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Column van de voorzitter
Zeemolen
Als ik het woord ‘molen’ ergens hoor of lees, trekt
dat onmiddellijk mijn aandacht. In de loop der jaren
ben ik al heel wat combinaties met het woord molen
tegen gekomen. Molens waarvan de naam bepaald
wordt door wat ze produceren, bijvoorbeeld.
Onze Passiebloem is daar een mooi voorbeeld van,
een oliemolen. Een papiermolen is een ander lid van
deze molenfamilie. Je zou kunnen zeggen dat een
poldermolen in dezelfde categorie valt: dankzij dit
type molen dat water van een lager naar een hoger
niveau kan verplaatsen, is een groot aantal polders in
Nederland ontstaan.
Heel anders ligt dat bij watermolens. Een watermolen is gewoonlijk de naam voor een molen die door
middel van een rad door stromend water wordt aangedreven. Zo heb je ook windmolens; onze Passiebloem is ook een windmolen. Een getijdenmolen is
een speciaal type watermolen, net als een
schipmolen.
Naast de water- en de windmolen kennen we ook
nog de rosmolen, een door paarden aangedreven
molen.
Dan zijn er nog molens die hun typenaam ontlenen
aan het werk dat ze verrichten, zoals de zaagmolen
en pelmolen.
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Als laatste categorie noem ik hier nog de bouw van
de molen, die de typenaam bepaalt. Denk aan onder
andere de stellingmolen, de wipmolen, de paltrokmolen en de achtkante bovenkruier; bij die laatste
zijn twee bouwelementen in de naam vervat.
Al met al is het niet eenvoudig, al die verschillende
invalshoeken om molens een typenaam te geven.
Afijn, tijdens een treinreis ving ik een flard op van een
gesprek tussen twee jongens, en daarin hoorde ik “…
zeemolen…”. Verder kon ik de conversatie niet volgen.
Thuis meteen maar de term zeemolen opgezocht.
Tja, het was even zoeken, maar de verklaring die ik
vond was: een molen voor een hengel bedoeld voor
het zeevissen.
Daar had ik even niet van terug.
Jacques van Santen

De Passiebloem , parel aan de Vondelka de
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Impressie
Overijsselse Molendag ‘18 - Open Monumentendag ‘18
								8 september 2018
Tegen elf uur die ochtend wordt de Overijsselse Molendag bij Oliemolen De Passiebloem officieel ‘geopend’.
Mevrouw Monique Schuttenbeld hijst de Zwolse vlag, mevrouw Hester Maij de Overijsselse vlag en de heer
Pieter van der Vinne de vlag van oliemolen De Passiebloem in Zwolle.
Alle drie hebben ze eerst gesproken en het belang van het in stand houden van
historische molens, waardevol erfgoed, onderstreept.
Monique Schuttenbeld [rechts op de foto] deed dat als wethouder van Zwolle,
Hester Maij [links] als gedeputeerde van Overijssel en Pieter van der Vinne als
voorzitter van Stichting de Overijsselse Molen (SOM).
Alle drie benadrukten zij ook dat voor het in stand houden van de molens
vrijwilligers (m/v) cruciaal zijn, als
molenaar, als gids/rondleider, enz.
enz.
Op het moment dat de drie vlaggen
in top hingen, lichtte de dienstdoend
molenaar de vang en gingen de
wieken draaien.
Na de officiële opening werd nog
gezellig nagepraat en werden de gasten rondgeleid door de molen.
De rest van de dag was het een komen en gaan van bezoekers bij
en in De Passiebloem. Op het toppunt van de drukte verzorgden
zeven vrijwilligers/gidsen rondleidingen voor kleinere en grotere groepen belangstellenden. Drie molenaars
verzorgden het olieslaan.
Ouders met jonge kinderen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun kinderen te fotograferen in kleding
— inclusief klompen en mutsjes — uit (vóór-)grootmoeders tijd.
Buiten werden pannenkoeken gebakken en luisterden twee
trekzakspeelsters de feestelijke dag op met muziek.
Dat de meer dan 240 jaar oude oliemolen aan een monumentenfietsroute lag, betekende een ‘boost’ in het aantal bezoekers.
Ook de samenwerking met het nabij gelegen rijksmonument
‘Openluchtbad’ leverde extra belangstelling op. Bij De Passiebloem
werden de bezoekers geattendeerd op het Openluchtbad —
met bij inlevering van een bonnetje een gratis ijsje — en bij het
Openluchtbad op De Passiebloem — met bij inlevering van een
bonnetje een gratis pannenkoek —.
Al met al een heel geslaagde dag met ca. 375 bezoekers waarvan
een heel groot deel ook een rondleiding door de molen heeft
gekregen.
In totaal waren die dag een kleine twintig vrijwilligers (m/v) in touw,
die nu kunnen terug kijken op een prachtig evenement.
Jacques van Santen
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Oliemolen de Passiebloem toont sculpturen
De Zwolse kunstenaar, tevens gids op De Passiebloem, Cees
Bouman heeft enkele
door hem vervaardigde
sculpturen van kauwtjes
tentoongesteld in de molen,
op de “Stille Zolder”.
Tijdens reguliere openingstijden kunt u deze

sculpturen van draad
en polyester komen
bewonderen. Cees is
zelf ook regelmatig
aanwezig op de molen
voor het geven van
rondleidingen.

Nijverheid op windkracht (2) — Volmolens
We zien de sterke opkomst van industriemolens na 1600 (N.B. tijdens de 80-jarige oorlog!) ook terug als het
gaat over volmolens. Vollen is een bewerking van wollen stoffen, waarbij het weefsel verdicht wordt en bij
zware volling vervilt het helemaal en levert dan een zware kwaliteit ‘laken’ op. Dat kennen we van de ‘lakense
jas’.
Vollen werd vroeger met de voeten gedaan. Een bepaalde hoeveelheid textiel ging in een kuip en daar ging
warm water bij en andere toevoegingen waaronder vaak urine, en zo werd er heel lang gestampt tot het
gewenste resultaat was bereikt. Dat vollen was bepaald geen leuk en fris karweitje en behoorlijk ongezond.
Veel vollerijen bevonden zich in Leiden. In Leiden vind je ook een Lakenhal. Daar werden de partijen laken
door de drapeniers afgeleverd en door de staalmeesters gekeurd. Toch zie je de eerste volmolen niet in Leiden
verschijnen, maar in Alkmaar. Daar vonden we ook al de eerste oliemolen. Wat was dat toch met Alkmaar?
Wel, Alkmaar was zwaar getroffen in de oorlog tegen Spanje. De stad was niet veroverd, naar er was heel
veel schade aangericht, ook in het buitengebied. Na alle ellende was er een nieuw elan, dat zich vertaalde
in toepassen van nieuwe technieken. Leiden was vanouds een lakenstad en je kunt je voorstellen dat daar
conservatiever werd gedacht. De drapeniers wisten hoe het moest en ze zaten niet te wachten op verandering.
In Leiden verscheen de eerste windvolmolen in 1619. Er waren toen al wel een paar rosvolmolens, maar veel
werd nog met de hand, pardon, met de voet gedaan. De voetvollers voelden zich ook in hun bestaan bedreigd.
Maar als er één molen over de dam is … In 1630 waren er al drie volmolens en toen ging het hard: in 1650
waren er vijfentwintig. In het hele gewest Holland waren er toen 63, dus Leiden liep weer behoorlijk voorop.
Bij mijn weten bestaan er, in tegenstelling tot de oliemolens, geen volmolens meer. Jammer.
De Lakenhal is nu een prachtig museum dat momenteel gerestaureerd wordt. Dit jaar zou het weer open
moeten gaan. Je vindt de Lakenhal in de oude stad aan de Oude Gracht.
Han Horsman
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De Passiebloem gaat met de tijd mee
Al langere tijd lag er een plan van de Stichting Overijsselse Molens
(SOM) om, middels een eenduidig schildje met een QR-code,
passanten en/of bezoekers van een Overijsselse molen meer
informatie over de molen(s) te
verschaffen.
Dit om de kennis/betrokkenheid van/
bij ons molenerfgoed te verhogen.
Het bord/schildje is een afspiegeling
van het SOM-logo in vorm en kleur.
Door met een smartphone of tablet
de QR-code te scannen komt u op de
site van de SOM en doorklikkend bij
De Passiebloem uit.
Van plan naar uitvoering heeft wat
tijd gekost, maar zaterdag 2 maart werd door SOM-voorzitter
Ruud Roose het schildje aangeboden aan bestuurslid en molenaar
Bart Bethlehem van
De Passiebloem.
Gezamelijk hebben
zij dit schildje aan
de deur bevestigd.
Over enkele weken
komt een kleinere
uitvoering aan
de zijde van de
Vondelkade te
hangen.
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