
VAN DE VOORZITTER 

Beste donateurs en andere 

betrokkenen & lezers 

Het eerste graan is gemalen. 

Op 20 mei jl. is door de 

molenbouwer Coppes de molen opgeleverd 

aan onze Stichting. Maar liefst twee 

gediplomeerde en twee aspirant molenaars 

met daarbij nog een aannemer waren 

aanwezig om de molen te controleren op 

technische/bouwkundige gebreken en 

functionaliteit. Eerst werd er gedraaid zonder 

te malen en daarna werd door Peter Coppes 

de eerste zak graan in het draaiende 

maalmechanisme gestort. Het was een 

historisch en emotioneel moment om de 

molen die al eeuwen dit landschap had 

gesierd nu,  bijna 72 jaar na zijn ondergang, 

weer graan te zien malen. Opvallend was de 

stilte waarin dit gebeurde. Binnen in het 

restaurant was niets te horen van de 

draaiende molen en de malende stenen. 

Alleen het afremmen van de wieken brengt 

wat trillingen en geluid naar beneden.  

De Thornsche Molen met een Hollandse lucht. Een 

sieraad voor Ooijpolder en Duffelt (Foto: Henk Baron) 

Ons bestuur is inmiddels wat veranderd.   

Onze secretaris Jan van Eck, die al eerder had 

aangegeven te willen stoppen en al bezig was 

om zaken over te dragen, heeft zich om 

gezondheidsreden los moeten maken van 

actieve deelname aan het project. Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat zijn binding met het 

project is verbroken, het tegendeel is waar. 

Als een droom werkelijkheid wordt zal hij 

altijd tastbaar aanwezig blijven en wij zullen 

nog menigmaal een beroep op zijn kennis en 

kunde moeten doen.  

Overdracht van het archief van de Stichting Thornsche 

Molen (16 ordners) door Jan van Eck aan de nieuwe 

secretaris Eline Frederiks (foto: Bep van Eck) 

In Eline Frederiks uit Leuth hebben we 

inmiddels een bijzonder goede vervanger voor 

Jan gevonden. Het gevolg daarvan is het 

teruglopen van de gemiddelde leeftijd van ons 

bestuur. Dat was ook heel hard nodig, want de 

jaren zijn de meeste van ons bestuur 

inmiddels aan te zien.  



Ook ons bestuurslid van “de andere kant” 

Jacob Voss heeft aangegeven na 

indienststelling van de molen te willen 

stoppen. Zijn vervanger, die reeds aan het 

inwerken is, is Gertrud Kersten uit Zyfflich. De 

Hr. G. Steins, burgemeester van Kranenburg, 

zal daarbij in voorkomende gevallen als 

vervanger optreden. U hebt op 15 juli de 

gelegenheid om persoonlijk kennis met ze te 

maken, want dat is de datum waarop de 

vlaggen zullen wapperen bij de Thornsche 

Molen. De commissaris van de Koning van de 

provincie Gelderland zal samen met de 

provinciale ambtenaar en zoon van onze 

molenarchitect dhr. Heijdra de vang lichten 

(de rem er af halen)  waarmee de molen 

officieel in 

bedrijf wordt 

gesteld. Het 

eerste zakje meel 

van de Thornsche 

Molen ging voor € 

100,- grif van de 

hand tijdens  de 

Donateursavond, 

naar de fam.  

Janssen (foto Henny 

Driessen). 

Eveneens 

wordt het lang verwachte boek van Jan van 

Eck: Uit de as herrezen….. over onze aanwinst 

in de polder  gepresenteerd 

Al diegenen die ons gesteund hebben in de 

totstandkoming van ons project zullen 

daarvoor een uitnodiging krijgen of hebben 

die al ontvangen. Het zal voor de meesten van 

ons niet het einde van het project zijn maar 

wel een mijlpaal waar jaren naar is uitgekeken 

en waar met tomeloze inzet, frustratie, 

teleurstelling, blijdschap en dankbaarheid 

naar elkaar en anderen is gewerkt. Wij blijven 

bezig ons project te vervolmaken en 

levensvatbaar te houden. Wij blijven ervoor 

gaan ! U toch ook? Henny Driessen (voorzitter) 

DE VANG WORDT GELICHT 

Vrijdagmiddag 15 juli a.s. is het dan zover. 

Van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt met een 

feestelijk en muzikaal omlijst programma  de 

Thornsche Molen in werking gezet.  

Naar oud gebruik en goede gewoonte wordt 

alleerst de molen  door twee geestelijken 

(Nederland en Duitsland) ingezegend. 

Aansluitend zal de de Gelderse Commissaris 

van de Koning de heer C. Cornielje, samen met 

Joop Heijdra, beleidsambtenaar 

Cultuurhistorie van de provincie Gelderland en 

begeleid door Henny Driessen, voorzitter van 

de Stichting Thornsche Molen, de vang (rem) 

lichten. Vervolgens wordt door een 

vertegenwoordiging van de fam. Vierboom – 

drie generaties molenaar van de Thornsche 

Molen – het naambord van het plein-terras 

onthuld. 

Boekpresentatie Mét de herbouw van de 

Thornsche Molen is ook zijn geschiedenis 

weer tot leven gewekt. In het boek: Uit de as 

herrezen….Geschiedenis en herbouw van de 

Thornsche Molen, van Jan van Eck, wordt de 

500 jaar oude en rijke geschiedenis en 

herbouw van de molen en zijn molenaars op 

boeiende wijze verteld en getoond, met veel 

nog niet eerder gepubliceerd 

afbeeldingsmateriaal. Het boek is full-color, 

telt 132 pagina´s en kost € 20,- . Donateurs 

krijgen een korting van € 2,50.  De korting 

geldt alleen in 

de Thornsche 

Molen. 

Mobilisatie 1939. 

Grensbewaking bij 

de Thornsche 

Molen. De 

Kapitteldijk is 

zwaar 

gebarricadeerd 

(Afb. uit boek) 



KORTE BERICHTEN 

Info- en Documentatiecentrum. Ook een 

speerpunt voor het bestuur is de inrichting, 

ontwikkeling en exploitatie van dit centrum. 

Zo is de wand gedecoreerd met een door Loet 

van Sluis ontworpen en door VerheesPlus 

reclame Nijmegen aangebracht panorama  op 

de omgeving van de Thornsche Molen.  

De vitrines worden naar thema ingericht. Ook 

het maken van een nieuwe flyer en een 

lesbrief voor het onderwijs zit in de planning. 

Dat alles vraagt echter geld. 

Presentaties Op verzoek verzorgt de Stichting 

ook presentaties aan onder meer groepen, 

verenigingen, enz. De kosten hiervan 

bedragen € 2,50 per persoon. Voor scholen 

geldt een afzonderlijk kortingstarief.  

 Vitrinetafel Door Arjen Lammers uit Leuth is  

een door 

hem zelf 

vervaardigde 

vitrinetafel 

geschonken 

voor het 

Infocentrum. 

De van glas 

voorziene tafelbladen zijn opklapbaar. De tafel 

is inmiddels geïnstalleerd. Hartelijk dank! 

 ‘Molen in het groen’ Door het bedrijf Klussief 

in Groesbeek is de Thornsche Molen kosteloos 

in het groen gezet: puin geschoond, 

geëgaliseerd en ingezaaid. Veel dank 

daarvoor! 

“...MAAR NOG NIET HELEMAAL…” 

De bekende regel van een liedje uit mijn 

jeugd. We zongen het bij een vakantiereis, 

tijdens een wandeltocht of op weg naar een 

traktatie. Het bestuur van onze stichting  

zou het nu kunnen zingen. Vrolijk, omdat we 

in 10 jaar tijd en onder moeilijke 

omstandigheden tot dit resultaat zijn 

gekomen. Ernstig, omdat we door diverse 

problemen met een tekort  van  € 100.000 

zitten en er nog heel wat  te doen staat. 

Tijdens de voorlichtingsavond is er 

uitgebreid over gesproken. Zoals afbouw 

van de molen en onderhoud, 

landschappelijke inpassing, terugkeer van 

de molenkolk, inrichting van het 

voorlichtingscentrum en de verbetering van 

de verkeerssituatie. Daar is nog veel geld 

voor nodig en ook veel steun van onze 

donateurs. Om u attent te maken op de 

voordelen die de belastingdienst ons heeft 

toebedeeld, een kort overzicht hiervan Deze 

uitgave van de nieuwsbrief gaat nu helaas 

op NI€UWSBRI€F lijken. Onze stichting 

heeft een cultureel doel (ANBI) en giften aan 

‘Stichting Thornsche Molen’ zijn voor 125% 

aftrekbaar. Dus als u €100 doneert wordt 

uw belastbare inkomen verlaagd met €125. 

Aftrekdrempel 1%. Bij een periodieke gift 

heeft de gulle gever het voordeel dat de 

aftrekdrempel van 1% niet geldt en is de gift 

volledig aftrekbaar, dus vanaf de eerste 

euro. Een periodieke gift moet in een 

schriftelijke overeenkomst met de stichting 

voor minstens 5 jaar worden vastgelegd.  Dit 

kan thans zonder tussenkomst van de 

notaris. Indien u interesse heeft om ons op 

deze wijze te steunen neem dan contact op 

met het secretariaat. Nogmaals blijf ons 

steunen met de reeds toegezegde bedragen 

en indien mogelijk help onze stichting 

‘HELEMAAL’ over de eindstreep. Hartelijk 

dank voor uw steun en kom vooral genieten 

van de feestelijke in bedrijfstelling van de 

molen op 15 juli a.s. Loet van Sluis Donateur 

administrateur 



WAT HISTORISCHE KAAARTEN ONS VERTELLEN: de Verpondingskaart van Persingen. De 

kaart dateert uit eind 18e eeuw.  De ´voorloper´ van de iets jongere kadastrale kaart, welke diende 

voor de grondbelastingheffing. Nog voordat Napoleon in 1812 verordonneerde dat Nederland naar 

Frans model diende te worden opgemeten, kende een aantal gebieden in Nederland reeds het 

´ponds-ponds´ gewijsde grondbelastingsysteem. Persingen is een vroegere heerlijkheid: een complex 

van overheidsrechten met de daaraan verbonden inkomsten (o.a. belastingen) en verplichtingen 

(ordehandhaving en bescherming) dat in handen was geraakt van een privé persoon. Tot de rechten 

van de vroegere heerlijkheid Persingen behoorden onder meer: het wind- en tiendrecht van de 

Thornsche Molen. De heerlijkheid bezat zelfs de hoge rechtsmacht: ze mocht hoge boetes eisen en 

de doodstraf opleggen. We zien het laatmiddeleeuwse kerkje centraal gesitueerd met rechts daarvan 

de ´Bonte Os´.  Rechtsonder op de kaart zien we nog een bijgebouw van het v/m kasteel van 

Persingen, de residentie van de heer van Persingen. Het is strategisch gelegen tussen 

Persingenschestraat en het dan nog bevaarbare Meer. Tijdens de 80 jarige oorlog tegen de 

Spanjaarden(1568-1648) laat de stad Nijmegen in 1582 het kasteel van Persingen uit voorzorg 

verwoesten. Dit om te voorkomen dat de Spanjaarden er bezit van nemen en vanuit die positie 

kunnen heersen over de stad Nijmegen en de rivier de Waal. Wat nog restte aan gebouwen werd 

nadien verwoest als gevolg van dijkdoorbraken met ijsgang. Het perceel heeft thans de status van 

archeologisch monument. (Inzet: het kasteel  Persingen in 1571) 


