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Serie Oekraïne 
Tot onze spijt – en eerlijk gezegd ook wel irritatie – blijft het ‘oorverdovend’ stil uit Oekraïne met 
betrekking tot de serie prentkaarten die men daar had aangekondigd maar die kennelijk niet van 
de grond wil komen. Helaas horen we ook niet, wat nu precies het probleem is. We hebben al 
voorgesteld om ons de digitale bestanden beschikbaar te stellen, zodat we daarmee zelf naar 
de drukker zouden kunnen stappen. Het gebrek aan daadkracht stelt ons zeer teleur, maar we 
verkeren niet in de positie om daar enige invloed op te kunnen uitoefenen. We kunnen niets 
anders doen dan afwachten en hoop koesteren… 

Losse prentkaarten (in kleur, tenzij anders vermeld)

Amsterdam-Osdorp (N.H.) – Achtkante grondzeiler en poldermolen ‘de 1100 Roe’. Zwart-wit kaart 
van Art Unlimited. Foto: Pieter van Gaart. Staande opname. Onder de foto staat ‘Holland’.
 • Bestelnummer: 3865. Prijs: € 1,00.

Streefkerk (Z.H.) – De Oude Weteringmolen. Fraaie opname van deze wippoldermolen met 
scheprad. Twee nieuwsgierige koeien bepalen de voorgrond. Foto: Igno Cuypers. Liggende 
opname. 
 • Bestelnummer: 3866. Prijs: € 1,00.

Eindhoven (N.Br.) – Watermolen ’t Coll. Gerard Sturkenboom heeft vier prachtige nieuwe kaarten 
uitgegeven van watermolens in Noord-Brabant. De Collse watermolen ligt op de Kleine Dommel 
en is een dubbele onderslagmolen (koren- en oliemolen) die voor het eerst wordt vermeld in 1337. 
Voor deze en de volgende drie kaarten geldt, dat de oplage beperkt is. Liggende opname.
 • Bestelnummer: 3867. Prijs: € 1,00.

Eindhoven (N.Br.) – Gennepermolen. Deze onderslag graanwatermolen uit de dertiende eeuw 
ligt op de Dommel. Liggende opname. 
 • Bestelnummer: 3868. Prijs: € 1,00.

Nederwetten (N.Br.) – Hooidonkse watermolen uit de twaalfde eeuw. Deze onderslag watermolen 
draait op de Dommel en heeft twee raderen. Het betreft namelijk een dubbele molen, waarvan de 
graanmolen nog actief is. In het andere gebouw bevond zich de voormalige olie- en houtzaagmolen.
Liggende opname.
 • Bestelnummer: 3869. Prijs: € 1,00.

Valkenswaard (N.Br.) – Ook de Venbergse watermolen ligt op de Dommel en wordt voor het eerst 
vermeld in 1227. Hij is ingericht voor het malen van graan. Liggende opname.
 • Bestelnummer: 3870. Prijs: € 1,00.

P R E N T K A A R T E N S E R I E S  
(in kleur, tenzij anders vermeld)

 Bij de coverfoto:
Op de kaft staat deze keer een onbekende watermolen uit de collectie van de Stichting Mo-
len Documentatie (SMD) te Amsterdam. Leo van der Drift maakte ons erop attent dat deze 
opname al sinds 2014 te boek staat als onbekend. Toch gaat het niet om een heel oude foto, 
naar schatting uit de  jaren 1970. We vermoeden dat de molen ergens in Limburg of in België 
is vastgelegd.
Wie brengt ‘m thuis?
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Zaandam-Oost (N.H.) – oudere zwart-wit kaart (ca. 1950) van paltrok houtzaagmolen ‘De 
Gekroonde Poelenburg’ vóór de overplaatsing in 1962-1963 naar De Zaanse Schans. Deze kaart 
met gekartelde rand heeft een kleiner formaat dan gebruikelijk: 9x14 cm. Uitgave: N.V.P. Out, Koog 
aan de Zaan. Staande opname met zicht op de wiekenkant.
 • Bestelnummer: 3871. Prijs: € 1,60. (*)

Zaandam (N.H.) – oudere zwart-wit kaart van De Held Jozua, eveneens een paltrok houtzaagmolen 
die tegenwoordig helaas behoorlijk ingeklemd staat tussen allerhande nieuwbouw. De opname 
is gemaakt voordat de molen ernstig in verval raakte. In 1994 werd een begin gemaakt met een 
grote restauratie. Staande opname. Uitgave: N.V.P. Out, Koog aan de Zaan.
 • Bestelnummer: 3872. Prijs: € 1,60. (*)

Zaanse molenkaarten in kleur
Onlangs brachten we een bezoek aan de Zaanstreek voor een aangename ontmoeting met Hans 
Metsch, accordeonist en ‘toeristenlokker’ bij de molens van de Zaanse Schans, maar bovenal 
een warme molenvriend. In de volgende Nieuwsbrief hopen we hem wat uitgebreider aan jullie 
te kunnen voorstellen. Tijdens dat bezoek viel ons op, hoeveel prachtige ansichtkaarten van 
de verschillende Zaanse molens hier te koop worden aangeboden: kaarten die bij de meeste 
verzamelaars wellicht volkomen onbekend zijn. Dankzij de bemiddeling van Hans hebben we 
een mooie selectie van deze kaarten kunnen aankopen. Alle kaarten worden uitgegeven door 
de Vereniging De Zaanse Molen en hebben een uniforme achterzijde. Ze kosten aan de Zaanse 
Schans een euro per stuk, maar wij kunnen ze hier aanbieden voor € 0,90. Al deze kaarten 
hebben het bestelnummer 3873.
Dit is het assortiment:

Overzichtsfoto van de Zaanse Schans, waarop zes molens te onderscheiden zijn, waarvan 
vier opgezeild en in werking. De vijfde molen is paltrok De Gekroonde Poelenburg en verder 
is de romp te zien van oliemolen De Os die al in 1916 werd onttakeld. Liggende opname.
Bijzonder fraaie winteropname van zowat alle molens aan de Zaanse Schans onder een 
zeldzaam mooi wolkendek. De molens als zodanig staan er slechts klein op; het is vooral het 
totaalplaatje wat indruk maakt. Liggende opname. 
Koog aan de Zaan - Achtkante stellingoliemolen Het Pink. Staande opname. 
Zaandam – Achtkante stellingoliemolen De Ooievaar in een mooi winters decor met een 
roeiboot op de voorgrond, voordat deze molen bekneld raakte tussen fabrieksgebouwen.
Zaandam. Dezelfde molen, in werking met volle zeilen tegen een fraaie wolkenlucht. Staande 
opname. Ook hier heeft men de lelijke omgeving buiten beeld weten te houden.
Zaandijk – Achtkante stellingkorenmolen De Bleeke Dood. Naast een close-up van de 
wiekenkant zijn nog twee kleine fotootjes meegenomen aan de voorzijde: een van het 
interieur en een van de askop. Deze zijn echter niet storend. Staande opname.
Dezelfde molen, van opzij gezien. Staande opname. Ook hier een mooie wolkenlucht.
Zaandam – Staande opname van ‘De Huisman’, een kleine achtkante stellingmolen op 
schuur, hier in werking met volle zeilen. Functie: specerijenmolen. Onderaan het beeld zijn 
nog drie kleine fotootjes te zien van het kruirad, de molenaar tijdens het opzeilen en het 
interieur van deze bijzondere molen.
Dezelfde molen, maar dan niet opgezeild en op liggend formaat.
Zaandam - Paltrok houtzaagmolen De (Gekroonde) Poelenburg met zicht op de wiekenkant, 
versierd met mooimakersgoed. Staande opname.   
Dezelfde molen, maar nu van de andere kant genomen tijdens de winter met een dik pak 
sneeuw. Op de achtergrond zaagt Het Jonge Schaap met volle zeilen. Liggende opname.
Zaandam – Verfmolen De Kat, in werking met volle zeilen. Staande opname van deze 
achtkante stellingmolen met twee kleine inzetfotootjes van het interieur en van flesjes pigment.
Dezelfde molen, maar dan op liggend formaat. De molen is in bedrijf met volle zeilen.

a.

b.

c.
d.
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Zaandam – Achtkante stellingoliemolen De Zoeker, in bedrijf met volle zeilen met op de 
voorgrond enkele Lakenvelder koeien, een zeldzaam ras. Liggende opname.
Zaandam – Zeskante houtzaagmolen Het Jonge Schaap, nieuw gebouwd in 2007 op basis 
van de nog bestaande bouwtekeningen van de voorganger die in 1942 werd afgebroken. 
Zeer mooie en heldere winteropname met ijsschotsen op de voorgrond en de molen in bedrijf 
met volle zeilen. Liggende opname.
Dezelfde molen met volle zeilen in close-up. Ook dit is een liggend formaat. Op de voorgrond 
de zaaghelling waarop verschillende boomstammen wachten op verdere verwerking. Op de 
achtergrond is nog de romp te zien van oliemolen De Os.
Zaandam – Achtkante stellingoliemolen De Bonte Hen met bloeiend koolzaad op de 
voorgrond. De molen steekt fraai af tegen de wolkenlucht. Liggende opname. 
Westzaan – Kleine achtkante stellingmolen De Jonge Dirk, in 1959 verplaatst en herbouwd 
als papiermolen. Rechts op de voorgrond staat De Zwaan, een klein weidemolentje van het 
type wipmolen. Liggende opname.
Westzaan – Achtkante stellingmolen Het Prinsenhof, opgezeild en in werking. Dit is de laatste 
‘echte’ pelmolen van Nederland. Liggende opname onder een Hollandse wolkenlucht.
Westzaan – Zeskante stellingmolen De Schoolmeester met droogschuur, opgezeild en in 
werking ‘onder wind en wolken’. Het betreft de laatste papierwindmolen ter wereld die nog op 
professionele basis in bedrijf is. Liggende opname.
Wormer – Achtkante grondzeiler De Koker – ook wel: De Zwarte Hengst – opgezeild en in 
werking. Liggende opname van deze koren- en pelmolen.

Alle hierboven genoemde kaarten kosten 90 cent per stuk.

Als ‘toegift’ hebben we nog twee andere kleurenkaarten van Zaanse molens die intussen 
alweer ruim dertig jaar geleden zijn uitgegeven. 

Zaandam – Oliemolen De Bonte Hen, in werking met volle zeilen. Staande opname. Deze 
kaart werd uitgegeven door Jos-Pé (Arnhem) in 1986. Prijs: € 0,80. (**)
Westzaan – Papiermolentje De Jonge Dirk, in werking met volle zeilen. Liggende opname. 
Uitgever: Klaas Tanger. Druk: Emdeeha (Oosterbeek). Winteropname uit ca. 1985 met rechts 
in beeld het weidemolentje De Zwaan (niet opgezeild). Prijs: € 0,80. (*)

 • Bestelnummer: 3873 (gevolgd door de letter die voor de kaart wordt vermeld)

Meppel (Drenthe) - Achtkante stellingkorenmolen De Weert, ook wel De Eekmolen genaamd. 
Deze werd als schorsmolen gebouwd in 1807 en viel stil in 1937 waarna de afbraak volgde. 
Slechts de stenen onderbouw bleef bewaard en daarop werd de molen in 1999 herbouwd. Hij 
is prachtig gelegen langs het water van De Reest. Eigen uitgave van Stichting Levende Molens. 
Staande opname.
 • Bestelnummer: 3874. Prijs: € 0,80.

Meppel (Drenthe) - Achtkante stellingmolen De Vlijt, die op een steenworp afstand is gelegen 
van de voorgaande molen. Ook deze molen werd in 1859 als run- of schorsmolen gebouwd. Hij 
diende tevens voor het malen van graan. Het was een forse ronde stenen molen op de achtkante 
basis van de voorganger. In 1933 werd hij onttakeld, gevolgd door de sloop in 1938. De stenen 
onderbouw bleef behouden. Hierop ‘toverde’ men in 2002 een compleet nieuwe molen zonder 
specifieke functie. Er zijn plannen om hem als mosterdmolen te gaan inrichten. Staande opname. 
Eigen uitgave.
 • Bestelnummer: 3875. Prijs: € 0,80.

Easterein (Fryslân) – Knappe opname van de achtkante grondzeiler en poldermolen ‘Rispens’ 
tijdens het nachtmalen. De maker van deze spectaculaire foto is molenaar Ruurd-Jakob Nauta. 
 • Bestelnummer: 3876. Prijs: € 0,80.
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Boeken, brochures en tijdschriften

Zomernummer 2021 Vlaamse Molens
In dit uitbundige zomernummer is er relatief veel aandacht voor diverse watermolens. Een artikel 
dat daarop betrekking heeft richt de focus op de Van Hauwermeirsmolen in Massemen die al 
in 1479 wordt vermeld als ‘verbrande muelne’, maar die gelukkig werd herbouwd als graan- en 
oliemolen. Ook is er een even uitvoerige als boeiende bijdrage over het archeologisch onderzoek 
naar de verdwenen Binnenmolens te Geraardsbergen. In Grimbergen komt de fraai gerestaureerde 
Oyenbrugmolen in het nieuws. Deze watermolen heeft sinds kort weer een onderslagrad en pronkt 
prominent op de kaft. Naast het malen van graan wordt er ook groene stroom geproduceerd. 
Voorts zijn er bijdragen over een bijna vergeten binnenrosmolen in Aalst, een onbekende Vlaamse 
hondenmolen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de vele molens van Bokrijk (deel 3), het nachtmalen 
op de Huisekoutermolen enzovoort. Aan molenaar Guido De Corte (1945-2021) is een prachtig 
In Memoriam gewijd. Het nummer telt 40 pagina’s op A4 formaat, met schitterende kleurenfoto’s.
 • Bestelnummer: 3877. Prijs: € 7,--. 

Voor een jaarabonnement op Vlaamse molens (4 nummers) betaal je slechts € 25,--.
Dit bedrag geldt ook voor Nederlandse abonnees!

Tijdschrift De Meule – jaargang 28, nr. 110-111 (tweede en derde kwartaal 2021) 
In dit dubbelnummer (maar helaas niet dubbeldik…) staat onder meer een zeldzame bouwtekening 
afgedrukt van de standerdmolen te Nieuw-Borgvliet d.d. 1890. Dit was de voorganger van de nog 
bestaande bergkorenmolen De Twee Vrienden in Bergen op Zoom. Uiteraard wordt aan deze 
molen een uitvoerig artikel gewijd. Verder zijn enkele biotooprapporten opgenomen van de molens 
in Made, Nieuw-Vossemeer en Nispen. Erg boeiend is het verhaal van een Potroede uit Dinteloord 
die na de verwoesting van de molen aan de haven in 1944 in Zeeland terecht is gekomen. Het 
nummer (40 p.) besluit met twee zeldzame foto’s uit ca. 1905 van de verdwenen standerdmolen 
te Woensdrecht.
 • Bestelnummer: 3878. Prijs: € 7,--. 

Het verhaal van molens in Roosendaal en de kerkdorpen
Een uitgave van Erfgoedcentrum Tongerlohuys uit 2020; herziene versie van een publicatie uit 
2005. Auteurs: N. de Boer, J. Hopstaken en Th. J. de Munnik. Het boekje op het formaat 15x21 
cm (A5) gaat over de rosmolens in Roosendaal en over de drie oudste verdwenen molens: de 
watermolen op de Molenbeek, de Kalsdonkse molen en de Kademolen. Daarna komen de nog 
bestaande molens aan bod: stellingmolen De Twee Gebroeders en standerdmolen De Hoop voor 
en na de verplaatsing. In het kerkdorp Wouw stond de Oostmolen, eveneens een standerdmolen. 
Beltkorenmolen De Arend staat er nog steeds. Heerle en Moerstraten hebben ook allebei een 
standerdmolen gekend. Verder worden de stenen bergmolens van Wouwse Plantage en Nispen 
besproken. De eerste verdween in 1944; de tweede bestaat nog en is uniek vanwege het 
wieksysteem Van Riet op beide roeden. Het keurig uitgegeven boekje telt 24 pagina’s en 27 
afbeeldingen waarvan een aantal in kleur. 
 • Bestelnummer: 3879. Prijs: € 1,50.

De molens van de abdij van Ename door Lieven Denewet en Georges Souffreau (2021)
De auteurs onderzochten in archieven de geschiedenis van de molens van de abdij van Ename. 
De resultaten zijn gebundeld in deze prachtige uitgave van de Provincie Oost-Vlaanderen. De 
molens stonden niet alleen in en rond het abdijbeluik, maar ook in Sint-Denijs-Boekel (de nog 
bestaande Maldergemmolen), Kluizen, Outrijve, Kortemark (een getijdenmolen!), Flobecq, 
Hellebecq en Bassilly. In totaal worden zestien verschillende wind- en watermolens beschreven, 
meestal voorzien van historisch en/of recent beeldmateriaal, kaarten e.d. De abdij van Ename 
hield in 1795 op te bestaan na de Franse Revolutie. De overblijfselen vormen thans nog een 
indrukwekkende archeologische site. Het boek omvat 40 pagina’s op A4-formaat in full colour en 
telt 26 afbeeldingen. 
 • Bestelnummer: 3880. Prijs: € 7,50.
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Molenaar gezocht
Een leuk boekje voor kinderen, samengesteld ter gelegenheid van de molenexpositie in Ename. 
Informatie, spelletjes, opdrachten, puzzels, kleurplaten en recepten voor molenkoekjes wisselen 
elkaar af. Vlot geschreven en mooi geïllustreerd. Een uitgave van de Provincie Oost-Vlaanderen 
(2021). De uitgave telt 24 pagina’s op het formaat 15x21 cm (A5).
 • Bestelnummer: 3881. Prijs: € 2,50. (*)

Naar molens kijken door Alain Goublomme en Walter Van den Branden (2021)
Zeer fraaie tentoonstellingscatalogus, uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen naar 
aanleiding van de gelijknamige expositie die van 29 mei tot 26 september werd gehouden in 
de erfgoedsite van Ename bij Oudenaarde. Enkele hoofdstukken: Vlaanderen, het land van de 
molens, de molens van de abdij van Ename, molens in de Vlaamse Ardennen, moeder van 
alle technieken enz. Het boekwerk van 48 pagina’s telt meer dan vijftig – soms paginagrote - 
afbeeldingen, alles in kleurendruk. 
 • Bestelnummer: 3882. Prijs: € 9,50. (*)

Les moulins d’Arras et ses alentours door Jean Bruggeman (2021)
In en rond Arras, hoofdstad van het departement Pas-de-Calais, vond je ooit de grootste 
concentratie aan molens na Lille en omgeving. Evenals in Lille waren het vooral de oliemolens 
(‘tordoirs’) die het landschap domineerden. Toch verschenen deze stampkoten relatief laat op 
het toneel, zo rond 1789. In 1806 telde Arras er 35. Achicourt en Beaurains hadden er 14, resp. 
23. Die laatste gemeente boekte daarna een record door de bouw van een twintigtal oliemolens 
kort na elkaar! Niet alleen in windmolens werd olie geslagen. In verschillende gemeenten vond 
je ook oliewatermolens, naast graanmolens uiteraard. Ze behoorden allemaal tot de invloedrijke 
abdij van Saint-Vaast in Arras, tot de Franse Revolutie. De meeste windmolens waren houten 
staakmolens, maar er waren ook een aantal stenen bovenkruiers, zoals in Arras, Sainte-Catherine 
en Achicourt. Deze laatste werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog maar werd in 1990-1994 
herbouwd. De molen is ook het enige maalvaardige exemplaar in deze streek… De enorme 
concentratie aan molens stimuleerden ook de komst van ijzergieterijen die askoppen, raderen en 
tandwielen fabriceerden. Aan deze enorme bloeiperiode maakte de stoommachine een abrupt 
einde. Vooral de windmolens verdwenen massaal. De laatste exemplaren sneuvelden in 1914-
1918. Jean Bruggeman schreef er weer een prachtig boek over, met niet minder dan 350 pagina’s 
en talrijke foto’s, zowel in zwart-wit als vierkleurendruk. Het boek is ingebonden in een harde kaft 
en de oplage is gelimiteerd tot slechts honderd exemplaren. Om die reden horen we graag, wie 
belangstelling heeft voor een exemplaar. Naar verwachting verschijnt deze uitgave in de loop van 
december.
 • Bestelnummer: 3883. Prijs: € 125,-- (*).

Ons antiquariaat

Van Zadelsteen tot Zetelkruier – tweeduizend jaar molens in Vlaanderen (deel 2)
Paul Bauters schreef deze prachtige trilogie in de jaren 1998 t/m 2002. Het werd uitgegeven door de 
provincie Oost-Vlaanderen. Dit drieluik is een synthese van alles wat in de laatste decennia inzake 
kennis, kunde, ervaring en beleving over en met molens tot stand kwam. Het mag beschouwd 
worden als een standaardwerk voor Vlaanderen, waar water- en windmolens eeuwenlang het 
landschap en het leven van de mensen hebben bepaald. Van de drie delen was deel 2 het eerst 
uitverkocht. Het is nog altijd het meest gezochte deel. Het behandelt de bouw en de werking 
van de traditionele molen in zijn ultieme bloeitijd, vanaf 1850, en in de natijd. De techniek van de 
wind- en watermolens in de lage landen, met de voornaamste toepassingen, wordt bevattelijk tot 
in het detail ontleed en beschreven. Daarom is dit deel een onmisbare leidraad, zowel voor de 
(vrijwillige) molenaar als voor de veeleisende molinoloog. Helaas hebben we van dit zeldzame 
boek van 368 pagina’s slechts één exemplaar beschikbaar… Formaat: 24½x31 cm. Ingebonden 
in een harde kaft met stofwikkel. 
 • Bestelnummer: 3884. Prijs: € 75,-- (**) 


