Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg
heropening molen Entreprise te Kolham, 15 september
2012

Allen hartelijk welkom!
Een nieuw begin voor de Entreprise
Vandaag staan de molens van de Slochter Molenstichting in het
zonnetje.
Maar liefst drie van de zes molens die de molenstichting
beheert zijn in de afgelopen twee jaar gerestaureerd. Twee
daarvan zijn eerder vandaag geopend en nu staan we bij de
derde en laatste molen. En beslist geen kleine!
De imposante korenmolen van Kolham hoort tot de hoogste
molens van de provincie Groningen. Ruim 12 jaar terug, op
maandag 19 juni 2000, maakte een grote brand een einde aan
de oude molen van Kolham. Het werd een nationaal nieuwsitem. Een brandende molen heef nou eenmaal nieuwswaarde.
Nederland en molens: die twee horen gewoon bij elkaar. Het
bestuur van de Slochter Molenstichting besloot de dag na de
brand al tot herbouw. Kolham zonder de vertrouwde molen?
Dat kon niet. Maar de naam van deze molen - de Entreprisebleek juist gekozen. Waarom? De beslissing tot herbouw was in
5 minuten genomen; het bleek al met al een hele 'onderneming'

om dat doel te realiseren. Het kostte bijna 10 jaar aan
voorbereiding en vergaren van voldoende geld om de herbouw
mogelijk te maken. De aanhouder wint, zoals u ziet, en allen die
op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het herstel
mogen tevreden zijn over het resultaat.
De Entreprise pronkt als vroeger weer hoog boven Kolham. Nu,
met het uiterlijk van de jaren 50, maar gerestaureerd met
nieuwe materialen. De sfeer van een oude molen zal met de
jaren wel weer terug komen. Aan de onderbouw is alleen het
hoogst nodige hersteld en daar toont de molen nog het gebruik
in de afgelopen honderd jaar. Het contrast is voor de bezoeker
duidelijk te zien en dat maakt het interessant. Want molens
lijken wellicht op elkaar, maar elke molen is uniek, vertelt zijn
eigen verhaal en is daarmee een bezoek waard. Het verhaal
van de Entreprise heeft u zojuist in kort bestek gehoord van de
secretaris van de molenstichting. Voor mij is het bijzonder om
met de openingshandeling een nieuw hoofdstuk in het verhaal
van de Entreprise te laten beginnen. Daarbij spreek ik de hoop
uit dat nog vele hoofdstukken zullen volgen!

