
Boerderijnummer   2.1.470 
Erfnaam    Molenwoning en molen 
Oudste vermelding   1884 
Huidig adres    Stokkumerweg 44 
 
Historie en bewoning 
Deze woning werd in 1887 gebouwd door de in Enschede woonachtige molenaar Heusinkveld 
(1845-1918), die eerder al van 1870-1880 molenaar was van de molen op de Viersprong. In 1884 had 
hij een stukje grond gekocht van Leferink op erve Peters. 
Eerste bewoner was bakker Jan Simon Holl, die twee jaar later werd opgevolgd door de gebroeders 
Struik, waarvan de een bakker en de ander molenaar was. Zij werden in 1890 opgevolgd door 
molenaar Hendrik Mulder. Na hem kwam Hendrik Scholte in't Hoff afkomstig van de Heuver (2.1.320). 
Hij werd later boer op Klein Landewers (2.2.270). 
In 1904 deed Heusinkveld al zijn onroerend goed van de hand. De molen en dit huis werden gekocht 
door Jan Hendrik Hulshof (ovl 1937 Almen) voor f 4420 evenals de winkel en bakkerij (2.1.460) aan de 
overkant van de weg aan de wed. Rosendaal-Mainzer. 
In 1917 stichtte Hulshof een nieuwe woning en bakkerij (nu Stokkumerweg 46). 
Het oude huis werd, nadat molenaar Jan van Dam (1872-1945) er nog een tijdje had gewoond, in 
1932 gesloopt. De schuur bleef gespaard. 
Schuur en erf werden in 1941 door Hulshof verkocht aan bakker Jan Albert Dollekamp (1906-1987); 
deze kocht toen ook de molen en het in 1917 gebouwde huis. 
Al twee jaar later, in 1943, kocht Gerrit Hendrik Dollekamp (1905-1952) (KippenDollekamp), de broer 
van Jan Albert, een gedeelte van het complex nl schuur, erf en molen. 
Gerrit Hendrik liet de schuur verbouwen tot woning en verhuurde het vervolgens aan de fam. 
Straalman van 1947 tot 1953. Zij vertrokken toen naar Goor. 
In 1954 werd het pand verkocht aan B.W. Lansink, welke familie er nog steeds woont. 
 
23 4 1903. Gisteren namiddag had de molenaarsknecht H. Scholte in't Hoff te Stokkum, terwijl hij 
bezig was de molenas te smeren, door mis te trappen het ongeluk van een aanzienlijke hoogte te 
vallen. Ofschoon hij eerst meende dat het nogal goed was afgelopen, heeft hij toch de hulp van Dr. 
Wanrooy ingeroepen. We vernemen dat de toestand bevredigend is. 
 
Geschiedenis molen 
De molen werd in 1884 gesticht door de in Enschede, later Brummen, wonende molenaar 
Heusinkveld. Hij had daartoe 0,20 ha grond gekocht van boer Leferink op Peters. Enkele jaren later 
liet hij tussen de molen en de weg een huis met schuur bouwen. Het was een achtkantige korenmolen 
met stelling. Ze stond op een hoog opgeworpen belt, waarin, onder de molen, een ruimte was 
uitgespaard waar men met paard en wagen door kon rijden. 
Heusinkveld verkocht in 1904 de molen met het ervoor staande huis met schuur plus de bijbehorende 
grond aan molenaar/bakker Hulshof. 
Hulshof ging eerst wonen in het molenhuis annex bakkerij en stichtte in 1917 een nieuwe woning 
ernaast met bakkerij en winkel.  
De molen zelf raakte in die tijd steeds meer onderbezet door de opkomst van de Cooperatieve 
landbouwvereniging. Molenaar Jan van Dam, geboortig op Buursink molen, heeft nog een tijd, 
tevergeefs, geprobeerd het tij te keren. Hulshof verkocht in 1941 de molen en de rest van het complex 
aan Jan Albert Dollekamp. Deze deed al na twee jaar de molen met de ervoor staande schuur en wat 
grond over aan z'n broer Gerrit Hendrik Dollekamp. Bij deze transactie ging een deel van de grond 
over naar de gemeente ten behoeve van de onderwijzerswoning. De molen is toen gesloopt. 
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