
 
Beknopte historie  

van de molens van Leeuwen  

 
1329  (Oudste vermelding) 
Herbert van Leeuwen ontvangt de 
windpacht 
 
1491  
Wordt voor het eerst een van Baixen 
beleend met het goed 
 
1500  
De heren van Baexen bezitten de 
Leeuwenberg en dus ook de molen 
 
1549  
De Kloosterhof is verpacht aan  
Joh. Van den Sand 
 
1757  
De molen staat op een kaart met 
dijkdoorbraken in 1757 
 
3 mei 1762  
Henricus Janssen van Hemmen, molenaar 
in Maasbommel overleden. Hij was 
vermoedelijk ook molenaar te Leeuwen 
 
11 oktober 1783  
zijn zoon Jan van Hemmen door knecht 
Johannes Meulensteen vermoord,  
Jan van Hemmen pacht de molen van 
Anthonij Roelofs Smits uit Deest 
 
15 september 1785  
Francis Bergers, molenaarsknecht,  
wordt als getuige verhoord. 
De weduwe van Hemmen en Anthonij 
Smits zijn overleden. 
 
2 okt 1787  
Jacobus van Hemmen, broer van Jan, 
trouwt met Anna Poelmans in 
Maasbommel 
 
23 sept  1799 
Anna Poelmans trouwt met Jacobus van 
der Zanden 
 
25 aug 1792 
de weduwe van Anthonij Smits, Arnolda 
Libotté, trouwt met Joannes Krijnen 
 
1822-1829  
Gradus Krijnen is molenaar te Leeuwen 
                  

1830  
De weduwe J. Krijnen (Arnolda Libotté) is 
eigenaresse van de molen en omliggende 
percelen 
 
1846  
Jacobus van der Zande, zoon van Jacobus van 
der Zande en Anna Poelmans,  wordt als 
molenaar vermeldt 
 
1857  
Francis van de Coolwijk laat aan de Zandstraat 
een nieuwe molen de Wielewaal bouwen 
 
12 februari 1867  
Egidius van der Zande trouwt met Francina, 
Johanna Elsen. Zij gaan op de nieuwe molen 
wonen. 
 
Op dezelfde dag trouwt Willem van Dieten met de 
zuster van Egidius, en zij gingen bij de oude  
molen wonen 
 
1870 
Egidius en Willem ruilen van Molen  
Egidius naar Molenstraat en Willem naar de  
Zandstraat 
 
1901  
bij de grote brand in de Molenstraat blijft de 
windmolen gespaard 
 
1902  
iets ten noorden van de molen loopt de tramlijn 
van Wamel naar Nijmegen 
 
1907-1908  
overgrootvader Gerardus (Gerritje) van Leest 
wiens moeder uit het Brabantse olenaarsgeslacht 
Sprangers komt, komt van Princenhage naar 
Leeuwen om op de molen te werken.. 
 
1914-1918  
de molen wordt gesloopt (verschillende bronnen 
vermelden afwijkende jaartallen) 
 
1938  
bestaat er nog steeds een molenterrein. 
Op de plek waar nu de Trambaan loopt 
De oude weg  liep links achter de molen door 
. 
 


