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Molencata logus  nr. 135
~ april - mei - juni 2022 ~ 

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

Oplage in druk: 60 exemplaren.
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Voor deze molencatalogus of ‘uitgavenlijst’ is gekozen voor een andere kaft dan gebruikelijk. 

Geen onbekende molenfoto die moet worden geïdentificeerd. Wel de Oekraïense vlag in de 

bovenste wiek van de naamloze stenen korenmolen in het Zeeuwse Stavenisse. Een teken van 

solidariteit met het Oekraïense volk, dat na de Russische inval op 24 februari opeens midden in 

een meedogenloze oorlog verzeild is geraakt. Een oorlog op Europese bodem, wie had gedacht 

dat het na 1945 ooit weer zo ver zou komen? De beelden van verwoeste gebouwen, doden 

en gewonden, wanhopige mensen op de vlucht en huilende kinderen staan op ieders netvlies. 

De cynische kant van het verhaal is, dat kort voor het uitbreken van deze oorlog we 

mochten vernemen, dat de serie prentkaarten uit Oekraïne die ongeveer een jaar geleden 

werd aangekondigd, eindelijk bij de drukker terecht was gekomen. Maar of deze kaarten 

ooit nog zullen verschijnen is gezien de omstandigheden zeer onzeker geworden. Dat is 

natuurlijk een verwaarloosbaar probleem vergeleken bij het enorme leed dat de 

bevolking van Oekraïne in deze dagen moet ondervinden. Dat laatste maakt ook deze 

molencatalogus onbelangrijk en het relativeert bovendien onze dagelijkse beslommeringen.

We voelen ons machteloos. Tegelijkertijd is het mooi om te zien hoe ook nu weer een molen kan 

dienen als middel om een boodschap over te brengen, zoals dat via de wiekentaal eeuwenlang 

is gedaan; een niet mis te verstane uiting van verbondenheid met de mensen in Oekraïne. We 

hopen dan ook dat vele molenaars het voorbeeld van hun collega in Stavenisse zullen volgen. Die 

boodschap is overigens niet gericht tegen het Russische volk, dat zit opgescheept met een leider 

die niet democratisch aan de macht is gekomen en dat moet afrekenen met eenzijdige en

leugenachtige informatie, waarbij iedere vorm van protest of waarheidsvinding hardhandig de kop 

wordt ingedrukt.  Laten we hopen dat aan al deze miserie een spoedig einde zal komen.

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
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Molenvriend Sef Oxley in het Limburgse Horst heeft onlangs een serie van zestien kaarten 
uitgegeven, waarop niet alleen water- en windmolens zijn afgebeeld, maar ook rompen en 
restanten. Dikwijls gaat het om minder bekende objecten in Noord-Brabant en Limburg. 
De kaarten zijn niet glanzend maar mat. De uitgever belooft ook in 2022 een dergelijke serie 
uit te geven. De reeks bestaat uit:

1. Steensel (N.Br.) – Stevertse Watermolen uit 1745. Deze molen kwam droog te staan door het 
 verleggen van de beek. In 1989 is de molen ingrijpend verbouwd, maar het onderslagrad en 
 binnenwerk zijn nog aanwezig.
2. Grubbenvorst (Limb.) – Fraaie winteropname van de Slottermolen, een watermolen met 
 middenslagrad waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Deze molen is herbouwd in 1849 en is 
 gerenoveerd tot woonhuis.
3. Lieshout (N.Br.) – Stenen bergkorenmolen De Leest (anno 1899) met het bekende beeldje 
 van De Mulder. De molen was in bedrijf tot in de oorlogsjaren en werd in 1976 gerestaureerd. 
4. Merselo (Limb.) – Weverslose Volmolen. Reconstructie van een houten watermolen zonder 
 water, gebouwd in 2020 naar Roemeens voorbeeld van een volmolen. Helaas wordt de plek 
 ontsierd door een nabijgelegen hoogspanningsmast. 
5. Vinkel (N.Br.) – Achtkante houten bergkorenmolen De Zwaan, opgericht in 2016 op de plaats 
 waar tot 1964 de gelijknamige voorganger stond. Deze verhuisde toen naar het plaatsje 
 Holland in Michigan (USA).
6. Oploo (N.Br.) – Watermolen van Oploo, anno 1725. Deze onderslagmolen was oorspronkelijk 
 een olie-, pel- en graanmolen. Alleen die laatste functie bleef hij uitoefenen tot 1953.
7. Zeilberg (N.Br.) – Vincentiusmolen of Maria Antoinette, een achtkante bergkorenmolen die tot 
 1893 als poldermolen in Wateringen heeft gestaan. 
8. Deurne (N.Br.) – Haageindse watermolen uit 1631. De molen is draaivaardig gerestaureerd 
 maar al sinds 1816 buiten gebruik. Het gebouw is nu een woonhuis.
9. Casteren (N.Br.) – De fundamenten van de Wolfwinkelse watervluchtmolen (anno 1847) die 
 in 1944 werd verwoest door oorlogshandelingen. In 1966 is op de restanten een vakantiehuisje 
 gebouwd.
10. Uden (N.Br.) – De Molen van Heeswijk, een stenen bergkorenmolen uit 1865 die in 1949 is 
 uitgebrand. De romp en de molenbelt bestaan nog.
11. Venray (Limb.) – Fraai winterbeeld van Sint-Petrus of de Molen van Stoks, een stenen 
 beltkorenmolen gebouwd in 1856. Het gevlucht is verbusseld.
12. Reusel (N.Br.) – De verdwenen romp van de Molen van Coppens (anno 1881) die in 1933 
 uitbrandde. In juli 2017 is het restant afgebroken.
13. Mill (N.Br.) – De Korenbloem, een stenen bergkorenmolen uit 1857, gefotografeerd met kale 
 roeden. Intussen is deze molen weer maalvaardig gerestaureerd.
14. Milsbeek (Limb.) – Romp van het stenen poldermolentje van Laarakkers, gebouwd in 1910 
 en in de jaren 1930 op hol geslagen en onttakeld. Dit is de enige molen in Limburg met een 
 ontwateringsfunctie. Hij werd voorafgegaan door een houten molentje.
15. Hilvarenbeek (N.Br.) – De romp van de Akkermolen, gebouwd in 1861 als stenen grondzeiler 
 en uitgebrand in 1960. Deze molen had vroeger zelfzwichting op één roede. Het restant dient 
 nu als reclamezuil.
16. Reek (N.Br.) – De Hellemolen, een stenen bergkorenmolen uit 1832 die geen binnenwerk 
 meer heeft. Het gevlucht is verbusseld.

 • Bestelnummer: 3907. 
   Prijs voor de gehele reeks (16 kaarten): € 12,--. Losse kaarten kosten € 1,--.  

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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Losse prentkaarten (in kleur, tenzij anders vermeld)

Meersel-Dreef (Antw.) – De Watermolen, althans volgens deze prentkaart. In feite zien we 
echter niet het gebouw van de Meerselmolen die in 1910 als turbinemolen werd herbouwd na een 
brand, maar wel de rivier De Mark met het bruggetje en het sluiswerk van de molen. De kaart 
toont een fraai landschap in liggend formaat. Oudere uitgave (vóór 2000) van A. Van Mieghem, 
Oostende (A.V.M.)  
 • Bestelnummer: 3908. Prijs: € 0,80 (*)

Sint-Niklaas (O.Vl.) – Nieuwe kaart van De Witte Molen, een achtkante stenen bergkorenmolen 
en voorheen ook oliemolen. Na de jongste restauratie werd besloten om de molen uit te rusten 
met het wieksysteem Van Bussel, vanwege de enorme stormschade die in 1983 werd aangericht. 
Toen was de molen nog volledig verdekkerd. De kaart toont de molen opgezeild en in werking. 
Op twee kleine inzetfoto’s is het nieuwe, gestroomlijnde gevlucht te zien en het luiwerk (interieur-
opname).  Uitgave: Dienst Toerisme Stad Sint-Niklaas. Foto: Paul De Malsche. Liggend formaat.
 • Bestelnummer: 3909. Prijs: € 0,80.

Dokkum (Fr.) – Achtkante stellingmolen De Hoop met schaatsers. Deze molen is uitgerust met 
fokken op de binnenroede. De buitenroede heeft een combinatie van de wieksystemen Ten Have 
en Van Bussel. Op de achtergrond van dit fraaie winterbeeld is molen Zeldenrust te zien. Liggende 
opname. Uitgave: Natuurlijkefoto.nl (Arnold Voordewind).
 • Bestelnummer: 3910. Prijs: € 0,80.

Rijperkerk/Ryptsjerk (Fr.) – Prachtig winterbeeld van de besneeuwde achtkante grondzeiler en 
poldermolen Ypey molen (Ypeymûne) van de Ryptsjerksterpolder. Staand formaat. 
Uitgave: Natuurlijkefoto.nl (Arnold Voordewind).
 • Bestelnummer: 3911. Prijs: € 0,80.

Slochteren (Gron.) – Staande opname van de achtkante grondzeiler en poldermolen, genaamd 
Fraeylemamolen. In 1969 is deze molen omgewaaid tijdens een zware storm. De herbouw vond 
plaats in 1974. Foto: Rudy Kingma. Eigen uitgave van onze stichting.
 • Bestelnummer: 3912. Prijs: € 0,80.

Gieten (Dr.) – Mooie winteropname van de achtkante stellingkorenmolen Hazewind, in werking 
met volle zeilen. Staande opname. Foto: Rudy Kingma. Eigen uitgave van onze stichting.
 • Bestelnummer: 3913. Prijs: € 0,80.

Benthuizen (Z.H.) – Fraaie close-up van de ronde stenen stellingkorenmolen De Haas, opgezeild 
en in werking. Van de molen bestond sinds 1932 alleen nog de romp met een lege kap. In 1985 
werd hij maalvaardig gerestaureerd. Staande opname. Foto: Erwin Esselink. Eigen uitgave van 
onze stichting.
 • Bestelnummer: 3914. Prijs: € 0,80.

Almkerk (N.Br.) – Perfecte staande opname van de Oude Doornse Molen, een achtkante grond-
zeiler en poldermolen, opgezeild en in werking onder een mooie wolkenlucht. Deze molen is één 
van de vele die door een ruilverkaveling, ingezet in 1962, hun functie verloren. Tot 1967 was het 
gevlucht verdekkerd. Daarna werd het traditioneel opgehekt. Foto: Tony Hop. Eigen uitgave van 
onze stichting.
 • Bestelnummer: 3915. Prijs: € 0,80.

Halsteren (N.Br.) – Ronde stenen bergkorenmolen Sancto Antonio, opgezeild en in werking. 
Deze molen is nog altijd beroepsmatig in werking. Helaas zijn alle historische bijgebouwen op 
het molenerf onlangs gesloopt, ondanks protesten van Vereniging De Westbrabantse Molens. 
Staande opname. Foto: John Verpaalen. Eigen uitgave van onze stichting.
 • Bestelnummer: 3916. Prijs: € 0,80. 
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Breitnau (Baden-Württemberg, Duitsland) – Houten zaagwatermolen, opgetrokken in 1903 en 
in 1991 gerenoveerd. Op de achterzijde lees je een uitgebreide toelichting bij deze interessante 
molen. De liggende prentkaart is een eigen uitgave van Michiel Regelink die ook de opname heeft 
verzorgd. 
 • Bestelnummer: 3917. Prijs: € 0,80 (*)

Gorsdorf-Hemsendorf (Sachsen-Anhalt, Duitsland) – Zwart-wit kaart (staande opname uit 
2013) van een vervallen standerdkorenmolen uit het begin van de 19de eeuw. Helaas is deze 
molen omstreeks 2015 ingestort. Eigen uitgave van Michiel Regelink.
 • Bestelnummer: 3918. Prijs: € 0,80 (*)
 
Schöneicho (Sachsen-Anhalt, Duitsland) – Zwart-wit kaart (staande opname uit 2013) van 
een open standerdkorenmolen (anno 1830) die in gebruik was tot eind jaren ’50 in de vorige 
eeuw. Ook deze molen is zwaar in verval en kan dus ieder moment verdwijnen. Eigen uitgave van 
Michiel Regelink.
 • Bestelnummer: 3919. Prijs: € 0,80 (*)

Boeken, brochures en tijdschriften

De Meule nr. 112 (vierde kwartaal 2021)
Op de kaft van dit nummer prijkt de romp van molen De Goede Verwachting te Chaam. Verder 
lees je bijdragen over een verdwenen watermolen in de dertiende eeuw te Vroenhout, een buurt-
schap bij Roosendaal, en over de molens van Nieuw-Vossemeer. Jos Nieuwlaat, de molenaar 
van Nispen die ook een eigen bier op de markt brengt, schrijft over het proces van gerst tot 
bier (over malen en brouwen dus). Deel 4 van de rapportages molenbiotoop schenkt aandacht 
aan drie windmolens in Raamsdonksveer (De Onvermoeide), in Roosendaal (De Hoop) en in 
Oosteind (Victoria). In Leur kwam een stuk van een oude houten molenroede tevoorschijn tijdens de 
renovatie van de beschoeiing van de Leurse haven. Deze vondst moet afkomstig zijn van de 
voorganger van de Zwartenbergse poldermolen, een houten achtkant. De illegale bouw-
werkzaamheden bij de Heimolen in Rucphen ontsnapten natuurlijk evenmin aan de aandacht van 
de redactie. Het nummer is royaal geïllustreerd, telt 36 pagina’s en is uitgegeven op A4-formaat, 
deels in kleurendruk. 
 • Bestelnummer: 3920. Prijs: € 7,-- (*)

Winternummer 2022 Vlaamse Molens
In deze editie een artikel over Heidi Ameloot, de molenarin van Avekapelle, in het kader van de 
reeks 'vrouwen aan de meelgoot'; Belangrijk is ook het artikel ‘Arm Molenland Vlaanderen’, over 
het trieste lot van molen Ter Claere in Sint-Denijs. Je leest voorts hoe Molenforum Vlaanderen 
met watermolens de droogte wil bestrijden; In Nieuwkerke werd een nieuwe hondentredmolen ge-
bouwd en iets verderop, in Westouter, heeft de Lijstermolen na tientallen jaren en een ingrijpende 
restauratie eindelijk weer gedraaid. Met Hans Metsch, de bard van de Zaanse Schans, neemt 
het tijdschrift een kijkje over de grens. Het nummer telt 40 pagina’s op A4 formaat, met heel veel 
kleurenfoto’s.
 • Bestelnummer: 3921. Prijs: € 7,-- Voor een jaarabonnement (4 nummers) betaal je € 25,--

Energie op waterkracht. Leuvense Watermolens van Weleer (2021)
Het Stadsarchief van Leuven lanceerde dit fraaie boekje waarin stadsarchivaris Marika Ceunen 
je meeneemt in de rijke geschiedenis van de watermolens in Leuven en haar deelgemeenten, 
van de eerste sporen tot vandaag. De meeste aandacht gaat daarbij naar het ancien régime (mid-
deleeuwen – 18de eeuw). Vijf eeuwen geleden waren watermolens immers even belangrijk als 
energiecentrales vandaag. Je krijgt antwoord op vragen als: welke molens waren er? Wat was hun 
functie? Van wie waren ze? Waarom waren molenaars en schippers niet altijd beste vrienden? Als 
basis voor de studie dienden onder meer de schepenbankregisters. Het boekje – verschenen als 
deel 13 in de reeks claves scabinorum – is fraai van opmaak, telt 60 pagina’s en 25 afbeeldingen 
in vierkleurendruk. 
 • Bestelnummer: 3922. Prijs: € 7,50 
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Strijd om water te Malderen, Liezele en Lippelo door Peter Lemmens (2021).
Tot de voornaamste beken in Londerzeel (Vlaams-Brabant) en Puurs/Lippelo (prov. Antwerpen) 
behoren de Kleine en Grote Molenbeek. In 1395 geeft de hertog van Brabant toestemming om ten 
behoeve van de Koevoetmolen, het water om te leiden van de Grote - naar de Kleine Molenbeek. 
Daartoe wordt de Koevoetbeek uitgegraven. Dat gaat allemaal goed, tot wanneer naburige mo-
lenaars, moleneigenaars en kasteelheren er om uiteenlopende redenen problemen mee krijgen. 
Beekwater blijkt in die eeuwen een kostbaar en begeerd goed te zijn. Dat leidt tot vele conflicten 
in de loop van de 16de tot de 18de eeuw, die hun hoogtepunt bereiken in zes processen die voor 
de rechtbank worden uitgevochten. De auteur heeft deze processen en hun achtergrond bestu-
deerd en heeft er in verhalende stijl een prachtig boek over geschreven. Intriges, doldrieste acties, 
gevlei bij de rechters maar ook gesol met de rechtbank: het wordt allemaal uit de doeken gedaan 
in deze publicatie, die ruim geïllustreerd werd. Er is ook aandacht voor een aantal relicten van de 
beschreven toestanden die nog altijd in het landschap aanwezig zijn, aangevuld met een histo-
rische erfgoedroute die de lezer desgewenst kan afleggen. Het werk is het resultaat van jarenlang 
grondig bronnenonderzoek. Het werd uitgegeven in vierkleurendruk op A4 formaat en telt 135 
pagina’s en 120 illustraties.
 • Bestelnummer: 3923. Prijs: € 24,-- (*)

Kleine gids voor de Schemelbertmolen te Liezele door Peter Lemmens (2016).
Deze fraai uitgegeven brochure gaat over de geschiedenis van de Schemelbertmolen in Liezele 
bij Puurs in de provincie Antwerpen. Deze watermolen op de Molenbeek, uitgerust met een groot 
houten onderslagrad, was bij de bouw in 1635 een koren- en oliemolen. Deze werd verwoest in 
1914 door het Belgische leger, dat een vrij schootsveld wilde hebben voor het nabijgelegen Fort 
van Liezele. In 1922-1923 werd de molen herbouwd als turbinemolen en alleen voor het malen 
van graan. Het huidige molencomplex wordt uitvoerig beschreven, evenals de werking van de 
molen. Dit alles wordt geïllustreerd met een dertigtal afbeeldingen in kleurendruk. Het boekje telt 
15 pagina’s op het formaat 21x21 cm. Om uit de kosten te komen hebben we de officiële prijs (2 
euro) lichtjes moeten verhogen. 
 • Bestelnummer: 3924. Prijs: € 2,50 (**)

Mühlen in Niedersachsen – Mühlen im Emsland door Rüdiger Wormuth en Wolfgang Neß 
(2021).
Met dit boek zetten de twee gerenommeerde molenkenners de reeks over de water- en windmo-
lens van de deelstaat Nedersaksen voort en richten ze de focus op het gebied van het district 
Emsland, dat in 1977 is ontstaan door samenvoeging van de voormalige districten Aschendorf-
Hümmling, Meppen en Lingen. Het Emsland is in het verleden nooit van economische betekenis 
geweest, omdat het nauwelijks bodemschatten heeft en geen noemenswaardige landbouw kon 
ontwikkelen vanwege de lage opbrengsten die de bodem voortbracht. Toch ontstond er een dicht 
en divers molenlandschap, dat zowel water- als windenergie gebruikte. Naast de gebruikelijke 
graanmolens waren er molens met specifieke functies, zoals papiermolens of kartonfabrieken. 
Typerend voor het Emsland waren ook  cichoreimolens voor de productie van koffiesurrogaten 
uit cichoreiwortels. Voorts waren er de boekweitmolens, waarin de boekweit die vaak op arme 
gronden werd geteeld, maal- en brouwmateriaal werd. In de inleiding krijgt de lezer antwoord 
op vragen over de staatstopografie, molentechnologie, de politieke en bestuurlijke situatie in het 
Emsland en enkele geselecteerde molenrestauratieprojecten. In de inventaris documenteren de 
auteurs niet alleen het nog bestaande molenbestand, maar belichten ze ook het hele molenland-
schap aan de hand van historische dossiers en kaartmateriaal. 
Het boek is fraai vorm gegeven, telt 328 pagina’s op formaat 21½x30 cm en is overvloedig geïl-
lustreerd. Het geheel is ingebonden in een harde kaft. Op de kaft prijkt een prachtige foto van de 
beroemde watervluchtmolen (gecombineerde water- en windmolen) van Hüven. 
 • Bestelnummer: 3925. Prijs: € 32,50 (**)

ATTENTIE – Onze bankrekening is gewijzigd! De nieuwe IBAN is: NL46 ABNA 0100 7092 06
 Deze rekening staat op naam van Stichting Levende Molens


