
DESIRÉ KAN OOK GOED OVERWEG MET STORMACHTIGE WIND  
 
Enkele weken terug hadden we een zaterdag met stormachtige wind. Als molenaars ben je daar niet zo gelukkig 
mee. We moesten op die dag spelt malen voor onze vaste bakker en ook voor Richard. Het bakken van pizza’s schijnt 
hem goed af te gaan want we zien met regelmaat dat er bezoekers zijn in zijn winkel, die zijn pizza’s goed laten 
smaken.  
Hij maakt zijn deeg voor de pizzabodem met speltbloem, die Jan speciaal voor hem “built”. Hij doet het nu nog 
handmatig met een heel fijnmazige zeef, maar dat gaat ook veranderen. Deze handige, tevens klussende molenaar is 
al een tijdlang bezig met het zelf maken van een builmachine. (Builen = uit volkorenmeel de bloem zeven; dan hou je 
gries en zemelen over.) Speltgries voor pap en pudding kun je bij ons op de molen en bij Richard tegen een zacht 
prijsje kopen. De smaak kun je vergelijken met Brintapap; in onze jeugd een vertrouwd ontbijt.  

Die builmachine komt op de begane grond te staan en wordt elektrisch aangedreven. 
 
Terug naar de zaterdag met een stevige wind. Onze molen Desiré heeft een 
wieksysteem met remkleppen. Wanneer de molen een flink tempo draait, gaan die 
kleppen automatisch open om de snelheid af te remmen. Die gaan weer dicht als de 
snelheid afneemt. Zo draait de molen een gelijkmatige snelheid.  
Nu is het ook mogelijk om ze alle vier vast te zetten. Wij noemen dat: “Draaien met 
blote benen en geknipte nagels.” Het resultaat is dan dat de snelheid er behoorlijk uit 
gaat. We moesten malen dus we zetten twee kleppen dicht en met het koppel 
molenstenen voor speltmeel ging dat geweldig goed. Het is een genoegen om het 
speltmeel zo fijn te kunnen malen.  
Onze vaste bakker wil nu naast volkoren speltmeel ook speltbloem. Voor ons een 
extra stimulans om de builmachine zo snel mogelijk klaar te maken voor gebruik. 
 

Alfred, onze molenaar in opleiding – door de molenaars afgekort tot MIO – zit ook niet stil. Met Jan spreekt hij veel 
over het weer en weersverwachtingen aan de hand van actuele weerkaarten, die je via internet kunt uitprinten. 
Vaak luister ik dan ook mee, want ik kan er ook nog van leren. Met mijn kennis van de “korte termijn 
weersverwachting” heb ik als molenaar altijd goed uit de voeten gekund. In de opleiding tot molenaar zoals die nu is 
opgezet, moet de leerling veel weten over alles wat met weer en wind 
te maken heeft.  
Maar er is nog meer te doen voor je het molenaarsdiploma uitgereikt 
krijgt.  
Alfred heeft zijn certificaat gehaald van “veilig werken op hoogte met 
valbeveiliging”. Je moet dan ook de wet kennen en hoe je de 
valbeveiliging moet hanteren. Dat moest hij ook in praktijk brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is een heel gedoe om daarmee te werken. Als je het allemaal naar de wet en regelgeving moet doen, dan vraagt 
dat de nodige inspanningen. 
We treffen het met onze eigen vaardigheid: We leggen de zeilen voor vanaf de galerij zonder in de wiek te klimmen.  
Kom maar eens kijken hoe we dat doen. Van harte welkom. 
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