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De molens van
Rijssen-Holten (2)
Korenmolen De Hegeman is de trots van Dijkerhoek.
Hij stamt uit 1890. In dat jaar krijgt Wilhelmina
Willemsen (50) vergunning een windkorenmolen met
bakkerij te bouwen. Ze woont op Hegemans Erve. De
Diekerhookse mölle dankt zijn naam aan die plek.
Wilhelmina’s man, landbouwer Hendrik Jan Klein
Baltink, is zes jaar eerder overleden, net 53 jaar oud.

weefgetouwen opgesteld. Er is meer nieuws. Jamfabriek
De Betuwe uit Tiel pakt de verkoop van zijn producten
modern aan. De fabrikant bestelt negen handkarren om
in grote steden jam op straat uit te venten. De prijs? Acht
cent, mevrouw, voor één ons overheerlijke marmelade!
Nederland rouwt om de dood van koning Willem III. Zijn
tienjarige dochter Wilhelmina volgt hem op. Haar moeder
Emma treedt voorlopig op als regentes. Uit het Franse
Auvers-sur-Oise komt het bericht dat schilder Vincent van
Gogh, 37 jaar oud, zelfmoord heeft gepleegd. En in
Amerika besteden de kranten veel aandacht aan de
eerste man die zijn leven op de elektrische stoel laat.
(jaarpaal 1890, Wereldtijdpad).

Wilhelmina gaat voortvarend te werk. Ze geeft de firma
Ten Zijthof uit Deventer opdracht een korenmolen te
bouwen. De molenmaker gaat op zoek naar een
tweedehandsje in het westen van het land. Daar staan
namelijk veel poldermolens voor een zacht prijsje te koop.
Hij vindt een geschikt exemplaar in Zuid-Holland. Na de
demontage vervoert hij de losse onderdelen per schip
naar Deventer. Vandaar gaat het met paard en wagen
naar Dijkerhoek. Acht maanden later staat de molen
overeind en kan het malen beginnen.

De Diekerhookse mölle

De Hegeman werd in het sterfjaar van Vincent van Gogh in gebruik
genomen

In het jaar waarin De Hegeman in gebruik wordt
genomen, werken bij jutefabrikant Ter Horst in Rijssen
duizend mensen. In de fabriek staan wel 212

Zonder wind krijg je een molen niet aan de praat. Daarom
schaft de molenaar van De Hegeman in 1912 een
petroleummotor aan voor windstille dagen. In 1919
overlijdt Wilhelmina Klein Baltink. Acht jaar later koopt
een coöperatie de molen voor bijna 120.000 gulden op.
In 1947 dreigt de molen te worden onttakeld.
Burgemeester Enklaar steekt daar een stokje voor. In
1960 is De Hegeman er zo slecht aan toe dat restauratie
dringend nodig is. Dat gebeurt met steun van de
gemeente. In 1965 is de molen weer als nieuw. In 1978
besluit de gemeente de molen voor 15.000 gulden te
kopen. In 2006 komt het beheer van de Diekerhookse
mölle in handen van de bewoners van het buurtschap.
Daarmee lijkt het voortbestaan van de trekpleister
definitief veilig gesteld.
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