DE MOLENAAR
Kunstenaar
Dirk & Gilbert De Groeve
Materiaal
Beeld, zak graan en molentje in gepatineerd
brons op voetplaat van blauwe hardsteen
Spreuk
“De molenaar mag niet dralen, als er water is
moet hij malen”
Situering
Dorpsplein te Nederzwalm, aan de
Schoolstraat
Gelegen op het pleintje vlak voor de kerk die toegewijd is aan Alle Heiligen, vandaar de
benaming van dit dorp in de volksmond als Allerheiligen. Alhoewel alle 12 dorpen van
Zwalm historisch beschikten over een groot aantal water- of windmolens, werd toch
Nederzwalm uitverkoren voor de plaatsing van het monument ‘De molenaar’. Niet ten
onrechte. Van de 13 watermolens die zich in Zwalm bevonden, waren er 3 op het
grondgebied van Nederzwalm–Hermelgem gelokaliseerd : de Vanderlindensmolen, de
Biestmolen en de Stampkotmolen.
Doorheen de geschiedenis kenden deze molens uiteenlopende functies: het scheppen en
bereiden van papier, het smeden van ijzer, het slaan van koper, het persen van olie, het
malen van graan, het zagen van hout en zelfs het brouwen van bier.
In de middeleeuwen was waterkracht, naast windkracht, nagenoeg de enige energiebron
voor het aandrijven van de molens. Zwalm is inderdaad een van de weinige Vlaamse
gemeenten, zo niet de enige, waar zoveel watermolens actief geweest zijn. Dit is te danken
aan de Zwalmbeek en haar wassende zijbeekjes, die een sterk verval kenden en kennen
door het heuvelachtige landschap. Dit betekent een ideale voorwaarde voor de inplanting
van watermolens. Een watermolen vraagt inderdaad debiet en kracht om te kunnen
draaien.
Er bestonden verschillende soorten watermolens. Vooreerst deze met een horizontaal
platliggende waterrad, maar later meer gebruikelijk deze met een verticaal rad. Hier werd
de verticale draaibeweging, teweeggebracht door het stromend water, omgezet in een
horizontale maalbeweging via een ingewikkeld systeem van raderen en kamwielen die de
drijfkracht omzetten in het maalwerk. Bij de verticale waterraderen had men de
onderslagwatermolen waarbij het water boven over het rad vloeide. De watermolen in de
Zwalmstreek waren meestal van bovenslagtype.
Het maalwerk zelf gebeurde door de steenkoppel waarbij twee molenstenen horizontaal
over elkaar wrijven, de bovenste de loper, de onderste de ligger. Elke molensteen weegt
ongeveer 1000 à 1500 kg en de maalcapaciteit voor gaan bedroeg ongeveer 300kg./uur.
Door aanpassing van het raderwerk kon het aantal omwentelingen opgedreven worden
zodat bij één omwenteling van de wateras de lopende steen ongeveer 5 maal ronddraaide,
dus een overbrenging van ca 5 op 1.
Wanneer men spreekt over molens dan dankt men automatisch de molenaar. Vandaar dat
deze historische maaltechniek in Nederzwalm–Hermelgem voorgesteld werd door het

beeld van een molenaar, 1 m. 90 groot, ingeplant op een voetplaat van blauwe hardsteen
op een gemetste sokkel.
De molenaar draagt een graanschep, met naast zich een zak met graan en silhouet van een
miniatuur watermolentje met elektrisch aangedreven waterrad. Verder valt het beeld op
door een rechtstaande molensteen daterend uit het jaar 1662. De klederdracht van de
molenaar dateert uit het begin van 20ste eeuw. Het is de beeltenis van Omer De Geyter, de
laatste molenaar op de Munkbosbeek.
Het beeld van de molenaar was het eerste dat te Zwalm werd opgericht.
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