
  

Steenderen April 2016 De Bronkhorster Molen in feeststand

Wim Knaake vertelt;  “In mijn bezit is ook een unieke foto van deze molen, zelf gemaakt, toen die in de 

zogeheten feeststand stond, want één van de molenaars was 60 jaar getrouwd”.

Steenderen - Bronkhorster molen

  

Hemelvaartsdag 2013 Een weddenschap

Een weddenschap, zonder verplichtingen, dat ik de molenaars zo vroeg op de morgen zou 
bezoeken.

Ik was de eerste die ochtend en ik hoor één van de molenaars nog roepen: 
“ Ik zie volgens mij licht van een fiets naderen, zou Wim echt in aantocht zijn?”

“Liefde voor je omgeving waar je bent geboren en opgegroeid en die je nooit in de steek laat, 
ook al woon je er niet meer” 

Een weddenschap dat ik de molenaars zo vroeg op de morgen zou bezoeken,

ik was de eerste die ochtend en ik hoor één van de molenaars nog roepen: 

“ Ik zie volgens mij licht van een fiets naderen, zou Wim echt in aantocht zijn?”

En op die Hemelvaartsdag, `s morgens vóór 5 uur, echt nog donker, stond ik de molen te 

fotograferen in de scherpe bocht bij de Molenkolk tussen Bronkhorst en Steenderen.

  

Sommige bezoekers hebben in de molen hun naam gekerfd

De naam van één man, daar werd ik door de molenaars op 

attent gemaakt, want het was mij nooit opgevallen.

Zijn naam is SIMON AUSSEN lid van de Joodse familie die aan 

het begin van de Tweede Wereldoorlog in Bronkhorst woonde.

Simon woonde er met zijn zus, zij dook onder maar hij dacht 

dat het niet zo`n vaart zou lopen en stierf in een 

concentratiekamp.

“Wanneer ik nu in de molen ben, loop ik altijd naar de plek waar voor eeuwig zijn naam in de molen zit, 

een plek die hem ook dierbaar was”, besluit Wim Knaake.

  

Na een brand in 1844 is de molen herbouwd en in 1989 gerestaureerd

Een weddenschap, zonder verplichtingen, dat ik de molenaars zo vroeg op de morgen zou 
bezoeken.

Ik was de eerste die ochtend en ik hoor één van de molenaars nog roepen: 
“ Ik zie volgens mij licht van een fiets naderen, zou Wim echt in aantocht zijn?”

De molen is tot vlak na de Tweede 

Wereldoorlog in bedrijf geweest.

Na een periode van verval is de molen 

gerestaureerd en ondergebracht in een 

stichting. 

Daarmee is de toekomst van de molen 

zekergesteld. 

De molen draait op gezette tijden en is te 

bezichtigen.


