
  

De vergeefse reddingspoging van de Olde Kaste 
door W.J.M.  Hermans. 

 
In een oud krantenartikel was te lezen dat Hengelo vroeger "wel" vijf molens bezat, een ander noemt 

het getal zes. Een snelle telling leert echter dat er zeker tien gestaan moeten hebben: Vleemingmolen 

(Vordenseweg), Brouwersmolen (Hummeloseweg), Olde Kaste, de houtzaagmolen van Kremer aan de 

Vordenseweg, molens in Keijenborg (Sloot), Varssel en Bekveld (Harmsen), Noordink (Van Neck) en in 

een verder verleden worden nog de molens van Hoekert en Poesse-Wansink vermeld. Ook de 

korenmaalderij van Kelderman wordt soms in dit rijtje geplaatst, maar dit is geen molen met wieken 

geweest. 
  
Geen enkele molen functioneert nog, enkele rompen zonder wiekenkruis of molenkap herinneren aan 

vervlogen tijden, of soms alleen een molensteen. Bijna elke gemeente heeft beter op zijn historisch 

erfgoed gepast, maar van Hengelo is bekend dat daar nooit aandacht aan is gegeven. Daarom zijn in het 

verleden veel waardevolle gebouwen tegen de grond gegaan, niet alleen molens, maar ook landhuizen, 

synagoge, muziektent, schoolgebouwen. 
Eenmaal is er wel degelijk een reddingspoging gedaan een molen te behouden, maar het opgerichte 

comité faalde jammerlijk in de opzet. De actie was bedoeld om de molen de Olde Kaste te redden. 

 

                      
     
  
Die wyntmoelen tot Hengell op den Goy 
De Olde Kaste was de oudste molen van Hengelo. Deze standerdmolen op de weg naar Zelhem in het 

buurtschap 't Gooi, dateerde blijkens een opschrift uit 1659, maar al eerder heeft er dicht bij die plek een 

molen gestaan. Als leengoed van de heerlijkheid Baer aan de IJssel werd al in 1465 "die wyntmoelen tot 

Hengell op den Goy" in leen uitgegeven aan Gadert Kockert. Van 1484 tot 1673 was de molen in 

eigendom van de familie Van Kervenheim, die o.a. ook de landgoederen 't Zelle en 't Kervel bezat. In hun 

tijd werd de molen in 1659 vernieuwd en waarschijnlijk ook verplaatst naar de latere lokatie enkele 

honderden meters naar het noorden richting Hengelo. Deze molen stond naast het huidige huis (Olde 

Kaste 2). Van 1683 tot 1773 was de molen in handen van de familie Grothe, die ook eigenaar waren van 

't Zelle. Mogelijk is het hierna in handen gekomen van de familie Wissink, aanvankelijk samen met 

Schoemaker. 
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De lijst van de eerste eigenaren tot aan de negentiende eeuw: 
1465 - Gadert Kockert 
1484 - Steven van Kervenheim 
1489 - Otto van Kervenheim 
1491 - Geertruit van Kervenheim - in opdracht van Otto van Kervenheim, haar stiefzoon; hulder was 

Gijsbert van Branssenborch 
1515 - Sweder van Kervenheim 
1544 - Steven van Kervenheim, na overlijden van zijn vader Sweder van Kervenhem 
1611 - Gerhard van Kervenheim 
1641 - Anna van Kervenheim; Vyth Christoffel van Munster is gemachtigde en hulder 
1647 - Wyssa van Kervenheim, na de dood van Anna van Kervenheim, haar zuster;  
Vyth Christoffel van Munster is hulder 
1673 - Anna Sibilla Vrydach, weduwe van Salomon van Keppel, als erfgenaam van Maria Louise 

Vrydach. Johan van Munster hulder. 
1680 - Diederick van Keppel, haar zoon 
1686 - Henrick Steenman 
1740 - Jacob Grothe en Margaretha Pit 
1752 - Engelbert Tieleman Grothe, oudste zoon 
1773 - Johan Grothe, oudste broeder Engelbert Tieleman. 
  
De molen 

De molens in Hengelo waren van verschillende aard, de Olde Kaste was een standerdmolen. Dat was 

een houten, rechthoekige kast, geplaatst op een 'standerd', een heel dikke paal van ongeveer 90 cm. 

dik. Dwars door de kast liep een draagbalk, hierdoor steunde de gehele kast op de standerd. 

Houtverbindingen maakten dat de standerd met 8 steunende steekbalken niet kon wankelen. Deze 

constructie voldeed vijf eeuwen heel goed. Een model dat eeuwenlang in gebruik is gebleven en zeker 

al in de 14e eeuw bekend was. De oudste molens waren bijna allemaal van dit type. Voorbeelden van 

dit type zijn uiterst zeldzaam geworden. 
Door de wiekenas werden twee koppels stenen in beweging gezet en konden ook zakken naar boven 

gehaald worden. Een probleem was de beperkte opslagruimte, die vaak een pakhuis naast de molen 

noodzakelijk maakte. Onderaan de kast bevond zich een lange staartbalk met een haspel en een 

ketting die aan de kruibalken rondom de molen was bevestigd. Door draaien aan de haspel werd de 

staartbalk en dus de hele kast gedraaid naar de wind. Boven de staartbalk was een bordes met een 

trap om in de kast te komen. 
De molenaar zorgde ervoor dat de granen werden vermalen en als voedsel voor mens en dier konden 

dienen. Zijn betekenis in de gemeenschap was groot en zijn werk werd bijzonder gewaardeerd. De 

meeste dorpen kenden enige korenmolens. De boeren en de bakkers gingen daar met zakken graan 

naar toe, om ze tussen de molenstenen te laten vermalen. Hij was afhankelijk van het weer. Zonder 

wind kon hij niet draaien en had hij geen verdiensten. Maar als er wel gemalen kon worden en de 

wieken ronddraaiden, maakte de molenaar lange dagen, soms ook ‟s nachts. Zijn opdrachtgevers zaten 

hem achter de vodden, ze wilden zo snel mogelijk geholpen worden. 
Het zwaarst was het als de wind variabel was. Dan was het een hele toer om de wieken draaiend te 

houden. Soms moest hij er zelfs inklimmen. Ook het scherpen van de maalstenen was een heidens 

karwei. Als men ook nog weet dat de molenaar voortdurend in een stoffige omgeving werkte en vaak 

aan bronchitis of astma leed, kan het romantische beeld van de molenaar snel worden vergeten. 
Een molen was veel meer dan een technisch maalwerktuig alleen. Het was ook een punt van 

samenkomst voor het landvolk. Hier hoorde men het laatste nieuws van andere bezoekers of de mulder 

zelf. Rond de molen ontstonden dikwijls bedrijfjes, die ermee te maken hadden: bakker, winkelier, smid, 

brandstoffenhandel. 
De wieken hadden een sociale functie. Door bepaalde wiekenstanden werd de bevolking op de hoogte 

gesteld van geboorte of overlijden. Ook kon de molenaar met vrouw of vrienden bepaalde tekens 

afspreken. Een molenaar was ook een perfecte weervoorspeller. 
In de loop van de 19e eeuw verrees in elke plaats of buurtschap wel een molen, de meeste in het midden 

van de eeuw. Overal in de Graafschap staken de wieken van windmolens boven de goudgele korenvelden 

uit. Dit tot gemak van de landbouwers, die hun graan bij de molenaar in de buurt lieten malen. 
Op oude kaarten van de Graafschap zien we een net van molenwegen. Hierover reden de boeren hun 

graan naar de molen om het te laten malen. Veel boeren zagen in het muldersvak een welkome 

bijverdienste. Zo verrezen met name in de loop van de vorige eeuw alom molens. Sommige op 

natuurlijke hoogten, andere op „belten‟, door mensenkracht opgeworpen heuvels of gewoon in het open, 

vlakke veld. Het oudst bekende type was de standaard- of stendermolen. Het was een grote, houten 

kast, bereikbaar via een buitentrap in zijn geheel draaibaar naar de wind. De Olde Kaste in Dunsborg uit 

de 15e eeuw was hier een fraai voorbeeld van. Van de tientallen stenderkasten die de streek kende, is er 

niet één bewaard gebleven. De meeste exemplaren van dit kwetsbare type zijn verwoest door bliksem en 



storm, ofwel wegens gevaar van instorten als bouwvallen gesloopt. Dit laatste tot woede van 

monumentenliefhebbers. 
Menig keer beleefde de Graafschap een molenbrand, een droevig, maar indrukwekkend gezicht. 

Molenaars waren als de dood voor onweer, op sommige molens sloeg keer op keer de bliksem in. 
  
De Olde Kaste 

De Olde Kaste stond aanvankelijk vlakbij de 

Muldersfluite, dat vroeger als muldershuis en herberg 

gebruikt werd en waar ook de markevergaderingen van 

de Dunsborger-Hattemer mark gehouden werden. 
Fluite staat voor kermis; op Hemelvaartsdag werd een 

eendagskermis gehouden, waarbij het molenaarshuis als 

herberg dienst deed. Nog steeds vindt bij de huidige 

boerderij op Hemelvaartsdag de traditionele 

broodlevering plaats. In de 19e eeuw stond als 

plaatsvermelding 'De Oude Hengelosche Molen' 

genoemd, dat voor zowel de Muldersfluite als de molen 

werd gebruikt. Overigens valt het op dat in geen enkel 

oud geschrift de naam Olde Kaste gebruikt werd. Deze 

naam is vermoedelijk pas eind 19e eeuw of zelfs 

20e eeuw ontstaan. 
  
In 1830 werd de molen als volgt omschreven: 
Een oude slecht onderhouden standaardmolen hebbende 

1 paar steenen om koorn te malen heeft om zijne verre 

ligging van het dorp weinig debiet. Malende na gissing 

voor eene bevolking van 600 zielen. 
Toen al was sprake van slecht onderhoud! Daar zal de 

herkomst van de naam mee te maken hebben. 

Oorspronkelijk was het een landbouwbedrijf annex 

maalderij. De gebouwen naast de molen (huis en 

maalderij) werden rond 1815 gebouwd. In het begin van 

de 19e eeuw is de molen in handen gekomen van de 

familie Wissink. 

 
  
Een comité voor behoud 

De standerdmolen was al tijden verdrongen door de bovenkruier met zijn draaibare kap. Al in het 

begin van de 20e eeuw waren er nog maar weinig over in Nederland en dan meestal nog aangetast 

door de tand des tijds. In de jaren werd de functie en belang van de windmolen snel minder door de 

komst van motorkracht, electriciteit en vooral de coöperaties. 
In 1929 kwam de vraag of de Olde Kaste bewaard moest blijven. De molen bevond zich namelijk in 

zeer slechte staat. Na de dood van Gerard Wissink in 1924 was het onderhoud van de molen sterk 

achteruitgegaan. De eigenaresse, weduwe Wissink, wilde de molen laten afbreken. 
  
Familie Wissink 
 Een chronologisch verloop van de gebeurtenissen: 
Op 15 mei 1929 stuurde burgemeester Reynst een brief aan mr. Jan den Tex, de secretaris van De 

Hollandsche Molen, Vereeniging tot behoud van Molens in Nederland, gezeteld aan de Herengracht in 

Amsterdam. Hierin meldde de jonkheer dat hij "iemand" (hij wist de naam kennelijk niet) namens de 

weduwe Wissink had gesproken over de instandhouding van de Olde Kaste. De persoon had zich bereid 

verklaard de molen in bedrijf werd gehouden, want dat was de enige kans op steun. 
De Hollandsche Molen liet een technisch rapport inclusief een kostenplaatje opmaken: 
Mooie molen in het open veld. Is reeds enkele jaren buiten bedrijf en deerlijk vervallen. Tot 

noodzakelijke herstelwerken, ten dienste van bedrijfsvaardigmaking, behooren: 
Fundatiën van de standerdschoren versterken              ƒ400,- 

1 roede vernieuwen met optuiging                              ƒ700,- 
Bovenhuis versterken en verankeren                           ƒ200,- 
Kapwand en zolder vernieuwen                                   ƒ300,- 
Verf- en teerwerken                                                   ƒ200,- 
                                                                                 ------- 
Totaal                                                                      ƒ1800,- 



De zoon molenaar is helaas geen goed windmolenaar en maalt liever met den motor. 
Leiden, maart 1929, w.g. A.J. Dekker 
  
Op 24 mei kreeg burgemeester antwoord van Den Tex: 

 
De kosten voor de opknap van ƒ1800,- waren te veel voor weduwe Wissink en De Hollandsche Molen. 

Hij adviseerde daarom een comité te vormen "met mensen die in deze zaak een meer dan locaal 

belang zien". Het beste was dat de molen niet het eigendom van de familie Wissink bleef. De 

afbraakwaarde was bijna nihil. Als zij bv. ƒ100 per jaar aan huur wilde betalen dan wilde de vereniging 

ook wel meewerken en de molen voor bv. ƒ500,- kopen. Pas als zij aan zo'n regeling wilde meewerken 

kon de actie tot behoud beginnen. 
Als voorbeeld noemde hij een actie in Zeddam, waarbij alle ingekomen gelden geretourneerd werden, 

omdat Van Heek de torenmolen gekocht had en daarbij geen gebruik wilde maken van de ingezamelde 

gelden. Misschien dat de adressen nog bekend waren? 
Ook de "heren van het Vreemdelingenverkeer te Vorden" waren wellicht wel bereid aan de actie deel te 

nemen, omdat de standerdmolen daar werd afgebroken en ze niet meer belast waren met het 

onderhoud ervan. 
Wel moest de jongen van de molen op het hart gedrukt worden de molen goed te gebruiken. "Toen ik 

met hem sprak, kon ik hem nauwelijks verstaan, want het is een moeilijke taal". 
  
Op 19 juni meldde jkhr. Adrianus Reynst dat de weduwe en zoon de molen niet in bedrijf wilden 

houden en ook niet wilden huren. Jonkvrouwe Martini zou trachten te bemiddelen. 
Den Tex wilde in augustus zelf met de weduwe praten, wel met een tolk erbij. Vooraf kon dan onder 

het genot van een glaasje en een hapje een vergadering van het comité belegd worden. Reynst wilde 

zelf wel mee. 
  
J. Gimberg, archivaris uit Zutphen, werd op advies van Den Tex in het comité benoemd. Gimberg 

schreef in september een artikel in de Graafschapbode. Hij sprak daarin over ƒ2500,- aan 

herstelkosten en een koopsom van in totaal ƒ4000,-. Als dat geld binnen was, wilde De Hollandsche 

Molen de verantwoording wel op zich nemen. 
  
  
 Oktober 1929: Den Tex aan gemeentebestuur: 
"Er was een nadelig verschil tussen huur en jaarlijks onderhoud. De huur was onvoldoende om de 

kosten van het jaarlijks onderhoud en de assurantie te dekken. De Vereniging wilde het nadelig 

verschil wel voor haar rekening nemen, maar kon niet ook voor alle reparatiekosten en de koopsom 

zorgen. Tot nu toe was ƒ800 bij particulieren ingezameld. Hij deed een oproep bij het 

gemeentebestuur ook "van hare belangstelling te doen blijken, zooals reeds door vele gemeenten in 

soortgelijke gevallen geschiedde. Waar het hier een zeer bijzonder type molen geldt, waarvoor Hengelo 

ver buiten zijn grenzen beroemd is." 
  
De gemeente gaf niet thuis. 
De molen is heel dichtbij redding geweest. Uit moeizaam achterhaalde notulen van De Hollandsche 

Molen blijkt dat in 1930 het geld bijna bij elkaar had om de molen van de weduwe Wissink te kopen en 

het aan haar te verhuren. In het volgende verslag stond dat er voor een klein dorp het enorme bedrag 

van ƒ2800,- was ingezameld om de eigendomsovergang mogelijk te maken. "Ofschoon dit minder was 

dan wij aanvankelijk als minimum hadden gesteld, meenden wij toch met dit bedrag genoegen te 

moeten nemen, al ontveinsden wij ons niet, dat bij den lagen te bedingen huurprijs een groote last op 

onze schouders werd gelegd," aldus De Hollandsche Molen. 
  
  
De onderhandelingen sleepten zich voort tot 1931. De Zutphense Courant van 28 mei: 
“(..) Toen de overdracht plaats zou hebben vond mevr. Wissink verschillende bepalingen in het 

huurcontract onaannemelijk, waardoor men niet tot overeenstemming kwam. Van beide zijden bleef 

men tamelijk onverschillig. Thans is er weer hoop. Op ’t eind dezer week komt de voorzitter van de 

Hollandsche Molen hier om te trachten door van weerskanten wat toe te geven, de zaak tot een goed 

einde te brengen.” 
Ook de komst van het deftige heerschap mocht niet baten, Grada Wissink was er niet van onder de 

indruk, ze gaf geen duimbreed toe. 
Op 23 juni 1931 meldde de Zutphense Courant het einde: 
  



“De onderhandelingen betreffende de overname van de bekenden standaardmolen de Olde Kaste door 

de vereeniging De Hollandsche Molen kunnen thans definitief als geëindigd worden beschouwd. Het is 

helaas niet gegaan, zooals de velen, die de actie voor behoud ervan zoowel geldelijk als anderszins 

steunde, hadden gehoopt en verwacht. Het oude bouwwerk herinnerend aan het verleden, heeft er den 

langsten tijd gestaan: zijn lot is thans voorgoed beslist: h e t  w o r d t  g e s l o o p t! 
Het plaatselijk comité heeft geen moeite ontzien, om dien ouden molen voor afbraak te behoeden. Het 

wist een voldoende bedrag bijeen te krijgen voor aankoop en restauratie. De Hollandsche Molen zou 

hem daarna in eigendom krijgen en tegen een matigen prijs weder in huur geven aan de 

tegenwoordige eigenares. Omtrent overname, verder gebruik, onderhoud, verzekering etc. was men 

tot overeenstemming gekomen. Kortom de zaak scheen in kannen en kruiken. Alleen de jaarlijks op te 

brengen huur vond de eigenares te hoog. De Hollandsche Molen bleef echter bij haar eenmaal 

bedongen prijs met het gevolg dat beide partijen elkaar niet wisten te naderen over een verschil van 

een belachelijk, klein bedrag aan huur. Het comité overweegt thans plannen om met goedvinden van 

de gevers, het reeds ontvangen geld te bestemmen voor een evt. met afbraak bedreigde molen van 

hetzelfde type in de naaste omgeving.” 
  
Een dag later was er raadsvergadering in Hengelo. De molen was geen agendapunt, er werd geen 

vraag over gesteld… Blijkbaar was het voor de gemeenteraad niet erg belangrijk. 
  
De Hollandsche Molen maakte in haar jaarverslag ook melding van de mislukte poging tot behoud: "Wij 

zijn nog niet zoo ver, dat geen enkele molen meer verdwijnt en ditmaal moeten wij als verloren 

signaleeren de Olde Kaste te Hengelo (G.), alle moeite en medewerking ten spijt. De minimale 

medewerking der eigenaresse veroorzaakte het fiasco.” 
  
Opvallend is in elk verslag de lof van de vereniging over het actiecomité, met name freule Martini die 

de ziel was van het comité. In het laatste verslag druipt het slijm uit de tekst: "Dit doet niets af aan de 

groote verdiensten, welke wijlen Jonkvr. E.P.A.E. Martini voor dit geval heeft gehad, want zij was de 

ziel van de plaatselijke actie tot behoud. Haar naam zal als een onzer hulpvaardigste vrienden in de 

geschiedenis der Vereeniging blijven voortleven." 
  
Gemeenteambtenaar Morsink die veelvuldig in de archieven dook en onderzoek deed, dacht heel 

anders over haar en haar vriend de burgemeester. Hij uitte in 1949 felle kritiek op de sloop van de 

historische molen. Zijns inziens was dit niet nodig geweest en vooral te wijten aan de verkeerde 

samenstelling van het comité: 
"Het comité heeft wel pogingen gedaan, doch deze zijn enerzijds door ontactisch optreden van het 

comité, anderzijds door te geringe medewerking van de eigenaresse en de bevolking mislukt. Het 

comité was niet juist samengesteld. Op de eerste plaats had men rekening moeten houden met het 

feit, dat de eigenaresse katholiek was en de molen in een absoluut katholieke omgeving stond. Niet 

één der comitéleden was katholiek! Men moet in een dergelijk geval rekening houden met de 

gevoeligheden van de bevolking. 
Op de tweede plaats was de voorzitter (burgemeester Reynst) iemand, die daarvoor absoluut 

ongeschikt was. Werk ervoor doen lag niet op zijn weg! Daarenboven moest de bevolking hem ook 

niet! Met de "gewone man" omgaan lag hem in het geheel niet. Zijn uitlatingen waren in dit opzicht 

meer dan eens beneden peil. Allen wat "adel" was telde mee. Ook jonkvrouwe Martini was niet de 

geziene persoon. Hierdoor werd de zaak niet beter. Beiden waren ongehuwd en zeer dik met elkander 

bevriend! 
Bij de onderhandelingen is jonkvrouwe Martini zeer ontactisch opgetreden, door - toen er nog geen 

sprake van was dat de molen van eigenaresse zou veranderen - een aanmatigende houding aan te 

nemen, alsof zij reeds het beheer had over de molen. Dit heeft de eigenaresse in hoge mate 

gehinderd. Zij heeft mevr. Martini dan ook de deur gewezen. 
De overige bestuursleden uit Hengelo Gld (E. Vleeming en J. Weide) waren brave mensen, doch 

durfden om verschillende redenen niet tegen deze twee op te treden. 
De comitéleden buiten Hengelo (Klokman, Langeler, Gimberg, Den Tex) hebben ieder voor zich wel de 

nodige moeite gedaan, doch waren niet in staat de zaak te redden. 
Wie het initiatief voor de samenstelling van het comité heeft genomen is niet bekend, maar 

waarschijnlijk heeft burgemeester Reynst hier een groot aandeel in gehad. Men had natuurlijk op de 

allereerste plaats moeten aanwijzen pastoor Th.J.J. Thuis van de Keijenborg. Hij was een groot 

liefhebber van oudheden en zijn invloed was van dien aard, dat de opzet zeer zeker zou zijn geslaagd. 

Doch hij werd gepasseerd. 
Ook de eigenaresse was niet de persoon - en zeer zeker niet haar zoon - waarmede in het onderhavige 

geval, vruchtbaar kon worden gewerkt. Het optreden van jonkvrouwe Martini had hen uitermate boos 

gemaakt. Van hun kant bezien terecht! Jammer echter, dat hierdoor een dergelijk historisch gebouw 



verloren is gegaan. Ook ten opzichte van de financiën kon men niet tot overeenstemming komen. Mijns 

inziens waren deze bezwaren echter wel uit de weg te ruimen geweest. 
Persoonlijk heb ik de meeste leden zo goed gekend dat ik ervan overtuigd ben, dat er wat te bereiken 

was geweest. De genoemde twee leden vormden de grootste hinderpaal en zijn de oorzaak geweest 

dat de bevolking in haar geheel er buiten is gehouden. 
Het heeft echter zo niet mogen zijn. Hengelo Gld heeft daarmede een der mooiste en oudste 

bouwwerken verloren. 
         G. Morsink, 7 October 1949 

 
  
  
Er was sprake van een combinatie van nadelige factoren: geen goede samenstelling van het comité, 

slechte verhouding en communicatie tussen comité en familie Wissink. Geld was het probleem niet, 

bevestigt Hannie Nieuwenhuis, kleindochter van de weduwe. 
Hannie over het verdwijnen van de molen: 
"De molen was sterk vervallen na opa's dood in 1924. De familie Wissink wilde niet meewerken aan 

behoud van de molen, omdat ze dan ook de grond kwijt waren, dat moesten ze er maar bij schenken. 

Opoe Wissink was een "strabante, een baasfrommes", ofwel een met haar op de tanden. Ze moest de 

molen doen met de zoon Herman. Het was geen kwestie van geld, want ze hadden zelf genoeg geld. 

Na haar overlijden heeft ze nog schenkingen gedaan in Keijenborg. Ook in de familie is nog wel geld 

aangeboden, maar dat was het punt niet. 
In Buurse Zand (bij Usselo) stond een zelfde soort molen, gekocht door Van Heek. Deze is wel 

bewaard gebleven. De Olde Kaste-molen was ouder." 
  
Nog een factor mag toegevoegd worden: de instantie om molens in stand te houden wilde alleen maar 

bemiddelen en winst maken, maar wilde zelf niet veel investeren. Uit de laatste passage van het 

jaarverslag blijkt dat het in hun voordeel was dat de molen gesloopt werd, met de burgemeester en de 

jonkvrouwe hadden ze geregeld dat ze wel het ingezamelde geld kregen!: 
"Bij de terugbetaling der ingekomen gelden, waartoe moest worden overgegaan en waarvan de leiding 

berustte bij den Burgemeester Jhr. Mr. A. Reynst, had deze de vriendelijkheid den schenkers de keus 

te laten tusschen verschillende bestemmingen voor hun giften. Het deed ons genoegen te ondervinden, 

dat van menigen schenker de liefde voor den windmolen zich verder uitstrekte dan tot de Olde Kaste, 

zoodat een deel der giften in de kas der vereeniging vloeide. Den Burgemeester betuigen wij onze 

erkentelijkheid voor zijn medewerking." 
  
De vereniging, die overigens ook veel molens van sloop wist te redden, komt hierdoor in een ander 

daglicht te staan. Zij hadden immers liever geld in de kas, dan al het ingezamelde geld te gebruiken 

voor de koop en exploitatie van een molen, waarvan de toekomst onzeker was en de relatie met de 

molenaar slecht was. Had hier ook de gemeente niet een rol in kunnen spelen? De kritiek van Morsink 

op de burgemeester lijkt terecht. Hier was immers toch een groot belang gemoeid, een uniek stukje 

erfgoed werd hierdoor verkwanseld. 
  
Op 5 december 1933 werd de molen afgebroken door H. Elizen uit Twello, getrouwd met een van de 

dochters van Wissink. In alle vroegte, 's ochtends om half 5, alsof er geen getuigen mochten zijn. Hout 

van de molen is later nog gebruikt in de Onze-Lieve-Vrouwe kerk op het Pasplein in Doetinchem. 

 
  
Familie Wissink 

 

De Olde Kaste was lange tijd in bezit van de familie Wissink, een oud Achterhoeks geslacht. Bertie en 

Hannie Nieuwenhuis-Boerhof vertelden meer over de geschiedenis. 
In de stamboom zien we deze lijn: 
- Jan Wissink 1759-1833 
- Gerhardus J. Wissink 1793-1849, landbouwer – molenaar. 
- Hermanus Wissink 1831-1906, molenaar - bakker. In 1860 begon Herman met de bakkerij. 

Aanvankelijk was het een landbouwbedrijf met maalderij. 
- Gerardus Josephus W. Wissink 1868-1924. Hij trouwde met Gerarda M.M. Wissink-Stapelbroek 1867-

1941, de "weduwe Wissink" in bovengenoemd verhaal. 

 
Dit waren de grootouders van de huidige bewoners. Zij kregen 8 kinderen, waarvan 7 meisjes. Alleen 

de jongste was een zoon: 

 



1. Johanna (Anna) 1894-1965 x H. Schennink, Keijenborg 
2. Maria (Marie) 1895-1968) ("Ma Besselink") x Herman Besselink, Hengelo 
3. Harmina (Mina) 1897-1978 x H. Elizen, Twello 
4. Elisabeth (Lies) 1898-1960, Hengelo 
5. Henrica (Riek) 1900-1993 x Boerhof, Wijhe (dochter Hannie x Bertie Nieuwenhuis) 
6. Theodora (Daatje), 1903-1972 
7. Gerharda (Gonda), 1905-1999 
8. Herman, 1909-1987 x H.B. Smeenk 
  
  

 
  
            Zeven dochters, dat was natuurlijk heel bijzonder. 

 

 Toch bleven er een paar ongehuwd. Daatje en Gonda bleven op de Olde Kaste wonen. 
Gerda Wissink, dochter van Herman, schreef in 1982 in een herinneringsboek: 
"Als klein meisje van 4 jaar was ik altijd bij mijn tantes op de Olde Kaste. Er was toen oorlog en bij 

luchtalarm ging alles naar de schuilkelder. Voorop tante Lies met het familiealbum, tante Gonda met 

de bonnen en de schaar, achteraan tante Daatje met … de centen!" 
  
Op 26 februari 1909, de 

geboortedag van Herman 

Wissink, werd een 

kruidenierswinkel geopend. 

Na de sloop van de molen in 

1933 bleven de bakkerij en de 

kruidenierswinkel bestaan. 

Het landbouwbedrijf verdween 

in 1937 toen Herman Wissink 

een eigen boerderij bouwde 

vlakbij de 

bakkerij/winkel/huis (Olde 

Kaste 6). Een van zijn 10 

kinderen woont daar nog. 
  

 

 

 

 

                                      

 

 

                                                                                Gonda Wissink in de winkel 
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Het oude huis en bakkerij. Er tussen de ingang van de winkel. 

 

Hannie Nieuwenhuis: "Mina en Marie stonden eerst in de winkel. Anna gaf naailes, ze liep mank na een 

val. Nadat Mina en Marie getrouwd waren kwam vooral Daatje in de winkel, Gonda sprong bij. Alle 

klanten kregen een zakje snoep bij de boodschappen. Daar ging van alles in, ook bonbons. Daarom 

kwamen klanten overal vandaan. Tante Daatje was een heel sociaal mens. 
Kruideniers onder elkaar hielpen elkaar in die tijd. Als iemand tekort had, leende hij bij de ander. In 

winkel was van alles te koop: hoeden, dameskorsetten, snoep, fietslampjes, veters, klompen, eieren, 

touw, alle levensmiddelen. Ook het brood uit de bakkerij was te koop in de winkel. Dat waren nog 

broden van 16 ons. 's Zondagsmorgens kwam men uit de kerk op de koffie. Dan zaten mannen met 

zijn drieën op een lange bank. Zo konden ze zien wie er binnen kwam. 
Hein Ehringfeld was de bakker (familie op het klooster). Hij was een vrijgezel, die meer dan 27 jaar bij 

de familie Wissink in huis woonde. Voor hem was er twee maal een Wim Jansen als bakker. 
De zaak is op tijd gestopt, voordat de grote supermarkten kwamen. In 1975 is alles gesloopt op het 

witte gebouw na. Dit was oorspronkelijk het stoomgemaal van de korenmolen. Een molensteen ligt 

voor de kerk van Keijenborg, een ander ligt hier op de zolder. Toen is het huidige huis gebouwd. 

Gonda kwam bij ons in huis, tot haar dood in 1999." 
  

In april 1975 werden winkel, 

bakkerij en het oude huis 

gesloopt. De vuren van de oven 

van de bakkerij waren al vijf jaar 

daarvoor gedoofd. De naam Olde 

Kaste leefde voort in de naam 

van de weg, die vroeger langs de 

molen liep, inmiddels doodlopend. 

Ook de naam van het 

verenigingsblad van de 

oudheidkundige vereniging kreeg 

de naam de Olde Kaste. Maar dat 

de molen zelf niet gered kon 

worden, ondanks het instellen 

van een comité, mag een zwarte 

bladzijde in de historie van 

Hengelo genoemd worden. 
   
  

 
 

Sloop van het huis 
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