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Zomer 2019 Ingrijpende restauraties.  
In de vorige nieuwsbrief hebben we een lijst “to do’s” voor 2019 beschreven. Behalve veel 
schilderwerk was er nogal wat houtwerk dat ingrijpend moest worden gerestaureerd. Vooral 
de stelling was aan groot onderhoud toe. Op de stelling wordt door de molenaars gewerkt en 
er komt ook publiek op en daarom moet je er helemaal op kunnen vertrouwen. Voordat de 
vakmensen van molenaarsbedrijf “Groot Wesseldijk” kwamen hadden de molenaars een 
paar weken de tijd om de schoren, de staart en de kleppen te schilderen. De echte 
molenbouwers van de firma Groot Wesseldijk hebben daarna delen van de stelling 
vernieuwd en hebben het kruiwerk “gangs” gemaakt. Een klus die enkele weken in beslag 
nam en een rekening opleverde van € 27.000,=. 
 

Zomer 2020. Een zomer die we niet snel zullen vergeten. 
Het coronavirus sloeg toe en legde onze samenleving plat vanaf het voorjaar. Als we een 
historische vergelijking maken dan refereren we meestal aan de pest, de zwarte dood, maar 
de vergelijking met de runderpest zou beter opgaan. Het was weliswaar rundvee dat werd 
bedreigd maar verder was het een echte wereldwijde pandemie die het rundvee decimeerde 
en die grote schade toebracht aan de - vooral agrarische - economieën in de 17de en de 18de 
eeuw De economie stortte in tijdens een uitbraak en krabbelde daarna weer op ,..tot de 
volgende uitbraak. De watermolen heeft de golfbeweging ongetwijfeld ondervonden. Toen de 
windmolen werd gebouwd (1851) was de runderpest net uit Nederland verdwenen. Door de 
betere verdeling van de gronden, de komst van de kunstmest en kippengaas kreeg de 
landbouw een flinke opleving die waarschijnlijk de reden is, dat er in Vorden tegelijkertijd drie 
molens werden gebouwd. Over pandemieën gesproken, vanuit het oosten dreigt nu de 
Afrikaanse varkenspest. Deze varkenspest kan zich mondiaal niet zo snel verspreiden omdat 
een varken niet per vliegtuig reist.  
 

Fotogeniek. 
In 1851 was de molen een belangrijk productiemiddel, in een tijd dat onze economie vooral 
een landbouweconomie was. Tegenwoordig ontleent de molen een groot gedeelte van haar 
bestaansrecht aan het feit dat ze fotogeniek is. Met de “Herdertjestocht” werd de molen zelfs 
in kleur verlicht. Een klein intiem concertje door Wilbert Berendsen op zijn zelfgebouwde 
klavichord was een verrassende invulling van het thema van de monumentendag op onze 
molen. De salon van kasteel Hackfort zou een passender omgeving zijn geweest maar daar 
woont geen baron meer en wordt het kasteel als appartement verhuurd. 
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We malen weer. 

Er is weer behoefte om meer streekgebonden 
producten te produceren. Voor een biologische 
boer is het dan een heel aantrekkelijk idee dat 
zijn biologisch geteelde graan en bonen wordt 
gemalen met windenergie. Zo zijn we toch 
weer regelmatig aan het malen voor enkele 
veehouders die hun producten van eigen 
bodem door ons laten malen. Voor de 
molenaars is dat ook een welkome invulling 
van hun taak op de molen. 

 

De Stichting Vrienden van de 
Hackfortsche windmolen. 

Zij beheert het donateurenbestand. De donaties komen uiteindelijk bijna allemaal ten 
goede aan de Stichting Vordense Molens die eigenaar is van onze molen en die zorgt 
voor het onderhoud van de molen en het verwerven van subsidies bij de overheid. Zij 
betaalt de € 27.000,= aan Groot Wesseldijk. Daarnaast heeft de 
Vriendenstichting de taak om de molen onder de aandacht te 
brengen. Een voorbeeld daarvan treft u aan in de folder die wij u 
hierbij opsturen. Met deze folder wordt weer zichtbaar, hoe de 
Hackfortsche Windmolen en de Hackforter Watermolen ooit draaiden 
voor de boeren op Hackfort en kunt u lezen hoezeer de Baakse 

Beek met kastelen en watermolens de levensader van het vroegere Vorden was. 
 

Nieuwe molenaars. 
We hebben het geluk dat we recent twee nieuwe enthousiaste molenaars  
in ons team van molenaars hebben. Zeker in deze tijd met onze 1,5 meter samenleving houden vooral 
de jonkies de molen draaiend. 

 

De BRIM-regeling en het PIP-model 
Soms hoor je de misvatting dat Rijksmonumenten ook helemaal door het Rijk moeten worden 
onderhouden. Maar het Rijk néémt, via de BRIM-regeling (Besluit Restauratie Instandhouding 
Monumenten) een substantieel deel van die uitgaven voor haar rekening maar het ontbrekende deel 
moet worden opgebracht door, in deze volgorde, de Gemeente, de Provincie en de plaatselijke 
betrokkenen. En het zijn vooral de plaatselijke betrokkenen, die ervoor zorgen dat de subsidies goed 
worden besteed en die het monument koesteren. Vaak zijn zij georganiseerd in een stichting die 
eigenaar is en een vriendenstichting die haar best doet om belangstelling te wekken bij donateurs. 
De geschatte instandhoudingskosten van onze molen zijn € 8.400,= per jaar. Van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed ontvangen wij vanwege de BRIM  gemiddeld € 5.000,= per jaar. Voor draaipremie 
en subsidie van de provincie nog eens € 2.000,=. 
Een rekensommetje leert dat de molenstichting op papier € 1.400 tekortkomt. Maar dan praten we 
over het subsidiabele deel van de kosten, het deel dat echt de instandhouding van het gebouw betreft. 
Er komen nog andere kosten bij die niet subsidiabel zijn, zoals verzekeringen, water en elektra, kosten 
voor de monumentenwacht, controle bliksemafleiding, blusvoorziening etc. Deze bedragen elk jaar ca. 
€ 3.000,=. Onze eigen bijdrage aan de molen wordt dan, opgeteld, € 4.400,=. 
Met uw donaties kunnen we jaarlijks rekenen op ruim € 2.000,=. 
De molenaars doen veel kleine reparaties, onderhoud en schilderwerk. Dat is de eerste winst.  
De rest moet komen uit de reserve van de Stichting Vordense Molens, de eigenaar van de molen die 
als een goede huisvader deze reserve beheert in de wetenschap dat er altijd weer ingrijpende klussen 
zullen komen, die dan vaak tienduizenden euro’s of meer kosten. 
 
Tot slot. 
U bent één van onze donateurs en u begrijpt hoezeer uw bijdrage voor ons een onmisbare 
inkomstenbron is en wij hopen dat u ook dit keer uw donatie wilt storten. 
Wij hebben de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en we vinden dat ook geheel terecht. 
Wij kennen geen strijkstokken en eindejaar bonussen. Ieder dubbeltje wordt voor úw molen gebruikt! 
Recent heeft de belastingdienst heeft de belastingdienst – na een grondige controle - onze ANBI-
status opnieuw formeel bevestigd. 
U draagt als donateur uw steentje bij aan het behoud van de Hackfortsche windmolen en we hopen 
dat u, alleen aan dat feit al, voldoening beleeft. 
 
Bij voorbaat dank en met “wiekende groet”. 
 
Stichting Vrienden van Hackfortsche Windmolen 
Zie ook onze vernieuwde website met een animatiefilmpje over onze molen. 
www.hackfortschewindmolen.nl 
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