WINDMOLENS ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN
Draairichting
De traditionele windmolens draaien met de wieken tegen de wijzers van de klok in als men
met de rug in de wind staat. Proefondervindelijk heeft men vroeger ontdekt dat op deze
manier de molens het beste draaien. Een verklaring hiervoor is dat bij een ruimende wind de
molen dan langer goed blijft doordraaien. Oorzaken van een vaak ruimende wind zijn dat de
depressies op het noordelijk halfrond meestal van west naar oost trekken. Na passering van
het warmtefront ruimt de wind dan. Daarnaast valt de wind op het noordelijk halfrond bij
windvlagen meestal ruimend in. Weliswaar krimpt de wind bij nadering van een warmtefront,
maar meestal gaat dit gepaard met weinig wind.
Andere, minder geloofwaardige verklaringen worden ook gegeven, zoals dat de meeste
molenaars rechtshandig zijn. Door deze draairichting kunnen ze bij het opzeilen de lussen van
het zeil met de rechterhand om de kikkers op de roe leggen. Een andere verklaring gaat ervan
uit dat de molens zijn ontstaan uit de handmolens die door rechtshandige mensen bediend
werden. Hierbij draaide de bovenste steen tegen de wijzers van de klok in en bij de eerste
windmolen met 1 koppel maalstenen, de standermolen, draait deze ook tegen de wijzers van
de klok in als de wieken dat ook doen. De handmolens werden echter opgevolgd door water
aangedreven molens met zowel links als rechtsdraaiende molenstenen.

Stand van de wieken
Op dit moment zijn de volgende standen nog actueel:
•

•

•

De onderste wiek voor de romp staat voor komen en vreugde, dit kan dus zowel
geboorte als huwelijk zijn. Bij geboorte blijft de molen ongeveer een week in deze
stand staan, bij huwelijk alleen de dag van de huwelijksvoltrekking. Als de molen in
deze stand staat, wordt hij soms ook nog versierd met vlaggetjes of bijvoorbeeld een
Zaanse tooi.
De onderste wiek voorbij de romp staat voor over / voorbij, dit is dus vaak overlijden.
De molen blijft vanaf het moment van overlijden tot aan de begrafenis in deze stand
staan.
De kruisstand (diagonaal) is de ruststand. Dit komt voor als de molen voor een langere
periode niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld bij de wind-watermolen, op het moment dat
er voor een langere periode geen regen verwacht wordt en de molen niet hoeft te
malen). Toen de wieken nog niet van staal waren, werd dit gebruikt om doorhangen te
voorkomen.

•

Lange rust

•

Korte rust

•

Vreugdestand

•

Rouwstand
In de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg, delen van Gelderland en de
aangrenzende streken van België en Duitsland gelden andere wiekstanden.
•
•
•

•

De onderste wiek voor de romp staat voor rust voor korte duur. Een korenmolen draait
immers het gehele jaar door, dit in tegenstelling tot een poldermolen.
De onderste wiek voorbij de romp staat voor geboorte. Dit is het begin van een nieuwe
omwenteling.
De kruisstand (diagonaal, overheks genoemd) is de vreugdestand. Vaak is dit een
huwelijk. Het gevlucht ('de wieken') is midden in zijn omwenteling. Omdat
korenmolens geen rust voor lange duur kennen, is het wegzetten van het gevlucht
(wieken), om doorhangen te voorkomen, niet nodig.
De onderste wiek voor de romp staat voor rouw. Dit is het einde van een omwenteling.

•

Vreugdestand

•

Korte rust

•

Rouwstand

•

Geboorte of goede gebeurtenis
In de Tweede Wereldoorlog werden molens als geheime semafoor gebruikt. Door de wieken
in een bepaalde stand te zetten, waarschuwde men de omgeving voor een Duitse inval.

