Verken een plekje uit de Zwinstreek
Naam: Houten Standerdmolen .........................................................................
Locatie: Molenstraat 1 in Retranchement .........................................................
Beschrijving:
De open houten standerdmolen dateert uit 1643. Eigenaar toen was Baertholomeus de Vos die
toestemming krijgt om in het toengeheten fort Cazandria (nu Retranchement) een windkorenmolen te
zetten op een van de bolwerken.

Het ingehakte jaartal 1818 in de console op de
borstnaald onder de windpeluw verwijst naar de
herbouw nadat de molen in dat jaar omwaaide. De
molen werd herbouwd met onderdelen van deze
molen.
De molen werd gebruikt voor het
malen van het graan voor eigen gebruik en voor
veevoeder.
De molen heeft een aantal bijzondere kenmerken.
De molen is gebouwd op vier teerlingen van gele
baksteen. De kast is steenrood geverfd en met wit
afgebiesd. De vlucht van de wieken bedraagt
20,64 meter. De molen beschikt over 2 zolders. De
versiering bestaat uit de kap met witte windveren
aan de achterzijde en een windvaantje, in de vorm
van een zeepaardje.

Uniek aan deze molen is dat het een van de zeer weinige molens met een houten hoepelvang is. De vang
van deze molen is de enige historische. Die van Zuidzande en Hulst zijn reconstructies.
De molen werd in de oorlog op 11 oktober 1944 zeer zwaar verwoest. In 1948 werd de molen hersteld
en feestelijk geopend door de Commissaris van de Koningin in Zeeland en opnieuw in gebruik genomen.
Door achterstallig onderhoud kwamen er in 1954 wat mankementen aan het licht. In 1955 en 1956 is de
molen onder toeziend oog van Monumentenzorg volledig hersteld. In 1977 werd de molen verkocht aan
de gemeente Sluis. In 1982 volgde er weer een grondige restauratie. Deze werd uitgevoerd in de vorm
van een zogenaamde leerlingenbouwplaats in combinatie met een aannemer en een molenmaker.
Het jaar daarop, 1983, werd de molen feestelijk in gebruik gesteld door de huidige molenaar,
Bram Voogd en meneer De Kramer. Hij was diegene die nauw betrokken was bij de vorige
werkzaamheden als vertegenwoordiger van Monumentenzorg.
De laatste grondige restauratie dateert uit 2002. De molen werd tegelijkertijd voorzien van een pel
installatie zodat ook gort gemalen kon worden. De molen werd in 2003 met een groot molenfeest weer in
gebruik genomen en is nog altijd in gebruik als koren- en pelmolen.
Op het molenterrein staat een klein infocentrum met daarop informatie over de molen in Retranchement
en de molens in de streek en zijn geschiedenis.

