Hoe Vinkel
zijn Zwaan terugkreeg
Gerard Sturkenboom

Op 20 september 2020 vond in het
Brabantse dorp Vinkel (bij 's-Hertogenbosch) de feestelijke opening plaats
van de volledig nieuw gebouwde achtkante bergmolen "De Zwaan". Tot 1964
had er al een gelijknamige molen in
Vinkel gestaan, maar die was in vervallen staat door een Amerikaan aangekocht en aan de andere kant van de
oceaan (in Holland-Michigan, Verenigde Staten) als stellingmolen opnieuw
opgebouwd. Al voor de sloop was de
bevolking van Vinkel in droefenis.
Het gemis van "hun" molen bleef bestaan en leidde ertoe dat er in 2009

een initiatief kwam om een nieuwe
molen terug te bouwen. Zoals er voor
een vuurtje zuurstof, brandbaar materiaal en een ontsteking nodig is, zo
ontstond er een "vuurtje" in Vinkel.
Een breed gedeelde wens om een molen terug te krijgen en een enorme bereidwilligheid onder de bevolking om
de armen uit de mouwen te steken.
Een nieuw tweedehandsje
Eerst even terug in de tijd. In 1884
liet Henricus Franciscus de Vocht (geboren in 1835) in Vinkel een korenmolen bouwen. Als basis hiervoor ge-

bruikte hij een tweedehands achtkant.
Een tijd lang werd vermoed dat dit
af komstig was uit Krommenie, waar
een gelijknamige stellingmolen als
hennepklopper dienst had gedaan. Bij
nader onderzoek bleek deze molen
echter al in 1878 gesloopt te zijn. In
1886 deed De Vocht de molen over
aan zijn schoonzoon, Piet van Schaijk.
Volgens diens kleinzoon zou de molen
af komstig zijn uit Dordrecht. Aannemende dat de molen in Vinkel de
naam heeft gehouden van de oorspronkelijke molen, zou de molen van
herkomst de achtkante houtzaagmolen

Houtzaagmolen De Zwaan in Dordrecht werd na afbraak 'verstoomd'. Deze afbeelding uit het begin van de vorige eeuw toont de zagerij nog vol in bedrijf. De molen
stond op korte afstand van de nog bestaande molen 'Kyck over den Dyck' (foto collectie Vereniging De Hollandsche Molen).
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"De Zwaan" geweest kunnen zijn,
gelegen aan de Noordendijk in Dordrecht. Deze molen werd in 1884 verstoomd. Een foto van omstreeks 1900
toont de nog in bedrijf zijnde stoomzagerij, genaamd De Zwaan. Sporen
van de inrichting als zaagmolen, met
name kepen voor de kalven van de
krukas, zijn bij onderzoek echter niet
teruggevonden.
De Zwaan in Vinkel werd evenwel als
korenmolen gebouwd; de inrichting
van de Dordtse zaagmolen was daarvoor niet bruikbaar. Volgens Nico
Jurgens zou het maalwerk wel eens
af komstig kunnen zijn geweest uit de
in 1884 afgebroken molen "Nooitgedacht", die stond op het Bastion Maria in 's-Hertogenbosch.
Al na korte tijd verplaatst
Op de oudst bekende foto van de molen in Vinkel staat op de voorgrond
pastoor Vogels met op enkele tientallen meters achter hem de schuurkerk.
Het jaar 1884 is niet alleen het jaar
waarin de molen werd opgericht, maar
ook is in datzelfde jaar een parochie
gesticht. Voor de eredienst werd een
schuurkerk gebouwd waarvoor de
bisschop op 27 juni toestemming verleende. Het gebouw mocht niet meer
dan 500 gulden kosten. De molen
en de schuurkerk moeten dus vrijwel
tegelijkertijd gebouwd zijn. De molen
– op de foto in bedrijf met 2 donkere
en 2 witte zeilen "rond in de top" – is
een grondzeiler. Blijkbaar was de
omgeving van de molen nog dusdanig
dat een grondzeiler goed kon functioneren. Al op 28 oktober 1887 kreeg
pastoor Vogels toestemming om een
nieuwe (volwaardige) kerk te bouwen.
Anderhalf jaar later kwam bisschop
Godschalk naar Vinkel om het gebouw te consacreren en werd er twee
dagen gefeest. Het was geen feest voor
molenaar Van Schaijk, want de nieuwe
stenen kerk met toren was op slechts
een steenworp afstand van de molen
gebouwd. Molenaar Van Schaijk zou
eerder al van boosheid over de bouw
van deze windbelemmering zes weken
lang niet naar de kerk zijn gegaan.
Deze eenmansactie mocht niet baten.
De kerk kwam er toch, waarna Van
Schaijk uiteindelijk in 1902 besloot
de molen te verplaatsen en er tegelijkertijd een bergmolen van te maken.
Als kanttekening hierbij moet nog
opgemerkt worden dat de binnen Vinkel "verplaatste" molen ook nog een
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De oudst bekende foto van de molen in Vinkel met op de voorgrond de eerste pastoor van de Vinkelse parochie, pastoor Vogels. Op enkele tientallen meters achter hem de schuurkerk (foto collectie Stichting de
Vinkelse Molen).

nieuwe sloopmolen van elders geweest
zou kunnen zijn. Rond die tijd waren
er immers veel afgebroken achtkanten
beschikbaar. Daarmee zou te verklaren zijn waarom niet alle kenmerken
van het later naar Amerika verplaatste
achtkant terug te voeren zijn op een
uit Dordrecht af komstig achtkant van
een zaagmolen.
In de jaren daarna, tot in de Tweede
Wereldoorlog, werd er volop op windkracht gemalen. Tijdens de gevechten
tussen de geallieerden en de Duitsers
in oktober 1944 veranderden grote
gedeelten van Vinkel in puinhopen.
Ook de molen raakte beschadigd, al
betrof het alleen maar een gat in het

kleedhout van de romp, aldus Nel
Habes-van Schaijk (geb. 1926), oudste dochter van de molenaar Willem
van Schaijk, zoon en opvolger van de
in 1937 overleden Piet van Schaijk.
Gemalen werd er ook nog wel na
WO-II. Uit een verslag van A. J. de
Koning (vereniging De Hollandsche
Molen) n.a.v. een molentocht in
Noord-Brabant op 4 en 5 augustus
1953, bleek dat er gemalen werd met
een Crossley-dieselmotor. In datzelfde
verslag staat dat de molen oorlogsschade had opgelopen en dat de
molenaar nimmer een uitkering had
gekregen. Een van de beambten van de
Wederopbouw zou zelfs gezegd hebben dat de mulder direct na de lucht-

De molen omstreeks 1930, ten oosten van de RK-kerk (foto collectie Ton Meesters).
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aanval een lucifer in het restant had
moeten steken! De Koning vervolgde
in zijn verslag - veel constructiever
dan die beambte - dat er afgesproken
was om op korte termijn na te gaan
welk bedrag met herstelling van de
molen zou zijn gemoeid. De landschappelijke ligging is fantastisch en de
molenaar is enthousiast om weer met
windkracht te gaan werken. Zijn jonge
zoon kan dan worden opgeleid, want
die heeft nog nimmer de molen bediend,
en wil waarschijnlijk het bedrijf van
zijn vader voortzetten. Nog diezelfde
maand (op 25 augustus 1953)
schrijft De Koning in een adviesstuk
dat ...Vinkel een goedkoop geval is, dat
voor weinig geld in orde kan komen en
dat dus zo wel als College van Adviesgeval door kan. Herstel van de molen werd
toen klaarblijkelijk eenvoudig geacht.
In het jaarverslag 1960-1961 van De
Hollandsche Molen stond dat van vijf
Brabantse molens, waaronder die van
Vinkel, de herstelling met veel hoop op
een goede toekomst nog in behandeling
is. De vier andere molens waren die
van Gassel, De Heen, Ravenstein en
Schijndel; deze zijn alle hersteld en
bestaan anno 2021 nog steeds.
In zijn pogingen om de molen te herstellen, stuitte molenaar W. van Schaijk
op het probleem dat hij voor zijn
goede zaak te maken had met meerdere gemeenten. De molen stond op
grondgebied van de gemeente Nuland,
Van Schaijk woonde zelf op nog geen
100 meter afstand van de molen, maar
dan in de gemeente Geffen, en aan de
andere kant van de molen was het
grensgebied met de gemeente Heesch.
Daar waar je bijdragen van alle betrokken gemeenten zou mogen verwachten, gebeurde dit niet en kwam
de zaak in een impasse. Uiteindelijk
(augustus 1963) verkoopt molenaar
Van Schaijk de molen aan de Gebr.
Adriaens, molenmakers te Weert voor
een bedrag van 3500 gulden. In de
koopovereenkomst werd nog gesproken
over mogelijk herstel en de mogelijkheid voor Van Schaijk om de herstelde
molen terug te kopen (voor hetzelfde
bedrag), onder voorwaarde dat voor
herstel subsidie van het rijk, de provincie en de gemeente Nuland zou
worden verkregen voor minimaal
85% van de herstelkosten. De Gebr.
Adriaens zouden dan maximaal 15%
van de herstelkosten voor hun rekening nemen (onder voorwaarde dat zij
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Nel Habes-van Schaijk, oudste dochter van molenaar/eigenaar Willem van Schaijk (foto auteur).

ook de restauratie zouden uitvoeren).
In het jaar dat Van Schaijk de tijd
kreeg om de molen te ontruimen (tot
uiterlijk 31 augustus 1964), kreeg de
zaak een heel andere wending.

Bidprentje van Jantje van Schaijk. Hij kwam op
jonge leeftijd tragisch om het leven door een klap
van een molenwiek (foto collectie Heemkunde
Vinckel).

Tijdens een interview vertelde mevr. Nel
Habes-van Schaijk (94) mij uit haar
herinneringen. In de Tweede Wereldoorlog
werd vooral in het geheim met de motor
gemalen. Het was een spannende tijd voor
het gezin van Schaijk. Overdag kwamen
vaak Engelse soldaten op bezoek. Zij
gebruikten de molen ook als uitkijkpost.
's Avonds kwamen dan weer Duitse soldaten op bezoek. Na de oorlog was het vooral
door de concurrentie van de Boerenbond
dat de zaken alleen maar slechter werden.
Steeds meer klanten stapten over. Met de
wind malen was niet meer rendabel. In
Nels herinnering waren er in de jaren na
de oorlog altijd (financiële) zorgen in het
gezin. Waar ze wel positief – en een beetje
met trots – aan terugdenkt, dat is dat zij
als enige mocht helpen bij het aanzwengelen van de Crossley-motor.
Nel had – en heeft nog steeds – drie jongere zussen en een broer, Piet. Een tweede
broertje, Jantje, was in 1931, nog geen
4 jaar oud, op de molen verongelukt
(geraakt door de uitstekende pin van de
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bliksemafl eider van de draaiende molen).
In een interview voor de lokale tv verklaarde Piet (geb. 1938) dat dit sterfgeval er de reden van was dat hij van zijn
ouders weinig op de molen mocht komen.
Molen De Zwaan verkocht als
exportproduct
Met tussenkomst van de eerder genoemde A. J. de Koning werd de molen
half juni 1964 verkocht aan de Amerikaanse stad Holland (staat Michigan),
waar de molen als stellingmolen – als
toeristische attractie – in een park zou
herrijzen. Met toestemming van het
ministerie en de provincie NoordBrabant werd de koop in allerijl gesloten.
Het Brabants Dagblad berichtte op
woensdag 10 juni 1964 het volgende:
Liever droeve uitvaart:
Vinkel tegen molenfeest.
De voor zaterdag aangekondigde festiviteiten ter gelegenheid van de verhuizing
van de molen De Zwaan te Vinkel naar
de stad Holland in de Amerikaanse staat
Michigan gaan niet door. Bij de bevolking
van Vinkel zijn vele bezwaren gerezen
tegen een feestelijk viering van het verlies
van dit markante bouwwerk. Molenaar
Van Schaijk zette de molen zelfs in de
rouw.

ging De Hollandsche Molen stond De
afbraak, veroorzaakt door onverschillige
verwaarlozing in het Brabantse Vinkel,
die weliswaar onze vrienden in
Holland-Michigan aan de zozeer verbeide molen hielp, maar waarvan het
verdwijnen door allen, die het molenbehoud hier te lande nastreven, wordt
betreurd.
De kiem om te komen tot een nieuwe
molen in Vinkel moet bij de af braak
dus al gelegd zijn. In het archief van
De Hollandsche Molen bevindt zich
een brief, gedateerd 20 januari 1966,
waarin dhr. P. Ploegmakers uit Vinkel
aanbiedt om gratis een bouwplaats
in Vinkel af te staan. Hij had via de
radio vernomen dat er in de Zaanstreek enige molens moesten worden
verplaatst...

Toen er een jaar na de verplaatsing
naar de VS vanuit Australië geïnformeerd werd naar beschikbare molens,
werd in een brief van De Hollandsche
Molen aan de Particulier Secretaris
van Zijne Koninklijke Hoogheid de
Prins der Nederlanden, gedateerd
15 november 1965, gesteld Dat niet
zo lang geleden een molen (van Vinkel)
naar Holland-Michigan werd overgebracht is te beschouwen als een geheel op
zichzelf staand uitzonderingsgeval. Er
waren voor de Regering bijzondere redenen aanwezig om dit plan te steunen en
daaraan medewerking te verlenen.
Voor zover mij bekend heeft de verkoop en verplaatsing van een Nederlandse molen naar het buitenland
nadien ook niet meer plaatsgevonden.
De ervaringen met de verplaatsing

Molenmaker Dick Medendorp uit het
Drentse Zuidlaren zou de molen in
Vinkel demonteren en in Holland weer
gaan opbouwen. Hetgeen gebeurde.
Nog geen 4 maanden later, op 5 oktober, arriveerden de onderdelen per
schip, de "Prins Willem van Oranje",
in de haven van Muskegon. De stad
Muskegon ligt aan Lake Michigan
in het grote merengebied tussen de
Verenigde Staten en Canada, en is
vanaf de Atlantische Oceaan per schip
te bereiken via de Saint Lawrencezeeweg, die in 1959 in gebruik was
genomen. In Holland was men al
begonnen met de achtkante stenen
onderbouw van drie verdiepingen,
waarop Medendorp vanaf half december 1964 met het plaatsen van het
achtkant begon. Op 10 april 1965 vond
de officiële opening plaats in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Bernard.
Terwijl in Holland-Michigan feest
gevierd werd, was de stemming in
Nederland en met name in Vinkel zeker niet feestelijk, eerder rouwend. In
het jaarverslag 1964-1965 van verenijuni 2021 - 7

Molen De Zwaan in de rouwstand in verband met de aanstaande verplaatsing naar Holland-Michigan. De
opname dateert vermoedelijk van kort voor de verplaatsing in 1964 (foto collectie Nico Jurgens).
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van De Zwaan lijken dát in ieder
geval te hebben opgeleverd. Wel zijn
er diverse nieuwe molens naar Nederlands model (en door Nederlandse
molenmakers) gebouwd in onder meer
Canada, Japan, Brazilië en Australië.
Een idee uit de derde helft
Ergens in 2009 zag de Vinkelse Ebert
van Wanrooij bij een familielid een
oude foto van molen De Zwaan hangen. Meteen zag hij hierin een uitdaging: wat zou het mooi zijn als Vinkel
zijn molen weer terug had. Dat idee,
die droom, hield Ebert meer en meer
bezig. Een jaar later, in het najaar van
2010, belde hij met Alisa Crawford,
molenaar op de molen in Holland (die
enkele jaren eerder nog in Nederland
haar getuigschrift vrijwillig molenaar
had behaald). Hij overviel haar met
de mededeling We want our mill back!
Daarmee overrompelde hij Alisa natuurlijk, die in eerste instantie liet
weten dat De Zwaan, "haar" molen De
Zwaan, een druk bezochte toeristische
trekpleister was met zo'n 55.000 bezoekers per jaar. Ebert trok hieruit
zelf de conclusie dat terughalen geen
optie was en er niets anders opzat dan
een nieuwe molen in Vinkel te bouwen.
Ebert had met zijn staalbedrijf al veel
ervaring met het maken van producten
zoals stalen balken in huizen en stallen. Maar het speet hem dat je daar in
het landschap zo weinig van terugzag.
Ook met vrienden gebouwde carnavalswagens werden na afloop weer afgebroken. De behoefte ontstond bij
hem om iets nieuws, iets blijvends te
bouwen. Bij voorkeur samen met een
groep. Het idee om een replica van
molen De Zwaan te bouwen zou in de
zogenaamde "derde helft" in de kantine van de voetbalclub ontstaan zijn.
Van Wanrooij wist in de hechte Vinkelse gemeenschap al snel een aantal
enthousiaste mensen om zich heen te
verzamelen. De uitdaging was enorm.
Een eerste kostenraming, opgesteld in
2009, kwam uit op ongeveer € 975.000.
Daar waar je zou verwachten dat dit
hoge bedrag de initiatiefnemers zou
ontmoedigen, had deze informatie
juist het tegenovergestelde effect.
Men zag het als een uitdaging om met
vrijwilligers veel zelf te doen.
Stap-voor-stap project
Gedreven door ambitie en een groot
saamhorigheidsgevoel werd begonnen
de eerste fi nanciën bij elkaar te sprok70

De Zwaan in Holland-Michigan. Onherkenbaar veranderd, maar nog wel regelmatig in bedrijf onder leiding
van molenaar Alisa Crawford (foto collectie Windmill Island Gardens).

Een rouwende Zwaan boven de korenvelden (foto collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, documentnr. 408.616, juli 1964).

De nieuwe Molenwereld

kelen. Eind 2010 schreef de inmiddels
opgerichte Stichting De Vinkelse
Molen haar project in bij de Brabantse
Dorpen Derby, een initiatief van de
Provincie Noord-Brabant voor een
beter, mooier en leef baarder dorp.
Dit leverde een fi naleplaats op. Er
werd niet gewonnen, maar er werd
toch € 10.000 mee verworven, een
mooi startkapitaal. Vervolgens werd
een projectplan opgesteld; in vijf fasen zou de volledige herbouw moeten
plaatsvinden. De gemeente Maasdonk, waar Vinkel toen nog onder
viel, werkte mee door een stuk grond
ter beschikking te stellen. Later, in
2014, volgde ook aanpassing van het
bestemmingsplan en het afgeven van
een omgevingsvergunning.
De eerste fase was het aanleggen van
de berg. In maart 2014 ging de eerste
schop de grond in en het jaar daarop
was de berg klaar. Geheel in lijn met
het uitgangspunt van de stichting om
een plek te creëren niet alleen dóór de
Vinkelse gemeenschap, maar ook vóór
hen, was in de berg een multifunctionele ruimte voorzien waarvan heel het
dorp gebruik kon maken. En juist met
die opzet - de molen als ontmoetingsplek - wist de stichting de provinciale
prijs in de wacht te slepen: Toen die
ruimte klaar was, kregen we ook echt het
gevoel dat het ging lukken. Zo werd het
ook steeds meer het project van alle
Vinkelaren. Om dat gemeenschapsgevoel verder te prikkelen, startte de
stichting met een kringloopwinkel in
het dorp: "De Meule". Het werd zowel een dagbesteding voor mensen uit
het dorp, als een bron van inkomsten.
De tweede fase hield in het volledig
opmetselen van de multifunctionele
ruimte in de berg en het opmetselen
van de stenen voet waar uiteindelijk
het houten achtkant bovenop moest
komen. Op 1 april 2014 vond de eerste ontmoeting plaats in de zojuist
gereedgekomen ontmoetingsruimte.
De derde fase (eind 2015-2018) hield
het bouwen van het achtkant, de eigenlijke molen in. Het hout hiervoor
was af komstig uit de omgeving van
het Belgische Arendonk. Ebert van
Wanrooij is zelf het hout gaan halen.
In zijn aanwezigheid en met werkomschrijvingen en tekeningen (gemaakt
door Nico Jurgens) bij de hand werden de bomen uitgezocht: douglassparren. Het door de Firma van Dal
juni 2021 - 7

Opname van het uithalen van de as door molenmaker Medendorp uit Zuidlaren. Opvallend aanwezig is de
grote geschilderde zwaan op de baard (foto collectie Vereniging De Hollandsche Molen, 1964).

Het achtkant opgebouwd in afwachting van de vervolgactiviteiten (foto auteur, 2018).
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uit Esbeek gezaagde hout arriveerde
op 22 december 2015. In april 2018
werd het achtkant – naast de berg –
opgericht. De bouw is volledig door
vrijwilligers uitgevoerd.
Fase 4 (gaande werk, inclusief twee
koppels maalstenen) en fase 5 (completering met kap en gevlucht) zijn
tegelijkertijd uitgevoerd door twee
molenmakers: Adriaens Molenbouw
uit Weert en Molenmakers- en Aannemersbedrijf Coppes uit Bergharen.
Het stichtingsbestuur onderkende
dat het hier om heel gespecialiseerde
werkzaamheden ging. Bij het zoeken
naar een molenmaker raakte men
gecharmeerd door de twee familiebedrijven, beide met een lange traditie.
Mede door de wens om de molen in
2020 af te hebben en passend bij het
motto van het project van "Samen iets
realiseren", werd gekozen voor deze
unieke samenwerking in een uniek
project. Coppes zou het gaande werk
voor zijn rekening nemen en Adriaens
de kap en het gevlucht.
En hoe zit het met de financiën? Voor
financiering van de laatste fasen is men
creatief omgegaan door bijvoorbeeld obligaties uit te schrijven (september 2016).
Dit leverde een kleine 200 obligaties
op van € 250,- vanaf 2021 binnen 25
jaar terug te betalen. Medio 2017 werd
bij de gemeente 's-Hertogenbosch – waar
Vinkel vanaf 2016 is onder komen te
vallen – brutaal ingezet om een half
miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit
kreeg men niet, maar de gemeenteraad
stemde in met het voorstel van een toezegging van maximaal € 150.000 als
verdubbeling van de door de stichting
opgehaalde bijdragen.
Hoe meer er van de molen te zien (en in
het nieuws) was, des te meer schenkingen volgden. In 2019 werd al door meerdere obligatiehouders afgezien van
terugbetaling. De bij de Nijmeegschse
IJzergieterij B.V. gegoten as (model
"Coppes") werd geschonken door een
Vinkelse transportfirma die in 1964 ook
het transport van de onderdelen van de
gedemonteerde molen naar de haven van
Rotterdam verzorgd had. En als een
bijzonder staaltje van eigen werk mag
ook de fabricage van de twee roeden genoemd worden. Bij het bedrijf van Ebert
van Wanrooij (Van Wanrooij Onderhouds- en Servicedienst B.V.) zijn de
ruim 27 meter lange roeden door enkele
bekwame vrijwilligers gemaakt.
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Het uitzagen van de hekstok-zoomlatverbinding tijdens de opening: de symbolische herinnering aan Tonny
van der Lee, eerste voorzitter van Stichting De Vinkelse Molen (foto auteur, 2020).

Voorzitter van de Stichting De Vinkelse Molen, Ebert van Wanrooij (op de rug gezien), brengt zijn idee ten
uitvoering en overhandigt het uitgezaagde stuk hekwerk aan collega-bestuursleden Jan en Erik van der Lee,
beiden broers van de overleden Tonny van der Lee (foto auteur, 2020).

Tijdens de officiële ingebruikstelling (foto auteur, 2020).
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In korte tijd volgde daarna de completering van de molen; op 31 augustus
2019 werd het achtkant op de onderbouw geplaatst, medio juni 2020 volgde
de kap op het achtkant en eind augustus werden de roeden gestoken. Men
had nog drie weken tot de opening.

De doelstelling van de stichting was
en blijft de leef baarheid in Vinkel
vergroten. En zo heeft de Vinkelse
bevolking zelf haar molen terug verkregen. Met name door de manier
waarop dit tot stand is gekomen, lijkt
een goede toekomst verzekerd.

Opening op 20 september 2020
Geheel volgens de planning werd
de molen op zondag 20 september
geopend, hoewel de coronaregels dit
bijna verstoorden. Op een stralende
dag, in aanwezigheid van een paar
honderd belangstellenden, volgde de
officiële openingshandeling door mevrouw Nel Habes-van Schaijk, Bram
van de Ven, jongste vriend van de molen, en de burgemeester van 's-Hertogenbosch, Jack Mikkers. Deze laatste
bevestigde in zijn toespraak dat de
gemeente de kosten van het groot
onderhoud en de verzekeringen voor
haar rekening zou nemen. Die regeling was al afgesproken met de wethouder van de toenmalige gemeente
Maasdonk en bij samenvoeging (in
2015) dus overgenomen door de gemeente 's-Hertogenbosch.
Tussen de toespraken door gebeurde er
nog iets onverwachts. Er werd een
zaag aangereikt, waarmee een klein
gedeelte van het hekwerk van een van
de wieken, een verbinding tussen hekstok en zoomlat, werd uitgezaagd. Dit
werd overhandigd door stichtingsvoorzitter Ebert van Wanrooij aan zijn
medebestuursleden Jan en Erik van der
Lee. De symboliek hierachter was dat
hun broer Tonny van der Lee, eerste
voorzitter van de stichting en zeer betrokken bij het herbouwproject, tijdens
zijn vakantie op 16 augustus 2014
getroffen was door een zware hersenbloeding en kort daarna op 29 augustus
overleden. Tonny's betrokkenheid bij
de herbouw van molen De Zwaan en
de door zijn overlijden achtergelaten
leegte werd zo blijvend zichtbaar gemaakt. De molen draait nu, anno 2021,
nog steeds met dit "gat" in het hekwerk.

Bronnen:

Toekomst
Met de feestelijke ingebruikstelling
kwam aan ruim 10 jaar van ideeën
uitwerken, lobbyen, teleurstellingen
overwinnen, hard werken, maar ook
van saamhorigheid, een einde. Hoewel, de ruimte in de berg, "Onder de
Meule", zal beschikbaar gesteld worden
voor vergaderingen, sociaal-culturele
doeleinden, educatie en recreatie.
juni 2021 - 7

- In 2010 is over de herkomst van het achtkant uit Dordrecht gecorrespondeerd op het
molenprikbord (tegenwoordig molenforum)
door de heren Piet Groot, Nico Jurgens e.a.
- N. Jurgens, Molenonderdelen uit 's-Hertogenbosch draaien nog. Bossche Bladen, 1997, 1,
17-20.
- Uit: De Geschiedenis van de Vinkelse kerk;

zie http://www.parochievinkel.nl/geschiedenis.
- In het boek De Zwaan - Th e true Story of
America's Authentic Dutch Windmill beschrijft
Alisa Crawford uitgebreid de geschiedenis
van het verwerven van de Vinkelse molen en
de opbouw in Holland.
Veel informatie over de bouw van de molen
is gedocumenteerd op de website van Stichting De Vinkelse Molen.

Met dank aan:
Jan van der Lee, Nico Jurgens, mevr.
Nel Habes-van Schaijk, Wim Adriaens,
Peter Coppes en molenaars Hans
Kappen en Frans van der Doelen voor
informatie die voor de totstandkoming
van dit artikel onmisbaar was.

Na vele decennia weer terug in het dorpsbeeld, een malende molen De Zwaan! (foto auteur, 2020).
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