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Onbekende molen

Op de kaft van deze molencatalogus plaatsen we deze keer een oude foto van een 
achtkante poldermolen die we vrijwel zeker moeten zoeken in de provincie Zuid-Holland. 
Op de achterzijde is een ontroerend gedicht geschreven dat werd gedateerd op 4 maart 
1924. De opname moet dus in dat jaar of eerder zijn genomen. 
We lezen de volgende tekst:

<< Eenmaal was ik van deez molen

Ook bewoner zoo als gij

Herinnering daarin verscholen

Zijn van mijn jeugd nog vrij en blij

Ik denk dan aan mijn Oom en Tante

Beide goed en stil van aard

Een was van Vaders bloedverwanten

Ja dan(k)b’re herinnering zijn zij waard

Ik denk nog aan het vischjes vangen

Voor de molen in de Vliet

En kan er soms nog naar verlangen

Maar het is voorbij en gaat nu niet

Ik heb menigmaal het pad geloopen

Met een schaap en turk de hond

En wou ze voor geen geld verkoopen

Wijl ik in hun behagen vond

En fiets ik soms eens langs de Rijn

Dan zal mijn blik steeds naar de molen zijn.

    _______________

Ziedaar een ontboezeming van iemand die bijna 50 jaren geleden ook op 

deze molen woonde. Mijn naam is A.S. Hoogendam thans woonachtig te 

Rotterdam Bergstraat 47b >>

De foto in combinatie met deze tekst maakt ons uiteraard heel nieuwsgierig, op welke molen 
de nostalgische herinneringen van deze persoon betrekking hebben. 
Een van de aanknopingspunten kan misschien het siermolentje zijn tussen de molen en de 
woning. Uiteraard zijn we ook erg benieuwd, of het een nog bestaande bovenkruier betreft - al 
dan niet in de tussentijd verplaatst - of een verdwenen exemplaar.
Herkent u deze bovenkruier met het molenaarshuisje ernaast? Laat het ons weten.
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Unieke film over Alfred Ronse en De Merelaan in Gistel  ca. 1950

De Merelaan is een unieke standaardmolen op een vijftien meter hoge toren met stelling, gebouwd 
in 1933 en na het overlijden van Alfred Ronse in 1962 in verval geraakt. De molen kon graan 
malen en elektriciteit opwekken, maar is thans een ruïne zonder gaanderij of gevlucht. Omstreeks 
1950 werd een reportage gemaakt van de werkende molen, mogelijk door Camille Van de Walle 
de Ghelcke uit Assebroek, een schoonbroer van A. Ronse.
De oorspronkelijke film (helaas zonder geluid) is vastgelegd in kleur, op een afwijkend formaat dat 
haast op geen enkel apparaat nog kan worden afgespeeld. Mede daarom is dit unieke document 
gedigitaliseerd. Duur: 5 minuten en 40 seconden. 
We zien onder meer een pijprokende Alfred Ronse met een Beaufortmeter op de stelling, het 
bedienen van het kruiwerk en de vang, het opluien van een zak graan, het beklimmen van de 
molentrap en de molen in werking met verdekkerde wieken. 

 • Bestelnummer 3926: De volledige film als digitaal bestand, toegezonden via een 
  We Transfer (375,3 Megabyte): Prijs: € 10,--. Ook te bestellen via onze beeldbank.
 • Bestelnummer 3927: Idem, geleverd als DVD. Prijs: € 12,50 (exclusief portokosten)

Losse prentkaarten (in kleur, tenzij anders vermeld)

Alle prentkaarten zijn recente eigen uitgaven van Stichting Levende Molens

Bocholt (Belg. Limb.) – De Voorste Luysmolen is een watermolen op de Abeek die al in 1515 
wordt vermeld als volmolen. In 1884 wordt hij in steen herbouwd. Naast het malen van graan 
kan de molen ook elektriciteit opwekken. De liggende opname werd gemaakt door Michiel 
Regelink.
 • Bestelnummer: 3928. Prijs: € 0,80

Lommel (Belg. Limb.) – De Leyssensmolen, opgezeild en in werking. Deze standaardmolen 
werd in 2012 overgebracht naar de huidige standplaats, waar hij maalvaardig werd 
gerestaureerd. Eerder stond hij op twee andere plaatsen in Lommel, terwijl hij oorspronkelijk 
in Olmen (prov. Antwerpen) was opgetrokken. De fraaie staande opname is gemaakt door 
Michiel Regelink.
 • Bestelnummer: 3929. Prijs: € 0,80

Overpelt (Belg. Limb.) – De Sevensmolen is een standaardmolen die in 1964 naar de huidige 
plek werd overgebracht. Op deze liggende kaart zie je hem met volle zeilen. Foto: Michiel 
Regelink.
 • Bestelnummer: 3930. Prijs: € 0,80

Tongerlo (Belg. Limb.) – De Galdermansmolen of Dorpsmolen is een graanwatermolen op 
de Itterbeek, uitgerust met een onderslagrad. De molen werd gebouwd in 1633 als oliemolen. 
Een mooie liggende opname, vastgelegd door Michiel Regelink.
 • Bestelnummer: 3931. Prijs: € 0,80

Hoogstraten (Antw.) – De Salm-Salmmolen is een stenen bergkorenmolen, gebouwd in 
1902 na het omwaaien van de voorganger, een standaardmolen. De molen wordt bewoond 
en draait slechts sporadisch. De mooie staande opname is van John Verpaalen.
 • Bestelnummer: 3932. Prijs: € 0,80

Veldhoven-Zeelst (N.Br.) – De Zilster molen is een stenen bergkorenmolen uit 1858. Hij 
is door Peter Munnik gefotografeerd met een dreigende lucht op de achtergrond. Liggende 
opname.
 • Bestelnummer: 3933. Prijs: € 0,80
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Gorssel (Gld.) – Geertruida Cornelia, een ronde stenen grondzeiler voor het malen van 
graan, gebouwd in 1893 en reeds in 1935 onttakeld. Dankzij particulier initiatief werd de molen 
in 1998-2000 van de ondergang gered en maalvaardig hersteld. We zien de molen opgezeild 
en in werking. De staande opname – een close-up – is gemaakt door Erwin Esselink. 
 • Bestelnummer: 3934. Prijs: € 0,80

Twello (Gld.) – Havekes Mölle, een achtkante stellingkorenmolen, opgezeild en in werking. 
De molen is opgericht in 1898 als opvolger van een standerdmolen. De staande opname is 
van Erwin Esselink.
 • Bestelnummer: 3935. Prijs: € 0,80

Warnsveld (Gld.) – Nooit Gedacht, een achtkante stellingkorenmolen, opgezeild en in 
werking. De molen is uitgerust met fokwieken op de binnenroede en Ten Have kleppen op de 
buitenroede. Top!
Ook voor deze staande opname tekende Erwin Esselink.
 • Bestelnummer: 3936. Prijs: € 0,80

Workum (Fryslân) – Dat een prentkaart niet altijd stralend weer en een mooie wolkenlucht 
nodig heeft voor een sfeervol beeld, bewijst deze staande opname van Ybema’s molen. De 
prachtige foto werd gemaakt door John Verpaalen. 
 • Bestelnummer: 3937. Prijs: € 0,80

 
Boeken, brochures en tijdschriften (alle titels zijn direct leverbaar)

De Meule nr. 113 (eerste kwartaal 2022)
In deze uitgave vind je onder meer bijdragen over de drie molens van Zevenbergschen Hoek; deel 
15 van de reeks Westbrabantse molenmakers over Oomen, Bierman en Kievits in Princenhage en 
de strijd om het behoud van het molenerf in Nispen. Op de kaft prijkt een kleurenfoto van de nog 
bestaande romp van de Ronde of Hoekse molen in Zevenbergschen Hoek, een gewezen stenen 
stellingkorenmolen die in 1934 werd onttakeld.
Het nummer is royaal geïllustreerd, telt 32 pagina’s en is uitgegeven op A4-formaat, gedeeltelijk 
in kleurendruk. 
 • Bestelnummer: 3938. Prijs: € 7,-- (*)

Lentenummer 2022 Vlaamse Molens
Op de cover prijkt de kleine standaardmolen op torenkot ‘Het Merelaantje’ dat onlangs 90 jaar 
werd. Geen reden tot feestvreugde, want het unieke monument verkeert in vervallen toestand en 
dreigt helemaal te verdwijnen als er niets gebeurt. Na de opbouw in Gistel en een tussentijdse 
verplaatsing naar Slijpe, staat de molendwerg sinds 1973 in Londerzeel. Het artikel beschrijft het 
bouwproces in 1931 en telt maar liefst dertien prachtige foto’s, waarvan het grootste deel nooit 
eerder gepubliceerd werd. Verder zijn er bijdragen over de (verdwenen) molen van Keyberg te 
Hemelveerdegem, over de eveneens verdwenen Wiedauwmolen en zijn molenaar Louis Coopman 
(Alveringem), over de inhuldiging van de herbouwde staakmolen van Thimougies (Henegouwen) 
en nog veel meer.
Het nummer telt 40 pagina’s op A4 formaat, met heel veel kleurenfoto’s.
 • Bestelnummer: 3939. Prijs: € 7,-- Voor een jaarabonnement (4 nummers) betaal je € 25,--

17. Schweizer Mühlentag – Mühlenführer 2017
Een aardig gidsje van 52 pagina’s, samengesteld door de Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde. 
Hierin worden niet minder dan 95 watermolens, musea e.d. voorgesteld die op de bewuste 
molendag waren opengesteld. Bij ieder object vinden we een zwart-wit fotootje en een korte 
beschrijving. In het midden is een overzichtskaartje opgenomen. De teksten zijn voornamelijk in 
het Duits, afgewisseld door Frans en Italiaans. Omslag in kleur. Formaat: 15x21 cm. 
 • Bestelnummer: 3940. Prijs: 4,50 (*)
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Het Hof te Berchem (<1201-1797) en de Koren- en Oliewatermolen (< 1201-1960) te Smeerebbe
De auteur behandelt eerst de geschiedenis van het pachthof van de Gentse Sint-Pietersabdij, 
genaamd het Hof te Berchem (<1201-1797) te Smeerebbe, aan de hand van het archief van 
deze abdij. Al in het jaar 1201 bezaten de kloosterlingen dit pachthof, samen met land en weiden, 
vijvers en een watermolen. Doorheen de tijd werden de opeenvolgende huurders niet van onheil 
gespaard, zoals onder meer tijdens de Gentse opstand van 1380 tegen Lodewijk van Male en 
tijdens de godsdiensttroebelen van de zestiende eeuw. In 1656 wordt het hof zelfs in brand 
gestoken en nadien nog regelmatig geplunderd door voorbijtrekkende soldaten. Na de inval van 
de Fransen wordt het hof in 1797 openbaar verkocht en komt het in particuliere handen. In niet 
minder dan 57 bijlagen worden pachtcontracten en andere documenten afgedrukt. De watermolen 
van het Hof te Berchem stond op de Molenbeek en werd na vernietiging in 1458 herbouwd. Ook 
van deze koren- en oliewatermolen werd heel wat in het abdijarchief teruggevonden, voornamelijk 
tot 1501, wanneer de molen in cijns werd uitgegeven, en na 1794 aan de hand van  (voornamelijk) 
notarisakten. In 1880 wordt een stoommachine geplaatst, maar al in 1895 verdwijnt de oliemolen 
en wordt het bedrijf langzaam maar zeker afgebouwd, om in 1960 definitief te stoppen. In 1975 
wordt het gebouw van de oliemolen afgebroken. De korenmolen bestaat nog, maar is haast 
onherkenbaar gerenoveerd. Het boek telt 196 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Het wordt in eigen 
beheer uitgegeven in een kleine oplage door de auteur, Georges Souffreau.
 • Bestelnummer: 3941. Prijs: € 16,00 (*)

Een reeks van drie unieke molenboeken uit Tsjechië
De ‘Uitgeverij van het Tsjechische Woud’ in Domažlice is opgericht in 1991. Het is een kleine 
familie-uitgeverij in de ware zin van het woord, met slechts twee werknemers. In de afgelopen 
dertig jaar zijn ongeveer 230 titels uitgegeven: boeken over toerisme en over de geschiedenis 
en de monumenten van West-Bohemen. Sommige van die publicaties hebben betrekking op 
onderwerpen in het hele land; andere behandelen ook de geschiedenis en monumenten van 
het naburige Beieren en de Oberpfalz. Bijna een derde van de boeken die betrekking hebben op 
gemeenschappelijke Tsjechisch-Duitse thema's, worden tweetalig (Tsjechisch-Duits) uitgegeven. 
Soms is de Duitse tekst ingekort, soms is hij volledig vertaald. Een aanzienlijk deel van het 
boekenaanbod verschijnt op verzoek of in opdracht van regionale of gemeentelijke overheden of 
musea. 
De uitgeverij geeft ook prentbriefkaarten, kaarten en toeristische puzzels uit. Tegelijkertijd 
bereidt zij documentatie voor over het monumentenfonds voor de districten Domažlice en 
Tachov, hoofdzakelijk in de vorm van bouwhistorische overzichten en documentatieteksten voor 
afzonderlijke monumenten.
In de drie delen van “Auf der Wegen der Mühlgehilfen…” worden in totaal 327 objecten (bijna 
allemaal watermolens) beschreven met bijna tweeduizend (!) foto’s en andere illustraties. 
Dit is dan ook het grootste project in zijn soort in Bohemen dat ooit is voltooid.

Auf der Wegen der Mühlgehilfen also die Wanderung durch die Mühlen und die 
Wasserbetriebe des Tachauer und Mieser Gebiets 

Deel 1 (2018) – Mži (Mies)
De publicatie geeft een gedetailleerde geschiedenis en beschrijving van de waterwerken, met 
name molens, op de rivier de Mži (Mies), die door Tachov en Stříbro stroomt en waar een groot 
aantal van deze bouwwerken werden opgetrokken. Het gaat niet alleen om korenmolens, maar 
ook om hamermolens (smederijen), papiermolens, hout- en parelmolens, schorsmolens voor 
de leerlooierijen etc. Van sommige van deze constructies zijn mysterieuze ruïnes overgebleven, 
andere zijn bewaard gebleven als recreatievoorziening of helemaal van het toneel verdwenen. 
Er zijn helaas maar weinig exemplaren waarbij delen van de oorspronkelijke inrichting bewaard 
zijn gebleven. De publicatie wordt gelardeerd met een aantal foto's, archiefdocumenten en 
kaarten waarop de verschillende molens zijn ingetekend. Een deel van de afbeeldingen is in 
vierkleurendruk. De teksten gaan vergezeld van een Duitse samenvatting. Het boek is prachtig 
uitgegeven op A4-formaat, ingebonden met hardcover en telt 176 pagina's.
 • Bestelnummer: 3942. Prijs: € 27,50 (*)



6

Auf der Wegen der Mühlgehilfen also die Wanderung durch die Mühlen und die 
Wasserbetriebe des Tachauer und Mieser Gebiets (vervolg)

Deel 2 (2017) – Linksseitige Zuflüsse des Miesa Flusses
Dit boek geeft een gedetailleerde beschrijving van de bouwwerken, voornamelijk molens, aan de 
linker zijrivieren van de rivier de Mže, bv. Úterský potok, Hadovka, Hamerský potok, Kosí potok, 
enz. Het gaat om bijna honderd objecten waarvan de geschiedenis, functie, techniek e.d. uit 
de doeken wordt gedaan. Ook hier geldt, dat van veel molens alleen ruïnes zijn overgebleven. 
Sommige kregen  een andere bestemming. Van slechts een paar exemplaren is de oorspronkelijke 
uitrusting bewaard gebleven. Een rad is al even zeldzaam. De publicatie wordt aangevuld met 
talrijke foto's, waaronder enkele historische opnamen, en archiefdocumenten. De Tsjechische 
teksten, aangevuld met Duitse samenvattingen, zouden kunnen dienen als vertrekpunt voor 
nostalgische zwerftochten door de valleien van de beschreven beken. In zekere zin kwam deze 
publicatie nog juist op tijd, want men kan zich terecht afvragen wat er van dit patrimonium over 
pakweg tien jaar nog zal overblijven…
Dit deel is tot stand gekomen met de steun van de regio Pilsen. Het betreft een eerste druk op A4-
formaat, ingebonden als hardcover. Aantal pagina’s: 264 waarvan 48 in vierkleurendruk.
 • Bestelnummer: 3943. Prijs: € 29,75 (*)

Deel 3 (2019) – Die rechtsseitige Zuflüsse des Miesa Flusses und die oberen Ströme die in 
dem Böhmerwald entspringen
Dit volumineuze derde deel telt maar liefst 432 pagina’s en is uiteraard een voortzetting van de 
twee vorige delen. Het laat de lezer kennismaken met een aantrekkelijk toeristische landschap 
- de omgeving van Úhlavka, Mže - en ook met tientallen molens die helaas ter ziele zijn gegaan. 
Het gaat om bouwwerken in het grensgebied van het Boheemse Woud. Het geheel omvat 183 
afzonderlijke vermeldingen van watergedreven inrichtingen. Naast graanmolens betreft het onder 
andere glasslijp- en polijstinstallaties, hamermolens, zagerijen en papiermolens. Het boek telt 
duizend illustraties, met zowel historische als hedendaagse foto's. Elk object gaat vergezeld van 
een Duitse samenvatting. De bijschriften zijn tweetalig. Het overgrote deel van de beschreven 
molens is na 1945 verdwenen. Ook hier heeft de natuur haar historische rechten op de mens 
herwonnen. Alleen bouwvallen, al dan niet met restanten van een rad of binnenwerk, herinneren 
nog aan de tijden van weleer. Waardevolle bijlagen in het boek zijn kaarten waarop de molens 
worden aangeduid en die kunnen dienen als gids voor de lezer doorheen de valleien van de 
rivieren en beken waar de molens staan of stonden.
De eerste druk van dit fraai uitgegeven werk werd gepubliceerd met de steun van het Tsjechisch-
Duitse Toekomstfonds. Ook dit derde deel heeft een A4-formaat en is ingebonden als hardcover. 
Van de 432 pagina’s zijn er ca. vijftig in vierkleurendruk.
 • Bestelnummer: 3944. Prijs: € 32,50 (*)

Ons antiquariaat

Nos Moulins… 20 Ans Déjà  door Jean Bruggeman (Villeneuve d’Ascq ,1993)
Van deze uitgave, die inmiddels bijna dertig jaar geleden is verschenen, is onlangs nog een 
aantal gloednieuwe exemplaren tevoorschijn gekomen bij het inrichten van ons toekomstige 
molencentrum in Geel. De vele, soms paginagrote kleurenfoto’s maken het boek aantrekkelijk, 
zelfs voor degenen die de Franse taal minder goed beheersen. Er worden maar liefst 37 
molens voorgesteld (zowel wind- als watermolens) die dankzij de molenvereniging ARAM 
werden gered en gerestaureerd in de regio Nord-Pas de Calais. Ze zijn op een overzichtelijke 
kleurenkaart allemaal terug te vinden. De foto’s tonen iedere molen voor, tijdens of na de 
restauratie of een combinatie ervan. Bij elke molen vind je een uitgebreide toelichting. Het 
boek telt 92 pagina’s op A4 formaat en is ingebonden in een harde kaft.
Intussen bestaat voornoemde Franse molenvereniging al bijna vijftig jaar. Vanzelfsprekend 
kunnen ook na 1993 nog heel wat gerestaureerde molens aan het lijstje worden toegevoegd!
 • Bestelnummer: 3945. Prijs: € 27,50 (*)


