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Een zelfreflectie in tekst
van buurman Koot

GANG BLIJFT ALLES
Beleidsnotitie De Windotter
2008-2018

Wim van Sijl

Kunstenaar Wim van Sijl sprak het geheugen van de molen aan door zijn vroegere
buurman de olieventer Toon Koot in herinnering te brengen, die ooit de voormalige
kolenopslagplaats van Geurt van Ek huurde.
In de vervallen schuur bij de molenstomp
lagen in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw twee olievaten van Koot, van waaruit
hij de olieton op zijn bakfiets vulde.
Tijdens het overhevelen bezwoer Koot
het actuele wereldnieuws. Zittend op zijn
knieën schraapte hij zijn keel en hoempte keer op keer de drie namen van de
Afrikaanse leiders Loemoemba, Tjombe en
Kassafoeboe.



Kennismaking met de nieuwe voorzitter
Rienk Sijbrandij
Op vrijdag 24 oktober jl. had ik in de mooie theekoepel van De Windotter een gesprek met Rienk Sijbrandij, die nieuwe voorziter van
stichting ’s-Heren Korenmolen te IJsselstein en stichting Vrienden
van de Windotter. Hij volgde in het afgelopen voorjaar Bert Murk
op, die tien jaar voorzitter was en nog steeds lid is van het algemeen
bestuur.

Dit molengeheugen is door Wim van Sijl
gereflecteerd in een configuratie, die
samengesteld is uit het molenemplacement
als reliek, twee messing platen van 10 x 20
cm aan de binnen- en buitenmuur van de
koepel als drager en twee teksten. Op de
messing plaat aan de buitenzijde staat: ‘HAT
ZIJN OPSLAG BIJ DE MOLENSTOMP’ en
de gesproken tekst in de memorecorder, die gemonteerd is op de messing
plaat binnenin de koepel luidt: KOOT: HIJ
HOEMPTE BIJ DE NAMEN LOEMOEMBA,
TJOMBE, KASSAFOEBOE.

Rienk Sijbrandij
Rienk Pieter Sijbrandij (spreek uit: siebrandie) werd op 17 januari 1973 geboren
in het Duitse Blomberg (circa 40 km ten oosten van Bielefeld). Zijn vader was
verbindingsofficier in het Nederlandse leger en woonde en werkte een aantal
jaren in Blomberg vlakbij het ‘ijzeren gordijn’, de grens met de toenmalige DDR.
Na die periode wilde zijn vader in het centrum van Nederland gaan wonen om
zo gemakkelijk naar de verschillende legerplaatsen te kunnen reizen. Zo kwam
Rienk op 2½-jarige leeftijd in IJsselstein terecht en was meteen verknocht aan het
stadje aan de Hollandse IJssel.
Rienk ging met veel plezier naar basisschool De IJsselsteen en volgde daarna
het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Na twee keer te zijn uitgeloot voor de
medicijnenstudie ging hij maar rechten studeren aan de Universiteit Utrecht.
Als meester in de rechten werkte hij twee maal vijf jaar op advocatenkantoren
in Amsterdam en Utrecht. Sinds 2005 heeft hij samen met zijn compagnon een
eigen kantoor op de Maliebaan in Utrecht: Sijbrandij De Waard Advocaten,
gespecialiseerd in letselschade.

In 1998 leerde Rienk Marlieke Endert
kennen, een echte IJsselsteinse die net
als hij maar heel kortstondig in Utrecht
op kamers woonde, want er gaat immers niets boven IJsselstein! In 2004
trouwde Rienk met Marlieke en ging
met haar wonen in de Jacob van
Heemskerckstraat in de IJsselsteinse
wijk Panoven. Vanuit hun erker kijkt
het paar prachtig uit over de IJssel.
Rienk speelt zaalvoetbal, doet veel
aan fitness en is in IJsselstein behalve
met zijn functies in de besturen van de
molenstichtingen actief in de Lions Club.
Een week na ons gesprek, op 14 november 2008, werd het eerste kind
van het echtpaar Sijbrandij geboren:
dochter Noortje. Gefeliciteerd Marlieke
en Rienk!



De Windotter
Rienk was van 2002 tot 2006 gemeenteraadslid voor de VVD, maar stelde
zich in 2006 niet meer verkiesbaar.
Zijn broer Marcel kwam wel op de
verkiezingslijst en zit nu voor de VVD
in de gemeenteraad. Door zijn werk
als gemeenteraadslid kwam Rienk met
veel IJsselsteiners in contact en werd
begin 2003 gevraagd om toe te treden
tot het bestuur van de stichtingen
’s-Heren Korenmolen en Vrienden
van de Windotter. Rienk zei graag
‘ja’ en vindt het heerlijk om met
zulke enthousiaste mensen bezig
te zijn met het in stand houden
en laten draaien van dat prachtige
IJsselsteinse monument: korenmolen
De Windotter.
Toen hem eerder dit jaar werd gevraagd
het voorzitterschap over te nemen,
stelde Rienk als voorwaarde dat hij niet
alleen op de molen wilde passen, maar
dat hij aan de toekomst wilde werken
aan de hand van een nieuw beleidsplan
met ambities voor de komende tien
jaar. De scheidende voorzitter had
immers ook vanuit de beleidsnotitie
1998-2008 doelgericht kunnen werken
aan de realisatie van de lange termijnplannen. Rienk Sijbrandij nam op

13 juni 2008 tijdens de viering van het
20-jarig jubileum van het korenmolenbedrijf het voorzitterschap over. Hij
begon als voorzitter met het schrijven
van de beleidsnotitie De Windotter
2008-2018 met de toepasselijke titel
GANG BLIJFT ALLES.
GANG BLIJFT ALLES
In de beleidsnotitie staat een korte
terugblik op de afgelopen tien jaar,
waarin de Windotter erin slaagde de
moderne ontwikkelingen op de voet te
volgen, waardoor de financiële situatie
zich dusdanig ontwikkelde dat de
Windotter sinds twee jaar zonder geldelijke steun draait van de gemeente
IJsselstein. In een vooruitblik pleit Rienk
voor het op orde hebben en houden
van de verzekeringsportefeuille om
zich te wapenen tegen de toenemende
claimcultuur. Het zal misschien nodig
zijn het monument De Windotter af te
scheiden van het molenbedrijf en in een
aparte stichting onder te brengen. Na
enige paragrafen over de samenstelling
van het bestuur, de gezonde financiële situatie, de goede staat waarin het
monument De Windotter verkeert en
de consolidatieaspecten betreffende
het molenbedrijf en de molenwinkel is
er in de beleidsnotitie ruime aandacht
voor de ambities.
Allereerst pleit Rienk voor een uitbreiding van het aantal onlangs gescreende
Vrienden van de Windotter van 1200
naar 2000. Daarvoor zullen nieuwe
acties op touw worden gezet net als
gerichte acties voor het werven van
nieuwe participanten die jaarlijks een
bedrag doneren en in ruil daarvoor
één of tweemaal per jaar de theekoepel gratis mogen gebruiken. Een ander
voornemen is het vervangen van de
gedateerde website van De Windotter
door een nieuwe interactieve site,
waarbij het publiek online de actuele
prijzen moet kunnen bekijken en een
bestelling moet kunnen plaatsen. In
samenwerking met pno design wordt al
gewerkt aan de uitwerking van dit idee.

Een tweede molen in IJsselstein?
Voor de langere termijn nam Rienk
Sijbrandij in zijn beleidsnotitie een idee
op dat tijdens een vergadering in de
tuin van één van de bestuursleden door
Bert Murk was geopperd: ‘Waarom
adopteren wij niet een andere voormalige molen in IJsselstein om een
mogelijke herbouw van die molen in
gang te zetten?’ Het bestuur heeft
inmiddels de beleidsnotitie 2008-2018
GANG BLIJFT ALLES omarmd, inclusief
de ambitie om een tweede molen te realiseren. Een eerste snelle inventarisatie
maakte duidelijk dat gekozen zal moeten worden tussen poldermolen De
Hoekse Molen bij de Knollemanshoek
en poldermolen De Voormolen bij de
gelijknamige camping. Beide molens
liggen langs een veelgebruikt recreatief fietspad. De Hoekse Molen
was een achtkantige buitenkruier, die
in 1801 een door brand verwoeste
wipmolen verving en in 1924 werd
gesloopt en vervangen door een
elektrisch watergemaal.
De gedachten gaan echter in eerste
instantie uit naar het herbouwen van
De Voormolen, een wipmolen aan de
Broekse- of Molenvliet, die het water
uit de polder Broek en Lage Biezen in
de IJssel pompte. Aan het einde van het
caravanpark verraadt een betonplaat
de plaats waar de molen stond. Een
ideale plek, pal langs de IJssel en niet
te ver van de stad, voor een volledig
in oude pracht herbouwde wipmolen
als IJsselsteins monument en toeristische trekpleister van formaat. ‘Je ziet
de rustende fietsers en wandelaars al
genieten en foto’s maken in de theetuin
van de Voormolen’, verzucht Rienk, die
zich samen met zijn medebestuursleden enthousiast zal inspannen om de
haalbaarheid van deze grote ambitie
te onderzoeken.
Hans Ellenbroek.

Bloemen, felicitaties en waarderende woorden van de voorzitter Rienk
Sijbrandij voor Joop Murk. Op 24 oktober was het precies 10 jaar geleden dat Joop Murk zich als vrijwilliger bij de molen meldde. Daarom
stonden de molenaar en het dagelijks bestuur Joop op te wachten om
hem in het zonnetje te zetten. In de molenkamer was er koffie met
gebak terwijl de verhalen over 10 jaar vrijwilliger naar boven borrelden. En toen was het tijd, vond Joop, om weer aan het werk te gaan:
meelscheppen voor de molenwinkel.
R ienk Sij
brandij

samen m
et Joop M
urk

Moedwillige vernieling van een rijksmonument
Wie bij Knollemanshoek het smalle
fiets- voetpad richting Blokland kiest,
passeert de plaats waar de Hoekse
Molen, samen met de Voormolen en
de Achtermolen het water bemaalde
uit de voormalige polders Broek en
Lage Biezen en Neder-Oudland. Deze
achtkantige buitenkruier deed zijn
werk totdat een elektrisch gemaal in
1924 de polderbemaling overnam. De
Hoekse Molen werd voor een groot
deel gesloopt; een muur van ongeveer
een meter bleef gehandhaafd als cultureel erfgoed voor het nageslacht.
Een monument op een prachtig plekje,
omringd door weilanden en maïsvelden.
Fietsers en wandelaars lassen op deze
bijzondere plek vaak even een pauze
in, om in alle rust even weg te dromen.
Het heeft ook wel wat om op zo’n
nostalgische plek, zittend op de oude
molenmuur, te genieten van de stilte
en het prachtige weidse polderlanschap.
En dan ineens krijgt iemand het in zijn
hoofd om aan deze muur te gaan ‘knagen’.
De man zit dan op zijn gemak de muur
te bewerken met iets als een vijl. Niet
bikken, nee losschuren. Alle steentjes
die er onbeschadigd van af komen,

worden in een rode plastic vouwkrat
gestapeld, welke achterop zijn fiets
op de bagagedrager is bevestigd. Wat
wil hij met die steentjes en waarom vernielt hij een rijksmonument?
Dat is strafbaar, zou hij dat weten?

Dit is geen baldadigheid van de jeugd,
nee het is een al wat oudere man die
van deze prachtige muur een gatenkaas
maakt, hoe hààlt hij het in zijn hoofd.



Het heeft Hare Majesteit behaagd…
Dit jaar regende het rond Koninginnedag lintjes binnen het Molenbestuur.
Twee bestuursleden werden koninklijk
onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Dat zegt wel iets
over de inzet en betrokkenheid voor
De Windotter en het molenbedrijf.
Netty Aarendonk kreeg de versierselen
opgespeld als waardering voor haar
nauwgezette en betrokken inzet als
secretaris van het Molenbestuur;
Bart Rietveld vanwege zijn jarenlange
intensieve ondersteuning en (schrijf)werk bij de Historische Kring
IJsselstein. Daarnaast heeft Bart zitting
in het Molenbestuur en in de redactie van Windotternieuws. Inmiddels is
Bart tevens bestuursvoorzitter van de
Historische Kring IJsselstein.
Proficiat Netty en Bart en geniet van jullie Oranjebittertjes op Koninginnedag.

Unieke cadeautjes in de molenwinkel
Met de cadeaumaand in het verschiet laat de molenwinkel Sinterklaas
en de Kerstman niet in de kou staan. Leuke verrassingen te kust en te
keur. Iemand verrassen met een uniek IJsselsteins product? Altijd een
schot in de roos. Feestpakketjes voor kinderen, voor enthousiaste bakkers, voor dorstige bierdrinkers, voor souvenirjagers, voor sfeermakers,
voor (bak)boekenlezers en ga zo maar door; voor ieder wat wils dus.



Gerda van Jaarsveld is een van de vele
vrijwilligsters die trouw iedere week in
de molenwinkel staat: “Vanaf het begin
en altijd op de zaterdag”. Waarom
vrijwilliger in de molenwinkel? Gerda:
“Het is echt leuk werk. Het contact
met mensen, iets doen voor een goed
doel en dan wel op een heel bijzondere plek. Want zeg nou zelf zo’n
molen met molenwinkel is toch wel
heel uniek”. Terwijl Gerda haar verhaal doet loopt ze al pratend door de
winkel, attributen verzamelend voor
‘haar’ pakketjes. “Op zaterdag is ‘t
altijd gezellig druk”, zij spreekt uit
ervaring, “We hebben constant aanloop en als het even rustig is, ga ik
echt niet stilzitten er is altijd wel
wat aan te vullen, in te scheppen of
leuke cadeaupakketjes te maken”.
Er hangt een gezellige sfeer in de
winkel, bezoekers lopen in en uit.

meel onderin het wandelwagentje te
proppen. Er belandt een 5 kg zak
Volkorenmeel naast de kleine in de
wagen. En tijdens deze bedrijvigheid in
de winkel staat in een broodbakmachine

Bakervaringen worden uitgewisseld en
adviezen gevraagd. Terwijl mamma het
meel koopt mag de kleine meid in
de souvenirhoek iets leuks uitzoeken.
Trots staat ze bij de toonbank met een
grappig molentje waarvan ze de wieken
uitbundig laat ronddraaien. Het lukt
een vader met moeite om al zijn zakken

een meergranenbrood te bakken
met als gevolg: een heerlijke geur van
versgebakken brood. Zodra het brood
gereed is, kunnen de winkelbezoekers
zichzelf verwennen met een vers hapje.
In het midden van de molenwinkel
staan allerlei cadeau-ideeën uitgestald.
Uiteraard is het ook mogelijk om zelf

een cadeau samen te stellen. De vrijwilligers achter de toonbank geven graag
(prijs)advies en maken er een mooi
pakketje van. Dat een origineel cadeautje niet prijzig hoeft te zijn, blijkt wel
uit de prijskaartjes die eraan hangen.
Cadeausuggesties: Een kinderbakpakket (pannekoeken – speculaas – moccaboontjes etc.) ; flesjes Windotterbier
in cadeauverpakking (Bokbier, Tripel,
Blond en Wit), een bakvorm gecombineerd met bakingrediënten; (brood)
bakboekjes; De molenwinkel mag trots
zijn op haar bijzondere assortiment
bakvormen, -vormpjes en –platen.
Een bakplaat met daarop
twaalf mini-tulbandjes
of twaalf mini muffins.
Voor appeltaart een grote
springvorm, maar er zijn
ook minispringvormpjes.
Cake- en brood-blikken en
mini-cakeblikjes. Een bakvorm
om twee of drie stokbroden
in te bakken of in af te bakken.
Leg zo’n bakvorm naast een of
meer cake- of broodmixen, doe
er nog wat mokkaboontjes of
speculaasmix bij en een wel zeer

bijzonder molencadeau is geboren.
Oh ja, en wat te denken van een speculaasplank met speculaasmix? De ideeën
zijn oneindig, mogelijkheden te veel
om op te noemen. Gewoon dus even
de molenwinkel binnenstappen en de
fantasie de vrije loop laten.
Succes verzekerd!

Nationale Molen- en Gemalendag
begon in IJsselstein
Het startschot voor de Nationale
Molen- en Gemalendagen werd dit
jaar gegeven op 8 mei 2008 vanuit
De Windotter. Terwijl de drie vrijwillige molenaars zaten en zwoegen en
zweten op hun examen, was het in het
Molenplantsoen een ontspannen en
feestelijk happening. Het IJsselsteinse
Zeemanskoor deed daar nog een swingend schepje bovenop. Dit keer draaide alles rond het thema ‘Ambachten’
en omdat de jeugd de toekomst heeft
werd er breed geknipoogd naar deze
jeugdige toekomst. Dit kreeg handen

en voeten met IJsselsteinse kids van de
Buitenschoolse Opvang. Zij pimpten hun
T-shirt met een molenplaat, maakten in
de vorm van een prijsvraag een dictee
over de molen, bakten broodfiguurtjes
met meel van de molen en genoten
in het Molenplantsoen van spelletjes
als zaklopen en (molen)meelhappen.
Burgemeester Patrick van den Brink las
een verhaal voor uit ‘Molen Mythen’.
De twee prijswinnaars van het molendictee, Brinn van Loenen en Jaouad
van Vliet kregen dit prachtige verhalenboekje als prijs.’
Burgemeester Patrick van den Brink
met de twee prijswinnaars.

Even voorstellen…
Astrid Cats, de nieuwe bestuurssecretaris
Een tik van de molen.
Je heb je nog maar nèt gevestigd
in je nieuwe woonplaats en dan
word je al benaderd met de vraag
of je bestuurssecretaris van het
Molenbestuur wilt worden. Dat
overkwam Astrid Cats, full-time
werkend in de organisatiestructuur bij Het Branche Bureau
in Baarn, free-time wonend en
levend in IJsselstein.
Ze is niet geheel onbekend met haar
nieuwe stek: ”Mijn familie woont al
veel langer in IJsselstein. Dus de molen
had ik al een keer bezocht en nog
vaker bewonderd. Prachtig, om zo’n
monument in je stad te hebben staan”.
Maar Astrid vindt het er ook heel
gezellig: “Dit hele stadje doet mij wat.
Ik ben het met mijn ouders eens als zij
steeds weer reageren met: het lijkt wel
alsof je hier op vakantie bent. Heerlijk
om door zo’n vriendelijke en levendige
stad te lopen. En waar je ook bent,
altijd komt de Windotter wel weer om
de hoek kijken”.
En zo komt Astrid weer terug op
de molen, het molenbestuur en
haar nieuwe vrijwilligersbaan: bestuurssecretaris van Stichting ’s Heren
Korenmolen.
Voorzitter Rienk Sijbrandij benaderde
haar. Het bleek van een leien dakje te
gaan, een paar oriënterende gesprek-



ken waren voldoende: “Ik was al direct
enthousiast. Een bijzondere uitdaging
om een bijdrage te mogen leveren
aan het reilen en zeilen van zo’n
mooi monument.”
Vanaf april 2008 is Astrid zich langzaam maar zeker in gaan werken:
“Nou laat dat langzaam maar zeker
eigenlijk maar weg. Ik had het gevoel
dat ik gelijk in het diepe belandde.
Bestuursvergaderingen, de jubileumviering, het nieuwe beleidsplan, de
Voormolen weer in haar oude glorie
herstellen, BBQ met de vrijwilligers…
er kwam ineens veel tegelijk op mij af.”

Een halfjaar later…: “Ik ben nog steeds
laaiend enthousiast. Alle bestuursleden,
de molenaar, zijn vrouw, de vrijwilligers
in de winkel, het lijkt wel of ze allemaal
een tik van de molen hebben gekregen.
Zo gedreven, zo enthousiast, leuke
sfeer, gezellig team. Dit roert mij, ik
voel mij hier prettig bij. Ik vind het echt
een eer om binnen zoiets moois mee
te mogen draaien en te werken aan de
toekomst.”
Astrid ziet het als haar taak om de
komende tien jaar ervoor te waken
dat het molenbedrijf goed op de kaart
blijft staan.
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Openingstijden molen:
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Gevulde speculaas
Benodigdheden:
voor het deeg				
250 gram
speculaasmix		
125 gram
roomboter of margarine		
voor de vulling
200 gram
amandelspijs
geraspte citroenschil
1
ei

voor de decoratie
hele amandelen of
amandelschaafsel

Vermeng allereerst de amandelspijs met een gedeelte van het ei (de rest is
voor de decoratie) en het citroenrasp.
Voeg de boter (hard) toe aan de speculaasmix, snijd deze in stukjes met
twee messen. Kneed vervolgens alles tot een soepel deeg. Maak van dit deeg
2 gelijke ballen en rol ze uit tot 2 ronde lappen. Leg 1 lap in de beboterde
en met bloem bestoven springvorm. Verdeel hierop de amandelspijsvulling.
Dek dit af met de andere deeglap.
Decoreer nu de bovenkant met de hele amandelen of het amandelschaafsel
en bestrijk tot slot het geheel met het restje ei.
Plaats de springvorm op een rooster op de onderste richel van een matig
warme oven (180º) en bak de speculaas in 40 minuten gaar.
Veel bakplezier! Alle ingrediënten zijn in de molenwinkel verkrijgbaar

Meeltjes
@ Nieuwe oogst
Iedere jaar is het in augustus spannend,
wat doet de tarwe. Veel regen, slechte
oogst en een laag eiwitgehalte, dit geeft
altijd problemen met het rijzen. De
Groningse tarwe is evenals de oogst
2007 niet goed genoeg. Opnieuw komt
de tarwe van de enorme graanvelden
in Noordoost Duitsland. De bakaard is
uitstekend en hij maalt mooi weg met
de steen.

@ Stageloper uit Oostenrijk
In Oostenrijk staan nog maar 2 complete
windmolens, dit vernamen wij na een
bezoek vorig jaar winter van Helmut
Bergmann uit het Oostenrijkse plaatsje
Retz. De molen daar was van zijn
grootvader en staat sinds mensenheugenis stil. Een grote restauratie is dan
ook noodzakelijk. Helmut Bergmann
heeft afgelopen zomer een midweek
meegedraaid op de Windotter om op
die manier zijn kennis en kunde wat op te
vijzelen. In een later Windotternieuws
komen we terug op dit project. Voor
2009 staan er nog een aantal molenlessen, dus retourtjes Retz – IJsselstein,
op het programma.

@ Nieuwe molensite
De website van De Windotter krijgt een
update. Deze site is al weer heel wat
jaren in de lucht. Vooral het winkelgebeuren en het productieproces ko
men meer naar voren. De nieuwe site zal
nog in dit lustrumjaar te bezoeken zijn.

@ Ontbijten met politie
en brandweer
Medio oktober: Week van het Brood.
Hier spelen we als molenbedrijf ieder
jaar op in met gasten aan tafel. Dit jaar
zat onze IJsselsteinse Brandweer en
Politie aan het ontbijt in de theekoepel.
De samenwerking op verschillende vlakken kwam aan de orde. Het was lekker,
nuttig en voor alle partijen leerzaam.

@ Mosterdmolen op vakantie
Afgelopen zomer waren we als gezin
op vakantie in de Eifel (Duitsland).
Daar zijn we op bezoek geweest in
een echte mosterdmolen. Deze molen
staat in Monschau aan een snelstromende beek. Een met water aangedreven
molen dus. Hier wordt dagelijks mosterdzaad gemalen, met speciale stenen,
waarna het vermengd wordt voor verdere verwerking. Bij de molen was een
leuke winkel met verschillende soorten
en smaken mosterd.

@ Vrienden bedankt
Dank aan alle Vrienden die meer dan
het contributiebedrag hebben overgemaakt. Als u uw bijdrage voor 2008
bent vergeten te voldoen, kan dat nog
steeds. Geld blijft nodig voor ons kostbare monument. Onderhoud is prijzig,
alles is handwerk en kost veel tijd. Op
dit moment is molenmaker Jan Wilten
de molenwieken aan het schilderen,
waarna er aan het gaandewerk nog wat
hersteld zal worden. Zo houden we
ook voor het komende jaar de Gang er
weer in.

