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Bijna twee maanden later dan gebruikelijk verschijnt dit nummer van het 

Peellands Molennieuws. De belangrijkste reden voor het oponthoud is 

natuurlijk alle ellende die het nog altijd heersende corona-virus met zich 

mee brengt. Eerlijkheidshalve dient hierbij echter ook vermeld te worden, 

dat een gebrek aan beschikbare kopij ook een oorzaak was voor het zo 

late verschijnen van deze uitgave. Uiteindelijk is het volgens ons toch 

weer gelukt een zeer lezenswaardige uitgave samen te stellen. 

 

In dit nummer onder andere een artikel over een boerengemaal, dat inder-

tijd geproduceerd werd in de Geldropse fabriek van J.J. van der Putten & 

Co. 

Dat de standerdmolen een vrij kwetsbare molen is, wordt aangetoond in 

een verhaal over omgewaaide molens, waaronder ook de standerdmolen 

van Someren. Deze gebeurtenis vond lang geleden plaats, om precies te 

zijn in het jaar 1557, maar voor onze standerdmolenaars blijft dit soort 

verhalen altijd actueel. 

In Gemert werd een spontane actie op poten gezet om de mensen die 

werkzaam zijn in de gezondheidszorg een hart onder de riem te steken. 

Dan nogmaals de standerdmolen: deze keer wordt dieper ingegaan op 

het ontstaan van de eerste standerdmolens. Aan de hand van enkele En-

gelse voorbeelden wordt een beschrijving gegeven van de zogenaamde 

“Sunk Postmill”, een molen waarvan men lang gedacht heeft, dat de laat-

ste van zijn soort al geruime tijd verdwenen was, dit blijkt echter niet het 

geval te zijn.  

Zowel aan molen “De Roosdonck” in Nuenen als de standerdmolen van 

Mierlo is groot onderhoud verricht: in Nuenen zijn o.a. belt en invaart on-

derhanden genomen en is de houten staart vervangen door een metalen 

exemplaar en in Mierlo is gewerkt aan de steenbalk en de zetel. Met na-

me dit laatste onderdeel is ingrijpend gemoderniseerd. 

Kortom weer het een en ander aan ”leesvoer” om u een beetje door deze 

moeilijke tijden heen te helpen. 

 

De redactie 

 

 

De voormolen 
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In molen De Volksvriend te Liessel staat in de invaart een boeren 

maalmolen van het merk Record.  

Van deze maalmolen is het volgende bekend: 

 

Op 15 november 

1927 heeft de 

Machinefabriek J.J. 

van der Putten een 

Record maalmolen 

geleverd aan de Heer 

J. Martens wonende 

in het gehucht 

Achterbosch, 

behorende bij de 

gemeente Asten. 

Volgens de rekening 

is de maalmolen afge-

haald. Op 17 

november 1927 stuurt 

Fa. van der Putten 

een rekening naar J. Martens. Zowel de originele rekening als de originele 

gefrankeerde enveloppe zijn in bezit van de molenaars van de 

Volksvriend. De maalmolen kostte in die dagen 250 gulden, er werd ook 

een bus consistentvet bijgeleverd. Mogelijk om de tandwielen en de 

lagerbus te smeren.  De maalmolen is vele jaren in gebruik geweest en 

maakte deel uit van de bedrijfsinventaris van het boerderijencomplex in 

Achterbosch. 

Vlak voor de tweede wereldoorlog is door het Ministerie van Economische 

zaken voor elke provincie een Voedselcommissaris aangesteld. Eén van 

de verantwoordelijkheden van deze commissaris was het distribueren van 

 

  Vulstukken 

           

  Boeren maalmolen                                                                                                                             

Peter van Rongen 

Achterbosch 6, Asten 
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het beschikbare voedsel. Om 

eerlijke distributie te 

waarborgen mocht er niet door 

iedereen graan worden 

gemalen, hiertoe werden 

bijvoorbeeld boeren 

maalmolens verzegeld om 

misbruik tegen te gaan. Zo 

werd ook deze maalmolen op 

23 oktober 194? verzegeld. Op 

het label van het zegel staat 

geen jaartal. Het originele 

zegel met bijbehorend label is 

ook in het bezit van de 

molenaars van de Volksvriend. 

Boeren maalmolens waren in 

het begin van deze eeuw zeer populair. Waar men echter geen rekening 

mee had gehouden, was dat de stenen onderhevig waren aan slijtage. 

Agrariërs waren niet bedreven in het weer scherpen van de stenen. 

Bedrijfs-enveloppe van de firma J.J. van der 

Putten & Co waarin de rekening werd  

verzonden 

Op de rekening werden achtereenvolgens vermeld: 1 maalmolen 80 cm (f 

2,50), met losse en vaste schijf en afzetter (f 10,-) en een bus consistenvet (f 

1,50), opgeteld was dat f 261,60 
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Hiervoor moesten ze 

terugvallen op de 

specialisten, de 

molenaars. Molenaars 

zagen deze boeren 

maalmolens als 

concurrentie en 

weigerden vaak de 

stenen te scherpen. 

Hierdoor raakten deze 

molentjes in onbruik. 

Zo ook deze molen. 

In 1998 kocht Piet 

Meulendijks de 

maalmolen van de erfgenamen van J. Martens. De molen was nog 

helemaal origineel en jarenlang niet gebruikt. Wat bleek, in 1998 was de 

molen nog steeds verzegeld met het zegel uit de tweede wereldoorlog. 

Piet restaureerde de maalmolen, scherpte de stenen en voorzag hem van 

een 1,5 kW 3 fase elektromotor met mechanische toerenregelaar. In 2013 

is de elektromotor met regelaar gereviseerd. Ook zijn in dat jaar enkele 

houten delen vervangen. Verder zijn de stenen voorzien van nieuwe 

stalen banden. 

De maalmolen wordt nog met enige regelmaat gedemonstreerd. 

 

Technische gegevens: 

Merk:   Record 

Fabrikant:  Firma J.J. van der Putten, machinefabriek, Geldrop 

Serienummer: 1049 (nummer staat op meelkuip en loper) 

Maalstenen:  Kunststenen, diameter 0,8m, gebalanceerd 

Rijn:   Engelse balanceerrijn 

Aandrijving:  Origineel: twee houten wielen met vrijloop, leren band 

   naar bv tractor  

   Modificatie: twee houten wielen met vrijloop, leren  

   band via poelie en mechanische toerenregeling  

   0 – 3360 omw/min naar 1,5 KW 3 fase  

   elektromotor met toerental van 2800 omw/min  

   Tandwielkast met lichtsystem d.m.v. spindel 

 

 

 

Tijdens de oorlog werd de molen van een  

zegel voorzien 
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Dergelijke zware stormen, zoals die onlangs in twee weekenden nog over 

ons land raasden, kwamen in vroeger eeuwen natuurlijk ook voor. Voor 

elke molenaar (en zijn molen) zijn dit altijd weer spannende tijden. Zal zijn 

molen de zware storm zonder schade overleven of niet? Voor standerd-

molenaars zijn deze tijden zelfs nog spannender.  

 

Wie tijdens een zware storm 

wel eens aan de voet van een 

standerdmolen heeft gestaan 

en de trap heeft zien schudden 

of zich boven in de molen heeft 

gewaagd, weet hoe zo’n molen 

tekeer gang gaan. Een schud-

dende en stampende stan-

derdmolen maakt je als mole-

naar op zo’n moment heel 

klein. Je hebt alle voorzorgs-

maatregelen genomen, (zware 

kettingen aan roe en staart, de 

trap met door middel van zwa-

re spieën op aan grond vastge-

zet) en je hoopt dan maar dat 

de molen heel en vooral ook 

overeind blijft. Dat niet alle 

 

Uitgelicht 

           

  De standerdmolen, een kwetsbare molen  

Geert van Stekelenburg 

Standerdmolen Den Evert op zijn 

vorige standplaats bij Sluis XI. In 

1978 werd hij afgebroken en op-

nieuw opgebouwd op zijn  

huidige plek. 
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standerdmolens elke 

storm ongeschonden trot-

seren, bewijst de volgen-

de geschiedenis over een 

molen in Peelland: 

Op 6 januari 1557 ontstak 

er rond middernacht een 

storm die geleidelijk aan 

steeds heviger werd. Zo 

hevig zelfs dat rond acht 

uur ’s morgens de wind-

molen van Someren, 

waarschijnlijk de voorlo-

per van de huidige Den 

Evert, omwaaide. 

Hierbij brak de standerd 

middendoor, brak de lig-

gersteen van de achter-

molen en braken ook het  

staakijzer, de bovenas en 

een roe-end en verder 

nog een hele boel andere 

onderdelen (… den ne-

dersten steen van een; de 

rurselspille van een; de 

moelenas van een ende 

de eene roy ende tsurplus 

tot stucken …) De storm 

was blijkbaar zo heftig dat 

er zelfs een heleboel hui-

zen en schuren omwaai-

den. Niet alleen in Some-

ren en omliggende dor-

pen, maar zelfs uit het 

hele land kwamen meldin-

gen van dergelijke ramp-

spoed. 

In het gebied rond Someren tot aan  ’s Hertogenbosch werd melding ge-

maakt van het omwaaien van maar liefst vijf molens, waarbij onder andere 

de molen van Schijndel en de molen van Den Dungen (in de Molendata-

base Verdwenen Molens aangeduid als “de molen van de heren van Her-

laar”). Maar ook de molen van Heeze (in de Molendatabase Verdwenen 

Bij Duitse standerdmolens (Bockwindmühlen) zie je 

vaak hoekstijlen die verder naar beneden doorlo-

pen. Bij zware storm kunnen deze onderstut worden 

om de kast min of meer vast te zetten. Er zijn zelfs 

molens waarbij alle vier de hoekstijlen doorlopen. 

Vaak is de trap naar opzij gericht, daardoor heeft 

het dan ook geen zin om die met een wig te onder-

stutten zoals hier wel gedaan wordt. 

(foto: Die Bockwindmühle im Westfälischen 

Freilichtmuseum  Detmold) 
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Molens aangeduid als “standerdmolen, 1e plek, Heeze”) waaide om.  Ver-

der werd er ook nog gewag gemaakt van de dood van twee molenaars. 

Als je de geschiedenis van diverse andere standerdmolens in de databa-

se bekijkt, dan kom je er nog een aantal meer tegen, die ook op deze zelf-

de dag omwaaiden. 

Ook kerken leden zwaar 

onder deze storm, zo waai-

de in ’s Hertogenbosch de 

kap van de minderbroeder 

kerk en waaide in Oirschot 

een kerktoren om, deze viel 

op de kerk, waardoor de 

kerk instortte en waarbij 

een aantal mensen om 

kwam ( .. ende sijn vele 

luyden inder kercke doet 

bleven…) Om welke kerk 

het hier ging heb ik niet 

kunnen achterhalen. 

Tot overmaat van ramp 

stak er drie dagen later, op 

de 11e januari, nog eens 

een vergelijkbaar zware 

storm op, die te keer ging 

van 2 uur ’s middags tot 12 

uur in de nacht. Deze twee-

de storm veroorzaakte op-

nieuw veel schade. Zo 

waaide bijvoorbeeld de stan-

derdmolen van Heeswijk-

Dinther om, de molen was 

gesitueerd voor het huidige 

kasteel (Molendatabase: “Oude molen van Heeswijk). Zelfs de opvolger 

van deze molen was later een ongelukkig lot beschoren: deze standerd-

molen verbrandde op 17 juni 1949.  Naast het gevaar voor omwaaien, 

bestaat er dus ook nog zoiets als brandgevaar. Daarvan hebben we on-

langs nog een voorbeeld gezien bij de molen van Bovenkarspel. 

 

Gebruikte bronnen voor dit artikel:  

- Inventaris van het archief der gemeente Someren, door J. Cunen, 
archivaris (1940) 

- Molendatabase Verdwenen Molens 

De in 1947 afbebrande molen  

van Heeswijk 

(foto: Molendatabase Verdwenen  

Molens) 
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Molen De Volksvriend in Gemert is enkele jaren geleden, na lange jaren van verval, 

weer in zijn oude glorie hersteld. Dit herstel vond plaats dankzij onder andere de 

vrijgevigheid van een groot gedeelte van de inwoners van Gemert-Bakel. Ondanks 

de huidige de corona-crisis bleven de wieken van de molen al die tijd volop draai-

en, er werd namelijk hard gewerkt in de Volksvriend. Molenaar Twan Rooijakkers 

kwam op het idee om vanuit de Molenstichting Gemert-Bakel samen met zijn colle-

ga-molenaars Twan en Jos  iets terug te gaan doen voor de gemeenschap van 

Gemert-Bakel. Een plan was snel geboren: de Volksvriend wilde aan alle mensen 

uit Gemert-Bakel, die tijdens deze coronacrisis werkzaam zijn in de Gemert-

Bakelse gezondheidszorg, een pak pannenkoekmeel schenken.  

Vervolgens werden er heel wat uren gestoken in de uitwerking van dit plan en daar-

na ook de daadwerkelijk uitvoering hiervan. Hiervoor werd samengewerkt met bak-

kerij van de Ven, die een deel van de ingrediënten sponsorde.  

Bijna 500 zorgaanbieders uit Gemert-Bakel ontvingen het smakelijke cadeautje van 

de Molenstichting. Om ook bij de verdeling van de pakken pannenkoekmeel aan de 

corona voorschriften van het RIVM te kunnen voldoen, verzorgde de gemeente  de 

verdeling van de pakken pannenkoekmeel. 

Al met al een geweldig initiatief van deze molenaars: molen ‘De Volksvriend’ doet 

in dit geval zijn naam eer 

aan. 

          

 De Volksvriend maalt door 
Van de redactie 

De drie Gemertse  

molenaars die  pannenkoek-

meel produceerden voor de  

gezondheidszorgers van 

Gemert-Bakel 

(foto: Gemerts Nieuwsblad) 
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 In 1999 publiceerde “The International Molinological Society” een tweede 

herziene druk van een onderzoek naar “Stability in Windmills and the 

Sunk Postmill”. In deze Engelstalige uitgave wordt o.a. aandacht besteed 

aan een rapport over een opgraving op een oude windmolenplek bij New-

Port Pagmall, in Buckinghamshire, Engeland. Daar werden de resten ge-

vonden van het kruiswerk van een oude windmolen. 

 

De kruisbalken (crosstrees) hadden de vorm van het kruiswerk zoals we 

dat wij nu nog kennen van onze standerdmolens. Ze waren ongeveer 4,90 

m en 5,80 m lang, dus niet eens zo heel veel korter dan in onze huidige 

molens. Ze lagen echter wel in een terp, onder ongeveer een meter aar-

de. Op dat moment rees natuurlijk de vraag: waarom vonden vroegere 

molenbouwers het blijkbaar nodig om deze hele houten constructie 

(kruisplaten met steekbanden) te begraven, ondanks het feit dat deze 

daardoor zo makkelijk zou kunnen wegrotten. 

In oude documenten wordt al verwezen naar twee soorten windmolens: 

een ervan staat beschreven als  “their foot fixed in the ground” (de basis 

opgesloten in de 

aarde) en het ande-

                                 

  Uitgemalen 

           

  The Sunk Postmill (de verzonken standerdmolen) 

Geert van Stekelenburg 

De fundering van een 

verzonken windmolen 

bij Flixton, Great Man-

chester. 
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re type als “held all together all above the ground” (alles bij elkaar gehou-

den boven de grond)  

In eerste instantie dacht men dat de heuvels waarin de resten van kruis-

balken gevonden werden grafheuvels waren en men verwachtte dus men-

selijke resten te vinden. De verbazing was dan ook groot dat men bij op-

gravingen overblijfselen van balken van windmolens vond. Aanvankelijk 

werd zelfs het kruis dat gevormd werd door de kruisbalken aangezien 

voor iets met een religieuze betekenis. Doordat de meeste terpen, waarin 

de resten van die gekruiste balken lagen, juist op hogere gronden voor-

kwamen, ontdekte men dat deze ontworpen waren als molenfundering. In 

deze terpen werden verschillende overblijfselen gevonden, variërend van 

complete constructies tot bijna niets. 

Nog een bewijs voor het bestaan van deze zogenaamde “sunk post-

mill” (verzonken standerdmolen) werd gevonden in oude kunstwerken, 

o.a. in religieuze documenten en in houtsnijwerk. 

Er bestaat zelfs een 

foto van een heden-

daagse “sunk post” con-

structie die tot in de 

tweede helft van de 20
e
 

eeuw heeft bestaan. De 

molen die door deze 

constructie gedragen 

werd, is helaas al jaren 

eerder verdwenen. 

Een molen is in de eer-

ste plaats gebouwd om 

zijn werk goed te doen: 

hij moet energie halen 

uit de wind en die om-

zetten in een draaiende 

beweging om de stenen 

of een ander mechanis-

me aan te drijven. Maar 

de molen dient natuur-

lijk ook overeind te blij-

ven bij harde wind en liefst ook bij een zware storm. Met name dat laatste 

moet voor de eerste windmolenbouwers een ware uitdaging geweest zijn, 

het is beslist een proces geweest van “trial and error”. Helaas is van dit 

gevecht tegen de wind niets bewaard gebleven, de meeste molenbouwers 

waren namelijk analfabeet, zodat er niets op papier werd gezet. 

In oude kunstuitingen kom je regelmatig standerdmolens tegen. De kruis-

platen zijn echter zelden afgebeeld: zij geven het verzonken-standerd ty-

Afbeelding van een ‘sunk postmill’ uit het  

14e eeuws Luttrellpsalter (psalmenboek met beeldver-

halen van het landelijk leven in Engeland in  

de late middeleeuwen) 
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pe weer. De constructie bestaat voor 

het oog uit een centrale standerd 

met vier steekbanden om de stan-

derd overeind te houden. Er komen 

een paar varianten voor, zoals drie 

steekbanden, een standerd zonder 

steekbanden en zelfs dubbele steek-

banden, zoals wij die nu kennen (in 

het Engelse rapport worden deze 

“the modern French practice” ge-

noemd).  

Als de maat van de deuren van deze 

op kunstwerken afgebeelde molens 

betrouwbaar is, dan hadden alle 

standerdmolenkasten maar en hoog-

te van ongeveer 3,5 meter en waren 

waarschijnlijk bedekt met riet. De 

diameter van de gevluchten liepen 

op tot maximaal 6,5 meter. Het wa-

ren hele kleine molens dus. 

De kast van deze kleine standermo-

len stond ongeveer 1 tot 3 meter 

boven het maaiveld en was voorzien 

van een trap. Op vrijwel alle afbeel-

dingen komt bij de top van de steek-

banden een ring voor rond de stan-

derd, dit lijkt een fundamenteel on-

derdeel dat wij in onze molens niet 

kennen. 

 

Naast al dit bewijs van het bestaan 

van een dergelijke molen  dat gevonden werd in kunstwerken en oude 

documenten, vond ik tot mijn verbazing zelfs nog een veel beter bewijs 

van het bestaan hiervan.  Op internet kwam ik na een lange zoektocht 

namelijk uit bij de “Warton windmill”, die bij de omwonenden bekend stond 

als “Old Peg” (Oude Pin). En wat bleek: nog tot het jaar 2000 stonden hier 

resten van een “sunk postmill”. Deze bestonden uit een nog rechtopstaan-

de standerd,  vier steekbanden en ingraven kruisplaten. Het ging hierbij 

om een eerder verplaatste molen, die oorspronkelijk gebouwd was in 

1695, een hele late versie van een “sunk postmill” dus. 

De standerd was 4,50 m lang en de kast had volgens de beschrijving 

slechts één verdieping, die op 1,80 boven de grond hing. (Dit komt over-

een met de afbeeldingen in oude documenten.)  

Windmolen op de leuning van een kerk-

bank in Thornham church in Norfolk. 

Deze kerk werd grotendeels gebouwd in 

de 13e en  de 15e eeuw. 
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De molen had één koppel ste-

nen, aangedreven door een 

vangwiel en een staartbalk met 

aan het eind een wiel dat liep 

over een  verhard pad. Hij was 

voorzien van 

“anticlockwise” (linksom) draai-

ende roeden. 

De kast was in zijn laatste jaren 

voorzien van een zogenaamde 

kombuis, een uitbouw dus. De 

molen, of liever gezegd het mo-

lentje, heeft nog gewerkt tot 

1895. En om het verhaal nog 

mooier te maken: er bestaat 

zelfs een foto van deze molen 

van rond 1900. De onderbouw 

is in 1990 opgegraven door ar-

cheologen. De begraven kruis-

balken en de onderkant van de 

standerd alsmede de steekban-

den bleken verrot.  

Vernieling door vandalen in sep-
tember 1999 zorgde er voor dat 
drie van de vier steekbanden 
afbraken. Op dat moment werd 
besloten om de constructie te 
ontmantelen. In afwachting van 
wat er mee gaat gebeuren is het een en ander opgeslagen in een nabijge-
legen fabriekshal.  
 
De plekken in Engeland waar de terpen gevonden werden, stonden vaak 

ook bekend als “windmill hill” (molenberg). Soms was er zelfs bewijs dat 

een eerdere grafheuvel gebruikt was als molenberg. 

De fundamenten die gevonden werden varieerden nogal van vorm, enkele 

voorbeelden hiervan: 

1. Zo werd er op een diepte van ongeveer 3,50 meter een standerd 
gevonden in een gat gevuld met steen en klei. Deze materialen 
ondersteunden de standerd. 

2. Er werd een standerd gevonden met vier horizontale balken eron-
der. De standerd stond in een gat en het leek alsof de liggende 
balken niet bevestigd waren geweest aan de standerd. De hori-
zontale, radiaalsgewijs liggende balken waren vrij lang: ongeveer 
6 meter. 

De laatste overgebleven sunk postmill, de 

“Peg Mill” in Warton. Deze molen was nog tot 

1895 dagelijks in gebruik. 
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3. Kruisplaten zoals we die tegenwoordig kennen, maar dan half in 
elkaar gewerkt op de plek waar de klauw van de standerd er over 
heen ging. 

4. Kruisplaten waarvan de een hoger gelegd was dan de andere (de 
vorm die we nu nog kennen). 

5. Een hele merkwaardige vorm: een dubbele kruisplaat, de een 
boven de ander, met een dun laagje stenen er tussen. Wat dit 
systeem voor voordeel zou kunnen hebben is niet duidelijk. 

6. Sommige terpen leverden het bewijs op dat er drie lange, naar 
buiten stekende kruisplaten gelegen zouden moeten hebben. Dit 
zou erop kunnen duiden dat dit het fundament van een “driepoot” 
geweest moet zijn, een standerd met drie steekbanden in plaats 
van vier. 

7. Een hele bijzondere vondst leverde een stenen fundering op in 
een heel oude terp. Het leek alsof deze molen al bijzondere lange 
kruisplaten had (bijna 6,50 meter), dus veel langer dan gebruike-
lijk was bij verzonken molens. In dit geval zou het kunnen gaan 
om een molen waarvan de ondersteuning bovengronds gebouwd 
is en waarbij de belt later is toegevoegd. (Een dergelijke construc-
tie schijnt in Nederland ook ooit gevonden te zijn volgens P. S. 
Jarvis, de auteur van “Stability in Windmills and the Sunk Post-
mill”. Hij duidt hier waarschijnlijk op de vondst van een groot hou-
ten kruis in 1960 in het dorp Elkerzee in Zeeland op de plek van 
een voormalige standerdmolen.) 

Tekening uit ‘Harvesting the Air’, een boekwerk dat uitgegeven werd in 

1987. Hierin wordt de ‘sunk postmill’ van Linford afgebeeld. De aarde van 

de uitgegraven sloot werd gebruikt voor de aanleg van de belt over de 

(ingegraven) kruisplaten en steekbanden heen. Aan één kant (het noor-

den) wordt de sloot onderbroken voor de toegang naar de molen 
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Op een website van “British History Online” kun je de volgende tekst over 

deze laatste vondst tegen komen: 

Windmill Mound lay on Boulder Clay ….. A mound 24 m. in diameter and 

1.5 m. high, surrounded by a ditch 1 m. deep and 7.5 m. wide, has been 

destroyed by ironstone-mining, but was excavated in 1954. The remains 

of two mills, one a post mill of the 13th to 15th centuries and the other 

dating from the 

17th century, 

were discovered. 

A number of flints 

of Neolithic or 

Bronze Age type 

were found within 

the mound and it 

is just possible 

that this was a 

prehistoric barrow 

re-used as a mill 

mound.  

Een molenbelt op 

keileem. Een belt 

van 24 meter in 

doorsnee en 1.5 

meter hoog, om-

ringd door een 

sloot die 1 meter 

diep was en 7,5 meter breed, vernield door het delven van ijzerhoudende 

steen, maar opgegraven in 1954. De resten van zelfs twee molens, een 

standerdmolen uit de 13
e
 tot 15

e
 eeuw en een uit de 17

e
 eeuw werden 

gevonden. Verder werd er een aantal vuurstenen in de belt gevonden en 

het is heel goed mogelijk dat het hier ging om een prehistorische grafheu-

vel die hergebruikt is als molenbelt. 

Al deze vormen werden gevonden op verschillende dieptes, die varieerde 

van ongeveer 60 cm tot meer dan 2 meter. 

Er werd zelfs een constructie gevonden waarbij de kruisplaten de ons be-

kende paspengaten vertoonde waarin de steekbanden geplaatst werden. 

Bij veel opgravingen werd een pakket klei rond het houtwerk (of rond het 

inmiddels verdwenen houtwerk) gevonden. Deze klei vormde een nage-

noeg luchtdichte laag rondom het hout, dat zodoende beter bestand was 

tegen rot. Houtskool als een beschermlaag om het houtwerk heen kwam 

soms ook voor.  

De terpen werden vaak op hoger gelegen plekken gevonden en het mate-

riaal voor het opwerpen van zo’n terp werd zoals eerder al vermeld vaak 

Een met tekeningen verlucht document van rond het jaar 

1260 waarin o.a. een “sunk posmill” met vier  

opgezeilde wieken voorkomt  
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verkregen door het uitgraven van een brede ondiepe sloot rond de terp. 

Deze cirkelvormige sloot werd onderbroken op de plek waar de toegangs-

weg naar de molen kwam. Deze bleek heel vaak ten noorden van de mo-

len te liggen, juist tegenover de richting waar de wind het meest vandaan 

kwam. 

De oudst bekende uitgegraven windmolen 

bevond zich in de buurt van Great Linford 

in Buckinghamshire. Hier werden in 1977 

een aanzienlijk aantal balken uitgegraven 

die rondom ingepakt zaten in 

kalkgesteente. Deze balken werden 

onderzocht met behulp van 

radiokoolstofdatering en hierbij kwam men 

uit op het jaar 1220 met een marge van 80 

jaar. Deze windmolen zou dus wel uit de 

12
e
 eeuw kunnen zijn. Er bestaan zelfs 

geschriften over deze molen, waarin 

vermeld wordt dat hij in 1303 behoorde 

aan ene William le Waleys. 

Een ander interessant gegeven hierbij 

was, dat men dacht dat de sloot rondom 

de molen gediend zou kunnen hebben als 

een loopspoor om een lange balk (de 

staart in dit geval) voort te duwen, vooral 

als deze ook nog zou zijn voorzien van 

een wiel om dit werk te verlichten.  

Voor sommige molens werd de aarde 

uitgegraven om de kruisplaten en de 

steekbanden in te plaatsen, maar op andere plekken werd eerst de 

constructie gebouwd en later pas een heuvel tegen die constructie 

aangebracht. 

Voor het plaatsen van de kruisplaten in de gegraven gleuven werden zelfs 

soms aan het einde van de gleuf traptreden uitgegraven, waarschijnlijk 

om het plaatsen van de balken te vergemakkelijken. 

Uit onderzoek bleek ook dat vooral bij de kleinere molens met kruisplaten 

van minder dan 6 meter de basisconstructie met zand was afgedekt, 

terwijl bij kruisplaten van langer dan 6 meter de hele constructie 

bovengronds was geplaatst. (Soms werden er nog aanzienlijk langere 

kruisplaten gevonden, maar dan waren die blijkbaar nodig omdat er geen 

gebruik gemaakt was van een driehoek constructie met steekbanden.) 

Het is duidelijk dat het begraven van het houtwerk, met het gewicht van 

tonnen gewicht aan aarde over de kruisplaten en steekbanden een 

degelijke methode vormde om te voorkomen dat de molen om zou 
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kunnen waaien. Het ging hierbij om standerdmolens met een gevlucht van 

ongeveer 20 voet, 6 meter, voor onze begrippen kleine molens dus. Ook 

oude afbeeldingen duiden vaak op dit formaat zoals eerder al vermeld.  

Toen in de loop der eeuwen de gebruikte kruisplaten langer en dikker 

werden en de steekbanden zwaarder kon de steeds groter en zwaarder 

wordende standerdmolen geheel bovengronds worden gebouwd.  

In dit verband is het daarom wel interessant om te weten hoeveel kracht 

er bij een bepaalde windkracht tegen de kast van een standerdmolen 

drukt. In nevenstaande tabel is aangegeven hoeveel druk er per m2 

uitgeoefend wordt op de molen. Dat betekent dat als we uit gaan van 

onze huidige standerdmolen met een borstoppervlak van ongeveer 36 m2  

(een kast van 7,50 m hoog en een breedte van 4,50 meter, plus nog de 

kap) bij windkracht 11 de druk tegen de kast kan oplopen tot wel 2736 kg! 

(78,0 x 36). De standerdmolen, zoals wij die nu nog kennen, waaide dus 

wel eens om. In onze omgeving zijn diverse voorbeelden van 

omgewaaide standerdmolens bekend: Den Evert in Someren waaide om 

in het jaar 1557, de Oostenwind in Asten in 1771 en in 1779 , de 

verdwenen standerdmolen van Leende in 1940) en die van Geffen zelfs 

nog in 2007, alhoewel het hierbij ging om een afgebroken stormpen. 

De standerdmolen, met zijn kast  waarvan het gewicht tussen de 35 en 40 

ton bedraagt, en draaibaar opgesteld rondom slechts één zware  

standerd, is en blijft een tamelijk vreemde, maar ook uiterst kwetsbare 

uitvinding.  

 

Gebruikte bronnen bij dit artikel: 

• Stability in Windmills and the Sunk Postmill, P.S. Jarvis 1999 

• Harvesting the Air: Windmill Pioneers in the Twelfth-century Eng-
land, Edward-J-Kealey 1987 

• www.british-history.ac.uk/rchme/northants/vol3 

• www.blackpoolgazette.co.uk/news/opinion/letters/letters-tuesday-
february-18-2020-1848592 

• Molendatabase Verdwenen Molens, 1e Oostermolen, Elkerzee 

• www.stalventilatie.com/ventilatie/winddruk-op-het-stalgordijn 

• Wikipedia 
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De Roosdonck in Nuenen wordt met zorg en toewijding onderhouden. 

Een molen heeft regelmatig onderhoud nodig, dat is genoegzaam bekend. 

Vooral dat regelmatige is van het grootste belang. Een mooi voorbeeld is 

bergmolen de Roosdonck in Nuenen. De uit 1884 daterende molen is van 

1970 tot 1995 in eigendom geweest van de gemeente Nuenen c.a. In eer-

ste instantie kocht de gemeente de monumentale molen om het behoud 

zeker te stellen (wat gelukt is), maar later werd de molen – en met name 

de kosten voor het onderhoud – als last gezien. Hennie Merks, zoon van 

de vroegere eigenaar, kocht de molen in 1995 terug van de gemeente en 

richtte de stichting “Vrienden van De Roosdonck” op. Sindsdien wordt er 

regelmatig onderhoud uitgevoerd. In 2018 en 2019 is de molen nog ge-

heel geschilderd. 

 

In 2019 kwam de eigenaar/stichting voor groot onderhoud te staan. Aller-

eerst was er de terugkerende lekkage van de romp, met name bij de aan-

sluiting tussen de 

togen en de ste-

nen romp (zowel 

invaart als uit-

 

 
Op de bil 

           

   Onderhoud De Roosdonck  Nuenen 

Gerard Sturkenboom 

Het bitumen is van-

af de toog tegen de 

molenromp om-

hoog gezet met 

onder de boven-

kant van de molen-

berg een in de 

romp ingewerkte 

strook lood. 

(foto: Mario Col-

lombon) 
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vaart). Hevige 

regenval leverde 

steevast een nat-

te vloer op. Het 

probleem is gron-

dig aangepakt 

door van beide 

togen het zand 

weg te graven en 

op de togen een 

laag bitumen dak-

bedekking aan te 

brengen. Daarbij 

is het bitumen 

vanaf de toog 

tegen de molen-

romp omhoog 

gezet met onder 

de bovenkant van 

de molenberg een in de romp ingewerkte strook lood. Bij het herstellen 

van de berg zijn aan de achterkant van de molen  aan beide kanten hou-

ten damwanden gezet om de molenberg beter in model te houden. Een 

gedeelte met konijnenholen is afgegraven en met extra nieuw zand her-

steld.  

Deze werk-

zaamheden 

zijn allemaal 

uitgevoerd 

door een Nue-

nense aan-

nemer en ho-

venier. 

Bij de inspec-

tie voor een 

nieuw PIPplan 

begin 2019 

werd gecon-

stateerd dat 

veel onderde-

len van de 

staart slecht 

waren en drin-

gend vervan-

De korte spruit in de werkplaats van  molenbouwer  

John de Jongh 

(foto: Mario Collombon) 

Aan de achterkant van de molen  aan beide kanten houten 

damwanden gezet om de molenberg beter in  

model te houden.  

(foto: Mario Collombon) 
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gen moesten wor-

den. Voor een 

omvangrijke klus 

als het vervangen 

van staart met 

lange en korte 

spruit moest naar 

extra geld worden 

gezocht. Doortas-

tend nam Hennie 

Merks contact op 

met De Holland-

sche Molen om 

aanspraak te ma-

ken op een bijdra-

ge van het Molen-

fonds. Tijdens de 

onderhandelingen over de financiering werd het idee geopperd om voor 

de nieuwe lange spruit en staartbalk afgekeurde stalen molenroeden te 

gebruiken. Dit gebeurde vroeger vaker. Bij recente restauraties zijn derge-

lijke onderdelen van hergebruikte roeden zelfs gerestaureerd (o.a. staart-

balk en lange spruit van De Deen in Luyksgestel). En waren er de afgelo-

pen jaren ook niet veel afgekeurde deelbare roeden beschikbaar geko-

men?  

Mede op basis van dit voorstel werd de subsidie van het Molenfonds toe-

gekend en kon nog in het najaar van 2019 de restauratie worden uitge-

voerd. Vermeldenswaardig is ook dat de subsidie van het Molenfonds 

voor een deel komt uit een legaat van Johan van Gogh, vader van filmma-

ker Theo van Gogh en verre familie van schilder Vincent van 

Gogh. Helaas 

konden de ge-

plande mole-

naarsexamens 

begin november 

niet op de 

Roosdonck 

plaatsvinden (er 

Eén van de voordelen van een metalen staartbalk: de regen-

afvoer kan door de staart heen geleid worden. 

(foto: Gerard Sturkenboom) 

De vernieuwde 

kruibok wordt in de 

grondverf gezet 

(foto: Gerard Stur-

kenboom) 
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is voor deze examens uitgewe-

ken naar molen ’t Nupke in Gel-

drop), maar nog in december, 

vóór het Kerstreces, konden de 

werkzaamheden worden afge-

rond. 

Voor de staartbalk en de lange 

spruit bleken deelbare roeden 

niet geschikt, of beschikbaar, 

maar konden afgekeurde roeden 

van molen De Zandweg in Rotter-

dam-Charlois (gelaste Derckx 

roeden uit 1981) worden gebruikt; 

de rechte buitenroede als lange 

spruit en de binnenroede (met 

porring) als staartbalk. De klus 

bleek ingrijpender dan verwacht. 

Omdat de roeden dikker waren 

dan de oorspronkelijke balken, 

moesten bijvoorbeeld de voeg-

houten ingekeept worden om vol-

doende ruimte voor de bovenas 

te houden. Ook de nog maar een 

paar jaar lang geleden vernieuw-

de kruibok moest vermaakt wor-

den. Uiteindelijk is het allemaal gelukt. Ook de trekstangen tussen de bei-

de spruitbalken zijn weer teruggebracht (hiermee is de molen in Nuenen 

tegenwoordig uniek; vroeger kwamen deze trekstangen op molens in 

Noord-Brabant vaker voor; zoals bij molen de Grenswachter in Luyksge-

stel). Vanwege het slechte weer in december kon alleen het schilderwerk 

niet afgemaakt worden, maar dit zal ongetwijfeld in het voorjaar/de zomer 

van dit jaar gaan gebeuren. 

Zo kon binnen een jaar na constatering van de gebreken de vervanging 

van de staart plaatsvinden, met dank aan de bijdrage uit het Molenfonds 

en met de complimenten aan de mannen van De Jongh Molenbouw, die 

“mooi werk hebben afgeleverd”, aldus molenaar Mario Collombon. 

 

Met dank aan Mari Collombon voor de aangeleverde informatie 
 

De trekstangen tussen de beide  

spruitbalken zijn weer teruggebracht. 

(foto: Gerard Sturkenboom) 
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Na de standerd zelf is de  steenbalk toch wel één van de belangrijkste 

balken in een standerdmolen. Die van de molen in Mierlo bevatte al jaren 

een flinke droogscheur, die van één uiteinde door liep tot bij de pen van 

de standerd. Ook was de balk de laatste jaren ter plaatse van de scheu-

ren fors aangetast door houtborende insecten.  Het werd tijd voor onder-

zoek en reparatie. 

 

Eind 2018 is er 
resistografisch on-
derzoek (redactie: 
zie PM nummer 91, 
pagina 19: ‘De re-
sistograaf’) gedaan 
aan de steenbalk 
en daardoor kon de 
verzwakking van 
de steenbalk in 
kaart worden ge-
bracht. Middels 
constructiebereke-
ningen werd aan-
getoond dat de 
balk onvoldoende 
draagkrachtig is om 
zijn functie in huidi-
ge conditie te kun-
nen vervullen. Er 
werd een herstel-
plan gemaakt voor 
de restauratie van 
deze balk. 
Het noodzakelijke 
herstel van de 
steenbalk kon en-
kel worden uitge-

voerd door het aanbrengen van een hulpconstructie. De steenbalk moet 
namelijk van het gewicht van de kast worden ontlast, anders kan het her-
stel niet uitgevoerd worden. Door het aanbrengen van deze staalconstruc-
tie, zeg maar een soort bok, ontstaat de mogelijkheid om diverse andere 
herstel behoevende onderdelen te repareren. De zetel wordt gerestau-
reerd, opgedikt en er wordt een schuifvoorziening van RVS316 aange-

           

Groot onderhoud standerdmolen Mierlo                                                                                                                             

Ronald Groothedde 

De staalconstructie waarop de kast van de standerd is ge-

plaatst. Deze constructie maakt het mogelijk om de steen-

balk uit de stormpen en de voeghouten  

los  van de zetel te tillen. 

(foto Ronald Groothedde) 
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bracht.  Ook de standerd kan omhoog 
gebracht worden. Verder wordt ook de 
stormpen onderhanden genomen en 
voorzien van een soortgelijke schuif-
voorziening. Het herpositioneren en/of 
fixeren van verbindingen komt ook aan 
bod. 
Maandag 9 maart is molenmaker Beijk 
begonnen met deze flinke klus. Toen 
de stenen aan de kant lagen, werd al 
gauw duidelijk dat het om behoorlijke 
scheur ging. Nadat de bok was geïn-
stalleerd kon de kast omhoog gekrikt 
worden en werd er begonnen met het 
uithollen van de balk. Een ijzeren U-
balk met vulstukken van 30x32cm 
moest in de bestaande steenbalk ko-
men te liggen. Deze gaat de dragende 
functie overnemen en de bovenkant 
werd voorzien van een permanente 
bekisting. 
Op de foto’s is duidelijk te zien hoe dit 
klusje werd geklaard.   
De zetel werd in zijn geheel gedemon-

teerd en meegenomen naar de werkplaats in Afferden. Deze werd weer 
teruggeplaatst, nadat die volledig gerestaureerd was en de standerd zelf 
enkele centimeters verhoogd was. Deze rust nu niet meer op de kruispla-
ten.  
Op de zetel zelf is een rvs ring 
aangebracht. Op de onderkant 
van de slekken is een ijzeren 
ring met daarop Feroform Mul-
tiglide aangebracht. Het Fero-
form, een soort kunststof 
plaat, die dus op de rvs plaat 
van de zetel zal drukken/
wrijven.  (Feroform Multiglide 
is een hoogwaardig glijlager 
materiaal. Het materiaal heeft 
een zeer lage wrijvingscoëffici-
ënt door de toevoeging van 
PTFE. Feroform T814 kan 

De uitgeholde steenbalk  

(foto: ronald Groothedde) 

De roestvrij stalen hoed ligt klaar 

om op de stormpen van de stan-

derd aangebracht te worden. 

(foto: Ronald Groothedde) 
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zonder smering, met 
vet/olie- en watersme-
ring worden toegepast. 
Door de toevoeging 
van PTFE is dit materi-
aal geschikt voor hoge 
en lage belastingen. 
Het is uitermate ge-
schikt voor glijden on-
der minimale belasting 
en kent een zeer lage 
stick-slip grens. Bron: 

www.kuhne-
industrie.nl )   
Voordat dit werd aan-
gebracht had men 
eerst een ijzeren hoed 
geplaatst op de pen 
van de standerd. Dit 

lukte niet zomaar in één keer, want alles moest aangepast worden. Bij het 
verstevigen van de steenbalk is deze ook gelijk weer waterpas gelegd. 
Dat scheelde ongeveer 6 cm. En daarbij helde de kast ook nog eens naar 
voren.  
De brasem en het pengat moesten dus zeer precies aangepast worden 
om het geheel passend te maken voor de nieuwe hoed met daarop ge-
monteerd het Feroform. Tevens kwam er op de brasem een rvs ring.  
Daarbij is er een extra smeernippel geplaatst waarbij we nu ook de zijkant 

van de pen kunnen smeren. Er zat 
zoals gebruikelijk naast de pen al 
een opening om de bovenkant van 
de standerd te kunnen smeren.  
Al met al zal het kruien een stuk 
lichter worden. Om te testen en 
weer te mogen draaien moeten we 
nog enkele dagen wachten. Het is 
nu de laatste week van mei en 
Beijk is alles aan het afronden en 
hopelijk mogen we na Pinksteren 
weer aan de slag. 
 
 
 
 
  

Op de zetel is een rvs ring aangebracht.  

(foto: Ronald Groothedde) 

Op de onderkant van de slekken is een 

ijzeren ring met daarop Feroform Mul-

tiglide aangebracht.  

(foto: Ronald  Groothedde) 
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 Uit de oude doos 

De standerdmolen van Mierlo  in vervallen staat. Foto dateert 

van 12 augustus 1940 

(foto: E.O.M. van Nispen tot Sevenaer) 
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   Meer over molens en mulders in Peelland: 
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