
 

het 'Nieuwe Licht' (Sanders'Molen), de molen in het Hagelkruisveld.  

 

Omstreeks 1870 ontstond in Meijel onenigheid tussen de molenaar van de 

Standaardmolen en een aantal klanten. Die twist had tot gevolg, dat de laatsten 

besloten een maatschap te vormen, die op een korte afstand van de standaardmolen 

een nieuwe molen liet bouwen op een stuk grond van Antoon Hoeben in het 

Hagelkruisveld. 

De opdracht voor de nieuwe stenen bergmolen werd gegeven door de 'Maatschappij tot 

het bemalen van een windgraanmolen', die op 15 mei 1872 werd opgericht. Van de 

maatschappij maakten deel uit: Johannes Hendriks, landbouwer te Meijel, die 26/50 deel 

en nog 1/20 deel bijdroeg; het overige deel werd gezamenlijk bijgedragen door Hendrik 

Houben, bakker te Meijel en Gerard Staumen, timmerman in Meijel.  

De stenen molen werd in de volksmond het 'Nieuwe Licht' genoemd (de oude 

standaardmolen kreeg de naam van het 'Oude Licht' en deze verhuisde in 1878 naar Kessel, 

nadat deze onrendabel was geworden door het verlies van vele klanten).  

In 1890 bestond de maatschappij uit: koopman Jan Sanders, logementhouder (oud-

burgemeester) Arnold Hubert van der Steen, landbouwer Hendrik van Bree en Joseph 

Sanders, die in 1896 werd opgevolgd door landbouwer Peter Johannes Sanders. Ieder 

bezat 1/5 deel. Bakker Hendrik Houben en landbouwer Johannes Hendriks bezaten 

ieder 3/25 deel.  

In 1903 besloot de maatschappij zich te laten opheffen. Toen waren er elf deelnemers, 

met name de erfgenamen van de overledenen Joseph Sanders, Jan Sanders, Hendrik van 

Bree en Antoon Hoeben. Bij de scheiding en toedeling in 1905 werd de molen voor 6500 

gulden toegewezen aan Thomas Sanders, die oorspronkelijk maar een klein aandeel 

had. De naam van deze Thomas Arnold Sanders, molenaar en landbouwer, bleef aan de 

molen verbonden: Sanders'Molen.  

De vernieling van de windmolen door een novemberstorm in 1921, de aankoop van 

motormaalderij 'Op de Donk' door Sanders, de brand in 1940, de nieuwbouw met 

hamermolen, mengketel en maalderij, de start van de veevoederfabriek, enz. leveren 

aparte verhalen in het boek van P. van Bussel.  

In 1950 overleed Thomas Sanders, waarna maalderij/veevoerderbedrijf als naamloze 

vennootschap verder ging onder leiding van broers en zussen Sanders, van wie Anna en 

Nelly Sanders uiteindelijk de leiding namen. Op 1 januari 1984 verkochten de bejaarde 

zussen het bedrijf. 



 

De molen van Sanders, gebouwd in 1872 en verwoest in 1944. 


