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fiendrik en dezes zoon Eendrlk.

- 1618 r geboortehuls ven ale zoon ven de laatetgen.
Eendflk, de zeeheltl Jan van An6ts1 .

III EIIIS DBI HIIBXRT aan <te Rlpe (naaet hulË ven lnetel) r

- 1556 r Ad.an van Hout .
- 1598 r Dirrkenlveduve van Aile! van Eoutgzoon Uillen.
- tot 1?09 I lír.A.yên der .A.ê, preaident_echepen.
- 171r-1785 ! pastoli e-
- 28 Juni 1l8l r afgebran<I.

Baa.rle -I{assèu-grens, 1 Juni 1975 ?. Dr. E<l. lof fel.<1.

N.l. 3it cle lezing over moleng op 2J raei J.1,. uaren de nul-
ilelaralie hÍsrbti aanv€zig varen nict tevreden. let het-
geen de apreker op d1o avontl hatl gezegal. E{l zond onr alc
volgende toelichti.ng.

L.!ql ER NAáST EIKE MoLElI \íEt EER ZArqpEOOp ?
Iïet vag 27 mei toen ik voor d.e E€enkundekring 'tDe Kon-

menderiJ C€!e!tÍ een voord.racht nocht koqpn houilen over rDo -leng Ín het nilieu van de neng. Door e eïi der arnyêzlgen
ben lk er lat€! attent oB genaakt,det hêt slot van die voor-
drecht vet rlelning hail veroorzaakt vooral blj do nuldera, die
op deze avonil aannezlg weren.Orutlat ik d.êt toch ve1 erg v€r-
velentl vj.nd nil ik probe!6n net e€n paar regelo terug tc ko-
nsn op wei lk gezegtl h€b.
De voortlracht sloot net ile opnerking, ilat lk niet geloof ilat
het ile vooruitgang van ile t€chr16k vea die ile echtèrultg8ng
van bet lol€nbeBtentl v$oolzaaktê. 'Dê aHepst. oolzee.k voo!
dle t eruggang la het .aatel aolens 1lgt in tte OPYATTIIÍC VÁf

E[ÍSE[ï, dl. tEÍ oI{RECE!E reenilen, tlat het h6bbon en gebruiLen
ven e€n yind- of vaternolen outlerwete veg. En oudat nlenÀnd
graeg voor gudervets vlItle dootgaen verdvesn ale ên€ lolen tll
tle andercí.
Uie dle ragels nog êena doorl.eest ![oet ontalekken dat lk n1.t
g€z6gd h€b dêt de XULDERS er zo ov€! alachten. Eet ïaren de
MENSIN. Eet 1a n{i bekend, det he61 ïat aultlers be.t op hun
nolen vll<len b1lven nalen. lÍear 'rm€nr von.d. tlet ult de t lJil cn
raa d.earon ook nlet bereid ds nulilcr eên r€chtlatlg loon ult
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te betalen voor het naLen op zijn molen nêest het werken in
een genoderniseerd bedliif.En het nealloon voor de nulder was

zd sleoht, dat men van hen niet kon verwachten op eigen kos-
ten tle nolen naaet het nieurre bed.rijf in stand te houden.
Vandaag aan d.e dê8 zien wil hoe rrnentr vee! waardering begint
te krjjgen voor het nelen op de sind- en waterrnolens. En nu
koroen ár hisr en d'aar ve1 nogelijkhetlen on de Íluld er naast
zijn noderne bedriif ook het ouie ntrêIwerktuig weer t€ la-
tàn bedi.enen. Nu kan nen er wel geld voor vinden zodat de

nulder die extra onkosten niet zelf hoeft te tlragen.
Ik bliif ervan overtuigd, dat heel nat vind- en uaternolens
gered zouilen ziin lenneer nsn bÍj de opkomst van dê stoonn&-
ihine, de verbrandlngs- en electronotor, ook naardering had
gehouilen voor het ei8en karekter van de nolen als maalwerk-
iuÍg. Af ríea d€ uul'der nooit betaald naar het verk dat hij
deeá, toch zouden veLen lran hen SrBag op de nolen zjin blïven
ï€rken. Uè8r onalat €r Seen stuk droog brood neer noee te ver-
dj.anen viel moesten zij ve} onschakelen op nieuYe n:rchines en

áe,i.rbii net pijn in het hètt het oude naal-velktuig verlaten'
ik word in die opvatti4g geeterkt als ik zie hoe tegenvoor-
aliËi v€er heel wat oude'Ëulders de kans aangrijpen die Seboden
rordt wanneer êrgens aen molen is gerosteuleeld' en nen
iernend zoekt die erraee wl1 gaan verken. En het is indrukvek-
kend te zien hos z{j net het naalverktuig ongaan op een Hiize
die hen typeert ale kenners en liefhebbers van het oudê
naalbedrijf.
OD a8n te geven hoe 8t€rk de waardering voJr de nuïder bii
h€t grotê publiek ln aleze t ital êên het groelen is liet 1k er
de volgen<le passège oP volSenr "Oe1ukkig keert het t{l no-
ncnteci ton Siirns te van de ïlnd- en vat ermol ens , ondat Itote
groepe! nenac$r 1166r POSITIEÍ' tegenovê! ktrlnÊE stap-n. Dear-
rnee ien dan ook alc *zendhoop 

r ili € naast elke aolen zou 118gen"
v ertlvllnen, rant dic uitatrukking staBt uít een perioder dat de

nultler helaaa nlet best aèngeschreven stond bij ziJn klanten.
Men verêacht hen ervan nesr graan achter te houtlen den hen
als rechtnatig naelloon toekcan. 0n toch volle zakken neel
te kunnen afLeveren zou h\t het net zand vernengil hebbenr dat
hÍj volgena boze tongen, eltijd in voorraad had. TegenvoorcliS
etaat ate nulder vêe! goêd aaageechreven an heel wat uensen
ult vêIerlei beroep€n volgen eeu opleialing tot vrljwillig mo-
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i:"ïï";"ui:"1:l.i"U" trid op bêhouden norens d.e wieken ueer

,r/ie de passa.ge doorleest ziet hoezeer d.e nentaLiteit ver-ï:i:'1"il-.j;.i,,"i]uillu". a" ,"ia"i-í""i ";. veinis voor het
nor"rrai"i 

"""U,,J"JI 
uoên had om iedereen tevred.en te stellen.

:i t 9n:kkid 
- ;id; :' #:, "Ë::Ëliif " ::::;_,ï;' *:" ;;;f il;ii::haal,cêt te Iezen staat. in rrËt 

-i""t;à"àlrilo"rr, 
" dorpsteven,,

;:;.;i;'":Í "il on"ï.on utz.tàó.";;"";;-;iï zelr nlet recht-
.11.'", 

t ;"e"i'. - ï"";;;s ft :ï:ïï"ï: ";';:j ;:,ff ;i*;:";jlí::weJ. te waarderen, rat 
"t]ijtt.r"r-o"ià"lX,i,^*ï" groepen nenaenuit allerlei beroeoen 
.het. zich tot ".i'""i-rskenen de oplei_dins te volgen tot vr\rwirlis ;"i;;.;;. ili.nai"n is d.e nul_

*:;r;::-ï:l*de.veinise ""r'tË '"iii";;; ;;;'' nos weet rat een
rk hoop dat deze enkele regels d.e nisvergtandá díe namin verhae-l zun gerezen kunnËn ,"Jn"r.il'i" opo"t van dlelêzing is on overal in het i".a iii"ï"a" tef"ngetefling enweardering voor nulderg te- stinuleiei. -lË" 

"""]' nenaen wêtennog tê weinig êf ven de nolen 
"n t"t--r"i-.n yee vèn de nul-der. Dearorn spdt het ;ail oprecht ;;;";;; ï. laatste regelevan njjn lezing,die ik rnocht- trouden i"-à"r"ïl,lX somrnigen eenverkeerde indruk zouden hebbe" ."À"i.tá"1="
drs.G. C.t{. fueli.eSiohietorisch Ine tuut
UTRltilll, Ni erlrre Grach t

der R. U.
187.

V.OiISIAG VAI{ vLlr DJ Ej;n ÊcÈLiE o Lr-tElrV E-RI}IG VAN

ï"Ë;::":l**F:^::.-1:itt:" van dê rreenkun<rekrins, d.el::; :*' :ï:- i:ni:i:l : -': "; ;;;;;;"; il ;i";ïïï:ÏliilllÍ;.Íi;:;i":u-:":1:ïlj ::q.::I:".aoo'"J" 
-"J;";;;i", 

";;:"Ë;'ffi "::i:wezi8e personen verrrel- svarrst u.le Qe ou aên-
van deze avóh.t ,-. ^ ÍllÍ,"- "n in net bijzonder a" 

"prut "";:: S:ï"ï::ï-u:.t:.g:_'*31r" 1,." n", ii"nilíllï:;r";":ïi:ï:ï
Iïl ll"y"i::ll1':1r-"," otreciril ;i; ;;;.,;il;il;:;rï:';;::
3:""il:;"3:à l"i"o"l-nll :::.11r:_ ;";-;"";;":"":;';:i"::Ë":;:;
oud-moL enaers .:Ï.:ffii:::::;-o'uu" de aanwezlgen te"onJen ";t;;" ;il"ïi;:

dit neÍ0en hier naar enkele puntên uit zijn int€ressante 1e_


