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Ed van Gerven: 

Maarten, je vertelde zojuist hoe je eigenlijk de eerste stappen bij de Windotter zette, kun je vertellen 

in welk jaar spreken we dan eigenlijk en hoe verliep het verder? 

 

Maarten Dolman: 

Ja, dan praten we over 1985, 1984/1985, en de molen’s romp die was eruit gesloopt en de molen had 

70 jaar stil gestaan en de gemeente IJsselstein had de molen dus aangekocht uit particuliere handen 

en de bedoeling was dus direct al om daar dus een malende molen van te maken. Nou, die 

restauratie die is uiteindelijk in 1985 is die opgestart, toen is die dus aanbesteed. En dat betrof dus 

het metselwerk met name, het metselwerk was erg slecht. Die molen was gaan zakken op de 

fundering, de voorganger van de oude standaardmolen die hier gestaan had en dus het metselwerk 

werd helemaal aangepakt, en er is een hele nieuwe kap is erop gekomen en het gaande werk is 

aangepast en dat was best wel een hele mooie periode want met name Gerrit Keune die was dus de 

leider met een korte ei van de restauratie, en die heeft dus heel veel in de historie teruggevonden 

van hoe de inrichting van deze molen geweest is. Er was een hele nauwkeurige beschrijving van een 

openbare verkoping waar dus in stond dat het drie koppel stenen had, reparateur, ijzeren kaprollen, 

schoren, spruiten, allemaal dat soort dingen, dus er was heel veel was er terug te halen. En in die 

periode was dus ook de gemeente al zover dat ze zeiden: als wij er weer een malende molen van 

willen maken, van welke aanpassingen en welke toevoegingen heb je nodig naast het gewone gaande 

werk van de molen om dus als ambachtelijk molenaar te kunnen functioneren? Nou, daar heeft de 

molen van Wervershoof en de molen uit Schiedam, de Vrijheid, allebei als voorbeeld voor gestaan. 

De gemeente is hier een keer met de molenmaker en mijzelf naar Wervershoof gegaan om te 

bekijken hoe zo’n molen nou  in bedrijf is. He, dus met een mengketel, met een elevator, allemaal dat 

soort dingetjes. Wat voor wieksysteem heb je nodig kan je dat met een oud Hollands wieksysteem of 

heb je toch een stroomlijnverbetering nodig? Nou, en ik ben een molenaar in hart en nieren en ik zeg 

altijd: alles wat je op de wind kan malen moet je doen. Dus, er is al heel gauw gekozen voor 

fokwieken, dus dat je met weinig wind toch al  op de wind kan malen. Nou, dan praten we eigenlijk 

toch over een volledige molen die helemaal in staat is om voor bakkerijen en groothandels te malen. 

En uiteindelijk in 1986, 1987 winter 1987 kon de molen dus voor het eerst draaien en in april 1988 is 

dus de molen officieel in gebruik gesteld en sinds die tijd is de molen dus permanent in bedrijf als 

korenmolen.  
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