Molen in Made: Hoop doet Leven

W I N D M O L E N S D E A A N J A G E R S VA N O N Z E
W E L VA A R T D O O R D E E E U W E N H E E N : D O O R
LOUW EIJBEN.
De molen die hiernaast staat afgebeeld zal u bekend
voorkomen. Maar niet alleen vlak bij die grote supermarkt in
Made staat een molen. Op soms de meest verrassende
plaatsen in onze gemeente treffen we nog molens aan. Made
kent zelfs nog een Molenplein. Daar is de molen dan wel al
weer meer dan honderd jaar verdwenen. Waar staan of
stonden al die molens? Waar dienden ze voor? Waarvoor worden ze nu nog
gebruikt? Hobbymolenaar en molenkenner Louw Eijben uit Lage Zwaluwe komt ons
hier woensdagavond 31 januari antwoord op geven.
Gedurende de lezing zal men terug gevoerd worden naar het begin van het
windmolentijdperk. Waar kwamen de windmolens vandaan en hoe zijn ze in Europa
en in ons land terecht gekomen? De ontwikkeling van de windmolen zal besproken
worden. Een aantal windmolens zullen in detail behandeld worden waaronder de
korenmolen, de poldermolen en de houtzaagmolen. Uiteraard zullen een aantal
bestaande en verdwenen windmolens in de gemeente Drimmelen de revue
passeren.
Wat hebben de molens voor ons land betekend? Ons land zou de vorm zoals wij die
nu kennen niet hebben gehad als wij niet over de windmolen hadden kunnen
beschikken. De industrialisatie van ons land heeft een grote vlucht genomen door de
windmolen. De huidige industriegebieden, werkgelegenheid en welvaart zijn daar het
resultaat van. De windmolen ging het verliezen van de gas- diesel- en elektromotor
tijdens en de industriële revolutie.
Ze zijn echter in een geheel andere gedaante weer helemaal terug. Elektriciteit kan
ermee worden opgewekt zonder dat dit ons fossiele brandstof kost. Toch is niet
iedereen hier weer blij mee. Er zijn voor- en tegenstanders van het plaatsen van
torenhoge windmolens in de polder. Zijn de tegenstanders van windmolens op een
bepaalde plaats “de Don Quichot’s van deze tijd”, of zal men zegevieren als
“Ivanhoe”, als de overheid naar hun argumentatie luistert? De lezing van Louw zal u
zeker helpen een nog gefundeerdere mening over dit onderwerp te helpen vormen.

