De Hackfortsche Korenwi ndmolen
Het dorp Vorden staat bekend als het acht kastelendorp en sinds de gemeentelijke
herindeling zelfs als negen kastelendorp, maar het zou zich met recht ook een molendorp
mogen noemen. Vier Molens zijn er nog in Vorden. De watermolen bij het kasteel Hackfort,
de windmolen in het buurtschap Linde en de molen waarin U zich nu bevindt, de
Hackfortsche windmolen. Maar als U vanaf
deze molen uw blik Oostwaarts richt, kunt U
de vierde Vordense molen zien, de molen
"De Hoop". Dat zijn de molens die er nu nog
zijn. Maar de historie van de Vordense
molens gaat honderden jaren verder terug
en is stevig verankert in de geschiedenis
van de kastelen in Vorden. Zo staat voorin
het Hollandse Molenboek een tekening van
een Stendermolen (Standerd,standaard) die
al in een acte van 2 januari 1387 is vermeld. "Dat Hues tho Vorden, de Molen, dat
Molenblick, de cothers-garden, ende Rikelanderborch mid allen eren thobehoringhe,
tho Zutphenschen rechte" (uit; langs
Achterhoekse molens van H. van Dorsten)
Na het overlijden van Jacob van Hackfort
kwam het "Huys te Vorden met synen
toebehoren, de watermole myt der aly-mole
ind'wyndmole" toe aan Hendrik van
Hackforl. Een tekening uit 1794 toont weer
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een standaardmolen bij kasteel Vorden.
Deze molen is later overgeplaatst naar de Molenweg en is rond 1930 afgebroken. De oliemolen is ook begin 18d'de eeuw verdwenen evenals de watermolen bij het kasteel Vorden,
waaryan de fundamenten nog zichtbaar zijn
in de Vordense beek aan de kant van de
Schuttestraat. Landgoed Hackfort kwam
toe aan Berend. Bij het kasteel stond een
waterkorenmolen. Deze wordt reeds in1775
genoemd in de pachtacte van Johannes
Weevers, die voor/305,- per jaar, "De
waaterkoornmolen voor den huize Hackfort
gesitueerd", pachtte.
De windkorenmolen waarin U zich nu
bevindt is gebouwd in 1851 en hoorde ook
bij het landgoed Hackfort.
De eerste eigenaarwas in '1851 Baron van
Westerholt van Hackfort en het bleef
generaties lang in het bezit van deze
familie, totdat de laatste baron, Berend van
Hackfort, kwam te overlijden.
Het landgoed Hackfort is nu eigendom van
de Stichting Natuurmonumenten en de
molen kwam in handen van de Gemeente
Vorden.
De Hackfortsche korenwindmolen
ln 1999 heeft de gemeente de molen
overgedragen aan de Stichting Vordense Molens. Leden van de familie Gerritsen hebben de
molen vanaf 1905 bemalen en nu wordt de molen gedraaid door molenaar Henk Louw.
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Technische informatie over de Hackfortsche windkorenmolen.

Type
Ligging
Bouwjaar
Eigenaar
Molenaar
Romp
Stelling
Kap
Wiekenkruís
Vlucht
Staart
lZrn
Begane grond
Eercte verdieping
Tweecie

Derde

verciieping

verdieping

Stellingmolen
Het Hoge 66 in Vorden
1851

Stichting Vordense Molens
Dhr. H.Louw Mulderskamp 23 Vorden
Ronde stenen molen
Hout, met schoren
Hout, met riet gedekt
lJzeren roeden, fabrikaat Groot Wesseldijk.
Binnen- en buitenroede met stroomlijnneuzen,
Binnenroede met Ten Have remkleppen.
23 meter
Hout; met kruilier
Gietijzer; lengte 5 m'
Vlaamse vang met vangstok
Hoog 3,40 m.; diameter 7,2019,05m.
Hoog 3,20 m.; maalzolder;
Conisch drijfwerk met verticale as en rondsel, grijpend
spoonuiel voor hulpkracht.
Heiog 6,20 m.; sieenzoicier tevens sieiiiirgzoider;
Hoogte hart_kammen spoonrviel 3,25 m.;
1 koppel 16d"'en 1 koppel 17d"'kunststenen
sleepluiwerk; steen kraan
kapzolder
Hoogte bovenkant kruiring 1 ,90m.
Diameter
5,20m.
Kruiwerk met neuten
3,25m.
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Aantal staven rondsels
Aantal kammen
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Hebt U belangstelling voor het molenaarsschap, dan kunt u contact opnemen
met de molenaar Henk Louw. Mulderskamp 23 251 ËX Vorden, Tel 0575-553226.
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Vrijwillig Molenaar: lets voor u?
Windkracht 5, de wieken klieven de lucht, de zeilen klapperen driftig. Binnen is de muziek te
horen van in elkaar gijpende raderen. Bovendien zingen de molenstenen en liikt de hele
molen te dansen op het itmische geluid van de speelman die het graan in goede banen
fussen de stenen leidt. Beneden valt het warme meel geruisloos in de za4.
Men proeft de sfeer van een in werking zijnde molen: romantisch en nostalgisch maar
bovenal ambachtelijk.

Vroeger hoorde die sfeer bij het dagelijkse brood van zwoegende molenaars die met de
molen het brood verdienden. Nu pakken vele vrijwilligers dit werk weer op. Niet voor de
kostwinning maar voor de genoemde sfeer die zo'n authentieke molen met zich meebrengt.
Voor de hobby dus.
Vrijwillig molenaar zijn is niet zomaar een hobby. Het is het trotseren van weer en wind met
deze grote stoere bouwwerken. Het is het inschatten van de weersituaties, opletten wat de
wind doet en zo de juiste zeilvoering op de wieken kiezen en ervoor leggen. Het is het
bedienen van de vang, de rem van de molen. Het samenspel van al deze activiteiten maakt
deze hobby tot een uniek tijdverdrijf, waarbij veel vrijheid, zelfstandigheid en
verantwoordelij kheid komt kij ken.
Sinds de oprichting van het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben vele vrijwilligers hun
getuigschrift gehaald en draaien nu zelfstandig met "hun"molen. Het molenbehoud is sinds
die tijd een stuk vooruit gegaan, want de vrijwillige molenaar zorgt voor het onderhoud en
houdt zijn molen in beweging. Stilstand betekent voor een molen achteruitgang..
Lijkt het U wat om de cursus vn;willig molenaar te volgen, neem dan contact op met onze
molenaar, Henk !ouw, Mulderdskamp 23 7251EX in Vorden, tel. 0575-553226.

Stichting Vrienden van de Vordense Molens.
Wilt U de stichting "Vrienden van de Vordense Molens" steunen, dan kunt u donateur worden
van deze stichting voor een bijdrage vanaf Í 30,= per jaar.
U kunt u hiervoor opgeven bij de secretaris van de

stichting,

Dhr. H. Warringa

ffi

7251N,vorden

Trel. 0575-551021
Of door onderstaand formulier op te sturen naar dit adres.
Ondergetekende,

naam;
straat;
Postcode;..

Woonplaats

Telefoon.
geeft zich op als donateur van de Stichting Vrienden van de Vordens Molens voor een bedrag van
t
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Getekend;.

