08_MET DE TIJD MEEGEGAAN
Aantal minuten
5
Aantal sprekers:
2
Taal:
Nederlands
SP1:

Ik begrijp het. Er zijn mensen die zeggen de tijd heeft hier stilgestaan. Maar dat is niet
helemaal waar.

SP2:

Nee, dat is niet waar.

SP1:

Nee, want uiteindelijk zijn jullie ook wel met de tijd meegegaan in allerlei opzichten.
Kun je daar iets over zeggen?

SP2:

Daarom zijn we er nog en daarom zijn al die andere molenaarsbedrijfjes er niet meer.
Toen ik hier pas was waren dat dan over het algemeen vaak nogal wat handelsbedrijfjes,
maar die waren allemaal nog in functie. De Regt in Koudekerke die had dan die winkel
opgezet, dus daar kon hij redelijk goed van leven. Maar je had De Visser hier in
Meliskerke, had een fouragehandel. Kwekkeboom Aagtekerke, Minderhoud
Oostkapelle. Ja, de generatie die actief was die stopte, maar de kinderen zagen er geen
brood in om het over te nemen. Dus dat is allemaal gewoon gestopt, zoals dat er zo
veel molenaarsbedrijfjes gestopt zijn. Er was eigenlijk te weinig emplooi voor. Je kon
de kost er niet meer mee verdienen.

SP1:

Hoe hebben jullie dat dan wel gedaan?

SP2:

Ja, natuurlijk ook die tarwemaalderij was eigenlijk een stabiele basis met die bakkerijen.
En dat deden de meeste molenaars niet meer, die deden alleen maar handelen. En dat
malen, ja, dat is eigenlijk misschien ook een toevallige bijkomstigheid. Maar goed, omdat
mijn vader en mijn opa daar altijd actief in gebleven zijn, dat waren eigenlijk altijd wel
een beetje de betere bedrijfjes ook.

SP1:

Ja.

SP2:

Er was nog wel wat geld in te verdienen. Bij de boeren moest het altijd maar goedkoper
en goedkoper.

SP1:

Ja. Ja. Ook modern, nou ja modern, dat zal ook wel alweer een paar jaar zijn, is een
webshop.

SP2:

Ja. Dat is waar. Dat ben ik eigenlijk nog vergeten te..

SP1:

Wanneer is die begonnen?

SP2:

Dat doet onze zus ook, die is daar erg actief in. Ja, wanneer zou die begonnen zijn.. Een
jaar of drie, vier geleden denk ik.

SP1:

Ja.

SP2:

We hebben toen een site laten bouwen, en die jongen die wilde ook gelijk een webshop
erbij starten. En ja, dus eigenlijk een combinatie van toen is dat ook opgezet. En vooral
met coronaperikelen is dat behoorlijk gegroeid. Je kan nu weer, het gaat met
golfbewegingen, in maart, april afgelopen jaar hebben we hem verschillende keren dicht
moeten doen, omdat dat gewoon explodeerde als het ware. Collega Jochijms van de
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Zuidmolen in Groesbeek die is ook heel erg actief op dat gebied. Nou ja, daar was het
dus precies hetzelfde. Die konden het ook helemaal niet aan en wij ook niet.
SP1:

Hm, dat is toch wat?

SP2:

En dat hadden we nog nooit meegemaakt. Op een gegeven moment stonden er
tientallen bestellingen natuurlijk open. En ja, die mensen hebben allemaal betaald, dus
ja, die kun je natuurlijk niet eindeloos laten wachten. Ik bedoel, dat kan wel eens een
week, of tien dagen, daar hebben de meesten dan ook nog wel begrip voor. Dus ja, na
een paar maanden toen er weer wat mocht natuurlijk afgelopen jaar zakte dat wel wat
af. Afgelopen zomer hadden we toch elke dag bestellingen. Afgelopen najaar trok dat
toch ook weer behoorlijk bij, afgelopen winter, tot eigenlijk nu toe. De laatste weken
kan je weer merken dat het iets vermindert omdat natuurlijk de mensen weer wat
meer mogen.

SP1:

Ja. Ja.

SP2:

Ze mogen weer wat meer eropuit.

SP1:

Ja.

SP2:

Terrassen gaan weer open en dat is gelijk dan weer van invloed. Maar niettemin hebben
we toch ook een heel stel door het hele land, en ook wel in het buitenland, die via de
webshop bestellen. Dus ja, dat is natuurlijk ook iets. Ja, om zoiets op te zetten is best
wel.. kost veel tijd en energie, maar het heeft wel zijn vruchten afgeworpen.
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