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De wieken van de koren- en pelmolen D e

Liefde

Het toepassen van de wiekstanden om “berichten” door te geven, was vroeger gebruikelijk,
omdat men toen niet beschikte over de communicatiemiddelen, zoals telefoon, mobile en
computer. Naast het doorgeven van praktische signalen, werden de wiekstanden ook
toegepast wanneer het aspecten uit het sociale leven betrof. De betrokkenheid in een
dorpsgemeenschap was vroeger veel hechter dan heden ten dage en iedereen was dan ook op
de hoogte van het wel en wee van elkaar en dat gold dus ook voor het molenaarsgezin.
De molenaar liet via de wieken aan
iedereen zien of er een vreugdevolle of
bedroevende gebeurtenis was voorgevallen
in zijn gezin. Zo werd bij een geboorte de
molen “in de vreugd” gezet en bij een
overlijden “in de rouw”. Maar niet alleen
voor het gezin van de molenaar gebeurde
dit, ook in het wel en wee van de
dorpsgenoten werd op deze wijze zichtbaar
mee geleefd. Daarnaast werden de
wiekstanden ook gebruikt om “berichten”
door te geven, bijvoorbeeld om aan te
geven dat het geen zin had om graan naar
de molen te brengen wanneer de stenen
werden gebild en er dus niet kon worden
gemalen. Dan stonden de wieken “in de
bilstand”, een sein dat door iedere boer
werd begrepen. Een andere stand van de
wieken werd toegepast wanneer de molen
stuk was en de molenmaker er aan te pas
moest komen.
In een gebied met veel poldermolens was
het gebruikelijk dat de in het dorp wonende
molenmaker ’s morgens eerst een rondje
rond het dorp maakte en daarbij tuurde naar
de wiekstanden van de molens, om te zien
of er niet eentje “kreupel” stond, waarmee
werd aangegeven dat er een reparatie
verricht moest worden.

In sommige gevallen pas ik de wiekstanden
(vreugde en rouw) ook toe op de molen D e
Liefde, al zal het niet iedereen zijn
opgevallen dat in de voorbije zomer de
molen zes weken in de rouw heeft gestaan,
zie de foto. Dit deed ik in verband met het
overlijden van een familielid.

Het Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster
Theo-Breider-weg 1, D - 48149 Münster Sentrup, www.muehlenhof-muenster.org
Deze zomer bezocht ik een aantal openluchtmusea in Duitsland en België, waarbij ik met name
gespitst was op wind-, water-, ros- en hondenmolens, alsmede op alles wat met karnen te maken heeft.
In het kleine “Mühlenhof” te Münster staat een rechtsom draaiende standerdmolen afkomstig uit het
Emsland, die echter alleen van buiten te bezichtigen was, zelfs de belt mocht niet betreden worden.

De rosmolen, waarbij het paard buitenom loopt,
mocht via de deur bekeken worden, en dan ziet
men een rommelige en vervuilde inventaris.
Aan beide molens is te zien dat ze al heel lang
niet meer in bedrijf zijn geweest.

Het Rheinisches Freilichtmuseum Kommern
Auf dem Kahlenbusch, 53894 Mechernich-Kommern, www.kommern.lvr.de
Het grote openluchtmuseum te Kommern, bestaat uit vier dorpjes met in vakwerk gebouwde huizen,
boerderijen en schuren, alsmede een beltkorenmolen, een standerdmolen en een watermolen.

In de korenmolen is alles nog aanwezig om te
kunnen malen, maar het gevlucht zal een
omwenteling niet overleven, iets dat ook geldt
voor die van de standerdmolen.

Wel gaaf bewaard gebleven is de in een
boerderij ondergebrachte hondentredmolen
waarmee een karn wordt aangedreven.
De watermolen, waarin een kleine houtzagerij
is ondergebracht, was gesloten.

Het openluchtmuseum “Het Domein Bokrijk” te België
Bokrijklaan 1, 3600 Genk, www.bokrijk.be
Het museum omvat drie dorpjes, waarin diverse, met ondergang bedreigde gebouwen, een tweede
leven hebben gekregen. In vele ervan worden oude beroepen tentoongesteld en/of gedemonstreerd.

De droogstaande water-olieslagmolen. In een
tweede watermolen werd ooit graan gemalen.

De rosmolen waarmee graan werd gemalen,
haver geplet en boter gekarnd.

Het inwendige van de korenmolen was
afgesloten, de standerdmolen was wel open.
Alle molens waren echter buiten werking.

Drie hondentredmolens voor het karnen van
boter, twee aan een buitenmuur gesitueerd en
één opgesteld in een boerenschuur.

Een kweern met een lange draaistok vanaf de
zolder, waarmee mosterd werd gemalen.

Gedichten in de molen
In de molen D e Liefde zijn vele gedichten
op de balken geschreven, zoals:
Deze molen kan veel malen
Wie hier komt moet betalen
Gerst, meel of gort
Komt men hier niet tekort.
Ik woon hier aan den weg
Wat zou ik meerder wensen
Den Zegen van den opper Heer
en nering van den Menschen.
De molenaar die slaaft en wroet
Staat in gevaar van lijf en goed.
Hij is bij dag en nacht steeds wakker
Maar hoort geklaag van boer en bakker
Als t werk blijft liggen omdat het niet waait
En de steen al dagen niet heeft gedraaid.
Maar als de Heer de wind laat waaien
Die over bos en bergen zweeft,
Dan zal hij op dez’ molen malen
Het graan dat God tot voedsel geeft.

De standaardmolen
in Sellingen
daar staat hij
al jaren te
wachten op
wind
tussen de boeren
hun huizen en koeien
in de wei
staat hij recht
zijn wieken stijf
en zwart
als hijzelf
de molen
wachtend op wind
op een heuveltje
(wij noemen hem standaardmolen
op zijn driepoot heel alleen
wachtend op wind)
Bert Schierbeek
uit Vlucht van de vogel,
De Bezige Bij, 1996

Het Groninger molenarchief
De afgelopen tien jaren was het Groninger
molenarchief gehuisvest te Veele. Medio
dit jaar is het archief verplaatst naar het
pand van het Groninger Molenhuis te
Groningen, Lopende Diep 8 , 9712 NW.
Hier zijn de foto’s en ansichtkaarten, de
boeken en brochures, alsmede het kaartmateriaal en de digitale collectie in te zien.
Tevens is er materiaal aanwezig over
molens in Friesland, Drenthe en NoordDuitsland.
Tegelijk met de verhuizing zijn de
documenten met betrekking tot de
Groninger molens, dus de 'papieren'
collectie overgebracht naar het gebouw van
de Groninger Archieven te Groningen en
aldaar te raadplegen.
Het molenarchief is elke dinsdag open van
9.30 t/m 16.00 uur of na een telefonische
afspraak. Telefoon 050 312 16 94. E-mail:
molenarchief@groningermolenhuis.nl
website: www.groningermolenhuis.nl

Hai baauwt n meuln,
om n mud zoad te moalen.
hij maakt veel werk
voor een kleinigheid
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