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Eén van de eerste foto’s van de molen omstreeks 1900. 
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Voorwoord 
 

In Vaassen is het “onmogelijke” gebeurd. De eens afgeschreven “Daams’ Molen”  is 

gerestaureerd, waarna deze op 11 mei van dit jaar (1990) weer feestelijk in gebruik 

genomen werd. 

Deze restauratie had dan ook nooit kunnen plaatsvinden als de Vaassenaren zich niet zo 

grandioos voor de molen ingezet hadden. 

 

Dankzij hen staat er nu weer een schitterende molen in het centrum van Vaassen, waar het 

hele dorp zéér trots op is. 

Reden genoeg dus om over deze molen een scriptie te schrijven. 

Via de “Stichting Vaassens Molen” heb ik verscheidene adressen gekregen van mensen die 

nauw bij de molen betrokken zijn (geweest), of die er juist veel vanaf weten. Vooral wil ik 

dan even mevrouw en meneer de Rooij (de laatste molenaar) en meneer W. Terwel noemen, 

die enorm geholpen hebben. 

 

Met behulp van vragen, die ik tijdens meerdere bezoeken aan hen gesteld heb, èn het 

materiaal, dat ik in het archief te Epe bijeen gezocht had, heb ik een zo chronologisch 

mogelijk verhaal gemaakt. 

Na twee dagen in het archief te hebben doorgebracht (ik had vrij van school gekregen), 

kwam ik er wel achter dat er maar heel weinig over deze molen te vinden is en bewaard 

gebleven. 

 

Maar ik vond het een uitdaging om tòch door te gaan en te proberen met de gegevens die ik 

had een scriptie te maken. De molen is tenslotte ook, dank zij het enorme 

doorzettingsvermogen dat de Vaassenaren hadden, en ondanks de vele bezwaren, 

gerestaureerd! 

 

Juni 1990      Saskia Schutte 

       VWO  5 
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Vaassen en de komst van de nieuwe molen 
 

Windmolens moeten in Nederland al omstreeks het jaar 1100 zijn voorgekomen, die dan 

voornamelijk als korenmolen moeten zijn gebruikt. In de gemeente Epe hebben er totaal 5 1) 

gestaan, waarvan 2 in Oene (één daarvan is er nu nog aanwezig ), één in Epe, één in Emst en 

één in Vaassen, die na 5 volle jaren van restauratie weer in volle glorie aan de Jan 

Mulderstraat staat. 

 

Het is dan alweer 120 jaar geleden dat deze windkorenmolen gebouwd werd.  

De molen had toen nog géén naam, maar is later naar de tweede moleneigenaar Herman 

Daams vernoemd. 

 

In Vaassen stonden in 1870 al 20 2) andere molens die allen tot de Cannenburgh behoorde, 

waar de laatste familie van d' Isendoorns á Blois woonde en deze molens verpachtten. Deze 

20 molens bestonden uit 17 papiermolens, 1 kopermolen en 2 korenmolens : "De 

Cannenburgher Molen" en de "Griftsche Molen". Deze laatste was tevens oliemolen. 

De eigenaars van deze molens waren met handen en voeten aan de Heer van de 

Cannenburgh, Frederik Carel Theodoor, gebonden, want hij bepaalde hoe hoog de pacht 

moest zijn. Zo had hij veel macht en invloed op deze moleneigenaars, maar ook op de 

overheid. 

 

Deze macht en invloed viel weg toen de heer van de Cannenburgh in 1865 stierf. Derk Poll 

Jonker zag zijn kans schoon en vroeg in 1869 aan de Gedeputeerde Staten toestemming om 

een korenmolen te bouwen. Dit werd toegestaan en in 1870 startte hij met de bouw van de 

molen. Toen de rentmeester van de Cannenburgh, Bernard Negens, van deze bouwplannen 

hoorde, heeft hij nog geprobeerd de bouw tegen te houden, omdat deze molen een 

concurrent voor de Cannenburgher watermolen zou worden. Hij was bang dat die molen dan 

moeilijker te verpachten zou zijn. De molen zou immers maalgoed aan de nieuwe molen 

verliezen. Maar dit is hem niet gelukt. Op de Cannenburgh waren ze dus niet echt blij met de 

komst van de nieuwe molen. 

 

De molen werd aan het Kerkpad (later de Jan Mulderstraat) gebouwd, op het perceel 137 3). 

Voor de bouw van de molen had er nooit wat anders op gestaan, zoals het kaartje hieronder, 

de Kadastrale Atlas van de provincie Gelderland van 1832, laat zien. 
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Fragmenten uit de notulen akten van 1883: 

- Veiling van de molen 

- Register tot bekoming van vrijdom 
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Derk Poll Jonker  
 

De eerste korenmolenaar en tevens de bouwer van deze windkorenmolen was Derk Poll 

Jonker. Hij werd op 25 juni 1843 te Epe 4) geboren. 

Toen hij met de bouw van de molen begon heeft hij eerst op 2 juli 1870 8 jaren vrijdom van 

grondbelasting aangevraagd voor het perceel 137 en heeft dat ook gekregen 5). 

Bouwtekeningen zijn niet bewaard gebleven en een bouwvergunning had men ook nog niet 

nodig, alhoewel wel eerst aan de Gedeputeerde Staten toestemming gevraagd moest 

worden. 

Ondanks dat de molen goede zaken deed en veel klanten had, stopte Derk Poll Jonker in 

1883 als molenaar en liet de molen met de daarbij behorende gereedschappen veilen door 

notaris Adriaan Huender 6). 

 

 
 

Uit de krant van 20 januari 1883. 
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Bij de eerste openbare veiling zette Christiaan Fredrikus Herberts, bakker in Vaassen, 

ƒ 3.000,- op de molen in. Maar Herman Daams kwam op 22 februari met het beslissende bod 

en zette ƒ 200,- meer in, waardoor hij zich de nieuwe eigenaar mocht noemen. Hij kocht de 

molen voor ƒ 3.200,- 7). 

Deze nieuwe eigenaar was de zwager van Denk Poll Jonker. 

 

 

 

 
 

Uit de krant van 17 februari 1883.  
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Herman Daams 

 

Herman Daams, geboren op 12 september 1839 te Loosdrecht, was winkelier in 

grutterswaren. Hij was getrouwd met Dirkje Bos en had twee zoons en één dochter 8). 

Hij woonde op de hoek van de Dorpsstraat en de Jan Mulderstraat. Dus niet ver van de 

molen vandaan. Omdat hij het druk met zijn eigen winkel én de molen kreeg, nam hij twee 

knechten in dienst; de broers Albert en Pieter Koekoek 9). Dat was meer goed ook, want de 

molen draaide goed en Herman Daams stond dan ook goed bekend in het dorp. Vooral ook 

omdat hij zich erg veel voor de kinderen van de armen in Vaassen inzette. Een aantal jaren 

heeft hij op tweede kerstdag, een kerstboom in zijn winkel geplaatst.  

Deze kinderen mochten dan langs komen en kregen een sneetje krentenbrood 

en een cadeautje, meestal een kledingstuk. Dat heel welkom was in die koude tijd van het 

jaar. 

 

Ondanks dat de molen veel klanten had en dus goed floreerde, moest Herman Daams de 

molen in 1898 aan een nieuwe eigenaar overdoen. Zijn zaak draaide dan wel goed, maar met 

zijn gezondheid was het minder goed gesteld. In het hotel "Lausberg” te Vaassen werd de 

molen door notaris Harmen Becking geveild 10). Hoeveel de molen opgebracht heeft is niets 

over bekend, wel dat de nieuwe eigenaar Evert Rosman was. 

 

Het blijkt wel dat Daams na zijn tijd nog steeds populair was bij de Vaassenaren, want als 

men het over de molen had, sprak men alleen van "Daams’ Molen". Misschien is dat de 

reden geweest om de molen officieel die naam te geven. 

 

 
Uit de krant van 26 november 1898.  
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Evert Rosman 
 

Op 14 december 1898 werd Evert Rosman de nieuwe eigenaar 11). Hij werd op 3 juli 1874 in 

Rijssen geboren en trouwde met W. Wannenberg. Hij was vader van 4 dochters 12). 

Over de periode dat hij er molenaar is geweest valt weinig te vermelden. Hij had de molen 

dan ook niet lang.  In 1907 verkoopt hij deze, waarna hij met zijn gezin weer naar zijn 

geboorteplaats terugkeert 13). 
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Willem van Loo  
 

Het is Willem van Loo die de korenmolen in november 1907 in handen krijgt. Op 5 december 

1873 werd hij in Amerongen geboren, trouwde met Aartje Hoekers en was vader van 6 

dochters en 3 zoons 14). De vorige woonplaats was Oldebroek geweest, zodat vele 

Vaassenaren hem niet kenden 15).  

Maar dáár kwam snel verandering in, want op 23 juli 1908 komt hij al in het plaatselijke 

nieuws 16): 

 

"Donderdag namiddag geraakte het paard van den molenaar Van Loo gespannen voor 

een kar in een diepe sloot nabij "Het Veen", met als gevolg dat het dier er het leven bij 

in schoot. Hetgeen een heele schadepost is voor den eigenaar. Wat de oorzaak is 

geweest kunnen wij niet met zekerheid melden." 

 

Wat de Vaassenaren ook nog wel kunnen herinneren in dat de kapper (Kooyer) zich een keer 

op een van de wieken heeft later vastbinden, om vervolgens een rondje met de wieken mee 

te draaien. Het is waarschijnlijk een weddenschap geweest. 

Naast deze gebeurtenissen werd ook iets bijzonders in die tijd in de molen geplaatst; 

namelijk een petroleummotor. Vanaf 1870 is er altijd alleen windkracht voor het malen 

gebruikt. Maar in de tijd van Van Loo werd er weinig meer van de wind gebruik gemaakt en 

besloot hij om een 20 PK motor in de molen te plaatsen. 

Dit kon niet zomaar; hier had hij een hinderwervergunning voor nodig, die hij op 21 januari 

1909 kreeg 17). De productie zou misschien wel verhoogd zijn geweest, maar niet genoeg om 

het geld dat Van Loo er in gestoken had (de koop van de molen en de motor) er uit te 

krijgen. Hij werd dan ook op 6 mei 1915 door de Rechtbank te Zutphen failliet verklaard, 

waarna alles publiek verkocht werd 18). 

De veiling vond in café "Stoer” (Vaassen) plaats onder leiding van eerdergenoemde notaris 

Becking. 

Jan de Rooij, zelf molenaar te Hulshorst (gemeente Nunspeet), wilde de korenmolen voor 

zijn zoon kopen. Hij had zijn zoon het molenaarsvak geleerd en nu mocht hij zelf een molen 

draaiende zien te houden. Hij bood ƒ 7.560,- voor de molen, waarmee akkoord werd gegaan. 

De koop was gesloten 19). 
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Advertentie uit de krant van 17 juli 1915. 

 

Na de veiling zal Jan de Rooij, de door hem gekochte molen, aan zijn zoon Carel overdragen. 

 

Foto rechts: De wieken werden er in 1935 afgehaald. 
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A.G.Carel de Rooij en zijn zoon Hendrik de Rooij 
 

Ahasuerus Gerrit Carel de Rooij kreeg, de door zijn vader gekochte molen op 5 augustus 

1915 20). Dit werd in het nieuws- en advertentieblad van 7 augustus van dat jaar 

bekendgemaakt: 

 

 
 

Hij was op 16 juni 1888 in Kampen geboren en trouwde met A.J. van der Horst. 

Ze kregen samen één dochter en één zoon 21). 

Om de productie van gemalen graan en mais te vergroten plaatste hij naast de bestaande 20 

PK motor een elektromotor van 30 PK ( 17 november 1930 ), gevolgd door 2 elektromotoren 

van 4 PK en één van 2,5 PK (14 juni 1938).  

De hinderwetvergunningen 22) die hiervoor nodig waren kreeg hij, maar er zaten enkele 

voorwaarden aan: 

 De elektromotoren moesten op een stevige ondergrond geplaatst worden en zodanig 

bevestigd worden dat het onmogelijk was dat ze zouden verschuiven. 

 De elektromotoren moesten door twee in serie geschakelde condensatoren 

overbrugd worden om te voorkomen dat radio- en telefoonontvangst door 

stroomfrequenties (van de motoren) gestoord zouden worden. 

 

Deze motoren waren er niet voor niets, er werd namelijk  veel om de molen heen gebouwd, 

wat de vrije windvang belemmerde. Zodoende werd er weinig meer van de wind gebruik 

gemaakt. Het gevolg was dan ook dat de wieken in 1935 23) eraf gehaald werden en dat tot 

de vijftiger jaren er alleen op elektriciteit gemalen werd. Daarna zwegen de motoren en trad 

er verval in 24). 
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Notulen Akte 1915 -  Jan de Rooij zet ƒ 7.560,- op de molen in. 

 

 

 

 

 

Foto uit de tijd van Carel de 

Rooij, te zien aan de schuine 

balken die tegen de staanders 

geplaatst zijn, om de stelling 

extra stevigheid te geven. De 

Rooij is namelijk een keer door 

de stelling heen gezakt. 
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Leuk om te vermelden is de tijdens de periode van Carel de Rooij er in tweede wereldoorlog 

er op de romp van de molen een glazen kapelletje gebouwd werd, dat dienst deed als 

uitkijkpost (luchtbescherming) 25). 

In de tijd dat Vaassen bevrijd werd, werd er in de molen een radio geplaatst, waar de 

dorpsbewoners naar nieuwsberichten over de bevrijding in de rest van het land konden 

luisteren 26). 

 

Tot 1947 was Carel de Rooij de eigenaar van de molen, waarna zijn zoon Hendrik de Rooij 

het overnam 27). Deze man plaatste het bedrijf in 1965 over naar de Deventerstraat, waar hij 

een andere maalderij had overgenomen 28). De molen deed nu dienst als opslagplaats.  

 

Aandacht voor het onderhoud, zoals het teren van het asfalt, waarmee de molen bedekt 

was, was er niet meer bij. Het verval van de molen ging daarna dan ook erg snel. 

Moleneigenaar de Rooij (hij was de laatste die de molen beheerd heeft) heeft de grond dan 

ook in 1984 aan de gemeente verkocht 29). De molen, die erop stond, zat er bij inbegrepen: 

die was toch niets maar waard 30). 
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Slopen of toch restaureren?  
 

Dat de molen hard achteruit ging, was bij velen bekend. Zij probeerden dan ook, vooral door 

het schrijven van brieven, om hier wat tegen te doen.  

Maar vaak kreeg men het negatieve en pessimistisch antwoord dat de molen, gezien de 

toestand waarin die verkeerde, beter gesloopt kon worden. Restauratie was echt niet 

mogelijk. 

Toch zette men door. De molen hoorde gewoon bij het dorp Vaassen en dat was reden 

genoeg om er met man en macht tegenaan te gaan. 

 

- Een brief van een minister die ook vond dat de molen moest worden gesloopt. 
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Vaassens molen: Vergane glorie 
 

 
 

 

  



 

 
20 

 

Op 29 mei 1935 schreef de burgemeester van Epe een brief naar de Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen. Daarin schreef hij dat er nodig wat aan de molen gedaan moest 

worden, omdat deze anders zo klaar zou zijn voor de sloop. De “Vereniging De Hollandsche 

Molen" kreeg de brief onder ogen en zond een brief naar de moleneigenaar Carel de Rooij. 

Op de vraag wat de oorzaak van het verval was, antwoordde hij dat de molen niet voldoende 

van de vrije wind kon profiteren, omdat er teveel om de molen heen gebouwd was, wat dit 

belemmerde. De onkosten van herstel schatte hij op ƒ 1.600,- á ƒ 1.700,-. Maar omdat de 

molen toch nooit meer op de wind zou draaien door de bovenstaande oorzaak, wilde hij tot 

een dergelijk hoog bedrag niet overgaan (hij moest het namelijk zelf financieren). De 

vereniging vond het jammer dat dit probleem hen niet eerder bekend was. Misschien had ze 

de toestand dan nog enigszins kunnen verbeteren. Nu kon de molen beter gesloopt worden 

…. 31). 

 

Hier was de commissie voor Dorps- en Landschapsschoon het in 1953 volledig mee eens. In 

een brief aan de burgemeester van Epe (17 september) 32) wilde ze aan een eventuele 

restauratie echt geen medewerking verlenen en wel om de volgende redenen: 

 Er ontbrak teveel een de romp van de molen. 

 De plek waar de molen staat was niet mooi en ongeschikt. 

 De malerij werd niet meer op oude wijze beoefend en ook al was dat wel het geval, 

dan kon het toch niet volgens de vroegere methode plaatsvinden. 

 Volgens de commissie was er geen enkele reden om nog meer advies hierover te 

vragen. 

 

Dat komt dan even hard aan. Ook de heer van Lohuizen, wonende te Epe, kreeg een niet 

echt optimistisch antwoord op zijn twee brieven die hij in 1962 (11 oktober en 9 februari) 

naar de Gelderse Molencommissie stuurde 33): “Herbouw van de romp tot volledige molen 

zouden ze zeker niet aanbevelen, omdat de bebouwing in de omgeving van de molen toch de 

vrije windvang verhinderde. Bovendien zou de restauratie een aanzienlijk bedrag gaan 

kosten.”.  

Ze moesten toch echt niet verwachten dat ze dan subsidies van Rijk en provincie zouden 

krijgen. Nee, dergelijke subsidies werden alleen beschikbaar gesteld als de molen om 

landschappelijke- en historische waarde in stand gehouden moest worden. Ook het 

maalwerktuig moest dan weer gebruikt worden. Maar dit alles was bij deze molen niet het 

geval: slopen blijft de beste oplossing. 

 

Toch geven de mensen die vóór herstel van de molen waren, het niet op. Dat blijkt onder 

andere uit de brief die het VVV te Vaasen aan de burgemeester schreef 34). Zij vroegen de 

gemeente om in de restauratie- en onderhoudskosten bij te dragen, die de vereniging zelf al 

door een firma had laten vaststellen, namelijk ƒ 33.000,- voor de restauratie en zo'n ƒ 1.500,- 

à  ƒ 1.600,- voor het onderhoud. Zij wisten ook wel dat de molen nooit meer zal kunnen 

functioneren, maar zo'n prachtige voltooide molen zou tòch het dorpsbeeld verfraaien. Leuk 

zou het dan zijn om de wieken een paar keer per jaar te laten draaien (doelloos). 
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Hierbij wezen ze op de molens in het polderIand, waar dat ook het gevel was. Kijk, als het 

daar kon, waarom dan in Vaassen niet? 

 

Ook de burgemeester (H.J. Bergh van Epe) wilde graag dat de molen weer hersteld werd. Bij 

de begroeting op 28 november 1968 sprak hij de wens uit:  “ ....dat de molen ooit nog eens in 

oude luister hersteld zou kunnen worden” 35). Maar hij zal wel enorm getwijfeld hebben om 

dit te wensen, omdat de gemeenteraad in hun memorie van antwoord op de 

ontwerpbegroting 1969 meegedeeld had dat de molen niet meer te restaureren zou zijn 36). 

De toestand waarin die verkeerde was te slecht. Enige tijd hebben pogingen tot herstel dan 

ook stil gelegen, maar er was een aantal Vaassenaren die nog steeds met het idee 

rondliepen: “We moeten onze windkorenmolen redden!'. 

 

Het waren T. Wehkamp, R. Waijgenaar, W. Terwel en P. te Riele. Hieruit ontstond in 1975 

het comité “Op Eigen Wieken”, dat als doel had om de molen weer volledig te herstellen 37). 

Nu had de gemeenteraad al in 1968 een uitspraak gedaan dat de molen niet meer 

gerestaureerd zou worden. Tien jaar later dacht ze daar nog net zó over, zodat het comité 

dat al restauratieplannen gemaakt had, niet veel kans had. De bestemming van de grond 

moest weer “molenbestemming” worden. 
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In oktober 1988 kon met het onttakelen van de oude molenromp worden begonnen. 

 

 

 
 

Spoedig werd het bestemmingsplan gewijzigd en kreeg de molen “molenbestemming”.  

Maar het kopen van de molenromp duurt langer. Vijf volle jaren duurt het, wat de conditie 

van de molen echt niet verbeterde. De gemeente kocht in 1984 de grond en de romp van 

Hendrik de Rooij 38). Op haar beurt verkocht ze het weer aan het comité, dat in november 

van dat jaar in de 'Stichting Vaassens Molen’ werd omgezet, tegen een symbolische prijs van 

ƒ 1,- 39). 

 

De eis was dat de molen binnen 5 jaar gerestaureerd moest zijn. Aan de slag dus! 

Tal van Vaassenaren en uiteraard de stichting zelf, zetten allerlei activiteiten op touw, 

waarbij het geld in grote getalen binnen stroomde. Enkele activiteiten waren: 

spaarzegelactie, een molenloterij, het verkopen van speciaal vervaardigde molenwijn, 

bronzen beeldjes van een molenaar, toneelstukken opgevoerd door de schooljeugd, etc. etc. 

Kortom, er werd door de hele Vaassense bevolking hard aan dat ene ideaal gewerkt! 
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Op naar de 2,5 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kwamen zelf subsidies los van de gemeente Epe en de provincie Gelderland 40). Zo kreeg 

de "Stichting Vaassens Molen” 2,5 ton bijeen. 

 

De plaatselijke aannemer Van Laar en molenmaker Groot Roessink uit Voorst konden in 

1988 met de bouw beginnen. Want het kwam er op neer dat de molen eigenlijk geheel 

opnieuw gebouwd moest worden, want de molen was er tè slecht aan toe 41). 

 

Wat eens de wens van de toenmalige burgemeester in 1968 was, werd in 1990 

werkelijkheid. De afgeschreven "Daams’ Molen” was, wat velen voor onmogelijk gehouden 

hadden, gerestaureerd! Wie had dát gedacht! Maar het móet gezegd: Deze restauratie zou 

nooit gelukt zijn als de Vaassense bevolking zich niet zo grandioos voor het herstel ervan had 

ingezet!!! 

 

De spreuk 

                  VOASSEN, DAT IS VOASSEN NIET,  

                AW’T NIET VEUR MEKARE KRIEG. 

 

zegt dan ook genoeg over de wilskracht en doorzetting van de Vaassenaren. 

 

Tegen alle bezwaren in zetten ze door, zodat op 11 mei 1990 "Daams’ Molen”, die weer een 

schitterende gestalte gekregen had, feestelijk in gebruik genomen kon worden 42). De molen 

waar alle Vaassenaren heel trots op zijn èn blijven. 
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Afgeschreven Daams’ Molen is toch gerestaureerd 
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Nawoord 
 

Dat de molen schitterend gerestaureerd is, is een feit, maar dat moet natuurlijk ook zo 

blijven! Tijdens de opening van "Daams’ Molen" is er dan ook een vereniging “Vrienden van 

Daams’ Molen" opgericht. Waarvan men lid kan worden om zo als supporter jaarlijks een 

bedrag te storten dat gebruikt zal worden voor o.a. onderhoudskosten, verzekeringspremies, 

e.d.. 

 

Na de restauratie was de pot van 2,5 ton dan ook geheel leeg.  

In de toekomst zal de molen dienst gaan doen als VVV-kantoor van Vaassen, 

waar (vele?) vakantiegangers, naast informatie over Vaassen en omstreken te 

krijgen,  ook de molen kunnen bezichtigen. Want de Vaassenaren willen hun 

molen maar al te graag aan hun bezoekers laten zien. “Daams’ Molen” waar ze 

met z'n allen zo hard voor gewerkt hebben!!! 
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28 

 

Noten 
 

1. "De papiermolens in de provincie Gelderland, Overijssel en Limburg”, 

H. Voorn, Haarlem 1985; Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken 

2. Idem, paragraaf “Windmolens in de gemeente Epe” 

3. Kadastrale Atlas Gelderland 1832 

4. Bevolkingsregister 1870-1880 

5. Register van aangiften tot bekoming van tijdelijke vrijdom van grondbelasting  

(Staatsblad nr.8. maart 1828) 

6. Notulen Akte nr. 19/27 - 1883 en krant : 10 januari en 17 februari  1883 

7. Notulen Akte nr. 19/27 - 1883 

8. Bevolkingsregister 1880-1900 

9. Bevolkingsregister 1880-1900 en krantenknipsel  februari 1979 

10. Krant 28 november 1898 

11. Bevolkingsregister 1880-1900 

12. Idem 

13. Idem 

14. Bevolkingsregister  1900-1920 

15. Idem 

16. Krant 23 juli 1908 

17. Hinderwetvergunning  21 januari 1909 

18. Notulen Akte nr. 2803 - 1915 en krant 17 juli 1915 

19. Notulen Akte nr. 2803 - 1915 

20. Idem 

21. Bevolkingsregister 1900-1920 

22. Hinderwetvergunningen  17 november 1930 en 14 juni 1938 

23. Men is het er nog niet over eens of het in 1935 of in 1936 is gebeurd. 

24. Krant mei 1990 

25. Interview Dhr. Terwel 

26. Interview Dhr. de Rooij 

27. Idem 

28. Krant februari 1979 en Knipsel Molenkrant pagina 21 

29. Voorlopige Koopovereenkomst 29 mei 1984 

30. Interview Dhr. de Rooij 

31. Brief : 19 juni 1935 

32. Brief : 10 september 1953 

33. Brieven : 11 oktober (antwoord op 10 oktober en 9 februari 1962) 

34. Brief : 19 november 1962 

35. Krant 28 november 1968 

36. Idem 

37. Molenkrant "Lions Club Epe”, pagina 19 

38. Voorlopige Koopovereenkomst 29 mei 1984 
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39. Idem 

40. Krant mei  1990 

41. Knipsel "Vaassens Weekblad 1990” 

42. Krant en "Vaassens Weekblad" en "Veluwe Express"  1990 

43. In de muur is een bordje "1870" gemetseld;  waarschijnlijk eigendom van  Poll  

Jonker. 
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Literatuurlijst 
 

Archief: 

 Gemeente-verslagen 1870 en 1871 (vervolgnummers waren naar de restaurateur) 
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 Register van aangiften tot bekoming van tijdelijke vrijdom van grondbelasting 

(Staatsblad nr.8, maart 1828) 

 Hinderwetvergunningen 21 januari 1909, 17 november 1930, 14 juni 1938  

 Uittreksel van de Perceelsgewijze kadastralen 

 Nieuws- en Advertentieblad voor Epe, Heerde en Omstreken: 

o 20 januari , 10 februari en 17 februari 1883 

o 26 november 1898, 23 juli 1908 , 17 juli en 7 augustus 1915, februari 1979 

 Dossier “Molens (wind- en watermolens) 1924-1963" 

 “De papiermolens in de provincies Gelderland. Overijssel en Limburg" 

H. Voorn , uitgever: Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken. 

Haarlem 1985 

 Stat. Archief doosnr, 999. volgnr. 2 (foto's) 

 Notulen Aktes nr. 19/27- 1883 en nr. 2803- 1915 

 Noord Veluws Dagblad van 28 november 1968 

 Brieven: 19 juni 1935, 9 juli 1935, december 1942, 27 januari 1943, 10 september 
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Algemeen: 

 Molenkrant 1985, speciale uitgave "Lions Club Epe" (pagina's 9, 19 en 21) 

 VVN-katern nr.1 “Molens: Verleden en toekomst” - John Nerpaalen  

Vereniging voor Natuurbehoud 1980 

 Artikel VVV-boekje 1990 en Stadspost Epe 

 Supplement van “Bijdragen en mededelingen" deel LXXV, 1984 

Vereniging Gelre - W. Terwel 
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o Vaassens Weekblad 

 

Met dank aan: 

              W. Terwel 

              Dhr. en mevr. de Rooij 

              Archief te Epe 

              Mijn vader 
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Bijlagen 
 

1. Bouwtekeningen uit 1870 zijn niet bewaard gebleven. 

Van meneer Terwel  heb ik zeer recente tekeningen gekregen die mijn vader zo vaak 

verkleind heeft, dat ze als bijlagen erbij gevoegd konden worden. Dit geeft een indruk 

van hoe de molen er toen ook uit gezien moet hebben. 

 

2. Notulen Akte uit 1883 - De veiling van de molen van Derk Poll Jonker. 

 

3. Plattegrond uit 1915 waar de ligging van de molen op perceel  737 is aangegeven. 

 

4. Tekeningen van de plaatsing van de petroleummotor - 1909. 

 

5. Notulen Akte uit 1915 - De veiling van de molen wegens faillissement van Van Loo. 

 

6. Voorlopige overeenkomst van 29 mei 1984, waarin de burgemeester van Epe de door 

haar gekochte molen aan de "Stichting Vaassens MoIen” voor  het symbolische 

bedrag van ƒ 1,- weer verkoopt. 

 

 

 

 

 

N.B.  De bijlagen zijn in een separaat document opgenomen. 


