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Molencata logus  nr. 134
~ januari - februari - maart 2022 ~ 

Onze driemaandelijkse catalogus is gratis voor belangstellenden.
Bij deze editie hoort een bijlage in de vorm van een nieuwsbrief.

Oplage in druk: 50 exemplaren.

Stichting Levende Molens - centrum voor molinologie
Ingeschreven in het stichtingenregister van de K.v.K. te Breda onder nummer 41104691

Mahlerlaan 12
4702 KK Roosendaal

ABN-AMRO bank:  

IBAN  NL46 ABNA 0100 7092 06 ten name van Stichting Levende Molens 

BIC  ABNANL2A  

Telefoon: #31 165 56 49 30

Website: www.molencentrum.nl  E-mail: molencentrum@gmail.com
 
(*) = voorraad beperkt 
(**)= voorraad zeer beperkt, telefonisch reserveren aanbevolen
 

Hierboven een opname uit de collectie van Ton Meesters (Breda). We zien een indrukwekkende stenen molenromp 
met bijgebouwen, vermoedelijk ergens in West-Vlaanderen. De opname is gemaakt in de Eerste Wereldoorlog. 
Duitse soldaten poseren op de voorgrond. Wie brengt deze molen thuis?
Intussen heb je gemerkt dat we de naam van de Uitgavenlijst hebben veranderd in ‘Molencatalogus’. Dat geeft voor 
buitenstaanders wellicht duidelijker aan, wat deze driemaandelijkse publicatie precies inhoudt. 
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Tien Levende Vlaamse Molens
In 1993 heeft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een mapje uitgegeven met tien
prentkaarten van werkende wind- en watermolens in de vijf Vlaamse provincies. Afgebeeld zijn:
 1. Meulebeke (West-Vlaanderen) – de Herentmolen (staakmolen op hoog torenkot);
 2. Gistel (West-Vlaanderen) – de Oostmolen (koren- en oliestaakmolen op torenkot);
 3. Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen) – de Koutermolen (een standaardmolen);
 4. Strijpen (Oost-Vlaanderen) – bovenslag watermolen Van den Borresmolen;
 5. Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Vl.-Brabant) – de Tragische Molen (een standaardmolen);
 6. Tollembeek (Vlaams-Brabant) – onderslag graanwatermolen de Heetveldemolen;
 7. Balen (Antwerpen) – onderslag graan- en oliewatermolen de Hoolstmolen;
 8. Essen-Wildert (Antwerpen) – de Bakkersmolen (een stenen stellingkorenmolen);
 9. Molenbeersel (Limburg) – de Keijersmolen (een stenen bergkorenmolen);
 10. Overpelt (Limburg) – onderslag graanwatermolen De Bemvoortse Molen.

Van dit mapje met tien ‘levende molens’ hebben we de allerlaatste voorraad (welgeteld 13 stuks) 
kunnen aankopen bij het Provinciaal Molencentrum MOLA in Wachtebeke. De kaarten zijn 
eventueel ook afzonderlijk te verkrijgen. Alle molens zijn in werking gefotografeerd.
Bestelnummer: 3885. Prijs: € 7,50 (volledig mapje) resp. € 1,-- (losse kaarten) (*)

Losse prentkaarten (in kleur, tenzij anders vermeld)

Eggewaartskapelle (W.-Vl.) - Molentje Decroos. Een kleine hoevemolen, type standaardmolen, 
oorspronkelijk gebouwd in 1905 maar ingestort in 1980. Hij werd heropgericht zonder gevlucht.
Tijdens een storm in 1990 werd hij aan diggelen geslagen. In 1997 volgde een complete 
reconstructie op een andere locatie. De liggende opname dateert van 2012. Foto: John Verpaalen. 
Eigen uitgave van onze stichting. 
 • Bestelnummer: 3886. Prijs: € 0,80.

Grimbergen (Vlaams-Brabant) – Oyenbrugmolen. Deze graanwatermolen uit 1600 werd in 1899 
uitgerust met een turbine. Bij de maalvaardige restauratie van 2021 werd opnieuw een onder-
slagrad geplaatst waarmee tevens groene stroom kan worden opgewekt. Deze prentkaart en ook 
de volgende worden uitgegeven door onze stichting in samenwerking met de eigenaars.
Liggende opname. Foto: Erik van Hemelrijck.
 • Bestelnummer: 3887. Prijs: € 0,80.

Grimbergen (Vlaams-Brabant) – Close-up van de Oyenbrugmolen met het onlangs geplaatste 
nieuwe onderslagrad. Liggende opname. Foto: Erik van Hemelrijck.
 • Bestelnummer: 3888. Prijs: € 0,80.

Etten-Leur (N.Br.) – Stellingmolen De Bisschopsmolen opgezeild en in werking. Staande 
opname. Foto: Marijn Kaufman. Eigen uitgave van onze stichting.
 • Bestelnummer: 3889. Prijs: € 0,80.

Heusden (N.Br.) – Standerdmolen nr. 1, opgezeild en in werking. Deze molen werd in 1971        
gebouwd in het kader van de renovatie van de historische vestingwallen in Heusden. Daarbij zijn 
onderdelen gebruikt van de Lutlommelse molen te Lommel in Belgisch Limburg. Staande opname.
 • Bestelnummer: 3890. Prijs: € 0,80.

P R E N T K A A R T E N S E R I E S  
(in kleur, tenzij anders vermeld)
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Heusden (N.Br.) – Dezelfde molen, maar dan als liggende opname, samen met het karakteristieke
ophaalbruggetje. Ook nu draait de molen met volle zeilen onder een fraaie wolkenlucht. 
 • Bestelnummer: 3891. Prijs: € 0,80.

Heusden (N.Br.) – Standerdmolen nr. 2, opgezeild en in werking. De molen baadt in het zonlicht 
terwijl een dreigend wolkendek daarachter zorgt voor een prachtig contrast. Deze tweede molen 
werd opgetrokken in 1973, eveneens tijdens de reconstructie van de vestingwerken. De voor-
gangers van beide molens figureren op kaarten van Jacob van Deventer (1560) en Joan Blaeu 
(1649). Staande opname. De drie kaarten van Heusden zijn eigen uitgaven van onze stichting en 
zijn gefotografeerd door John Verpaalen.
 • Bestelnummer: 3892. Prijs: € 0,80.

Meeuwen (N.Br.) – De Witte Molen. Stenen grondzeiler voor het malen van graan, opgezeild en 
in werking op zijn huidige locatie. In 1987 werd de molen namelijk verplaatst omdat hij ingebouwd 
was geraakt door een veevoederfabriek. Foto: Marijn Kaufman. Eigen uitgave van onze stichting. 
Staande opname. De prachtige wolkenlucht krijg je er gratis bij…
 • Bestelnummer: 3893. Prijs: € 0,80.

Roeven (Limburg) – Waterkrachtcentrale van Sluis 15 op de Zuid-Willemsvaart. Deze bijzon-
dere turbinewatermolen werd gebouwd in 1923 voor het opwekken van elektriciteit. In 1949 viel 
hij stil. In 1993 volgde een bedrijfsvaardige restauratie, waardoor de molen nu weer dagelijks 
groene stroom opwekt voor circa 75 huishoudens. Foto: Gerard Sturkenboom. Eigen uitgave van 
onze stichting. Liggende opname. Voor zover we weten is dit de eerste prentkaart ooit van deze           
watermolen.
 • Bestelnummer: 3894. Prijs: € 0,80.

Vlissingen (Zeeland) – Oudere kleurenkaart van de stenen stellingkorenmolen ‘Oranjemolen’, 
een uitgave van Foto Dert in Vlissingen. De foto is gemaakt tijdens stormweer; de golven spatten 
hoog op tegen de zeewering. Deze opname dateert van vóór de dijkverhoging. Staande opname.
 • Bestelnummer: 3895. Prijs: € 0,80. (*)

Ten Post (Gr.) – Stenen stellingkorenmolen ‘Olle Widde’ opgezeild en in werking. Liggende          
opname. Fotografie en uitgave: Rob Hoving.
 • Bestelnummer: 3896. Prijs: € 0,80.

Ten Post (Gr.) – Dezelfde molen in close-up (staande opname). Ook deze kaart toont de molen 
opgezeild en in werking. Fotografie en uitgave: Rob Hoving.
 • Bestelnummer: 3897. Prijs: € 0,80.

Earnewâld/Eernewoude (Fr.) – Zeldzame opname van De Princehofmolen, een spinnen-
kop die alleen over water bereikbaar is en daarom maar hoogst zelden van nabij kan worden                         
gefotografeerd. Een leuke anekdote: fotograaf Peter van der Drift moest wachten tot de vorige 
winter en heeft het molentje aldus per schaats kunnen benaderen! Het resultaat is echt prachtig. 
De liggende opname is een eigen uitgave van onze stichting.
 • Bestelnummer: 3898. Prijs: € 0,80.

Lisse (Z.H.) – Keukenhofmolen. Deze achtkante stellingmolen werd in 1957 overgebracht uit het 
Groningse Slochteren. Daar was hij een grondzeiler (anno 1892) en diende als poldermolen. In de 
Keukenhof heeft hij een toeristische functie. Liggende opname met tulpen in diverse kleuren op de 
voorgrond. De molen heeft vier volle zeilen. Uitgave: Art Unlimited. Foto: Rudolf Broersma (1959)
 • Bestelnummer: 3899. Prijs: € 1,00.

ATTENTIE – Onze bankrekening is gewijzigd! De nieuwe IBAN is: NL46 ABNA 0100 7092 06
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Boeken, brochures en tijdschriften

Herfstnummer 2021 Vlaamse Molens
Deze jongste editie van het grootste molentijdschrift in Vlaanderen schotelt je weer een interes-
sante inhoud voor. Een greep uit de artikelen: deel 4 over de molens van Bevere bij Oudenaarde 
over de verdwenen achtkant ‘De Ruine’ of ‘De Hollander’; Anekdotes… we krijgen er nooit genoeg 
van (een waar gebeurd verhaal over de molen van Jabbeke); In Memoriam Geert Wisse; Vreemde 
voorvallen op buitenlandse molens; Restauratieplannen Guillotinemolen in Balegem krijgen weer 
vaart; Praktijkexamens en diploma-uitreiking aan molenaars en molengidsen en een bijdrage over 
de bouw van een bakoven. Het nummer telt 40 pagina’s op A4 formaat, met heel veel kleurenfoto’s.
 • Bestelnummer: 3900. Prijs: € 7,--. 

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

Groot Fries Molenboek (Joure, 2021)
Stichting De Fryske Mole bestaat 50 jaar. Het bestuur heeft de Friese molenkenners Gerben D. 
Wijnja en Warner B. Banga gevraagd een jubileumboek te schrijven, waarin verhaald wordt over 
de jarenlange strijd die in de provincie is gevoerd om de oude windmolens voor het nageslacht 
te bewaren. In twintig hoofdstukken vertellen de beide auteurs tal van verhalen die een veelzijdig 
beeld schetsen van deze bewogen geschiedenis, die zij ruim een eeuw geleden laten beginnen 
met de ervaringen rond zelfzwichting op tal van Friese windmolens. De schrijvers spraken nog 
net op tijd tal van oude molenaars, diepten indrukwekkende documenten op en illustreerden dat 
met honderden afbeeldingen waaronder fraai (historisch) fotomateriaal. Maar ook de prachtige            
recente molenfoto’s van zowel molenkenners als van gerenommeerde landschapsfotografen     

mogen gezien worden. Verschillende foto’s zijn 
paginagroot afgedrukt. 
Er is bewust voor gekozen om van het boek geen 
nieuwe inventarisatie te maken, aangezien het 
actuele Friese molenpatrimonium onder meer 
op de Molendatabase geraadpleegd kan worden. 
Een gedetailleerde inhoudsopgave kunnen we op 
verzoek gratis toesturen per e-mail. 
Het boek telt maar liefst  500 pagina’s op A4-
formaat. Het is  volledig in kleur  uitgevoerd met 
een prima drukkwaliteit en gebonden in een harde 
kaft. De oplettende lezer zal daar de hoopvolle 
vermelding ‘deel 1’ op aantreffen. En inderdaad, 
in 2025 verschijnt deel 2, waarin het jubileum van 
het Gild Fryske Mounders uitgangspunt wordt 
van publicatie. De auteurs hopen hierin diverse       
herinneringen, passies en bijzonderheden met 
de lezers te gaan delen, met verhalen uit het 
oude Friese molenleven van een vorige generatie 
molenaars die inspirerend werkt op de geestdrift 
van de huidige vrijwilligers. Ook dat tweede deel 
zal gelardeerd zijn met uniek oud beeldmateriaal. 
We kunnen deel 1 van het Groot Fries Molenboek 
leveren in de loop van januari 2022.
 • Bestelnummer: 3901. Prijs: € 42,95. 
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Zaanse Verhalen 2021 – 36 molens aan de Kalverringdijk 
door Ron Couwenhoven (Zaandam, 2021).
De jongste editie van dit jaarboek is iets in prijs gestegen, onder meer als gevolg van de 
papierprijzen die flink zijn opgestuwd. Toch blijft het gezien de kwaliteit een zeer betaalbaar boek.   
De Kalverringdijk is de dijk waaraan de Zaanse Schans ligt. In de loop van de geschiedenis 
werden er maar liefst 36 molens gebouwd met de meest uiteenlopende functies. Naast 19 olie-
molens tellen we 7 houtzaagmolens, 5 pelmolens, 2 verfmolens, een specerijenmolen, een   
chocolademolen en een poldermolen. Veel van de huidige molens staan op de plaats van een 
vroegere molen, soms zelfs op de oude onderbouw ervan. De verhalen gaan over bijzondere  
gebeurtenissen, nieuw gevonden windbrieven, de jaren van de sloop, de pogingen om de molens 
van de ondergang te redden, bijzondere dendrochronologische onderzoeken naar de ouderdom 
van hout, branden en tal van andere interessante molengebeurtenissen.
 • Bestelnummer: 3902.  Prijs: € 21,50. 

Biografie van een korenmolenaar door Stefanie Rosink (Creil, 2021)
Dit bijzondere boek heeft als ondertitel: ‘het levensverhaal van Adrianus Mulders en zijn gezin, 
meer dan zeventig jaar molenaar in Nederland en België; tevens de laatste beroepsmolenaars 
van Soest.’
Het boek gaat voor een groot deel over deze molenaarsfamilie en is met veel liefde en passie 
geschreven door de achterkleindochter van de laatste molenaar. Het verhaal leidt ons langs            
verschillende windmolens in Nederland en Vlaanderen. We noemen onder meer: Moergestel, 
Breda (het Fortuyn), Heusden, Geertruidenberg, Nijmegen, Heerewaarden, Walderveen, 
Nieuwenrode (Vlaams-Brabant), Hilversum en Soest. Er is extra veel aandacht voor de nog   
bestaande grondzeiler in Kaulille (Belgisch Limburg). Zeldzaam historisch fotomateriaal, waar-
onder oude portretten en prentkaarten, worden afgewisseld met actuele kleurenfoto’s. Tussendoor 
vind je nog recepten voor molenaarsbrood en appelvlaai. Er is zelfs een speciale pagina gewijd 
aan onze stichting!
Het boek heeft geen wetenschappelijke pretenties, maar vermeldt toch heel wat boeiende feiten 
en anekdotes. Het enthousiasme van de auteur spat van iedere pagina af. Het boek telt 100        
pagina’s op het formaat 22x30 cm. Het is ingebonden in een harde kaft. De circa 200 afbeeldingen 
zijn voor een groot deel in kleur. Er zijn slechts 150 exemplaren gedrukt.
 • Bestelnummer: 3903.  Prijs: € 19,95. 

Molens van Niel en de Rupelstreek – Geschiedenis van de diverse molens en de molenaars-
families (Niel 2021) door Roger Van den Broeck, Victor Van Dyck en Roger Van Raemdonck. 
Deze nieuwe uitgave van het Niels Erfgoed Archief vzw richt de schijnwerpers op de verdwenen 
molens van de Rupelstreek (provincie Antwerpen), meer bepaald de plaatsen Niel, Schelle, 
Boom, Hemiksem, Reet en Rumst. De eerste hoofdstukken zijn vrij beknopt en gaan over de  
evolutie van het malen en over molens en molenaars (het beroep, de rechten, de reglementen enz.); 
Vervolgens worden de verdwenen molens in de verschillende plaatsen een voor een besproken,
hier en daar aangevuld met de nodige anekdotes. Diverse plaatsen hebben getijden-
watermolens gekend die in sommige gevallen zijn geëvolueerd tot enorme maalderijgebouwen. 
Bij de windmolens komen vooral graan- en oliemolens voorbij. In haast alle gevallen gaat het om 
standaardmolens, maar onder meer in Niel stond een robuuste stenen stellingmolen die al in 1910 
het veld moest ruimen en waarvan de foto op de kaft prijkt. Daarnaast is er aandacht voor nogal 
wat rosmolens. Zo is er het fenomeen ‘rospotaardemolen’. Deze werd specifiek gebruikt in de vele 
kleiputten die deze streek rijk is, ten behoeve van de steenbakkerijen. Maar ook lees je over een 
cichoreimolen, een boekweitmolen, een trasmolen enz. die door een paard geactiveerd werden. 
De auteurs hebben een schat aan foto’s, oude prentkaarten en documenten bijeen weten te
brengen om dit verhaal te illustreren. 
Het geheel maakt een zeer gedegen en verzorgde indruk en gezien de oplage (slechts 150 
exemplaren) is de prijs zondermeer sympathiek te noemen.
Het boek is uitgegeven met een zachte kaft op A4 formaat. Het telt niet minder dan 258 bladzijden 
met honderden afbeeldingen, waarvan een aantal in kleur. Van harte aanbevolen!
 • Bestelnummer: 3904.  Prijs: € 24,95. 
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Draai, draai meuleke (Roosdaal, 2021) door Jan Delcour. Illustraties: Mieke Evenepoel. 
Onze samenleving begint weer het nut te ervaren van natuurlijke energiebronnen. Lange tijd 
waren molens dé ideale krachtbron. Vandaag zijn de meeste klassieke wind- en watermolens
verdwenen en samen met hen ook de verhalen, de liederen, de dansen en de gebruiken er
omheen. Nochtans blijven de molen en de molenaar ook nu nog een boeiende inspiratiebron voor 
mooie vertellingen en ligt er bij hen een schatkamer van liederen te wachten om gezongen te   
worden. Deze uitgave van het Davidsfonds Roosdaal, met de steun van Cultuurregio
Pajottenland-Zennevallei, is een fraaie bundel van 24 liederen met tekst en melodie op 64               
pagina’s. Deze liedjes hebben allemaal betrekking op molens. Bij acht ervan vind je ook een 
duidelijke dans-beschrijving, zodat een breed spectrum van de muzische vorming wordt
bestreken. Ideaal voor leerkrachten en kinderen van de basisschool; ook een leuk ‘hebbeding’ 
voor de gewone zanglustige en erfgoedliefhebber. Formaat: 15x21 cm oblong. 
 • Bestelnummer: 3905.  Prijs: € 10,--. 

Ons antiquariaat

De Belgische Windmolens door Dr. C. Devyt en G. Van Damme (Tielt, 1975)
Dit boek biedt een uniek tijdsbeeld van het Belgische molenbestand bijna een halve eeuw
geleden, gerubriceerd per provincie. België was toen nog niet de federale staat die het tegen-
woordig is en de provincie Brabant was nog niet opgesplitst. Na een korte algemene inleiding 
volgt een heus fotoboek. Voor deze opnamen heeft Gustaaf Van Damme meerdere keren het 
land doorkruist om alle molens zo optimaal mogelijk vast te leggen. Zoals bekend horen deze 
negatieven tegenwoordig tot de collectie van onze stichting. Elke molen is met een of meer foto’s 
vertegenwoordigd. Een zeldzame keer is ook een molenaar of molenmaker geportretteerd. De 
toelichting bij deze foto’s door C. Devyt is uitermate beknopt. Veel molens zijn intussen van het 
toneel verdwenen of werden onttakeld. Andere zijn juist gerestaureerd, herbouwd of verplaatst. In 
veel gevallen is de biotoop onherkenbaar veranderd. Het boek van meer dan 300 pagina’s meet 
21x28 cm en is ingebonden in een harde kaft met stofwikkel. Het behoort zeker tot de zeldzame 
molenboeken. Wij hebben twee exemplaren beschikbaar. Ze zijn tweedehands maar in goede 
staat.
 • Bestelnummer: 3906.  Prijs: € 69,--. (**)

  

 

Biografie van een korenmolenaar (nr. 3903)     Molens van Niel en de Rupelstreek (nr. 3904)


