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Een jaar of tien geleden was er een 
veiling van een verzameling foto's uit
Apeldoorn, gemaakt in de periode 
1885-1894 door de bekende Haagse 
fotograaf Henri de Louw (1851-1944).
Ze waren genummerd en beschreven.
Daaronder bevond zich ook een mo-
len: "42 Molen Kanaal fa. Vorderman
vroeger Hendrik Berends". Die be-
schrijving maakte meteen duidelijk 
om welke molen het moest gaan: de 
molen van Vorderman aan het Kanaal
in Apeldoorn, waarvan de kale ste-
nen romp vele jaren bestond, totdat 
ook deze werd afgebroken. Het bij-
zondere is dat op de bewuste foto een 
achtkante stellingmolen te zien is, 
en geen ronde stenen stellingmolen 

zoals we de molen van Vorderman 
van talloze af beeldingen kennen. 
Het tafereel doet wel Gelders aan 
en gelet op het kanaal zou het best 
Apeldoorn kunnen zijn. Had de ste-
nen molen misschien een voorgan-
ger, de molen op de foto? Het antwoord
op die vraag kwam van Berry Mees-
ter, een verzamelaar van kaarten en 
foto's van Apeldoorn. Hij mailde mij
een foto van een schilderij van de 
hand van Gradus ten Pas, waarop een
achtkante stellingmolen aan een 
kanaal te zien is. Wanneer we het 
schilderij vergelijken met latere foto's
van de geheel stenen molen, dan valt 
op dat de woning rechts en de schuur 
links van de molen overeenkomen. 

Dat betekent dat de achtkante molen
van de foto en van het schilderij de 
voorganger moet zijn geweest van de 
latere stenen stellingmolen. Gradus
ten Pas woonde en werkte maar drie 
jaar in Apeldoorn, waardoor het schil-
derij vrij precies te dateren is en wel
in de periode 1896-1899. De speur-
tocht naar deze molen leek daarmee 
ten einde, maar hij zou nog een ver-
rassend vervolg krijgen.

Eerste molen
Op 12 juni 1866 werd door Gedepu-
teerde Staten van Gelderland aan 
Pieter Goris Ketel (1831-1897) con-
cessie verleend voor de bouw van een
windkoren- en runmolen op het kada-

Speuren langs het kanaal
Hoe een Gelderse molen in 

de Peel terecht kwam
Erwin Esselink

Een kabinetfoto van de molen aan het kanaal te Apeldoorn. Zo'n foto was afgedrukt op groter formaat en opgeplakt op opzetkarton, zodat deze uitgestald kon 

worden. De opname werd gemaakt door de Haagse fotograaf Henri de Louw in de periode 1885-1894. Deze molen blijkt de voorganger te zijn van de latere stenen 

stellingmolen, beter bekend als de molen van Berends, later Vorderman (collectie Wim Boogaard, Apeldoorn).
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strale perceel sectie G, nummer 1161 
in de gemeente Apeldoorn. Dat was 
aan de zuidkant van het kort daarvoor 
gegraven kanaal, tussen de Deventer-
brug en de Welgelegenbrug. Ketel 
kwam niet uit een molenaarsfamilie. 
Vader Hendrik was deurwaarder. 
Moeder Hendrika heette van haar 
meisjesnaam Landaal. Zij had een 
broer, Baltus, die smid was. Een zoon 
van Baltus en dus een neef van Pieter,
genaamd Loog, werd ook smid en was
de oprichter van de bekende Apeldoorn-
se Machinefabriek Loog Landaal. 
Deze fabriek vervaardigde o.a. statio-
naire motoren, die ook in molens, 
maalderijen en gemalen veelvuldig 
werden toegepast. De gunstige ligging
van de molen trok ook andere bedrij-
vigheid aan. In 1870 verhuisde A. Zon-
nenberg zijn brood- en beschuitbak-
kerij van Wenum naar een plek bij de 
nieuwe molen.

In 1870 trouwde Pieter Ketel met 
Egberdina Louisa (Dina) Braskamp. 
Ketel bleef niet lang molenaar. Al in
januari 1871 stond zijn molen te koop: 
"een welbeklante windkoren- en run-
molen, waarin eene houtzagerij in aan-
leg is", te aanvaarden op 1 april 1871. 

Ketel emigreerde in maart 1872 met
vrouw en dochter naar Noord-Amerika.
Zijn broer Laurens en vader Hendrik 

waren een jaar eerder al geëmigreerd. 
Hij werd er boer, net als zijn broer 
Laurens, in het plaatsje Nassau, Sioux
County, in de staat Iowa. De nieuwe 
molenaar en eigenaar werd Gerrit
Saager (1840-1929). In mei 1876 vroeg
en kreeg Saager vergunning om bij 
zijn molen een nieuwe woning te bou-
wen met daarin een broodbakkerij. In 
1878 bood Saager de windkorenmolen 
met het nieuwgebouwde woonhuis en 
de bakkerij te koop aan. De functie 
van runmolen was blijkbaar al verval-
len en ook de houtzagerij, waarvan niet
duidelijk is of deze ooit is voltooid, 
werd niet meer vermeld. 

Het bedrijf werd overgenomen door 
Jannis (ook Jannes) Berends. Berends 
was in 1834 in Apeldoorn geboren en 
stamde uit een geslacht van papierma-
kers. Vader Jacob oefende dat vak uit, 
net als vele andere voorouders. Berends
werd na zijn huwelijk met Dina uit 
den Bogaard in 1866 molenaar te Wilp
en keerde in 1874 terug naar Apel-
doorn. Dina was ook een kind van een
papiermaker, Willem uit den Bogaard.

In 1885 liet Berends een gasmotor 
plaatsen om ook bij windstilte te kun-

Een achtkante stellingmolen aan een kanaal, geschilderd door Gradus ten Pas. Vergelijken we deze voorstelling met foto's van de stenen stellingmolen aan het 

Kanaal Noord in Apeldoorn, dan valt op dat de woning rechts en de maalderij links van de molen overeenkomen en dat het dus om een voorganger van de stenen 

stellingmolen moet gaan. Het schilderij dateert uit de periode 1896-1899 (collectie Berry Meester, Apeldoorn).

Schilder Gradus ten Pas
Gradus ten Pas (1833-1899) was 
zowel amateur- als broodschilder, 
d.w.z. dat hij ook in opdracht schil-
derde om zo zijn dagelijkse kost te 
verdienen. Hij was van oorsprong 
een textielverver uit Lochem en 
heeft in die omgeving naast dorps-
gezichten ook tal van molens in een 
naïeve schilderstijl op het doek vast-
gelegd, zoals de molens van Eefde 
(Lok), Laren (Kok) en de stenen 
molen op de Paasberg te Lochem. 
Bijzonder is het schilderij dat hij in 
1894 maakte van de molen van Reu-
dink in Lochem, waarop de hoge 
schoorsteen van de stoommaalderij 
nog te zien is. Bij mijn weten is dat 
de enige bekende afbeelding van die 
situatie, die bestaan heeft van 1878 
tot 1898. In 1896 verhuisde hij naar 
Apeldoorn, waar hij bij zijn zoon Jan 
introk. Daar heeft hij nog drie jaar 
geschilderd. Door drankproblemen 
raakte hij helaas aan lager wal en 
overleed in 1899 in de arbeidersko-
lonie het Hoogeland in Beekbergen.
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nen malen. Het gas werd geleverd door
de nabijgelegen gasfabriek. Nadat in 
1889 zijn vrouw Dina op 52-jarige 
leeftijd was overleden, overleed Jannes 
in 1891 op slechts 56-jarige leeftijd. 
Zoon Hendrik (1872-1953) zette het 
bedrijf voort.

In de tijd dat Hendrik eigenaar was 
van het molenaarsbedrijf werd de 
stenen stellingmolen gebouwd. De 
oudste prentbriefkaart van de nieuwe 
molen die mij bekend is, werd afge-
stempeld in 1901. Dat betekent dat de 
achtkante molen rond 1900 vervangen 
moet zijn. Ik heb mij lang afgevraagd 
wat hiervoor de reden was. Een cala-
miteit als brand of verwoesting door 
storm lag het meest voor de hand, 
maar naspeuringen naar berichten 
hierover leverden niets op. Uiteindelijk
kwam het antwoord uit een onver-
wachte hoek. 

Kleinbussink
Op 1 mei 1939 vierde de fi rma Klein-
bussink, machinefabriek voor molen-
bouw gevestigd in Apeldoorn, haar 
40-jarig bestaan. In de Nieuwe Apel-

doornsche Courant van 29 april 1939 
werd stilgestaan bij dit jubileum en in 
dat artikel is het antwoord te vinden 
op de hiervoor gestelde vraag: In die 
beginperiode waren de werkzaamheden 
nog slechts beperkt tot de windmolenbouw
en het was wel zeer toevallig, dat de 
eerste opdracht, welke de fi rma ontving, 
afkomstig was van een Apeldoornschen 
molenaar, den heer Berends, die aan 
het Kanaal een kleinen windmolen had 
staan. Deze werd afgebroken en op zijn 
plaats verrees daarop de fl inke, forsche 
windmolen, welke thans nog ter plaatse 
staat. De reden voor het vervangen 

van de molen aan het Kanaal was dus 
eigenlijk heel simpel: Berends wilde 
een grotere molen, een molen met 
meer capaciteit dus. Hoewel hij al se-
dert 1885 over een gasmotor beschik-
te, wilde hij de gratis windkracht toch 
ook blijven benutten. Berends was 
zeker niet de enige die een dergelijke 
stap nam. Meerdere molenaars in het 
land lieten rond 1900 hun windmolen 
vervangen door een groter exemplaar. 

Verplaatsing
Kleinbussink kreeg dus de opdracht 
voor de bouw van een nieuwe stenen 
molen aan het Kanaal, maar wat ge-
beurde er met de oude molen? Interes-
sant is een advertentie, die Kleinbus-

Al in 1885 installeerde Jannes Berends een gasmo-

tor in zijn bedrijf, om ook bij windstilte te kunnen 

malen. Met deze noviteit haalde hij de plaatselijke 

pers (Advertentie uit de Apeldoornsche Courant van 

10 oktober 1885).

In december 1899 en januari 1900 biedt Kleinbus-

sink een nog in werking zijnde achtkante windko-

renmolen aan ter verplaatsing. Ongetwijfeld gaat 

het om de oude molen van Berends, die plaats 

moest maken voor de nieuwe molen (Advertentie uit 

De Molenaar van 10 januari 1900).

In 1871 bood Ketel zijn zo goed als nieuwe molen 

te koop aan. Een jaar later emigreerde hij met 

vrouw en dochter naar Noord-Amerika. De nieuwe 

eigenaar en molenaar werd Gerrit Saager (Adverten-

tie uit de Arnhemsche Courant van 16 maart 1871).

Kleinbussink
Molenmakerij Kleinbussink werd in 1899 gestart door Jan Kleinbussink sr. 
(1849-1929) en zoon Jan jr. (1876-1954). Ze waren afkomstig uit Deventer, waar 
ze tot dan in dienst waren bij de bekende molenmakerij de fi rma F. ten Zijthoff  
& Zn. Het was de vrouw van Jan sr. die haar man aanspoorde om voor zichzelf 
te beginnen en zo kocht hij op 50-jarige leeftijd een stuk grond aan de Molen-
straat in Apeldoorn om daar een molenmakerij te beginnen. Ze richtten zich niet 
alleen op de traditionele molens, maar ook op machinale maalinrichtingen, en 
noemden zich fabrikanten in molenwerken. Ze leverden kunst- en Duitse stenen 
en waren ook gespecialiseerd in het aanbrengen van zelfzwichting.

De eerste grote klus was in 1900 het bouwen van een nieuwe molen voor mole-
naar Berends aan het kanaal te Apeldoorn. In 1905 deden ze hetzelfde voor mo-
lenaar Pijnappel in Klarenbeek, waar een grondzeiler vervangen werd door een 
forse stellingmolen, de nog bestaande molen De Hoop. Naar verluidt herbouwde 
Kleinbussink korenmolen De Eendracht te Wageningen na de brand in 1906 en 
in 1913 voerden zij het molenmakerswerk uit aan de nieuwe kapitale stadskoren-
molen Rijn en Zon te Utrecht. Het bedrijf groeide fl ink en verhuisde een aantal 
keren binnen Apeldoorn. Omdat verder uitbreiden in Apeldoorn niet mogelijk 
bleek, verhuisde het bedrijf in 1965 naar Borculo in de Achterhoek. Ondertussen 
was men gespecialiseerd in het bouwen van veevoerfabrieken in binnen- en bui-
tenland. In 1979 werd het 80-jarig bestaan gevierd en keek men vol vertrouwen 
naar de toekomst. Echter in de jaren tachtig van de 20ste eeuw bleven de orders 
uit en kwam het bedrijf in zwaar weer terecht. In 1982 werd het faillissement uit-
gesproken. Er vond een doorstart plaats als Machinefabriek Klein-Borculo B.V., 
gevestigd te Eibergen, waarmee de naam Kleinbussink defi nitief verdween uit de 
molenbouw.

In 1899 vestigden vader en zoon Kleinbussink zich 

als molenmakers in Apeldoorn. Hun eerste grote 

klus was in 1900 de bouw van een nieuwe molen 

voor Hendrik Berends aan het Kanaal Noord te 

Apeldoorn (Advertentie uit de Apeldoornsche Cou-

rant van 25 april 1899).
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De molen van Neerkant in 1904 kort na de bouw. De as is nog van hout en de roeden lijken verlengd (lichte uiteinden). Op de voorgrond molenaar Theo Fransen, zijn 

vrouw Susanna Fransen-Van Nunen met hun eerste kind Pieta, geboren in 1903, en waarschijnlijk een dienstmeid. De man op de molenberg zal een knecht geweest 

zijn (collectie Vereniging De Hollandsche Molen).
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sink in december 1899 en januari 1900
liet plaatsen in het vakblad De Mole-
naar: Te koop aangeboden, tot verplaat-
sing, een goed onderhouden, nog in wer-
king zijnde achtkante windkorenmolen. 
Hoewel er niet bij vermeld werd om 
welke molen het ging, is het onge-
twijfeld de oude molen van Berends, 
die in die tijd plaats moest maken voor
een nieuwe molen. Zou deze molen, 
die nog geen 35 jaar oud was, een 
nieuwe bestemming gekregen hebben? 

Op een enkele molen na is van alle in
1900 gebouwde achtkante korenmolens
de herkomst bekend. En laat nou zo'n 
molen precies passen in dit plaatje. In 
april 1900 kreeg � eobald Fransen 
te Neerkant bij Deurne vergunning 
voor de bouw van een windgraanmo-
len. Volgens overlevering was deze 
molen afkomstig uit Gelderland. De 
advertentie van de verkoop van de 
Apeldoornse molen en het jaar van de 
bouw in Neerkant sluiten precies aan. 
Verder had de molen van Neerkant 
een middelbalk en (in het begin) een 
houten as, hetgeen overeenkomt met 
de molen in Apeldoorn. Ook was het 
een relatief kleine molen. Andersom 
geredeneerd klopt het verhaal even-
eens. De molen van Berends is de 
enige Gelderse korenmolen die in die 
tijd werd afgebroken, en ook de enige 
molen die in aanmerking komt als 
molen van herkomst.

Neerkant
Neerkant ligt in de Noord-Brabantse 
Peel en bestond lange tijd uit niet meer
dan een aantal gehuchten. Het maakt 
deel uit van de gemeente Deurne en 
ligt tegen de provinciegrens met Lim-
burg aan. Pas rond 1890 kreeg Neer-
kant door het stichten van een school, 
kerk en klooster een dorpskern. Voor 
het malen van hun graan moesten de
inwoners van Neerkant naar de molens
van Liessel of Meijel. Door de sterke 
toename van het aantal inwoners in 
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Winterse opname van "Oom Paul". Rechts het in 

1911 gebouwde pakhuis annex maalderij. De molen 

heeft inmiddels een ijzeren as en de houten trap-

jes op de molenberg hebben plaatsgemaakt voor 

stenen exemplaren (collectie Erwin Esselink).

"Oom Paul" omstreeks 1930. De molen staat er 

goed onderhouden bij, iets wat Chris van Bussel ook 

al opmerkte (collectie Ton Meesters). 
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de loop van de 19de eeuw groeide de
behoefte aan een eigen molen. In juli
1891 kreeg Jan Truijen, grondeigenaar
en burgemeester te Meijel, toestem-
ming voor de bouw van een stoomgraan-
molen te Neerkant op het perceel sec-
tie J, nummer 1618. In juli 1895 werd 
Willem Fransen, een boerenzoon uit 
Oploo, er molenaar. Hij werd in fe-
bruari 1896 opgevolgd door zijn broer 
� eobaldus Petrus (� eo) Fransen. 
Het volgende jaar werd � eo Fransen 
deels eigenaar van het bedrijf, later 
van het geheel. 

Een stoommaalderij was voor een 
kleine molenaar eigenlijk niet renda-
bel. Daarvoor zou er continu en veel 
gemalen moeten worden en dat was 
meestal niet het geval. Kolen waren 
duur en de wind was gratis. Met dat
in het achterhoofd besloot � eo Frans-
en om in 1900 een windmolen bij zijn 
maalderij te laten bouwen. Daarin was
hij rond 1900 zeker niet de enige. Een 
paar voorbeelden van windmolens, die 
naast een al bestaande stoommaalderij 
gebouwd werden, zijn De Dikkert te 
Amstelveen (1896), de Venemansmo-
len te Winterswijk (1898), de molen 
van Garssen te Voorst (1904)
en de molen van Maat te 's-Graven-
zande (1908).

Mogelijk zag Fransen de advertentie 
van Kleinbussink in De Molenaar en 
liet hij er geen gras over groeien. De 
aankoopprijs van de Apeldoornse mo-
len zal schappelijk geweest zijn omdat 
Berends snel van zijn molen af moest. 
Op 1 maart 1900 vroeg Fransen aan 
de gemeente Deurne c.a. vergunning 
voor de oprichting van een wind-
graanmolen naast zijn stoommaalde-
rij. Bezwaren hiertegen waren er niet 
en de vergunning werd op 13 april 
verleend. Nog hetzelfde jaar kwam 
de molen gereed. Herbouw gebeurde 
op zijn Brabants, waarbij het rietdek 
plaats maakte voor asfaltpapier en de 
uitbrekers achterwege bleven. Het 
muurwerk werd tot ongeveer een 
meter boven belthoogte opgetrok-
ken, zodat de vlucht met een meter 
of twee toenam ten opzichte van de 
vroegere situatie in Apeldoorn. Toch 
bleef het een bescheiden korenmolen, 
zeker voor Brabantse begrippen, met 
een vlucht van rond de 22 meter. Het 
bouwjaar 1900 stond op de baard, 
alsmede de naam van de molen 'Oom 
Paul'. Fransen gaf die naam aan zijn 

molen uit bewondering voor de Zuid-
Afrikaanse staatsman Paul Krüger, 
die een vooraanstaande rol speelde in 
de Eerste en Tweede Boerenoorlog 
in Zuid-Afrika. Paul Krüger was ook 
jarenlang president van de Zuid-Afri-
kaansche Republiek (Transvaal).

� eo Fransen trouwde in 1901 op 
41-jarige leeftijd met Susanna van 
Nunen, een 25-jarige dochter van de 
hoofdonderwijzer van Liessel. Met 
haar kreeg hij elf kinderen. In de 
eerste jaren komen we veel bekende 
familienamen tegen onder de mole-
naarsknechten, zoals De Kinderen, 
Van Stekelenburg, Van Hout en Nijs. 
In 1911 werd er een nieuwe maalderij 
met pakhuis bij de molen gebouwd, 
aanvankelijk aangedreven door een 
stoomlocomobiel en vanaf 1924 met 
een benzinemotor. 

Tijdens de zware storm op 6 novem-
ber 1921, die ook onder de molens 
veel schade aanrichtte, werd ook het 
bedrijf van Fransen getroff en. Maar 
het was hier niet de molen die het 

moest ontgelden, maar de maalderij. 
Het complete dak waaide er af en 
kwam 25 meter verder weer neer. 
Blijkens een nieuwjaarswens voor 
het jaar 1928 was Fransen niet al-
leen molenaar, maar ook bakker en 
winkelier. Een dergelijke combinatie 
kwam in Brabant niet zo vaak voor op 
de plattelandskorenmolens. Chris van 
Bussel, de bekende molenaar-molen-
adviseur uit Weert, schonk in 1930 
een foto van de Neerkantse molen aan 
de Vereniging de Hollandsche Molen. 
Op de achterzijde schreef hij o.a.: Op 
deze molen heeft ondergeteekende zijn 
eerste leerjaren doorgebracht. De molen 
wordt prima onderhouden, eigenaar 
zeldzame vakman. Het zijn lovende 
woorden voor Fransen van niet de 
eerste de beste.

In 1933 trouwde zoon Frans (1904-
1966) en hij nam de molen over van 
zijn vader. � eo Fransen, de stichter 
van de molen, overleed in 1934 op 
de leeftijd van bijna 74 jaar. Nog in 
hetzelfde jaar stopte Frans met het 
molenaarsbedrijf en ging hij aan de 
slag als zaakvoerder bij de plaatselijke 
Boerenbond, die zelf ging malen. De 
molen werd in 1935 voor afbraak te 
koop aangeboden. Leo, een broer van 
Frans, zette het bedrijf nog korte tijd 
voort, maar in 1939 werd het mole-
naarsbedrijf offi  cieel opgeheven. Leo 
trad vervolgens in dienst bij C.H.V. 
Veghel. De molen zelf was dus al in 
of kort na 1935 afgebroken.

Daarmee is het molenverhaal van 
Neerkant nog niet helemaal ten einde. 
De in 1942 geboren zoon van Frans, 

In 1935 wordt de molen van Neerkant voor afbraak 

te koop aangeboden (Advertentie uit De Molenaar 

van 5 juni 1935).

Volop bedrijvigheid rond de molen van Berends aan het kanaal te Apeldoorn. Deze ansichtkaart werd afge-

stempeld in 1901. De molen was toen nog zo goed als nieuw (collectie Erwin Esselink).
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Antoon, had molenaarsbloed door 
zijn aderen stromen, zoals hij dat zelf 
omschreef. Hij volgde in 1972 bij Lei 
van de Winkel op de standerdmolen 
Sint Jan te Stramproy de opleiding tot 
vrijwillig molenaar. Ook bouwde hij 
in die tijd de molen van Neerkant na 
als tuinmolen, met een vlucht van 5 
meter. Hij slaagde in 1975 op de mo-
len van Ravenstein, maar was al sinds 
1972 actief op de molen van Liessel. 
Helaas moest hij door een verslechte-
rende gezondheid het molenaarschap 
daar in 1981 opgeven. Antoon Fran-
sen overleed in 1998. 

Nieuwe molen aan het kanaal
Zoals gezegd bouwde molenmaker 
Kleinbussink in 1900 een ronde ste-
nen stellingmolen op de plek van de 
oude molen. Ongetwijfeld werden 
hierbij ook tweedehands onderdelen 
gebruikt, maar het is niet bekend van 
welke molen(s) deze afkomstig waren. 
Opvallend is dat de molen nog een 
houten as kreeg met doorgaande hou-
ten roeden. Ook werd de lange spruit 
weer als middelbalk uitgevoerd. Wat 
verder opvalt is dat de korte schoren 
ongeveer parallel liepen met de lange 
schoren, zoals in het noorden van het 

land gebruikelijk is. Ook was er een 
opvallende fraaie baard aanwezig. 

In 1926 nam Freerk Popko Smid het 
molenaarsbedrijf over van Berends. Op
de molenromp kwam te staan: F.P. 
SMID GRAAN- MEEL- FOURAGE 
HANDEL. Smid was geboren in het 
Groningse Meeden in 1891, waar zijn
vader landbouwer was. Toch zal het 
molenaarsvak hem niet vreemd ge-
weest zijn, want een broer van zijn 
vader en bijna naamgenoot Popko 
Freerk Smid (1842-1929) was mole-
naar in Assen op de molen aan de 
Molenstraat. Deze molen, waarvan de 
stenen onderbouw nog steeds bestaat, 
stond dan ook bekend als de molen 
van Smid.

In 1928 was een elektromotor de 
hoofdkrachtbron voor het bedrijf. De 
molen deed nog slechts als hulpkracht 
dienst. In 1929 bestond het kanaal 
Apeldoorn - Hattem 100 jaar en op 
foto's uit dat jaar is te zien, dat het 
gevlucht zijn beste tijd gehad had. 
Zeilen waren nog wel aanwezig, maar 
de roeden begonnen door te hangen. 
Ze stonden ook niet meer haaks op 
elkaar, een teken dat ook de houten 
askop aan zijn eind was. In 1930 nam 
de fi rma Wed. Joh. Vorderman de 
zaak over.

 Deze foto was jarenlang een zoekplaatje, maar de molen op de achtergrond kon geïdentificeerd worden als de molen van Berends aan het Kanaal Noord te Apel-

doorn. Op de voorgrond is zeer waarschijnlijk het personeel te zien van de stoomhoutzagerij, kuiperij en kistenfabriek van Roelfsema, die gevestigd was aan de Mo-

lenstraat. Dit bedrijf, dat ook korte tijd met een houtzaagmolen gewerkt heeft, werd op 27 februari 1905 door brand verwoest en niet meer herbouwd. De foto moet 

dus uit de periode 1900-1905 dateren (collectie Ton Meesters).

De molen van Berends op een ansichtkaart, gestem-

peld in 1908. Ongetwijfeld zijn bij de bouw in 1900 

tweedehands onderdelen gebruikt, maar onbekend 

is van welke molen(s). Bemerk de fraai uitgevoerde 

baard (collectie Wim Boogaard, Apeldoorn).
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Vorderman
Vorderman was een bekende naam 
in de molenaarswereld. In nummer 5 
van De nieuwe Molenwereld hebben
we reeds uitgebreid aandacht besteed
aan deze familie. Ze waren als mole-
naar actief in Apeldoorn en directe 
omgeving. De eerste molenaar Vor-
derman was Fredrik Vorderman, die
op 10 juli 1843 geboren werd in Twello
als zoon van landbouwer Jan Vorder-
man. Na zijn huwelijk in 1872 werd hij 
pachter van de windkorenmolen 
te Wenum. Daar werd op 10 maart 
1874 zoon Johannes geboren. Hij werd
net als zijn vader molenaar. Hij trouw-
de in 1901 met Reintje Buitenhuis en 
vestigde zich als molenaar aan de
Anklaarseweg in de buurtschap Ze-
venhuizen, gemeente Apeldoorn. Daar 
had hij kort tevoren een koren-
molen laten bouwen, een forse acht-
kante grondzeiler. Deze was afkom-
stig uit Rotterdam en was daar één van 

De molen van Vorderman in 1930 kort voor de onttakeling. De molen wordt niet meer als windmolen ge-

bruikt en de houten as en roeden hebben duidelijk hun beste tijd gehad. Knipsel uit het tijdschrift "Gelder-

land in woord en beeld" van 18 april 1930 (collectie Frans Weemaes).

Luchtopname van Apeldoorn voor de Tweede 

Wereldoorlog, met rechts de romp van de molen 

van Vorderman (collectie Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie).
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de acht boezemmolens van de Hooge 
Boezem. Johannes en Reintje kregen 
negen kinderen, drie zonen en zes 
dochters. Een grote klap voor het gezin 
was het overlijden van vader Johannes 
in 1918 op slechts 44-jarige leeftijd aan 
een longaandoening. Zijn weduwe zet-
te het bedrijf voort. Alle drie de zonen 
werden molenaar. Hessel, de oudste 
van de drie, trouwde in 1930 met An-
nie ten Hove en nam de molen aan 
de Anklaarseweg over. Zijn moeder, 
de weduwe Vorderman-Buitenhuis, 
was kort daarvoor verhuisd met de 
nog thuiswonende kinderen naar het 
Kanaal Noord in Apeldoorn, waar ze 
de molen van Smid gekocht had voor 
haar twee andere zonen: Frederik 
(Frits) en Johannes (Johan). Het bedrijf 
werd voortgezet onder de naam fi rma 
Wed. Joh. Vorderman, met Frits en 
Johan als fi rmanten. Omdat het toch 
een beetje voelde als twee kapiteins 
op één schip, vertrok Johan in 1948 
naar Terwolde, waar hij de molen van 
Dieperink overnam. Deze molen zou 
later de naam De Ooievaar krijgen. In 
De nieuwe Molenwereld, nummer 1, pp. 
65-73, werd ingegaan op de geschiede-
nis van de molens van Terwolde. Op 
dat moment waren er dus molenaars 
Vorderman actief op vier molens: We-
num, Apeldoorn (Anklaar), Apeldoorn 
(Kanaal) en Terwolde. 

Branden
Het is opmerkelijk dat op drie van 
de vier locaties waar een Vorderman 
actief was als molenaar, de molens 
door brand getroff en werden. De mo-
len van Wenum verbrandde in 1908 
door blikseminslag en in 1913 door 
warmlopen van de as. Steeds werd 
de molen herbouwd en de huidige 
molen is nog altijd in handen van de 
familie Vorderman. De molen aan de 
Anklaarseweg in Apeldoorn vatte in 
1919 vlam, eveneens door het warm-
lopen van de as, maar deze brand kon 
bijtijds geblust worden. In 1972 stak 
een pyromaan de dan al jaren ont-
takeld staande molen in brand. Het 
geblakerde geraamte werd in 1976 
opgeruimd. Molen De Ooievaar in 
Terwolde ging in 1973 in vlammen 
op, waarschijnlijk als gevolg van kort-
sluiting. De voorganger verbrandde in 
1896 door blikseminslag en hetzelfde 
lot trof de in 1985-1990 herbouwde 
Ooievaar in 2015. Nu staat er weer 
een nieuwe Ooievaar. De geschiedenis 
van de bouw van deze nieuwe molen 

verscheen in nummer 4 van De nieuwe 
Molenwereld, pp. 42-48. Alleen de 
molen aan het Kanaal Noord te Apel-
doorn is nooit door brand getroff en.

Onttakeling
Al kort na de aankoop van de koren-
molen aan het Kanaal Noord door de 
fi rma Vorderman deed het gerucht 
de ronde, dat de molen onttakeld zou 
worden. In de Nieuwe Apeldoornsche
Courant van 25 maart 1930 werd 
hierover het volgende bericht: DE 
MOLEN AAN HET KANAAL. 
Hedenmorgen bereikte ons het gerucht, 

dat de molen aan het kanaal, tegenover 
Welgelegen, van zijn kap en wieken zou 
worden ontdaan en ingericht voor mo-
torbedrijf. Een gerucht, dat ons heden-
middag even op den molen bracht. Waar 
de heer Vorderman, de eigenaar van den
molen, niet anders kon doen dan de juist-
heid van het gerucht bevestigen. Bin-
nenkort, als de voorjaarsdrukte geluwd 
is, gaan de wieken er af, niet omdat het 
bedrijf electrisch wordt, — dat is sinds 
lang het geval — maar omdat de wieken 
en de kap ouderdomsgebreken gaan ver-
toonen. Ook de molenas is niet heelemaal 
zuiver meer, waarom de heer Vorderman 

Het molenaarsbedrijf van Frits Vorderman aan het Kanaal Noord. De maalderij links en de woning rechts zijn 

ook te zien op het schilderij van de voorganger van de stenen molen, en zijn dus ouder dan de molen zelf 

(foto landschapsbeheergelderland.nl).

Frits Vorderman voor de molen aan het Kanaal Noord te Apeldoorn in 1976, het jaar waarin het bedrijf 

beëindigd werd. Ondanks serieuze restauratieplannen in 1979 ging herstel niet door en uiteindelijk werd de 

molen in 1983 met omringende bebouwing gesloopt (foto landschapsbeheergelderland.nl).
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het beter geacht heeft het wind-bedrijf 
buiten werking te stellen. Reparatie zou 
te veel vorderen, waarom niet anders 
dan het doodvonnis over het uiterlijk 
aanzien van den molen geveld kon wor-
den. Velen zullen dat met ons betreuren, 
want de molen deed 't uitnemend in het 
landschap, met het kanaal op den voor-
grond. De heer Vorderman vond 't ook 
jammer, maar er is weinig aan te doen.

De molen is dus zeer waarschijnlijk in 
de loop van 1930 onttakeld tot romp 
zonder kap. In de jaren daarna werd 
het bedrijf regelmatig uitgebreid. Van-
wege onenigheid met de provinciale 
elektriciteitsmaatschappij PGEM 
werd er een ruwoliemotor aangeschaft.
In 1937 overleed de weduwe Vor-
derman-Buitenhuis. Door de vroege 
dood van haar man en de zorg voor 
het grote gezin en het bedrijf heeft ze 
geen gemakkelijk leven gehad. Toch 
ontpopte ze zich als een kordate za-
kenvrouw. Frits Vorderman was han-
dig. Niet alleen was hij een vakkundig 
stenenscherper, ook veel verbouwin-
gen van het bedrijf voerde hij zelf uit. 
Hij had ook een goed stel hersens. Dat 
had het hoofd van de lagere school al
door, maar toen vader Johannes op de 
dertiende verjaardag van Frits in 1918 
overleed, werd hij van school gehaald 
om in het bedrijf mee te helpen. Frits 
Vorderman trouwde in 1935 met 
Geertje Hennekes. Zij kregen vijf 
kinderen.

Oorlogsjaren en later
In de oorlog werd de vrachtwagen 
van Frits gevorderd door de Duitsers, 

zodat men weer op paard en wagen 
was aangewezen. Er was geen diesel-
olie meer verkrijgbaar, dus kon er 
alleen elektrisch gemalen worden. Er 
werden veel kleine hoeveelheden voor 
particulieren gemalen, die ze overal 
vandaan hadden gehaald. Ook kocht 
Frits zelf graan om mensen te helpen 
die dat het hardste nodig hadden. 
Regelmatig waren er onderduikers 
of mensen van het verzet, die zich 
verstopten in de silo's. Ook werd on-
derdak aan evacuees verschaft. Toen 
de bevrijding naderde en de gevechten 
heviger werden, werd er onderin de 
molen met zakken een veilige ruimte 
gemaakt. De molen met zijn dikke 
muren was de veiligste plek om te 
verblijven. Op 17 april 1945 was de 
bevrijding daar.

Toen de kinderen oud genoeg waren, 
werkten ze allemaal mee in het be-
drijf. Na het vertrek van broer Johan 
naar de molen van Terwolde in 1948 
moest er extra personeel aangetrok-
ken worden voor het werk in de maal-
derij. In 1970 nam zoon Joop het 
bedrijf over, maar zijn hart lag toch 
niet bij het molenaarsvak. Hij stopte 
er in 1974 mee. Vader Frits hield het 
bedrijf nog tot 1976 draaiende. Op 
zijn 71ste zette hij er een punt achter. 
De vaste krachten en de klantenkring 
gingen over naar de zoon van zijn 
broer Hessel, die een molenaarsbedrijf 
had op de Halve Maan te Apeldoorn.

Pogingen tot herstel
In 1979 trok W.J.P. van der Waal, 
bouwkundige uit Apeldoorn, zich 

het lot van de molen aan. Hij maakte 
plannen voor restauratie en richtte 
een molenfonds op. Vanuit de Apel-
doornse gemeenschap kwamen en-
thousiaste reacties en ook Frits Vor-
derman stond wel positief tegenover 
restauratie. Maar uiteindelijk liepen 
de plannen stuk. Frits Vorderman 
overleed onverwachts in 1981. Omdat 
de weduwe van Frits kostbare medi-
sche zorg nodig had, werd in 1982 het 
gehele terrein met de molen en wo-
ning verkocht aan garage Bakkenes.

Daarna bleef het enige tijd stil, totdat 
de molenromp onverwacht op 29 juli 
1983 met de grond gelijk gemaakt 
werd. In De Molenaar van 12 oktober 
1983 werd hiervan melding gemaakt: 
Zonder vergunning en in strijd met 
de molenverordening is de voormalige 
molen van Vorderman aan het Kanaal 
in Apeldoorn onlangs illegaal tegen de 
vlakte gehaald. In opdracht van een 
projectontwikkelingsmaatschappij uit 
Nijmegen werd het van rond de eeuw-
wisseling daterende maalwerk gesloopt.

Daarmee viel het doek defi nitief voor 
de molen en was restauratie onmo-
gelijk geworden. Sinds 1940 is dit de 
derde molen(romp), die in Apeldoorn 
verdween. Ook was het de laatste. Nu 
is er in de hele gemeente Apeldoorn 
nog maar één windmolen overgeble-
ven, die van Wenum. Deze koren-
molen is thans eigendom van Fred 
Vorderman, de vierde generatie Vor-
derman op die plek. Zijn vader Frits 
Vorderman vierde op 13 mei 2020 zijn 
honderdste verjaardag. 

Het kanaal in Apeldoorn gezien naar het zuiden. De molen stond in de bocht, net links van het appartementencomplex Koningshaven, bijgenaamd Het Potlood. Met 

uitzondering van het kanaal is van de vroegere situatie niets herkenbaars over (foto Erwin Esselink, 13 oktober 2020).


