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De Standerdmolens ,

Deze molens varen in de middeleeuwen en veel voorkomend verschijn-
sel* Men kan ze op vele schilderijen, etsen en gravures alsook
op oude kaarten zien staan op stadsmuren en dorps gezichten.
Men ziet ze weergegeven als rechthoekige bouwsels steunend op
een balkenstelsel met aan de voorkant een wieken kruis en aan
de andere zijde een soort staart constructie. Het was vanef het
midden ven de 13 tot in de 1 8 eeuw, het meent voorkortende rcolon-
typs. Vanaf de I8eeéuw werden veelel verv&nren door rieten echt-
kant- of ronde stenen molens» Het weren niet altijd de f
bouwsels warneer er ietn kpprt rinp dan werd. dnt provisorisch
preme.al'-.t 7,cfl«it zo'n molen er uit von zien nis een lapjeskrt.Mf; er
ruimte nodir was dnn bouwde men en stuk erbij zodat het molenlijf
er uit zpp els een wratten zwijn. Dit is Mj Belgische en noord-
Franse ntanderdwolens in somroi<ïe prevallen nor steeds aanwezT".
Bij de '*0 Nederlandse standerdmblens is dat geheel wep- perestau-
reerda Onze Bhenense standerdmolens hebben volgens de bestaande
afbeeldingen preen uitbouwen gehed.
Toen in 1571 de molen op de stadsmuur werd gebouwd, stonden er
reeds twee molens van hetzelfde type« Dit. was de Westmolen die
enkele tientallen metersten noorden van de Zandheuvelstraat heeft
psstaan en de Oostmolen ter hoogte van de Oude Di,iksestraat,
Deze molens waren duidelijk veel ouder dan 1571» Er moet erpens
een geschrift zijn waarin wordt opgemerkt dat in de ll»eeeuw een
windmolen in de directe omgeving aanwezig moet zijn geweest» Dit
zou kunnen duiden op de Oostmolen aanpezien deze molen niet lang
na de bouw van de Binnenmolen wegens bouwvalligheid is afgebroken.
Het bouwjaar van de Westmolen is niet bekend, hij is rond 1860
afgebroken» Het kau zijn dat hij uit de U'.''«wiw stamt en 500 jaar
was toen zijn einde kwam* De eigenaar van deze molen was o.a.
van Voorthuizen»

De beschrijving. ;

De standerdmolen rust op een standerd, een zware eikenhouten stam
die zelf weer staat op twee pekruisde balken ( zie foto 5lfc, boek
AchterBerp en Fijn) die met hun vier uiteinden op vier steenblokken,
stiepen, beren of poeren frenaamd, rusten. De zware standerd : stond
niet op de grond maar veerde op de twee balken* Een standerdmolen
schommelt tijdens het malen en zou wanneer de standerd vast op de



Reconstructietefceaing vaa da Westaolaa.

r-'i s • s /s.
De ronde gaten ia de zijkant vaa de aolen, zijn ronde luikjes
waardoor de molenaar naar de toestand van het veer kan kijken.
Per zolder tvae of vier, tvee links en rechts. Daarmee kan hij
ook waarnemen of de vind goed invalt of niet. Waait de vind,
vaa uit de molen gezien door deliaker gaten naar binnen daa
moet de molen krimpend gekruid verden. Voelt hij aan weerskan-
ten geen vind binnen vallen das staat de vind recht op het
wiakenkruis. Valt de vind door de rechter luikgaten naar binnen
dan valt hij iets ruimend ia vat, oolentechnisch gezien, nog
beter ia.Rondom de aolen staan da kruipalen in de grond. Onder
aan de staart zit een vindas met daaromheen een ketting set een
ring. Deze ring vordt on een Xruipaal gelegd, d.a.v. het krui-
rad vordt de ketting ingehaald en vordt de aolen op ie vind
gekrooien.



grond zou staan, .bij een hevige schok, omvallen. De standerd reikt
tot tweederde van de hoogte van de kast ofVel het molenlijf en is
met een pen/gat verbinding» verbonden met een zware dwarsbalk*
Hierop draait de kast op alle windrichtingen. In de kast zijn twee
zolders waar zich, op elke zolder één, de steenkoppels bevinden
en boven in de molen de molenas met buiten het wiekenkruis en
alles wat daarbij hoort.
De preciese benaming van de molen is; open standerdmolen, d.w.z,
het balkenstelsel aan de onderzijde is open (foto 51'0« Half
pesloten standerdmolens hebben een dakbedekking over de balken doch
is verder open. Een gesloten standerdmolen heeft een dakbedekking
met daaronder viermuren die van de êlne steunbeer naar de ander
lopen onderbroken door twee of vier toegangsdeuren. Zie de stsjiderd-
molens in Valburg en Herveld in de Betuwe»
De open standerdmolen had vrijwel geen mogelijkheden tot opslag
zodat alles aan- en na het malen direct weer afgevoerd moest worden,
Aon de achterzijde van de molen bevond zich de staart met balkon of
galerij, de trap en de kruiinrichtingo Bovenin stak een luifeltje
waaronder de luias (hijsinrichting) met toiw of ketting» In het
balkon was een luik» Wanneer een voerman zijn vracht kwam brengen„
reed hij zijn wagen onder het balkon» De molenaar liet het touw
zakken, de voerman pikte een zak aan het moleneartje, de naam voor
een klemmetje onderaan het touw» Met windkrscht werd de zak omhoog
geluid, de zak duwde zelf het luik open» Wanneer de zak ter hoogte
van de deur van de tweede zolder was aangekomen greep de molenaar
hem beet en trok hem naar binnen» Langs dezelfde weg verliet het
maalsel de molen weer»
Zoals reeds geschreven is de molen in 1571 gebouwd. Er bestaat nog
steeds, bij Ede, een standerdmolen die van oudere datum is n»l« de
Doesburgermolen in de Doesburgerbuurt, ten noorden van Ede,
1.507 staat gebeiteld in de standerd. Hij ziet er net zo uit als de
oude molen van Phenen er uit heeft gezien zij het dat hït een
gesloten standerdeden is, D??e molen w^s üus c.1 £U j«ip toen de
onze werd gebouwd. Tot de helft van de I8eeeuw zijn er cuizenden van
deze molens gebouwd» De stenen molens en rieten achtkant m die we nu
kennen zijn de opvolgers ofwel de modernisering van de st-uiderdmolens
Kaast het feit dat de standerdmolen geen ruimte voor opsltj bood,
was hij ook nogal windgevoelig» De molen is los op de stiepc;n gefun-
deerd, d.w.z» dat hij met zijn balken niet is geborgd of gemetseld.
De kast of molenlijf is rechthoekig. Wanneer de molen niet in bedrijf
is en de molenaar niet in de buurt, de wind valt zijdelings op de
lange zijde dan kan de rooien omvallen. Dit is op 28 december 1957 te



STAHEEHSMQLEH

A. Kop
B. Hoede
cl Hala-
C7 Pealagor
0. Keerstijl
E. Halasteen
F. tfiadpslu»
G. Bovenas
H. Bovenviel
1. Steenroadsel
J. Steenspil
K. !Uar
L. Staeckoppel met kuip
M. Sts«nlijst
H. Staanbeli
O, Steadard
P. Steskbcsdea
?. Kruisplatca
R. Stiepsn of poaraa
S. Zor.neblctlicn
f. St&srtbali
'J. Keadeltars
V. Wina^cppsl
W. Gilorij of balie
X. Kap
ï. Lriwarfe
2. Kaoücker ea baii
1 Da!Oi,jst
2 Waterlijst
3 Borstnaald

Luifel o va r da



Darthuizen bij Leersum nog gebeurd net de enige standerdmolen die
de provintie Utrecht nog rijkvas. Zo zijn er door de eeuwen heen
bij storm tientallen molens vernield.
Dit lot is de oude molen van Rhenen bespaard gebleven al zal hij
tijdens zijn lange leven de nodige averij hebben opgelopen*
De stadsmuur rond Fhenen is afgebroken, alleen bij de molen is
nc; een stuk aanwezig met een hoektoren» Dat dit deel nog bestaat
hè ?ft zeer zeker met de oude molen te maken» Het was n.l. het
enit e deel waarop een bedrijf werd uitgeoefend* Toen er plannen
wen 2n gemaakt de muren te slechten, zal dit probleem zeker ter
spn te zijn geweest» Met de stadsmuur zou men ook het maalbedrijf
kwi;t zijn die had men broodnodig. De molenaar had zijn rechten
en c ie zal hij wel gebruikt hebben.
Zo l 3eft de molen de stormen en afbraak woede overleeft totdat de
znoo? dende concurrentie van de motor en windbelemmering van de
te riemende bebouwing hem de das om dedén«£o verdween de molen om
p]%ats te maken voor de huidige molen welha in 1992, 100 jaar
ztl bestaan»

Ho uiten er onder de lezers van dit artikel menden zijn die nog '
z&:en, namen of gebeurtenissen rond de molens veten die kunnen
ba;dragen in de tot standkoming van deze artikelen, zij zijn •
welkom bij het adres van ondergetekende; De Kleine Kampen 11,
Rhenen, tel. 08376"-VT91».

H» Smulders.



De "Doesburgermolen" ten noorden van Ede.
anno 1507
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