Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De molen in 1905 en I9H(); heide vanaf de KK kerl< f^enonien. toestemmingvan de Ministervan Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen vereist was. Dan is het ongeveer tien jaar stil rond demolen, althans volgens het archief. Eerstweer op 6 februari 1967 komt er bij de RDMZeenbrief binnen en wel van Ben W vanIJsselstein waarin melding wordt gemaakt vande saneringsplannen van de binnenstad. Ookde kwaliteit van de molen (woning) is bezienen onbewoonbaar-verklaring is nietonmogelijk. Graag verneemt men in hoeverrevoor de molen nog belangstelling bestaat enwelke maatregelen in deze getroffen kunnenworden. Waarop in februari bericht wordt datdie belangstelling er wel degelij k is en dat demolen is opgenomen op de ontwerplijst vanbeschermde monumenten die in behandelingis. Deze briefis wel aanwezig maar of hij ooitverzonden is wordt niet geheel duidelijk. Degemeente herinnert op 12 juli 1967 nog eensaan haar brief van 6 februari waarna op 31augustus een

antwoord van het Rijk naarIJsselstein uitgaat. Een brief die zo&quot;n twintigjaar latervan doorslaggevend belang zoublijken voor het herstel van de IJsselsteinsekorenmolen. Gesteld werd dat het object als monument moest worden aangemerkt. Doorhet instandhouden van de molenromp zou demogelijkheid van een eventuele toekomstigekompletering blijven bestaan. Als zodanigwas de molen ook in het stedebouwkundigeplan opgenomen; hij domineert de omgeving.Een plan tot verbetering van de woning werddenkbaar geacht. Tot nader overleg hieroverwas de toenmalige hoofddirecteur van deRDMZ, Mr. Jan Korf, bereid. Dan is hetweerzo'n tien jaarstil. Maardatereenverandering in de lucht zit blijkt op 27 mei1977 uit een telefoontje van een partikulierdie de molen misschien wel zou willen kopen.Hij zou binnenkort publiekelijk wordenverkocht. Ook de gemeente is hiervanblijkbaar op de hoogte en op verzoek van haartaxateur wordt op ISjuli de molenromp inaanwezigheid o.a. van een van de ervenVersluis door de afdeling molens van deRDMZ onderzocht. De

bouwkundige toestand bleek niet best.Geadviseerd werd niettemin demogelijkheden tot herstel te onderzoeken.Ook werd meegedeeld dat het nietonmogelijk moest worden geacht dat een 70

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 platteland als bij de steden, warenstanderdmolens, d.w.z. nagenoeg geheelhouten molenkonstrukties die in hun geheelop de wind moesten worden gezet (gekruid).Het molenhuis, de kast, waarin het gehelemaaibedrijf plaats vond draaide om eenvertikale spil, de standerd, die met schorenovereind werd gehouden. De schoren warenmet twee zware kruisbalken gekoppeld omhet wegspatten te voorkomen. De gehele molen rustte op vier zwaregemetselde blokken, de poeren of ook welteerlingen genoemd. De standerdmolenswaren qua opslagruimte en maalkapaciteittoch wat beperkt in vergelijking met de laterebovenkruiers. Daarbij kwam dat de eerste oftweede generatie van dit type op den duur ookouderdomsgebreken ging vertonen. Het isdan ook niet verwonderlijk dat oude, min ofmeer afgeleefde of door brand of stormvernielde, standerdmolens in de 17'''en 18'^eeuw werden vervangen door nieuwe, groteremolens van een ander type met nameachtkante en

stenen stellingmolens. InIJsselstein viel de keuze op een stenen molen,in het naburige Montfoort werd destanderdmolen in 1753 (?) opgevolgd dooreen achtkante, nog steeds bestaande, molen.De achtkante romp, evenals de kap gedektmet riet, staat hier op een gemetselde stenenonderbouw. Waarschijnlijk werden de stenenmolens gebouwd omdat men deze duurzamervond; zo was er geen onderhoud aan derietbedekking en waren ze iets minderbrandgevaarlijk. De achtkante molenswaren, hoewel daar niet direct cijfermateriaalover is, waarschijnlijk ook iets goedkoper inbouwkosten en vereisten in geval van slechteondergrond in theorie in ieder geval eenminder zware fundering. Ervaring met stenenmolens had men toen nog niet veel. Wijdaarentegen kunnen twee en halve eeuw laterzien hoe het stenen molens in de loop der tijdis vergaan. De persoonlijke mening van schrijver dezesis dat uiteindelijk de achtkante met rietgedekte molens, hoe merkwaardig dit ookmoge klinken, het beste tegen de tand destij ds bestand zij n gebleken. De

achtkantemolen bleef in feite nagenoeg onaangetastwanneer de rietbedekking in orde werdgehouden en daarmee lekkage werd

- Demolen na de onttakeling in 1918. de dagelijks draaiende molen zeerverlevendigd worden en de molen als extratoeristische trekker funktioneren. Een enander leidde uiteindelijk tot de oprichting vande stichting &quot;s Heren Korenmolen teIJsselstein' die de exploitatie van de molenzou gaan verzorgen en uiteindelijk ookeigenaar werd en opdrachtgever voor derestauratie. De restauratie kwam ineens zeernabij nadat het Ministerie van WVC bij briefvan 20 september 1985 alsnog een subsidietoezegde van 70% van de op f 1.120.000,-vastgestelde kosten, zijnde een bijdrage vanf 784.000. Stenen korenmolens De bouw in 1732 van een nieuwe grotewindkorenmolen te IJsselstein was in het lichtvan de molenhistorie niet bijzonder, in zekerezin zelfs voor de hand liggend. De oudste korenmolens, zowel op het 73

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Torenmolen ie Zeddam. De voormalige'Darlhuizermolen' Ie Leersum.Open slanderdmolen. de binnenkant (gedeeltelijk) los kwamen envooral ook dat in de muur ingemetseldebalkkoppen verrotten. Om de vochtdichtheidvan stenen molens te vergroten werd al op eenspeciale manier gemetseld, nl. uitwaterend.Dit betekende dat de metselaar iedere laagstenen iets naar buiten aflopend legde,meestal enkele centimeters. Ook werd vaakna verloop van tijd de halve molenromp aande regenkant, van het noordoosten door hetzuiden tot het zuidoosten, gepleisterd.Hiermee was dan ook meteen het aangetastemuurwerk uit het zicht verdwenen. Werd ditniet eerst grondig hersteld of bleef er werkingin de romp aanwezig, dan was dit maar eentijdelijke oplossing. Op den duur was zelfs hetmiddel erger dan de kwaal, want het water dattoch in de muur kwam kon nu niet makkelijkverdampen, met snellere vorstschade alsgevolg. Al deze problemen hebben zich in de loopder tijd bij de

molen te IJsselsteingemanifesteerd, waarover straks meer. Destenen korenmolens, in deze vorm althans,waren in het begin van de 18*^ eeuw eigenlijk voorkomen. Zelfs houtworm had er eenkleine greep op, althans op het zware hout.Bovendien was de achtkante molen veellichter in gewicht met minder neiging totverzakken en als dat al het geval was dan konde toch iets flexibeler houtkonstructie eengeringe vervorming nog wel opnemen. Kwamer daarentegen brand dan was dit type in hetalgemeen geheel verloren. Maar in zo'n gevalbleef er van een stenen molen ook niet veelmeer over dan een leeggebrande stenen rompmet de nodige beschadigingen. De stenenrompen blijken toch in het algemeen in deloop der tijd veel vorstschade te hebbenopgelopen. Aan de regenkant werd de molen in hetnajaar nat en als de vorst erop volgde danbevroor het water in de muur waardoor heleschillen metselwerk geleidelijk er af werdengedrukt. Het binnendringen van vocht werdvaak nog versneld door scheurvorming in deromp vanwege spanningen in het

metselwerkals gevolg van verzakkingen en/of ongelijkezettingen. Natte muren hadden weer totgevolg dat pleisterlagen of lagen witkalk aan 74

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Ets van de Montfoortse molen. (naarJ. de Bever. 1744) Dirk Brouwer heeft het koepeltje latenbouwen en blijkbaar daartoe het bovenstedeel van de hoektoren laten slopen. De latereschuur aan de oostkant moet ook in de eerstehelft van de vorige eeuw zijn gebouwd. Op deeerste kadastrale kaart van ca. 1820-1830 is hijnog niet aanwezig maar in een verkoopaktevan 1855 is wel sprake van een pakhuis. Later, in 1881,isindezeschuureenstoommachine geplaatst die bij windstilte demaalstenen in de molen kon aandrijven. Op13 december 1881 werd door B en W vanIJsselstein hiertoe aan Barend van Woerden,de molenaar, vergunning verleend. Debeschrijving, behorende bij zijn request van21 november 1881 geeft wat verderebijzonderheden. Zo weten we dat de machine van 12 pk zalworden geplaatst aan de zuidzijde van debestaande 'Koorn- Schors- en Moutmolen'.Blijkbaar was de molen niet alleen in gebruikvoor bakkers maar ook voor het vermalen

vaneikenschors, waaruit looizuur werd bereidvoor het looien van leer. De funktie vanmoutmolen betekende dat grof gemalengraan werd geproduceerd dat als grondstofdienst deed voor de bereiding vanalkoholische dranken. De machine had alshoogste stoomspanning 4,13 atmosfeer enbezat een schoorsteen van 7,5 meter hoog 7 de molen enkele jaren na de houw. (tekeningvanJ. van Liender, ca 1750). 77

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 onder de molen toegevoegd teneinde meerruimte te hebben. De eerste zolder behoordeimmers bij het woongedeelte. Zowel uitkostenoverwegingen als wel vanwege degebruiksmogelijkheden is uiteindelijk van dittotaalplan afgeweken. De schuur kon uitoogpunt van huidige bedrijfsvoering eigenlijkwel gemist worden en maakte het totaleplaatje van de molen, koepel en wal zeker nietmooier. Bovendien was hij pas van omstreeksmidden vorige eeuw. Besloten werd daaropde schuur niet te herbouwen. De betonnenringbalk onder de molenromp zou kunnenvervallen als het ondergrondse deel, deuitgemetselde stenen voet die erg slecht was,geheel zou worden hersteld en uitgevoerd alsgewapend metselwerk. Palen waren dan ookniet meer nodig want de tijd had immersbewezen dat het bastion voldoende vast wasom de molen te kunnen dragen. De wapeningin het metselwerk zou het opnieuw uit elkaarscheuren van de romp nu voorkomen. Ditbetekende echter,

dat de geplandekelderruimte niet kon doorgaan. Al met alwerd besloten het principe van bewoning vande molen te laten varen en de hierdoorvrijkomende ruimte bij het bedrijfsgedeeltete betrekken. Alleen de vroegere woonkamerzou worden gehandhaafd als kantoor annex-verkoopruimte. Historisch onderzoek Bij restauraties probeert men uiteraard hetobjekt zo verantwoord mogelijk te herstellen.Kennis van het verleden is daarbij van grootbelang, zeker bij een restauratie als van dezeinkomplete molen. Alles moest wordengerekonstrueerd want van het gehelemolenmechanisme was sinds 1918 niets meerover. In zo'n geval gaat men op zoek naaroude foto's, ansichten, tekeningen en oudemensen die er nog van kunnen verhalen. Watde molen te IJsselstein betreft zat dit niet mee.Dat was al gemerkt toen schrijver dezes in1968 als jeugdig molenliefhebber in deprovincie Utrecht op zoek was naar gegevensen afbeeldingen van verdwenen molens. Delaatste echte windmolenaar van IJsselstein,Jan Barend van Woerden (molenaar van 1891tot

1913)bleekin 1918aleenoudmantezijnen ondanks navraag bij nazaten bleek er overdeze molen nauwelijks meer informatie te Onder het voormalige keukentje was eenkleine kelder gemaakt met een vloer vangrote plavuizen. Op de eerste verdiepingwaren met houten wanden enkele kamersafgeschoten en een koker uitgespaard terplaatse van het luigat. Dit om de zakken graanen meel te kunnen transporteren. De balklaagwas hier voorzien van profileringen(versieringen) hetgeen ook kan wijzen opvroege bewoning. Merkwaardig was dedubbele opgang van de begane grond naarboven. Er was een soort trappenhuis voor hetbedrijf waarbij men niet in het woongedeeltekon komen en een aparte trap om van hetwoongedeelte van de begane grond naar deslaapvertrekken op de eerste zolder tekomen. Dit principe is bij de recenterestauratie van de molen van Gouda, tervoorkoming van overlast in hetwoongedeelte, weer overgenomen. Technische planvoorbereiding In 1978 waren in het restauratieplaninbegrepen het algeheel

bedrijfsvaardigherstel van de molen, de restauratie van deoude woonruimte in de molen en hetrestaureren van koepel en schuur. Debouwkundige toestand van de schuur wastoen al zodanig dat herstel neer zou komen opalgehele herbouw. Verder was voorzien in hetaanbrengen van een geheel nieuwe funderingonder de molen. Dit laatste vloeide voort uithet feit, dat de molen niet alleen in vertikalezin was gezakt maar ook in zijdelingse richtingbeneden de stelling uit elkaar was gescheurd.Uit de aanwezige min of meer vertikalescheuren was dit goed af te leiden. Restauratie van de stenen romp zou alleenverantwoord zijn als het uit elkaar scheurenniet nogmaals kon plaatsvinden. De enigemogelijkheid om dit te voorkomen bestonduit het aanbrengen van een gewapendbetonnen ringbalk onder de molenromp.Deze zou de romp bij elkaar houden en tevenseen gelijkmatige overdracht van de belastingnaarhet aarden bastion bewerkstelligen. Metiets meer kosten zou deze betonnen ringbalkook nog van een paalfundering kunnenworden

voorzien zodat het gehele gewichtverdeeld kon worden tussen en palen enondergrond. Met dit als uitgangspunt werdnadien aan het plan nog een grote kelder 79

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Overzicht van de fundauehlokken van de voorganger van de Windolter. gesteld betekende dit dat de molen als hetware op deze muur was gaan hangen. Onderdie muur moest dus iets aanwezig zijn, dat nietmeegaf, waarschijnlijk de poeren van devoorganger. Inderdaad bleek dit het geval. Een gelij ke vondst werd recentelijk ookgedaan onder de molen te Montfoort. Na het uitgraven van de molenvoet die nietveel dieper ging dan ongeveer driekwartmeter bleek deze in slechte staat, dat wilzeggen het metselwerk lag grotendeels los.Met gedeelten van ca. 1 m breed en, waarnodig, ander steen, is de muur rondomondergronds geheel vernieuwd in gewapendmetselwerk. Dat wil zeggen dat matten vanspeciaal wapeningsstaal in het metselwerkzijn opgenomen. Ook rust de molen nurondom overal op de grond. De oorzaak vanhet uit elkaar scheuren moet vooral gewetenworden aan het feit, dat men de vier poerenmede had gebruikt om de nieuwe molen op

tefunderen. De overige muurgedeelten stondendirekt op de grond en ongelijke zettingenwaren hiervan het gevolg. Aan dezuidwestkant vertoonde de buitenmuur eensterke 'buikvorming'. Bij het slopen bleek datmen hier de slechte muur had 'gerepareerd' door er een laag halfsteens metselwerktegenaan te zetten. De molenwand was hierook enigszins naar buiten gebogen en om delijn van de romp te bewaren en toch de muurop sterkte te houden is de wand hier aan debinnenzijde op de begane grond dikkergemaakt. Van de raamopening in het voormaligekeukentje werd aanvankelijk gedacht datdeze oorspronkelij keen deuropening metdeur en bovenlicht is geweest. Opeenafbeelding uit ± 1750 is nog net een raam tezien dat aanvankelijk werd gehouden vooreen bovenlicht boven een deur. Later bleektijdens het 'uitpeilen' dat het toch ookvanouds een raam is geweest. Zo zijn thans opde begane grond weer drie gelij ke ramenaanwezig. De beide raamkozijnen aan denoordoostkant waren weliswaar in de loop tertijd veranderd maar nog

wel oorspronkelijk.In oude panden werden ramen en kozijnenvroeger ook wel eens gemoderniseerd, dat wilzeggen aangepast aan wat later gangbaar was.Het kozijn moest dan uiteraard ook wordenaangepast. De afgezaagde pennen van hetoorspronkelijke kalf, evenals de duimgaten 81

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Rolringopdekruivlocr. voorplaalsing van de kap. Kap en staart Hiervan was niets meer aanwezig, maar debeschikbare afbeeldingen gaven toch wathouvast. Zo waste zien dat de molen eenmiddelbalk heeft gehad in plaats van eenlange spruit. In deze contreien is dat tochuitzonderlijk. Merkwaardigerwijs had devroegere korenmolen te Vreeswij k er ookeen. Ook was te zien dat de kap was gepot-dekseld, dat wil zeggen bekleed met bijnarechtopstaande, iets over elkaar gelaptebrede planken. Middelbalk en gepot-dekselde kap waren dan ook in het planopgenomen. Gedurende de restauratiewerden echter tijdens het archiefonderzoekten behoeve van de vroegere molennaam,bouwrekeningen gevonden. Hierin was onderandere een post vermeld waaruit bleek, datbij de bouw de molenkap was bekleed metschalleen, een soort houten leien. Hoewel ook dit in deze streken weiniggangbaar was kwam men het hier en daar inhet westen wel tegen. Gebruikelijker was dit Destelling De oude

prenten van de molen (± 1750)laten een gewone stelling zien, namelijk metschuine schoren eronder naar de romp toe. Toen de grote schuur in de eerste helft van devorige eeuw tegen de molen werd gebouwdmoest een aantal schoren vervallen. Sommigehardstenen neuten waar de ondereinden vande schoren op rusten konden ter plaatse vande schuur nog in de molenmuur wordenaangetroffen. Op de plaats van de schuurwerd de stelling sindsdien gedragen door eenonderslagbalk rustende op staanders, zoals opde oude prentbriefkaarten ook is te zien. Hetaantal steilingliggers kon wordenteruggevonden en met de gegevens die dieoude afbeeldingen boden, is de huidigestellinggereconstrueerd. Een veld ervan, terplaatse van de inrijpoort, is breder dan deoverige. Dit leek al te zien op de oude opnamedie vanaf de RK-kerktoren omstreeks 1905was gemaakt. 84

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 fiovenwiehnel hovenschijfloop.A chlereind van de hovenas met hedieninf;snieclianisnie voor de remkleppen aan de wieken. 86

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Sleenzolder mei rechls hel spoorwiel mei sleensehijfloop. Links een zgn. 'broek'Sleenzolder; drie koppels mualslenen mei op de i oorgrond de \leenkraan 88

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Kruien de molen naar de wind zetten. houten ring met gaten waarinde rollen passen (deze liggenop de omtrek van dekruivloer). Schoren

van hout of steen waaropeen balk kan rusten. Onderslagbalk elk der twee balken waartussen een onderlaagdwars over een balklaag(onderslag of houtenfundering) is bevestigd. Overring

twee aan twee schuins naar elkaar toelopende balken vande achterstijlen aan demolenkap om de molen teverkruien (molenstaart). Stellingsligger liggende balk van demolenstelling (houtenverhoging). Staander

bij onderkruiers de ring boven de rollen waarop de molenover de ringmuur draait. Poer

onderdeel van een fundering, bestaande uit een blok vanmetselwerk of beton. Rol

verticaal gesteld hout of ijzer dienend tot ondersteuning. Spruit

cilinder van hardhout met assen naar het midden van dekruivloer. Rollager

uitstekende balk onder de molenkap. Steensponning gleuf aan de buiten- en muurzijde van de deurstijlen,aangebracht om daartegen destenen te metselen. Latei draagbalk die dient tothorizontale overspanningboven een deur-, venster-, ofschoorsteenopening. balk in het gedeelte van eenwerktuig waarop een andergedeelte rust (legering oflagering). Leger-oflagerbalk Lui Moerbalk Neut windas in een molen ommakken op te hijsen of neer telaten; aanwezig op deluizolder. moederbalk; zwaredwarsbalk in een balklaag. uit een muur vooruitstekend deel

deel van een werktuig waarop het askussen is geplaatstwaarin de as op rollen loopt.&quot;(De molenkap is op roller,gelagerd.) Steenzolder zolder waarin zich de molenstenen bevinden. Uitpeilen ontdoen van een pleisterlaag. Vang rem. Veld ruimte tussen een paar opstaande en andere delenondersteunende stukken(stijlen). lengtemaat van ca. 30 cm. Voet NB: Als bron voor deze lijst is genomenG. GeertsenM. Meestermans, VanDale,groot woordenboek der Nederlandse taal(Utrecht/Antwerpen 1984&quot;). 92

