VRAGEN VOOR DE TOEKOMST
VANUIT HET VERLEDEN

Verzoek:
Thema: Molens - nieuwe vragen uit onderzoek en samenleving.
Welke vragen voor het Netwerk Historisch Cultuurlandschap levert mijn
onderzoek/boek op?

Vraag:
Wat voor een soort molenverleden houden wij in stand
- m.b.t. molentypen
- m.b.t. molensoorten
- m.b.t. kennis er over
en moeten wij dat zo houden?
Op basis van:
• Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland 1500-1900 (2017)
• Een toekomst voor molens. Uitgangspunten voor de omgang met
monumentale molens (2018)

Voor veel meer informatie – en voor maar 30 euro:
Omstreeks 1600 begon in Nederland de
zegetocht van een nieuwe
windmolenindustrie die nergens ter wereld
haar gelijke had. Zij leverde een essentiële
bijdrage aan de uitzonderlijke welvaartsgroei
in de Republiek. Het grote succes van het
‘windregime’ biedt op zijn beurt een
belangrijke verklaring voor de late en trage
overgang naar het ‘stoomregime’ in de
negentiende eeuw.
In dit boek worden van beide
energietransities de overgang, het verdere
verloop en de betekenis voor onze
geschiedenis uitvoerig belicht. Het kenmerkt
zich door een veelzijdige benaderingswijze
en een brede geografische spreiding. Inzicht
en verklaringen worden gezocht in zowel de
veranderende omstandigheden als in de
deelnemende personen. En omdat de
windmolenindustrie zich ook in steden en
buiten Holland had verspreid, reikt het
verhaal veel verder dan de Zaanstreek.

De thema’s die ik uitgebreid aan de orde stel
– verklaringen voor het proces van introductie, diffusie (verspreiding) en verdwijning van
verschillende soorten industriewindmolens;

– de wisselwerking tussen de veranderingen in de windmolenbouw en de molentechniek
enerzijds en de ontwikkelingen in de windmolenindustrie als het geheel van bedrijfstakken
die er gebruik van maakten anderzijds;
– de stimulerende en belemmerende invloed van uitvinders en ondernemers en van
politieke en maatschappelijke instituties op het innovatieproces;
– de invloed van de veranderingen in bezitsvorm en bedrijfsorganisatie op de
ontwikkelingen in de windmolenindustrie;
– belemmerende en stimulerende factoren en actoren tijdens de transitie van wind- naar
stoomkracht;
– de betekenis van de windmolenindustrie voor de algemene economische ontwikkeling
van Nederland.
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1. Wat voor een soort molenverleden houden wij in stand
- m.b.t. molentypen?

E = korenmolen
F = hennepmolen

H = oliemolen
K = hennepmolen

De Rijp ca. 1640

Links hennepkloppers: achtkante grondzeilers en een stellingmolen,
rechts oliemolens: wipmolens (of standerdmolens?)
Standerdmolens en industrie-wipmolens verdwenen vanaf de achttiende eeuw

Gemiddelde bedragen aan windrecht in de Zaanstreek
en in de 'Rest' van Holland, 1597-1779.

Vanaf het einde van de zeventiende eeuw werden in Holland molenbedrijven
aanzienlijk groter gebouwd dan daarvóór.
 Wij houden voornamelijk een molenpark uit de laatste fase in stand
 Willen wij dat zo houden?

De binding tussen een molen en zijn plek en omgeving vormt een belangrijke
monumentale waarde, een waarde die geschaad wordt als een molen wordt verplaatst.
Het uitgangsprincipe van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed is dat molens niet
worden verplaatst.
(Een toekomst voor molens p. 6)
Juist daarom moet
paltrokmolen De Otter
worden behouden!

Voor de huidige molenbiotoop hoeft de Otter niet op zijn plaats te blijven staan.

Archief van Thesaurieren Ordinaris 1643 met negentien, voornamelijk, zaagmolens,
gelegen tussen de Kostverlorenvaart en de stadsgracht buiten de Zaagmolenpoort.

2. Wat voor een soort molenverleden houden wij in stand
- m.b.t. molensoorten?

Aantallen werkende windmolens
polder

381

koren

583

Koren plus

48

industrie

82

Totaal

1094

Min ca 2500 kleine
poldermolens, zoals tjaskers
en spinnenkopmolens

 In verhouding zeer
geringe aantallen
industriemolens, vooral in
Holland.
Een toekomst voor molens, p. 6 en
71

Monumentale molens in werkzame staat houden is en blijft een belangrijk
onderdeel van het rijkserfgoedbeleid. (Een toekomst voor molens, p. 6 )
Ook daarom moet
industriemolen De Otter
worden behouden!

Gezien het aantal gerestaureerde molens in Nederland wordt het reconstrueren
van nog meer molens door de rijksdienst niet nodig en
ook niet wenselijk geacht.
(Een toekomst voor molens, p. 6 )
Herstellen van het evenwicht vereist reconstructie !

De cultuurhistorische waarde van molens wordt niet alleen bepaald door materiële
zaken, maar ook door immateriële aspecten zoals de ambachtelijke werkwijzen van
molenaars en molenmakers (Een toekomst voor molens p. 51-52)

3. Wat voor een soort molenverleden houden wij in stand
- m.b.t. kennis er over?
Tevens merkte ik gedurende mijn onderzoek, dat het de meeste mensen om mij
heen aan basale kennis ontbreekt over wat toch een van onze nationale iconen is.
Dat iemand bij het noemen van soorten molens niet veel verder komt dan polderen graanmolens is geen uitzondering.
[…]
Daarmee is niet gezegd, dat maar weinig over windmolens wordt gepubliceerd en
belangstelling voor dit artefact uit het verleden ontbreekt. Integendeel zelfs.
[…]
Maar: het materiële artefact krijgt de meeste aandacht, de setting in een bredere
maatschappelijke context is meestal afwezig en het totaalbeeld ontbreekt of is
versnipperd.

Nijverheid met windkracht, 14-15
De RCE acht het van belang dat de bestaande hiaten in onze kennis over molens
worden ingevuld en zal op specifieke aandachtpunten een faciliterende dan wel
een actieve rol spelen.
(Een toekomst voor molens, p. 6 )

Uiteindelijk is het oogmerk van dit document: hoe brengen we de fascinatie voor
molens […] goed en breed over op […] de zeventien miljoen inwoners van
Nederland?
(Een toekomst voor molens, p. 6 )
 Hoe krijgt via ons molenbestand de historische betekenis van de
windmolenindustrie voor ons land evenveel aandacht als de molen als
monument?

Vraag:
Wat voor een soort molenverleden houden wij in stand
- m.b.t. molentypen: te eenzijdig; vanaf 1700
- m.b.t. molensoorten: veel te weinig industriemolens
- m.b.t. kennis er over: gericht op het individuele monument
en moeten wij dat zo houden?
Zo nee:
wat betekent dat voor bepaalde richtlijnen uit Een toekomst voor molens ?

