Nico’s 100-molens toer ook naar Hilvarenbeek
Voorzitter De Hollandsche Molen bezoekt De Doornboom
Nico Papineau Salm is voorzitter van vereniging De Hollandsche Molen, die volgend jaar een eeuw
bestaat. Het leek hem een mooi idee om honderd van de ruim duizend molens die in ons land nog
resten, te bezoeken. Met het openbaar vervoer of de fiets, want in de sfeer van deze monumenten,
ze draaien op natuurlijke wijze gewoon op de wind of het water. Als 67e molen van deze toer was op
dinsdag 8 november De Doornboom aan de beurt. Nico sprak er met molenaars Bart Hoofs en Onno
Wubbels en met Bert Brok, die namens de eigenaar, de gemeente Hilvarenbeek, betrokken is bij de
windmolen.
Door Kees van Kemenade
“Wat mijn bevindingen zijn, na de
rondleiding en de gesprekken?” Nico
Papineau Salm hoeft er niet lang over na
te denken. Hij heeft als voorzitter van de
vereniging De Hollandsche Molen al zoveel
wind- en watermolens bezocht dat hij
vergelijkingsmateriaal genoeg bezit. “De
Doornboom ziet er fantastisch uit. De
constructie, de techniek alles is op orde.
Het viel me ook op hoe schoon het hier is.
Belangrijk vind ik ook dat de relaties met
de gemeente zo goed zijn. Die
betrokkenheid is van het grootste belang.
Maar er zijn meer punten: een hecht team
van vrijwillige molenaars die altijd een
beroep kunnen doen op derden als het
nodig is. Afnemers van het meel dat hier
op duurzame wijze wordt gemalen en dat
die bakkers het ook op tijd geleverd
krijgen. Wat mij ook erg opviel was het
hele ensemble op deze plek: de
Doornboom met daarnaast het museum
en de heemtuin, en de oude historische
smalle weg met de kleine huisjes. Een
prachtig geheel!” Is er dan ook nog een
kritische noot? Iets wat verbetert zou
moeten worden? “Ik ben hier niet op een
inspectietoer, dat is niet mijn taak. Maar wat ik graag zou zien is dat er meer jonge molenaars bij
betrokken worden. Het team hier doet het geweldig, maar wij streven ook naar continuïteit. Dus trek
jongeren aan!”
Natuurlijke energie
De Hollandsche Molen overkoepelt de ruim duizend wind- en watermolens die nog resten in dit land.
Ooit waren er veel, veel meer, maar toen hun techniek in de loop van de vorige eeuw verouderd
leek, werden vele van deze monumenten, die ons land veel welvaart brachten, gesloopt. Een lot dat

ook de windmolens in onze gemeente trof. De oorlogshandelingen in 1944 betekende een tweede
aanslag op ons molenbezit. Gelukkig kwam er een eeuw geleden een kentering. Eerst nog aarzelend,
vanaf dat De Hollandsche Molen werd opgericht, maar sinds de jaren zestig begon iedereen het
belang te begrijpen. Het is een tastbare herinnering aan ons verleden, toen alle energie op een
natuurlijke wijze werd opgewekt. Die waardering bleek ook in Hilvarenbeek, die De Doornboom
kocht in 1967 en hem volledig liet restaureren. Een team van enthousiaste vrijwillige molenaars zorgt
er sinds die tijd voor dat De Doornboom in bedrijf is, want niets is slechter voor dit monument dan
stilstand.
Werkende molens
Nico Papineau Salm en zijn vereniging dragen dit ideaal uit: werkende molens die functioneren in de
gemeenschap, zonder angst voor hun voortbestaan. Er was dus voor de voorzitter heel wat te
bespreken met de gemeenteambtenaar en de molenaars. Hoe zit het met de biotoop? Een molen
moet ruimte hebben om de wind op te vangen. Vroeger stonden ze buiten het dorp, maar de
bebouwing rukt op en ook aanplant van bomen kan hinderlijk zijn voor de windvang. Hoe is de
afname van meel door particulieren en de bakkers georganiseerd? Natuurlijk kan een windmolen
zichzelf daarmee niet bedruipen, maar alle beetjes helpen. De samenwerking met de gemeente; wat
als er iets stuk is? Een grote of een kleine reparatie, want een oud monument heeft veel zorg nodig.
Vol van indrukken kon Nico eind van de middag weer huiswaarts gaan, op weg naar molen nummer
68. Zijn bevindingen over De Doornboom kun je lezen op www.molens.nl onder ‘Over Ons’.
In het kader van Nico’s 110-molens toer bezocht en bekeek Nico Papineau Salm de Doornboom.
De voorzitter (r.) van vereniging De Hollandsche Molen werd ontvangen door (vlnr) Bart Hoofs, Bert
Brok en Onno Wubbels.

