
Een afgrijselijk molenaarsdrama te Kolham 
 
 
Op 20 april 1842 werd te Westerbroek, nabij 
Hoogezand, Aaltje Steen geboren. Zij was een 
dochter van Jan Steen en Aaltje Hindriks 

Wibbolt.
1
 Vader Jan Steen was werkzaam als 

arbeider en watermulder te Westerbroek. 
 

 

 
 

De geboorteakte van Aaltje Steen. 
 
 
Op 19 mei 1866 huwde Aaltje, 24 jaar oud en 
werkzaam als dienstmeid, met Roelf Vos, 26 
jaar oud en daglooner.
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Roelf was op 27 mei 1839 te Kolham geboren 
en was een zoon van Simon Jurriens Vos, 
‘daglooner’, en Roelfien Andries van Laren 
‘dagloonersche’.
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Roelf Vos was te Kolham werkzaam als 
arbeider en watermolenaar. 
 
Op 4 oktober 1899 verongelukte zijn vrouw 
Aaltje Steen door een noodlottig ongeval in de 
watermolen, in de leeftijd van 57 jaar.  
Hierover werd in de plaatselijke krant het 
volgende bericht gepubliceerd: 
 
“ Kolham, 5 Oct. Gisterenvoormiddag had hier 
een verschrikkelijk ongeluk plaats. Een 
kwartiertje buiten ons dorp staat aan de Ae, 

een afwateringskanaal naar het Slochterdiep, 
een watermolen, bewoond door Vos. De man 
is arbeider bij den heer Wester alhier. Twee 
zoons waren aan het baggeren in de Ae. Des 
morgens komt een bakkersknecht, om brood te 
brengen, maar krijgt geen gehoor. De 
postbode komt tegelijk met een winkelier, maar 
ook dezen vinden vrouw Vos niet. Een klein 
zoontje ligt in ’t bed te roepen  naar 
grootmoeder. Eindelijk roepen ze de beide 
zoons, die niet veraf zijn, en dezen, den molen 
bij den harden wind ziende stil staan, vreezen 
dadelijk een ongeluk. Helaas! Vrouw Vos, die 
de molenas moest smeren, had de 
onvoorzichtigheid begaan deze niet stil te 
houden. De raderen hadden hare kleeren 
gegrepen, en de vrouw was verpletterd door 
de raderen, zoodat de molen niet verder kon. 
Het moet een afgrijselijk gezicht geweest zijn. 
Arm huisgezin! “    



  
 

  Aaltje Steen, 1842-1899    Roelf Vos, 1839-1913  
 
 

 

 
 

 
De advertentie van Roelf Vos  
en zijn kinderen 
en de tekst over het ongeluk,  
die een dag later in de krant  
werd afgedrukt.  

 
 



 
Roelf Vos overleefde zijn echtgenote veertien 
jaren en stierf op 15 september 1913, op de 
leeftijd van 74 jaar.
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De familie plaatste nevenstaande advertentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Noten: 

1. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Geboorteregister gemeente Hoogezand, 
akte nr. 59. 

2. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Huwelijksregister gemeente Slochteren, 
akte nr. 18. 

3. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Geboorteregister gemeente Slochteren, 
akte nr. nr. 91. 

4. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Overlijdensregister gemeente Slochteren, 
akte nr. 115. 
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