Krijn Korving, oud-bewoner Griftsemolen te Vaassen
In de serie gesprekken met mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn of geweest zijn bij de
Veluwse beken en sprengen als eerste de inmiddels 86-jarige Krijn Korving, oud bewoner op
de molenplaats Griftsemolen te Vaassen.
Krijn Korving werd in 1926 geboren in Scheveningen. Zijn vader was vishandelaar die iedere week
verse vis, voornamelijk haring, verkocht op markten o.a. in Deventer en Epe. De vis werd gespoeld
in Ugchelen in de omgeving van het huidige restaurant ‘de Cantharel’ met o.a. als gevolg dat de
coniferen ter plaatse na enige tijd doodgingen.
In 1930 kreeg zijn vader de kans zich te vestigen op de Griftsemolen in Vaassen. Het was voor hem
een uitgelezen locatie want hier kon hij het spoelwater van de vis zonder problemen lozen op de
Grift.
Krijn was 5 jaar oud toen hij naar Vaassen verhuisde. Zijn lagere-schooltijd bracht hij door op de
school aan de Kosterstraat, waar hij iedere dag lopend naartoe ging.

Krijn Korving. Foto: W. Kiel
Het huis waar hij jarenlang woonde stond aan de westzijde van de Grift, nagenoeg op de plaats van
de omstreeks 1753 afgebroken kopermolen. Zijn voormalige woonhuis is op een gedeelte van de
fundamenten van dit gebouw gezet. Achter zijn vroegere huis zijn nog delen hiervan te zien. Een
gevelsteen bij de ingang van zijn vroegere woning vermeldt de datum 1 november 1936.
Op de oostelijke oever stond het gebouw van de Griftse korenmolen. Deze molen had een groot
onderslagrad. Het heeft in een verder verleden ook dienst gedaan voor een oliemolen. Hij heeft het
verhaal gehoord dat mensen zelfs vanuit Elspeet met beukennootjes naar de Griftsemolen kwamen

om er olie uit te laten persen. Ze liepen dan van Elspeet via Vaassen naar de markt in Deventer,
deden daar hun inkopen en gingen op de terugreis weer langs de Griftsemolen om hun olie op te
halen. Een complete dagbesteding dus, maar dat was allemaal vóór zijn tijd.
Het grote schoepenrad met een doorsnede van ongeveer 4,5 meter heeft hij nog wel gekend en heeft
er zelfs op geklommen, maar het was in die tijd niet meer in bedrijf. De oorzaak was dat de vorige
eigenaar Salm de waterrechten op het water van de Grift had verkocht aan de gemeenten Epe en
Apeldoorn. In 1938 is het rad verwijderd door de toenmalige eigenaren Labberton en Van Vemde. In
de molen werd nog wel machinaal gemalen door de molenknechten Chris Voortman en Drikus van
Huffelen. In 1941 is ook dit gebouw afgebroken.
Er was ook nog een klein watervalletje van ongeveer 30 cm hoogte. De Grift zelf was in die tijd erg
vervuild. Het was meer een open riool, waar van alles in werd gegooid tot aan dode biggen toe. Er
leefde zelfs geen paling in. Het water kon allerlei kleuren aannemen, stonk behoorlijk en was een
waar paradijs voor ratten. Zwemmen heeft hij er dus niet geleerd, maar in de winter kon je er wel
schaatsen.

Foto van het onderslagrad van de Griftse Molen
omstreeks 1935 waar Krijn Korving nog op geklommen is.
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In 1947 werd hij opgeroepen om dienst te gaan doen in ‘de Oost’, het voormalige Nederlands Indië.
Hij vertrok met het schip ‘De Nieuwe Holland’ naar Batavia. Vandaar ging hij naar Midden Java,
waar hij diende als chauffeur bij de artillerie. Vaak bestuurde hij een GMC (een militaire
vrachtauto) met een kanon erachter. Zijn werk daar als kanonnier werd bijzonder gewaardeerd; hij
is nog steeds in het bezit van een dankbetuiging die hij ontving van Zijne Hoogheid de

Soesoehoenan (de Solo) van Surakarta. Een Soesoehoenan is een inlands vorst. Ons woord
‘snoeshaan’, een aanduiding voor een vreemde gast, is een verbastering van deze titel.

De dankbetuiging van de Soesoehoenan van Surakarta, getekend op 15 september 1949

Krijn Korving in actieve dienst in Nederlands Indië

Na 3 jaar diensttijd keerde hij terug naar Nederland met het schip ‘Fairsea’. Zijn toenmalige
vriendin Anna Hanekamp die in Oene woonde en die hij al als meisje kende heeft hem al die tijd
steeds trouw geschreven. Terug in Nederland zijn ze in 1950 getrouwd.
Hun woonplaats werd Vaassen, waar hij weer bij de Griftsemolen ging wonen. Zijn vader had
inmiddels een trekker aangeschaft zodat Krijn als loonwerker de kost kon verdienen met
werkzaamheden als ploegen, maaien en aardappelen rooien voor boeren in de hele gemeente Epe. In
de winter als er op het land niets te doen was werkte hij als loonwerker in het Kroondomein. Zijn
werkterrein was hoofdzakelijk in het gebied de Motketel bij Niersen. Hij had daar 3 motorzagen tot
zijn beschikking waarmee hij gerooide bomen ging uittakken. Van een deel van de stammen werden
eiken palen gemaakt voor het Kroondomein.
De dunnere takken bleven in het bos liggen maar de dikke takken en een deel van het stamhout nam
hij met zijn trekker mee naar de Griftsemolen. Daar kloofde hij het hout en kon het drogen in zijn
schuren. Dit haardhout verkocht hij dan aan particulieren. Die schuren staan nog op het terrein.

Het huis van Krijn Korving, deels gebouwd op de fundamenten van de voormalige kopermolen en
waar hij jarenlang gewoond heeft. Nu staat het te koop. Op de tweede foto de schuren waarin
voornamelijk hout werd opgeslagen. Foto’s: J. Meijer.
Een enkele keer verkocht hij er ook nog vis, voornamelijk haring, aan familie, vrienden en
kennissen
Toen hij eens hout ging ophalen bij paleis Het Loo kwam Prins Bernhard langs rijden met zijn
dochters. Wilhelmina, die vaak schilderde in de omgeving van Het Loo, heeft hij nooit ontmoet.
Aan de andere zijde van de Grift stond tussen de Griftse korenmolen en het Apeldoorns Kanaal het
statige woonhuis ‘De Griftsche Molen'. Hij herinnert zich de vele bewoners die gedurende die jaren
achtereenvolgens het huis hebben bewoond, zoals de families Poppe, Van Arragon (die uit
Indonesië kwam), Collier, Steneker en laatstelijk Vos. Onlangs kreeg hij nog een fles Apfelkorn van
mevrouw Vos.

De gevelsteen met als opschrift ‘De Griftsche Molen’ boven de voordeur
van het statige woonhuis op de oostelijke oever van de Grift,
momenteel woonplaats van de familie Vos.
Hoewel hij aan de Grift woonde en in het Kroondomein werkte heeft hij zelf niet in of aan de beken
gewerkt. Wel zag hij soms de beekruimers aan het werk voor de beekeigenaren, zoals die van de
Cannenburgher Molen. Ook op de Griftsemolen kwam er wel eens een beekruimer langs die vanuit
een bootje het gras op de oevers maaide. Die man, nota bene nog familie van mijn vrouw uit Oene,
at dan tijdens schafttijd zijn boterhammen op in ‘huize Korving’.
Zuidelijk van zijn woonhuis lag eveneens aan de westelijke zijde van de Grift de wijer van de
voormalige molen, bestaande uit een groot aantal onderling verbonden plassen. Zijn buurman
Kamphuis heeft die vijvers met behulp van een kruiwagen dichtgegooid.
Krijn heeft altijd met veel plezier bij de Griftsemolen gewoond. Hij was gelukkig en gezond. Het
echtpaar Korving kreeg uiteindelijk 7 kinderen, waarvan 4 meisjes en 3 jongens. Zijn oudste zoon is
momenteel onderwijzer in Voorthuizen.
Op 28 juli 2010 hebben ze bij de Griftsemolen hun 60-jarig huwelijk mogen vieren met veel familie
en kennissen. Ook burgemeester Van Lente van Epe kwam het diamanten paar feliciteren met een
bos bloemen.
Zijn beide ouders waren inmiddels overleden; eerst zijn moeder, die omstreeks 70 jaar oud
geworden is, daarna zijn vader die de leeftijd van 88 jaar bereikt heeft.
Onlangs is Krijn verhuisd naar de Speulbrink, een verzorgingshuis in Vaassen. Hij is blij dat zijn
vrouw de kamer nog gezien heeft maar ze heeft er niet meer gewoond. Onverwacht is ze twee jaar
geleden overleden op de leeftijd van 80 jaar.
Op de Griftsemolen is hij daarna niet meer geweest. Emotioneel is dat te zwaar. Het liefst zit hij op
zijn kamer in De Speulbrink, maar ook in dat nieuwe ‘thuis’ geeft hij nog blijk van zijn sociale,
kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid. Onlangs sprak hij daar nog met Inez Pijnenburg en
Joris van der Hoeve, de burgemeesters van respectievelijk Heerde en Epe. Die kwamen naar De
Speulbrink ter gelegenheid van het plaatsen van een antenne op het dak.

De Grift gezien in noordelijke (stroomafwaartse) richting. Aan de rechterzijde een restant van het
muurwerk van de voormalige Griftse (koren)-molen, In dit muurrestant aan de oostelijke oever zit
nog een gat waarin een bronzen bout zat (foto rechts). Dit was een peil dat aangaf hoe hoog het
water opgestuwd mocht worden zodat bovenstrooms gelegen grondeigenaren geen wateroverlast
zouden krijgen. Volgens een historisch document moet dat 7 duim geweest zijn, wat goed
overeenkomt met de door Krijn Korving genoemde en inmiddels verdwenen waterval van ongeveer
30 cm. Foto’s: J. Meijer.
Jacques Meijer en Wiebe Kiel
Een kort filmpje van de locatie De Griftse Molen is te zien op YouTube via de website van onze
stichting: www.facebook.com/bekenstichting

