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De molen aan de Molenstraat in Rosmalen is een trouwe dorpsgenoot
voor inwoners en een warm welkom voor de reiziger.
Behalve deze kenmerkende standerdmolen stonden er nog meer molens
binnen de gemeentegrens zoals de Rosmalense watermolen bij Coudewater en door paarden aangedreven rosmolens. Op Landgoed Eijkenburg stond korte tijd, slechts dertien jaar, een soort poldermolen.
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Ook de uit Friesland geïmporteerde stellingmolen van Duffhues
heeft een korte staat van dienst en daarvan rest thans alleen nog de
molenromp. Op de grens van Rosmalen met Berlicum stond in de Middeleeuwen een windmolen waarvan het vermoeden bestaat dat het de
voorloper is van de huidige molen aan de Molenstraat.
In De molens van Rosmalen vindt u een schat aan informatie over al
deze molens die met hun rijke geschiedenis een stempel op het dorpsleven gedrukt hebben. Maar wij kijken ook naar de rol die molens
speelden in Nederland, het boeren- en bakkersgemaal. En om een indruk te krijgen van het maalproces werpen we een blik in de grutterij.
Daarnaast duiken we in de wereld van het slaan van olie, het opvoeren
van water, de mensen die de diverse molens bedienen, de molenaar, de
molenmaker, molen- en wiekentaal én molenaarstermen.
U merkt het al, De molens van Rosmalen werpt een blik in het veelzijdige leven van molens als industrie, als erfgoed en hun rol in de
gemeenschap. Het doet gedegen verslag over het rijke molenaarsvak,
staat boordevol weetjes en verhalen uit de overlevering. De standerdmolen vormt de kern van dit boek. Rijk geïllustreerd en vol unieke
foto’s, tekeningen en etsen.
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Het moge duidelijk zijn dat De molens van Rosmalen, niet op uw koffietafel mag ontbreken.
De molens van Rosmalen is nu reeds op voorintekening te bestellen.
Vul daartoe het bestelformulier op de achterzijde in, zodat u gegarandeert niet achter het net vist.

Bron: Oud Rosmalen. Henk de Werd.
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