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SP1: Hoeveel uur werk zit er in, in het bedrijf nu?  

   

SP2: Totaal?  

 

SP1: Ja. 

 

SP2: Nou dat weet ik niet, maar ik werk toch wel zeventig, tachtig uur in de week. Ik heb 

voor de rest niet veel hobby’s, dus mijn tijd gaat daar praktisch allemaal in zitten. Maar 

goed, daar heb ik zelf ook voor gekozen. Maar het is zo, als je erbij woont ben je 

natuurlijk altijd vlug nog de klos, wil ik niet zeggen.. Als er ’s avonds een chauffeur komt 

en die is verlaat en die wil nog lossen dan help je hem. Moet er ’s avonds nog wat klaar, 

ja, vanuit de woning ben je in twee stappen in de maalderij, dus ja, het is heel verleidelijk 

om daar natuurlijk nog even, ‘even’, een bestelling klaar te maken. 

 

SP1: Hoe is het met het onderhoud van de molen, hoe gaat dat? 

  

SP2:  Onderhoud.. Ja, onze molen is eigenlijk nooit gerestaureerd geweest. De kap is er nooit 

af geweest. En we hebben hem nog steeds in eigendom kunnen houden omdat we hem 

eigenlijk altijd goed bijgehouden hebben. Er zijn natuurlijk ook subsidieregelingen voor 

tegenwoordig. En met wat grotere karweien, nou ja goed, heeft De Hollandsche Molen 

ook best wel een helpende rol gespeeld om fondsen te vinden. Zelf hebben ze natuurlijk 

ook via de Bankgiro Loterij tegenwoordig mogelijkheden om eigenaren financieel te 

ondersteunen.  

 

Vroeger was er een Rabofonds, hebben we ook wel eens geld van gekregen. Maar je 

moet natuurlijk als ie van jezelf is toch ook altijd een deel zelf betalen. Maar goed, hij 

zit bij ons in het bedrijf en de kosten kunnen we nog aftrekken voor het bedrijf. En hij 

genereert ook inkomsten voor het bedrijf natuurlijk. Dus je maalt ermee, ja, dan heb 

je geen energiekosten als je met de wind maalt. En tegenwoordig is dat natuurlijk 

allemaal weer hot, duurzaam.  

 

SP1: Ja. 

  

SP2: Er is niks schoner als windenergie. Nou ja, daar maken wij eigenlijk van oudsher gebruik 

van. Dus ja, dat vinden mensen om te beginnen al leuk natuurlijk. En ja, we doen een 

stukje onderhoud zelf. De molen is op zich niet zo groot. Als je een grote achtkante 

Groninger stellingmolen met een rieten achtkant en heel veel schilderwerk, een 

stelling, ik bedoel, daar zitten veel meer onderhoud en kosten aan dan aan een 

betrekkelijk kleine Zeeuwse grondzeiler.  

 

SP1: Ja. 

 

SP2: Dus dat is allemaal echt wel redelijk te behappen. Maar je moet het natuurlijk wel 

bijhouden. Als je hem natuurlijk vijftien of twintig jaar laat staan en je doet er niks aan, 

ja, dan dringt er al vlug grotere werkzaamheden op natuurlijk. En dan kun je het ook 

zelf moeilijker behappen natuurlijk. Want over algemeen moet je vaak toch ook zelf 

voorfinancieren. Dus het is allemaal wel te doen. Stichtingen doen het uiteindelijk ook. 

En ja, die krijgen het financieel dan toch ook weer rond.  
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SP1: Ja.  

  

SP2: Dus er zijn altijd wel mogelijkheden. Maar ja, als je hem in eigen beheer houdt dan heb 

je ook nog wel wat meer te zeggen natuurlijk als dat je hem… Ja, er waren vroeger 

wel collega’s die lieten de molen verinteresten. En als die dan voor schandaal stond dat 

er wat moest, dan verkochten ze hem maar aan de gemeente. Zo ging dat toen in de 

zeventiger, tachtiger jaren. En de gemeente die zorgde er van voor de rest voor. Maar 

ja, inmiddels heeft de gemeente Veere hier ook zes of zeven molens sinds de 

herindeling. En die hoeven ook geen molens meer, die hebben er genoeg.  

  

 


