
4.03 Grutterij Wormerveer 

Grutterij Wormerveer zit in het achterste deel  

 Ter plaatse: 

De molen was in bedrijf van 1770 tot 1921 en dateert van 1693.  
De laatste eigenaar was G. van Dillewijn Sr. (begin 20e eeuw).  
Zijn pand zag er uit als een klein woonhuis zonder verdere 
aanduidingen.  

Ernaast was een melksalon. De bedrijfsruimte bevond zich achterin aan 
de Zaanweg. 

 
In het museum: 1926/1927.  

De grutterij was in 1921 al aangekocht, maar pas later geplaatst. De 
rosmolen werd geplaatst in het achterste gedeelte van de 
arbeiderswoning in het bijgebouw van de Arnhemse boerderij die 
daarvoor een uitbreiding onderging.. 

 

Beschrijving: 
Voor de aandrijving werd gebruik gemaakt van één of twee paarden 

die onder een groot wiel in de rondte liepen. Om niet duizelig te worden 
werd het paard voorzien van oogkleppen. Als de zandloper leeg was 
stopten ze subiet (zegt men). 
De draaiing van de molen werd overgebracht op de machines door 
tandraderen en snaren. 

Er werd boekweitzaad gemalen. Dit is géén graansoort maar een 
eenjarig landbouwgewas met de fraaie naam Fagopyrum esculentum. 
(Boek - Duits: Buch = beukennootje; Weit – Duits: Weizen = 

tarwemeel). De zaden hebben de vorm van een beukennootje, maar 
zijn kleiner. Er werd weit= tarwe van gemaakt.  

Hiervan wordt dus grutten en gruttenmeel gemaakt. Grutten zijn 
gebroken en vergruisde korrels van boekweit.  
De boekweit werd eerst gedroogd op de eest, een op zolder gelegen 



gemetselde bak met een geperforeerde bodem. Hier wordt warme lucht 
en rook doorheen geblazen van een klein oventje, dat op de begane 

grond staat,. Dit oventje werd gestookt met hout, houtskool, cokes of 
boekweitdoppen. Door een ingenieuze constructie met behulp van een 
oude Friese klok en een scheprad werden de doppen langzaam in het 
oventje gevoerd. Het donkerbruine houten kastje met het klokje hangt 
tegen de schoorsteen bij de zeven. 

Door een trechter liep het gedroogde zaad uit de eest, over een 
schuddende zeef, naar de bovenzeef. 
Deze bewegende zeef verdeelde het zaad in vier grootten. Dit was 
nodig om de stenen in de (volgende) breekstoel op de juiste afstand in 
te kunnen stellen. Als de afstand te groot is gaan de kleine zaden er 

ongebroken door en bij te kleine afstand worden de grote zaden 
vermalen. 

Na de zeef kwam de boekweit in de breekstoel bestaande uit twee 
stenen waarvan de onderste stilstaat. Hier werd het zaad slechts gepeld 
en gebroken. Daarna werd de gebroken boekweit gescheiden d.m.v. de 
breekzeef bestaande uit 9 boven elkaar gelegen zeven van grof naar 
fijn.  
De fijne delen vielen door de zeef naar de volgende zeef. De grove 
delen werden aan het eind van de zeef afgevoerd naar opvangbakken 

die onder de zeven staan. 
In de 3 waaierijen, de wanmolens tegen de kant, werden de grutten 

ontdaan van vliesjes en lichte dopdeeltjes.  
Eventueel vond in de maalstoel nog vermaling plaats tot meel waarna 
het geschoond werd in de builmolen, een hellende buil van zijdegaas 
besloten in een houten kast.  
Vooraan is het gaas zeer fijn waardoor het fijne meel afgezeefd werd, 
waarna hetzelfde gebeurde met het iets grovere meel.  
Aan het eind komt de restanten minder goed bemalen delen achter uit 
de buil. Dit kan gebruikt worden als veevoer.  
Er is ook nog een breekstoel voor het maken van veevoer uit andere 
gewassen.  

Rechts van de ingang staat nog een mosterdmolen.  
Het mosterdzaad werd vermalen onder toevoeging van azijn of ook wel 
verzuurde wei.  

Vooral voor de komst van de aardappel was boekweit een goed en 
goedkoop volksvoedsel. Ook daarna werd boekweit nog lang en veel 
gebruikt, gelet op de productie in Noord –Nederland eind 19e en begin 
20e eeuw (zie reader “Winter”) 

Boekweit kon gegeten worden als pap, brei en meel (pannenkoeken). 
Als landbouwgewas is het thans niet meer van belang  

De maalstenen moesten regelmatig worden aangescherpt (gebild) 
met een bilhamer. Dit was een lastig en tijdrovend werk. De stenen 
moesten geheel bewerkt worden met groeven van buiten naar binnen 



lopend en van de juiste afmeting en vorm. 
De bilhamers hangen aan de wand bij de mosterdmolen. 
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Andere teksten webstie NOM 

De paarden houden zelf de tijd in de gaten 
Tot het moment dat in Nederland aardappelen op het menu 

verschijnen, is het grutten wat de pot schaft. Lekker voedzaam én 
goedkoop. Grutten zijn de gebroken zaadkorrels van boekweit. Het 
breken van de zaden gebeurt in een molen. Hier een rosmolen, dus 
aangedreven door paarden. Het is zwaar werk voor de dieren die 
daarom regelmatig moeten worden afgelost. Ze houden daarbij zelf de 
tijd in de gaten: als de laatste korrel zand door de zandloper gaat, 
scheien ze er subiet mee uit. 

Tot ongeveer 1800 staan er honderden grutterijen in Nederland. Vaak 
is er ook een winkeltje bij, waar de grutten en het veel fijnere 
boekweitmeel (voor de boekweitpannenkoeken) verkocht worden. Deze 

grutterij voedt 151 jaar lang de hongerige monden van Wormerveer. 
Machine geplaatst in 1926. 
 
Inventaris van een grutterij, met een rosmolen die werd aangedreven 
door paardenkracht. Eén of twee rossen dreven dag in dag uit de 
grutmolen aan. In dit bedrijfje werden zaadkorrels van boekweit in 
kleine stukjes gebroken, gezeefd en ontdaan van vliesjes en velletjes. 
Boekweitgrutten, verwerkt tot pap of brei, waren lange tijd 
volksvoedsel nummer één. Van boekweitmeel werden pannenkoeken 

gebakken. 
Tot het begin van de negentiende eeuw stonden er honderden 
grutterijen in Nederland. Maar toen de aardappel als bron voor zetmeel 
steeds vaker op het menu verscheen, daalde het aantal gestaag. Deze 
grutterij is tussen 1693 en 1702 gebouwd. De rosmolen is vanaf 1926 
gesitueerd in een voormalige arbeiderswoning op het terrein van het 
Nederlands Openluchtmuseum. 

  

 


