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VAN HET BESTUUR 

 
Introductie van de nieuwbakken voorzitter. 
 
Bij het sluiten ven de deadline voor kopij van ons Muldersnijs leek mij een 
introductie van mijzelf niet geheel ongepast. Alhoewel veel mensen mij al 
langere tijd kennen, zullen er ongetwijfeld ook leden binnen de werkgroep zijn 
die mij niet kennen. 
Dus wie ben ik: mijn naam is in elk geval Alidus Hofsteenge, ben geboren 
ergens diep in de vorige eeuw en iets minder diep in de vorige eeuw 
begonnen aan de opleiding vrijwillig molenaar. We hebben het dan inmiddels 
over de jaren ’80. Op de molen in Vriescheloo werd toen instructie gegeven 
door de heer Bunk. Deze heb ik zelf net niet meer meegemaakt als 
instructeur, dit was toen juist overgenomen door de heer Buiskool uit Blijham. 
De vereniging werkte toen nog wat anders dan nu, er waren twee instructeurs 
actief in de buurt, de heer Bos in Bellingwolde, en Buiskool dus in 
Vriescheloo, beiden voor de praktijklessen. 
De theorie werd in de winterperiode op zaterdagochtenden verzorgd door 
Derk Jan Tinga, afkomstig uit Bellingwolde. Deze lessen werden gegeven in 
Buurthuis De Brug in Bellingwolde / Rhederbrug. Grote vellen papier met 
daarop weerkaarten, de schetsen van Derk Jan en de cursisten vlogen als 
dragers van de te bespreken onderwerpen over de tafels. Verder natuurlijk 
dia’s van eerdere excursies met daarop vastgelegd opmerkelijke constructies 
of bijzondere verschijningsvormen van molens in al hun hoedanigheden. Als 
nieuwste educatieve hulpmiddel hadden we daarbij ook de beschikking over 
een Flip-over. ( Voor de digitale generatie; dit is een overgedimensioneerd 
model kladblok op een driepoot waar met pen en potlood, ja zelfs met 
viltstiften op kon worden geschreven. ). 
Voorts werd er les gegeven aan de hand van een aantal verzamelde notities 
en documenten die hun nut al hadden bewezen bij de opleiding tot molenaar 
in de omgeving Gelderland, de pennenvruchten van de heer DenBesten. 
Verder was er een boek van de heer Ir. Stokhuyzen. Dit werd waar nodig 
aangevuld met kennis voorhanden in de provinciale molenboeken. Waar de 
theorie niet voldoende bleek om opmerkelijke zaken toe te lichten, werd 
teruggevallen op excursies. Niet zoals nu een ( meestal ) keurig 
georganiseerde molentocht vanuit een bus, maar gewoon met eigen auto’s 
naar de te bezoeken molens. Gelukkig was er later een molenaar in opleiding 
die de beschikking had over een busje waar wel 8 personen in pasten. Dat 
scheelde weer twee auto’s in de colonne. Deze excursies reikten tot en met 
de Betuwe. Een Wipmolen was voor zover mijn herinnering strekt het verst 
gelegen punt wat we bereikten op deze tochten. Naar de andere kant ging het 
ook wel eens Duitsland in. Ost-Friesland was enige keren het doel. 
Toen de opleiding goed en wel op gang kwam in Vriescheloo, bleek daar 
echter het bovenwiel in een niet al te beste staat meer te zijn. Dit bovenwiel 
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was bij de restauratie begin jaren ’70 niet hersteld of vervangen, maar de 
stilstandsjaren van voor de restauratie hadden dus toch duidelijk hun tol 
geëist. Het bleek het verstandigst de molen geheel stil te zetten. In de tijd 
daarna werd een nieuw bovenwiel gemaakt te Scheemda. Eind zeventiger 
jaren werd deze geplaatst. Om ondertussen toch de opleiding te kunnen 
voortzetten werd er uitgeweken naar Oude Pekela, De Onrust. Eveneens een 
korenmolen die met twee koppels maalstenen en een koppeltje blauwe stenen 
nog wat vollediger was ingericht als De Korenbloem in Vriescheloo. In 1984 
resulteerde dit in het behalen van het getuigschrift Vrijwillig molenaar. Da’s 
dus al even terug. Na deze mijlpaal heb ik nog een korte tijd op de molen van 
Vriescheloo, die inmiddels was voorzien van een nieuw bovenwiel, mogen 
draaien. Vervolgens brak er voor ondergetekende, door o.a. opleiding in 
Groningen, een periode aan waar de molens wat meer naar de achtergrond 
werden gedrongen. De Korenbloem werd toen overgenomen door de heer 
Hazelhoff uit Blijham. Na de studie kreeg ik werk bij een ingenieursbureau in 
de stad Groningen. Deze had een zusterbedrijf in Heemskerk waar vrij veel 
werk voor Hoogovens werd gedaan. Van het één kwam het ander en ik ben 
vertrokken naar Noord-Holland waar na een korte periode van heen- en weer 
reizen een woonplek vond in de Zaanstreek. Molens speelden en spelen daar 
ook nog steeds een prominente rol in de samenleving. In deze periode kreeg 
ik een betrekking bij vereniging De Hollandse Molen, als medewerker biotoop 
en techniek. Het was net de tijd van de verhuizing van de vereniging uit een 
onderkomen in de Oranje Nassaukazerne aan de Sarphatistraat in 
Amsterdam naar de Zeeburgerdijk waar de vereniging nu nog steeds 
gevestigd is. In de daarop volgende periode waren persoonlijke 
omstandigheden, aanleiding om de blik naar het noorden te wenden. Al die 
tijd was ik natuurlijk wel lid van de Molenwerkgroep gebleven, waarbij ook een 
bezoek aan de Zaanstreek midden jaren ’90 nog door mij werd gevolgd. Bij 
mijn ’remigratie’ naar Groningen kwam er weer een wat actievere rol voor mij 
opborrelen, waarvan de excursies de afgelopen vier jaar en de verkiezing tot 
voorzitter op de afgelopen jaarvergadering moge blijken. Ook voor het gilde 
ben ik inmiddels wat actiever in de zin van veiligheidscoach voor de provincie 
Groningen. Hierover in een volgende Muldersnijs hopelijk meer. 
Wat doe ik verder nog buiten de Molenwerkgroep om? 
Mijn dagelijkse werk vind ik bij mijn eigen bouwkundig adviesbureau. Ooit 
begonnen in de Zaanstreek als puur ingenieursbureau, dus het maken van 
sterkteberekeningen voor beton staal en houtconstructies, is het activiteiten 
pakket in de loop van de jaren wat verschoven van puur reken- en tekenwerk 
naar de hoek beheer en onderhoud. Inspecties van gebouwen, constructies 
en kunstwerken van welke aard dan ook komen daarbij steeds meer voor. Dit 
kunnen woningkeuringen zijn ten behoeve van aan of verkoop, maar ook 
inspecties om de conditie van bruggen, viaducten of zo u wilt molens vast te 
stellen. Ook ben ik ondersteunend actief in de winkel van mijn echtgenote. Dit 
is een winkel die we vanuit huis drijven. 
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Daarnaast ben ik al geruime tijd actief bij de vrijwillige brandweer, post 
Bellingwolde. Ook dit is ooit begonnen bij de brandweer in de Zaanstreek. Na 
de verhuizing naar Vriescheloo was ik in de gelegenheid deze “hobby” hier 
voort te zetten. De brandweer is weliswaar een intensieve bezigheid, maar 
geeft mij nog steeds zeer veel voldoening. 
Verder heb ik als hobby nog iets met hout. Dat hou(d)t in dat ik in 
verenigingsverband probeer meer te weten te komen over hout in al zijn 
facetten, dat we binnen die vereniging met ons allen houtsoorten verzamelen, 
determineren en beschrijven en eens in de af en toe een excursie 
organiseren. Dit kan zijn een bezoek aan een arboretum, een houthandel of 
zoals in de herfst van 2018 een bezoek aan de RCE te Amersfoort. Bij dit 
bezoek zijn we bijgepraat over dendrochronologisch onderzoek naar 
aanleiding van de vondst van twee oerbossen onder het veen van landgoed 
Den Treek vlak bij Amersfoort. 
Wat zie ik als mijn taken tijdens het voorzitterschap van de Molenwerkgroep? 
Ten eerste zien de levensvatbaarheid van de vereniging te behouden. Dit zal 
een behoorlijke taak worden. De maatschappelijke tendens is dat mensen 
steeds minder tijd hebben voor zaken als verenigingen en vrijwilligerswerk. 
Het wordt steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden die iets voor “het 
algemeen nut” willen doen of betekenen. Dit is iets wat we ook merken bij 
andere verenigingen en instellingen, b.v. de vrijwillige brandweer, een 
voetbalclub en dergelijke. Als gevolg van deze trends is inmiddels in vele 
dorpen ook menig vereniging ter ziele. Hoe houden we onszelf staande in 
deze ontwikkeling ? 
Ten tweede, een aanspreek punt zijn voor allen die bij de vereniging 
betrokken zijn, en dan met name de leden. Hierbij wil ik graag voortborduren 
op inspanningen die in het verleden zijn gepleegd en die toen hun vruchten 
hebben afgeworpen. 
Ongetwijfeld zullen zich naast voor de hand liggende bezigheden, zich ook 
bezigheden aan gaan dienen die onmiddellijke aandacht vereisen. Wanneer 
dit zich voordoet, zullen dan ook worden opgepakt. Wanneer er dergelijke 
dingen spelen, wacht dan niet, maar laat het weten. 
 
Hopend op veel goede maaldagen en vriendelijk publiek: 
 
Alidus Hofsteenge. 
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MOLENWEETJES 

 
Op de vraag uit het vorige nummer 
van Muldersnijs “hoe vaak de naam 
Pot in molenonderdelen voorkomt” 
komt het volgende lijstje van Michel 
Steemers. 
1. AppelPOT (oliemolen, 

appelvormige uitsparing in 
voorslagblok) 

2. PerenPOT (oliemolen, 
peervormige uitsparing in 
stamperblok, evt. voorslagblok) 

3. StampPOT (appel- of perenpot) 
4. KraaienPOTen (hulpschoren 

tussen de hoofdschoren en 
buitensluiting) 

5. SpoorPOT (gietijzeren pot in/ 
op kussen/ donsbalk voor spil) 

6. TaatsPOT (gietijzeren pot in/ 
op kussen/ donsbalk voor spil) 

7. POTdekselen (overlappend 
beschieten van planken tegen 
inwateren) 

8. POTtenblok (uitgeholde 
boomstam -slagbank- waarin 
appel- en perenpotten zitten) 

9. POTbalk (houten balk -donsbalk- waarin de taatspot zit) 
10. POT (uitgekapte holte in het pottenblok) 
11. POThaak (gereedschap om vastgeslagen bodemplaten uit appel- en 

perenpotten te breken) 
12. POThuis (overdekte constructie boven scheprad om overkops opspattend 

water te keren) 
13. POTijzer (oliemolen, gietijzeren fonuisplaat) 
14. POTkweern (draaiende handmolen waarvan de ligger komvormig is) 
15. POTplaat (vervangbare bodemplaat in appel- of perenpot) 
16. POTpolder (watervergaarbekken vóór een watermolen, vaak bij 

getijdemolens) 
17. POTroeden (geklinknagelde roede van firma Pot) 
18. POTtenhok (aanbouw bij een poldermolen t.b.v. het scheprad) 
19. KoffiePOTmolen (Kempense benaming voor een houten achtkant) 

 
Reacties en aanvullingen zijn toegestaan 
(redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl) 
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PUZZELEN MAAR !!!!! 
DOOR MICHEL STEEMERS 

 
Puzzel in muldersnijs 2019-1. Oplossing molenaarsopleiding. 
 

1 Verkering tijdens een processie Omgang 

2 De baas heeft kennelijk zijn hoofd gestoten Kopstuk 

3 Ga eronder of leg het voor Zeil 

4 Het wapen maakt het bont Sabel 

5 Brengt een toost uit aan de deur Klink 

6 Lekkerbek Wafel 

7 Hier draait het om in een zaagmolen Krukas 

8 Roestbevordende periode Rust 

9 Huiselijk werk dat ontplooit Strijk 

10 Hij is van de kaart Koning 

11 Kwast met een koekje erbij Bokkenpoot 

12 Dier met de prijs van goud Kalf 

13 Zalf voor een vette taille Smeermiddel 

14 Zit in België voor her raam Luik 

15 Voor de gek houden in een roeiboot Dollen 

16 Lampen optillen Lichten 

17 Schilder die zwaar op de maag ligt Steen 

18 Die is aan banden gelegd Velg 
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EXCURSIE OP 7 SEPTEMBER 

 
Molen 1. 
Stellingmolen De Zwaluw in 
Burdaard.  
Koren- pel- en zaagmolen. 
Maalt nog voor bakkers in de 
regio.  
Neutenkruiwerk, losse Vlaamse 
blokvang. 
 
 
 
 

 
Molen 2. 
De Hoop in Stiens. 
Van Bussel, Ten Have en Fauel 
wiekstystemen.  
Instructiemolen en zeilmakerij. 
In 1993 hypermoderne 
computergestuurde molen met 
o.a. electrisch luiwerk, centrale 
stofafzuiging, meel-elevator etc. 
tot 2002.  
Nu weer in de juiste staat: op 
windkracht. 
 

 
 Molen 3. 
Spinnekop Arkens in Franeker. 
Achtkantig en met 
vlinderwieken.  
Hoepelvang en trekvang. 
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Molen 4. 
Stellingmolen spinnekop in 
Koudum. 
Korenmolen. 
Oud Hollands opgehekt met 
hoepelvang. 
Tot 1986 was de molen boven 
de stelling poldermolen. 
 
 
 
 
 

Molen 5. 
Spinnekop Mellemolen te Akkrum. 
Gevlucht van 14.08 meter. 
Trekvang, houten vijzel Φ 0,89 cm. 
Houten molenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molen 6. 
Een van de drie laatste 
Boktjaskers staat in 
Augustinusga.  
Krijgt zelfzwichting op 1 van 
beide roedes. 
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BEZOEK KIWI 

 
Op 29 april werd er door KiWi kinderopvang Winschoten door een groep 
kinderen met begeleiders een bezoek gebracht aan molen Edens in 
Winschoten. 
Aan het begin van dit bezoek werden de kinderen door Jan Kugel ontvangen. 
Hij vertelde waarvoor een molen bedoeld was en er werd een film gedraaid 
over molens.  
Daarna konden de kinderen zelf aan de slag met het malen van graan. Het 
meel wat er uit kwam hebben ze later op school gebruikt om er pannenkoeken 
van te bakken. 
De groep werd in tweeën gedeeld. Een groep ging aan het malen onder 
leiding van Jan Kugel en een groep ging naar boven om te zien hoe de molen 
werkte. Hier werd door Jan Jonkman en Hemmo Poppen uitleg gegeven. 
Het was een groep met enthousiaste kinderen waarvan een aantal de molen 
toch ook wel weer aan de hoge kant vonden en liever beneden bleven. 
 

 
 
 

DUNNING / NIEMAN 

 
Op 12 maart is molenmaker Ron dunning na een slopende ziekte overleden. 
Hij mocht slechts 57 jaar oud worden. 
Dunning heeft met zijn bedrijf vele werkzaamheden verricht onze molens. 
Na veel wikken en wegen heeft zijn compagnon Edwin Nieman onder de 
naam Molenbouw Nieman het bedrijf overgenomen. 
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UIT FACE BOOK 
DE GRAANREPUBLIEK VAN KLAAS STRIJK 

 
 “Je kunt je Nederland niet bedenken zonder molens”, zegt vrijwillig molenaar 
Klaas Strijk. ‘Zijn’ molen is molen Edens in Winschoten. In de 
Rijksmonumentale molen worden ook anderen opgeleid tot vrijwillig molenaar. 
Molen Edens was vanaf 1763 een pelmolen om gort te maken van gerst. In 
1850 werden er maalstenen aan de molen toegevoegd om ook graan te 
kunnen malen. Nu wordt de molen draaiende gehouden om de molen in stand 
te houden. Zijn verhaal is een deel van films over de graanrepubliek  
Bekijk de gehele video op 
https://oldambt.groningen.nl/mijngraanrepubliek/klaas-
strijk #MijnGraanrepubliek#inoldambt 
 

GESLAAGDEN 

 
Op 13 april was de uitreiking van het getuigschrift aan alle geslaagde 
molenaars in het afgelopen jaar. Een aantal hebben het persoonlijk in 
ontvangst genomen tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging 
De Hollandse 
Molen. 
De geslaagden zijn 
Abel Middel, Wieke 
Duinmeier, Tjerd 
van Riemsdijk en 
Hemmo Poppen als 
windmolenaars. 
Daarnaast heeft Ida 
Wierenga naast 
haar certificaat voor 
windmolens die ze 
al heel lang heeft 
nog haar certificaat 
voor watermolenaar 
gehaald. 
 
 
 
Cees Nanninga, Jaqueline Sollart en Jouktje Oost zijn in het voorjaar 
geslaagd voor hun toelatingsexamen. Op naar het landelijk examen 
 
 

https://oldambt.groningen.nl/mijngraanrepubliek/klaas-strijk?fbclid=IwAR1qKQmgYKwNbzeyUI8hCtwHgo-luoW6VSSPisY27mKOSnp1x21BouZnH3w
https://oldambt.groningen.nl/mijngraanrepubliek/klaas-strijk?fbclid=IwAR1qKQmgYKwNbzeyUI8hCtwHgo-luoW6VSSPisY27mKOSnp1x21BouZnH3w
https://www.facebook.com/hashtag/mijngraanrepubliek?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5TSi4Vf7id5cSJamFRKuVCHG6u9DVEodb0jy9lOhh5HHGQtBZtJzHOQtXzH4rDdbX5CguSwyTxLwlGxmt3Mv5qwsA6eV2kHdCH7vM4E3tqwhoZrU-YuZ3r5hqc65cqt4wRWeM1lEmxymZ4bkI25sFTGIl8kYn9ZXCOhPJs02ceYKuwyGTLnr3Ikti131gudxpANhhX4SvdKaMbxuCrgJ7z4-NagWPLmi57kqZxNWf9KoZxWPMZ-LF49dUpDLmJSaMDHIJS31wTPnm8abLvsoeQD1KCTcFixydPsc3PDTqVPu2ggd7t_zQCutX25oBWNxog13thnJj4pG94FkLYrDJwMDQgnHfaQ2rzRNjoWWPg6omv1sLP43zv261Y6ZaIIGQbDWsjw87YNAVbyDW69a12IT3m9ZEzlx_LQZhfUWf-jab7b9C0WXpnZbQhCEyEgQthDTy9CKhKz1iAFXEmOmgbS-i-E1-zAOtU3SR9kbkMY1Uk6_-K3KBn68Pi8EnehwiJSOKEHyriK2zioqCRmMSY4Mm2wPA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/mijngraanrepubliek?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5TSi4Vf7id5cSJamFRKuVCHG6u9DVEodb0jy9lOhh5HHGQtBZtJzHOQtXzH4rDdbX5CguSwyTxLwlGxmt3Mv5qwsA6eV2kHdCH7vM4E3tqwhoZrU-YuZ3r5hqc65cqt4wRWeM1lEmxymZ4bkI25sFTGIl8kYn9ZXCOhPJs02ceYKuwyGTLnr3Ikti131gudxpANhhX4SvdKaMbxuCrgJ7z4-NagWPLmi57kqZxNWf9KoZxWPMZ-LF49dUpDLmJSaMDHIJS31wTPnm8abLvsoeQD1KCTcFixydPsc3PDTqVPu2ggd7t_zQCutX25oBWNxog13thnJj4pG94FkLYrDJwMDQgnHfaQ2rzRNjoWWPg6omv1sLP43zv261Y6ZaIIGQbDWsjw87YNAVbyDW69a12IT3m9ZEzlx_LQZhfUWf-jab7b9C0WXpnZbQhCEyEgQthDTy9CKhKz1iAFXEmOmgbS-i-E1-zAOtU3SR9kbkMY1Uk6_-K3KBn68Pi8EnehwiJSOKEHyriK2zioqCRmMSY4Mm2wPA&__tn__=%2ANKH-R
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VRIJWILLIGERSAVOND MOLENAARS 

 
Op donderdag 23 mei was er een vrijwilligersavond voor molenvrijwilligers, 
molenaars, molengidsen en bestuursleden georganiseerd door het Groninger 
Molenhuis. 
Deze keer was de plaats van de bijeenkomst Oldehove. 
Vanaf 17.00 uur kon je de molen “De Leeuw” bekijken. Een achtkante stelling- 
koren- en pelmolen. De molen waarbij Jan Kugel vaak op de theoriemorgens 
het verhaal heeft over de molenaar die bij 80 tot 90 enden per minuut rustig 
zegt “hang er nog maar een gewicht bij” aan de zelfzwichting. 
Het bijzondere aan deze molen is dat het maar liefst 5 verschillende 
wieksystemen heeft. 
- Op de binnenroede zit een Dekkersysteem met zelfzwichting en een 
neusremklep. 
- Op de buitenroede zit een Van Bussel stroomlijnneus en Ten Have kleppen. 
Na de bezichtiging was er een ontvangst in het plaatselijke café Odeon met 
een uitstekend lopend buffet. 
Daarna kregen Piet en Gerda Reitsema het woord die met beelden vertelden 
over 100 jaar molenfamilie Reitsema in Oldehove. Piet (vader) draait nog 
dagelijks op de andere molen “Aeolus” in Oldehove terwijl de dochter Gerda 
vrijwilliger is op “De Leeuw”. Interessant verhaal. 
Na dat verhaal was het de beurt aan alle aanwezigen namelijk het instuderen 
van het Grunniger Meulenlaid geschreven door Erwin de Vries. 
Het dorp heeft het geweten denk ik. Zo’n kleine 40 deelnemers brulden het uit. 
Een leuke bijeenkomst met mooie ontmoetingen met elkaar. 
 
De tekst en het nummer door Erwin de vries staat op de site van de 
molenwerkgroep. 
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GRUNNEGER MEULENLAID 

 
Houveul störmen hebben wie deurstoan 
In dit laand van körte metten 
De meulen zörgt veur stoet 
Om wieder aarbaaid te verzetten 
 
De horizon verroad 
Een vergezicht of contouren 
Van de grond zo kostboar 
Daint de meulen van laand en boeren 
 
Dus as de meulen begunt te zwaaien 
Zwaai din even zo mooi weerom 
As dank veur al zien aarbaaid 
En hou tröts wie binnen op hom 
 
En de meulen zal draaien en draaien 
van de meulenoar zien tröts en zien 
pracht 
Dus loat de wind moar goan waaien  
Een toonbeeld veur levenskracht 

 
Bie vreugde, rust of raauw 
Geven de wieken betaikenis 
Verbonden mit het volk 
Honderden joaren geschiedenis 
 
Ons koren op de meulen 
Bie veur of tegenwind 
Loaten de meulens Grunnen stroalen 
Wat de mins en de natuur verbind 
 

Dus as de meulen begunt te zwaaien 
Zwaai din even zo mooi weerom 
As dank veur al zien aarbaaid 
En hou tröts wie binnen op hom 

 
En de meulen zal draaien en draaien 
van de meulenoar zien tröts en zien 
pracht 
Dus loat de wind moar goan waaien  
Een toonbeeld veur levenskracht 

 
Dus heur hou luut het haart 
Des meulenoar klopt 
Bie volle kracht op t meulenhoes 
Dus wees gain Don Quichot 
 
Loof de meulen, loof de wieken 
As meziek zallen ze speulen 
Zolaank de wind moar waaien blift 
Zwaaien wie weerom noar de meulen 
 
Dus as de meulen begunt te zwaaien 
Zwaai din even zo mooi weerom 
As dank veur al zien aarbaaid 
En hou tröts wie binnen op hom 

 
En de meulen zal draaien en draaien 
van de meulenoar zien tröts en zien 
pracht 
Dus loat de wind moar goan waaien  
Een toonbeeld veur levenskracht 
Een toonbeeld veur levenskracht! 

 
© Tekst & muziek van Erwin de Vries 
 

MOULIN ROUGE 

 
Bij Parijs denken we als molenaar aan  alles behalve molens. 
Toch heeft ook Parijs een groot aantal molens gekend.  
Rond 1800 stonden er nog zeker 30 binnen haar grenzen. 
Daar zijn er tot op de dag van vandaag twee van bewaard gebleven;  Moulin 
“’le Radet” en moulin “la Galette”. Beiden op Montmartre, nu de wijk in Parijs 
waar u over de toeristenhoofden kunt lopen en waar zogenaamde 
kunstenaars hun waar desnoods met geweld aan u proberen te slijten. 
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En…de ’ Moulin Rouge´ !?  Ik hoor het u denken. Maar dat verhaal ligt iets 
genuanceerder dan de wulps dansende  Cancan meisjes doen vermoeden…. 
We schrijven 1814. In een dorpje, gebouwd  op  een heuvel vlakbij Parijs, la 
Butte, het latere Montmartre , wordt op grote schaal kalksteen gedolven voor 
de bouw van wat de nieuwe metropool Parijs moet worden. 
Het middeleeuws Parijs is grotendeels afgebroken. 
In deze tijd, de tijd  van de Russisch-Pruisische invallen om Napoleon te 
verslaan, was molenaar Debray eigenaar van de twee eerder genoemde 
molens. 
Pater familias Debray  (hij runde de molens met zijn beide zoons) kwam als 
rechtgeaard aanhanger van Napoleon danig in conflict met de Kozakken die 
Parijs en ook Montmartre bezet hielden. 
Bij een handgemeen tussen de molenaar en de soldaten werd een van zijn 
beide zoons gedood en de tweede zoon ernstig verwond met een bajonet.  
Vader Debray, in blinde woede ontstoken, viel daarop een officier aan. Deze 
aarzelde geen seconde en vermoordde de molenaar. 
En alsof dat nog niet gruwelijk genoeg was…..Debray’s  lichaam werd in vier 
stukken gehakt en aan de wieken van zijn eigen molen gehangen, molen la 
Galette. 
Moeder Debray haalde hem er ’s nachts van af, begroef hem heimelijk op de 
begraafplaats Calvaire en plaatste een bloedrood molentje op zijn graf. Het 
verhaal gaat dat ze het molentje met haar man’s eigen bloed heeft gekleurd… 
Et voila….daar is uw Moulin Rouge..  
En gelijk de naam Montmartre….heuvel der martelaren.. 
Hoe en waarom de nachtclub de naam Moulin Rouge ging voeren vertel ik u in 
de volgende muldersnijs. 
Jacqueline Sollart 
 

 



 

Muldersnijs 2019-1 pagina 16  

IMMATERIEEL ERFGOED 

 
De molenwereld bijna in extase in december 2017 met de toevoeging van het 
vak van molenaar op de lijst van immaterieel erfgoed. Vóór die tijd had ik nog 
nooit van deze lijst gehoord, maar zo’n internationale lijst spreekt wel tot de 
verbeelding. Plannen worden gesmeed om dit feit om te buigen tot een grote 
werving van het vak en daarmee een toename van het aantal molenaars. De 
gratis publiciteit zou de bekendheid zeker vergroten. 
Sindsdien is er weinig veranderd. Persoonlijk heb ik nog weinig gezien van 
een spin-off van de toekenning. Van de extase is weinig meer over. De 
waarde van de toekenning is klein gebleken. Dat snap ik ook wel. Als bij de 
toevoeging tot een internationale lijst gedacht wordt dat het iets exclusiefs is, 
valt het zwaar tegen, dat er ook andere zaken op deze lijst verschijnen. Zo is 
snert koken, of babi pangang voor mij niet te vergelijken met het vak van 
molenaar. Klompen dragen, naeberschap of grind harken komen vast ook op 
de lijst terecht.  
Joep Gründemann 
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OPLETTENDHEID BLIJFT BELANGRIJK! 

 
 Op de Standermolen in Bourtange komen veel bezoekers. Dat is een 
algemeen bekend feit. 
Deze molen staat dan ook op een uitgelezen plek om een toeristische attractie 
te zijn. En dan komt het volgende probleem om de hoek. De molen is als 
werktuig natuurlijk nooit gebouwd om door duizenden te worden bezocht.  De 
trap werd vroeger bewandeld door de molenaar en een eventuele knecht. 
Heden ten dagen komen er duizenden toeristen uit allerlei landen van de hele 
wereld de trappen op, gekleed in kleding en schoeisel dat niet altijd even 
geschikt is. Kinderen, gezinnen, ouderen, een kleurrijk gezelschap. 
De functie van deze molen zie ik dan ook vooral als belevingsmolen, om 
mensen te laten ervaren hoe een molen voelt (hij beweegt) hoe het er ruikt 
(geur van gemalen koren , stof en hout) en om te laten zien, hoe er vroeger in 
werd gewerkt. Als molenaar is het lastig, om de molen te laten 
werken.  Draaien gaat prima, maar om te malen zou je eigenlijk meer ruimte 
nodig hebben. De ruimte die er is wordt eigenlijk al ingenomen door toeristen, 
vanaf het moment dat de deur open gaat. 
  
Het vraagt van mij als molenaar dan ook extra vaardigheden om op deze 
molen te zijn. Ik ben vraagbaak, informateur, molenaar en moet soms mensen 
met angst weer naar beneden helpen. Mijn aandacht kan dus niet verslappen. 
  
Nu was er laatst een molenaar bij mij, die binnenkort deze molen gaat 
bedienen. Hij komt uit het westen van het land (Nootdorp) en heeft mij 
gevraagd of hij tijdens het komende evenement, de “Slag om Bourtange” ook 
zou kunnen draaien. Dat is een prima idee en daartoe is hij bij me geweest. 
Dan komt er dus nog een extra vaardigheid bij, die van instructeur (lees die 
niet als opleider). Als vertellend over de eigenschappen van de stander, 
maakten we samen de molen klaar om te draaien en door de wind draaide de 
wieken rustig in het rond. De verdeelde aandacht had er echter voor gezorgd, 
dat een klein onderdeel van het werk niet was uitgevoerd. Al pratend waren 
we samen de trappen op gelopen en stonden bij de maalsteen, toen plots de 
molen stilviel. De molenraderen vielen stil en mijn hersenen draaiden 
overuren. Wat was er toch aan de hand, dat de wieken zo plots stilhielden. 
Wat bleek? Ik was het tokkelen vergeten en de klink was dus de verkeerde 
kant uitgeschoven en de vang was in werking getreden. Voor mij weer een 
les, dat afleiding al snel tot het vergeten van de essentiële dingen kan leiden. 
   
Met vriendelijke groet, 
Joep Gründemann 
 
 
 



 

Muldersnijs 2019-1 pagina 18  
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DRENTSE MOLENDAG 

 
Drentse molendag op de vierde zaterdag in augustus op 24 augustus dit jaar. 
Vanuit Oost Groningen werd deze eerder ook bezocht door zowel leerlingen 
als molenaars en met plezier voor iedereen werd dit een mooie 
zomerexcursie. 
Intussen is één van onze leden op de oudste molen van onze buurprovincie 
molenaar geworden. 
Met gezinsleden eropuit of met molenaar(s) of tijdens verblijf in die regio zodat 
iets te combineren valt met bezoek aan andere mensen of een doelgericht 
bezoek. 
Studiereis om de praktijk te beleven voor de molenaar in opleiding 
Leuke contacten, molens en de omgeving, gezelligheid voor iedereen 
 
De Vlijt in Diever op de foto alwaar M.Noordhoek al jaren lang mensen tot 
vrijwillig molenaar opleid. 
 
Bijdrage van Wim van Rheen 
 

 
 



 

Muldersnijs 2019-1 pagina 20  

RECEPT MET DANK AAN JOEP GRÜNDEMANN 

 
Boerenbruinbrood of volkorenbrood (uit AKG Molens, molenaars en 
broodbakmachines) 
 
Alle ingrediënten op kamertemperatuur in volgorde van onderstaand recept in 
het bakblik doen: 

3 – 3.2 dl water 
10 gr zout 
500 gr tarwemeel 
6 gr droge gist 
15 gr boter 
10 gr suiker 

Selecteer het programma volkomen en druk op start. 
Kijk na 5 minuten of er een mooie deegbal ontstaat, indien het deeg te droog 
of te nat is kan men voorzichtig wat vocht of meel toevoegen. 
 

ZONDAGSE BELEVENISSEN OP EEN OUWE MOLEN 

 
Op zondagmiddag 9 juni zaten Jacqueline Sollart en ik (Michel Steemers) in 
de zon op de stelling van Udema's molen wat theorie door te nemen toen er 
een echtpaar met kind de stelling opliep. 
Beide toonde belangstelling in de molen en stelde wat algemene vragen waar 
wij natuurlijk gretig op reageerde met: Aaah! een potentiële MIOer!! 
Wij gaven ze daarom een rondleiding door de molen en het jochie wilde ook 
meteen met zijn vader mee naar de kap. Het waren mensen uit de gemeente 
Oldambt en waren vanwege het Groninger Molenweekend naar Udema's 
molen gekomen. 
Na een poosje vroeg de man (midden 20) of wij misschien interesse hadden in 
wat molenonderdelen, hij had ze geërfd van zijn vader en kon ze aan de 
straatstenen niet kwijt, zelfs Molema had er geen belangstelling voor. Hij 
omschreef nauwkeurig wat hij in zijn loods had liggen waardoor het direct 
onze aandacht had. 
Hij had het over een paar molenwielen, een buitenrijn, complete maalspil met 
bonkelaar, steenkraan en aandrijfriemen. 
Maar natuurlijk wilden wij dat wel! 
Hij vertelde ook dat zijn vader een verwoed verzamelaar was, hij kocht veel op 
en beide loodsen stonden dan ook bomvol met oude spullen. 
De molenonderdelen kwamen volgens hem van inmiddels afgebroken molens 
uit Finsterwolde en Meeden. Zijn vader had er de indertijd nog niet afgebroken 
molen van Immenga in Finsterwolde (1899) mee willen restaureren maar dat 
is er nooit meer van gekomen, deze molenromp is in 2001 afgebroken omwille 
van een villawijk. 
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Hij had ook nog een sluitsteen van boven een molendeur in zijn loods vertelde 
hij (daar moet ik nog achteraan, niet om in handen te krijgen, maar om de 
herkomst ervan uit te zoeken) 
Ik ben na hun bezichtiging aan Udema achter hen aangereden naar hun huis 
Finsterwolde (2 km). Jacqueline hield zolang Udema draaiende. 
Daar aangekomen trof ik mooie molenwielen en een maalspil aan, hij had pas 
geleden alles nog schoongemaakt met een hogedrukspuit. 
Enerzijds wel jammer omdat hij daarmee ook het verleden er vanaf had 
gespoten, het zijn nu maagdelijk propere wielen geworden. 
Anderzijds heeft het ook wel wat: oude wielen uit het verleden die er weer spic 
en span uitzien. 
Maar goed, iets met paard en mond geloof ik. 
Mijn probleem was 
aanvankelijk: "Hoe krijg ik dat ik 
godesnaam allemaal in de 
molen??  Dit past nooit niet in 
mijn Citroen 3". 
Gelukkig heeft hij al deze 
spullen 's middags nog op zijn 
aanhangwagen geladen en is 
met zijn tractor naar de molen 
gereden. Daar waren zij voor de 
tweede keer die dag, maar nu 
met een kar vol cadeautjes! 
Alles ligt nu op de begane grond en krijgt in de loop van de tijd een mooi 
plekje. 
Tja, er gaan soms weken voorbij dat je zoiets niet aangeboden krijgt!    
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UIT DE KRANT (DAGBLAD VAN HET NOORDEN) VAN 13 MEI 2019 

 
Molenaars op zoek naar jonge collega’s 
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MOLENWEETJES 

 
De meeste stellingmolens in Nederland hebben een stelling tussen de 5,5 en 
6,5 meter hoog, de uitzonderingen in Groningen zijn molen Edens en de 
Wilhelmina met beide 13 meter. 
Molen De Windesheimer in Zwolle heeft de laagste stelling van 2,4 meter en 
de hoogste staat in Schiedam met ruim 18,5 meter (de Noord), deze is tevens 
de allerhoogste werkende molen van de wereld en is incl. gevlucht 45,60 
meter hoog! 
Maar de aller-aller-aller hoogste molen is De Hoop in Breda. Deze molen heeft 
een molenromp van maar liefst 32 meter en zou met gevlucht 47,5 meter hoog 
zijn.  (De molen heeft op dit moment nog geen kap en gevlucht) 
De Noletmolen in Schiedam is eigenlijk een windturbine in de vorm van een 
molen. Deze 'molen' heeft een stelling op 25 meter hoogte en is met het 
gevlucht meegerekend 55 meter hoog. 
 
De molens met de grootste gevluchten zijn de poldermolens op Kinderdijk (tot 
wel 29,75 meter) maar de Boezemmolen nr. 6 in Krimpenerwaard heeft het 
grootste gevlucht van 30,05 meter! 
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