Een redelijke gezondheid, een grondige 
zaakkennis en een plichtvaardige arbeidsdrang leiden vrijwel on
willekeurig tot zoo'n voorval in het ambtelijk bestaan. 

Als dat bestaan echter niet in statige ambtelijkheid beklemd is 
geraakt, niet in zichzelf is verschaald, doch zijn beteekenis ook 
vcor breederen kring heeft getoond, dan is er zeer zeker reden even 
bij zoo'n mijlpaal stil te staan. Dan dwingt, zooals in dit geval, de 
gehoudenheid tot betuiging van erkentenis. 

Moge het den heer Van Campen derhalve gegeven worden, zijn 
taak ook verder in welstand te volbrengen, de befaamde traditie 
der utrechtse instelling te handhaven, haar steeds nader aan de 
gemeenschap te binden en voor de samenleving nuttig te doen zijn. 

E. 
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