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SP1:

Goed, Walter, je hebt verteld hoe jij en je broers het bedrijf ingegroeid zijn. Maar je
vader was natuurlijk al een tijdje actief in het molenmakerswerk. Zou je nog kunnen
vertellen hoe zijn werkdag eruit zag en hoe het molenmakerswerk in zijn jaren er, zeg
maar, aan toe ging?

SP2:

Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Mijn vader is al molenmaker sinds 1960. Toen is
hij bij Ten Have aan het werk gegaan. Hij heeft de molenmakerij voortgezet in 1974. Op
dat moment alleen, hij was de laatste medewerker daar en hij heeft in zijn eentje het
voortgezet. Dat was in de tijd dat de molenrestauraties, zeg maar, weer opkwamen, dat
daar aandacht en geld voor kwam. Hij deed natuurlijk in die tijd ook al veel werk in
maalderij-installaties. Dat was het logische gevolg van de oude molenbouw.
Molens werden omgebouwd tot maalderijen en dat was het pad dat Ten Have ook mee
was gegaan. En daar zat hij ook in, hier in de buurt vooral. Maar ook het werk aan winden watermolens, traditionele molens, daar deed hij altijd nog veel in. En ja, toen daar
weer veel aandacht voor kwam, hebben ze hem ook wel gevraagd van, neem dan het
bedrijf van Ten Have over, want er is werk zat en we hebben jullie nodig, dus ga dat
doen en wij zorgen wel dat er werk komt. En zo heeft hij dat ook gedaan, in 1974
overgenomen, en toen werkte hij alleen.
Hij heeft ook heel lang alleen gewerkt, werkplaats was aan huis. Hij kon dus ook geen
grote klussen doen, deed hij ook niet. Dus echt grote restauraties, deden anderen, maar
hij maakte veel onderdelen, ook voor andere molenmakers, die daar weer niet aan toe
kwamen. En het onderhoud hier van molens in de buurt, die kreeg hij steeds meer
natuurlijk. En zo heeft hij heel lang alleen vanuit huis, zeg maar, gewerkt. Het woord
bestond toen nog niet, maar ZZP’er zou je kunnen zeggen.
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