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Op zaterdag 14 september neemt Oliemolen De Passiebloem weer deel aan de Open
Monumentendag 2019. Het thema is dit jaar ‘Plekken van plezier’.
Dat was vroeger niet echt op De Passiebloem van toepassing (daar werd gewoon heel
hard gewerkt), maar uiteraard wel op ons ’buurmonument’ het Openluchtbad, waarmee wij ook dit jaar weer samenwerken.
Van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur worden er in diverse talen rondleidingen gegeven, kunt u een
werkend model van een stoomoliefabriek bewonderen, kan men zich in historische kleding
hijsen en hiervan zelf foto’s maken, zijn er voor de kleintjes kleurplaten en buiten Oud-Hollandse spelletjes en natuurlijk bij voldoende wind een werkende dubbele oliemolen.
Op het gedeeltelijk overdekte terras kunt u gratis koffie, thee en limonade krijgen en tegen een
kleine vergoeding bakken onze molenbakkers voor u de lekkerste pannenkoeken!
Kortom: voldoende redenen om zaterdag 14 september de twee monumentale parels van de
Wipstrik, Oliemolen De Passiebloem en het Openluchtbad, te komen bezoeken!

De Passiebloem , parel aan de Vondelka de
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Column van de voorzitter
Heel en half
Toen ik zes jaar geleden voor het eerst De Passiebloem binnenstapte was ik zeer verrast: in
plaats van liggende molenstenen — die ik al vaak gezien had in korenmolens — zag ik twee
enorm grote, staande stenen langzaam ronddraaien. Stenen die ook veel dikker en groter waren dan ik van korenmolens kende. Tijdens de rondleiding die ik toen kreeg, werd mij duidelijk
wat de functie van die stenen was: het ‘stuk wrijven’ van de huid van de lijnzaadjes.
Later, toen ik als lid van de Vereniging van Vrienden actief werd bij De Passiebloem leerde ik de
termen ‘kantstenen’ en ‘kollergang’.
Kantstenen heten zo omdat ze malen met hun zijkant; het werktuig waarin de kantsteen of
kantstenen functioneren, heet kollergang.
Een tijd terug was ik met vakantie in Duitsland. We bezochten daar ook het stadje Eisenberg.
Dat stadje is bekend vanwege een prachtig barok kerkinterieur, misschien wel het mooiste
barokke kerkinterieur van de deelstaat Thüringen.
Toen we wat rondliepen in Eisenberg viel ineens
mijn oog op twee grote staande ronde ‘molenstenen’, met daarbij de tekst: origineel onderdeel van
een kollergang van de voormalige porseleinfabriek
“Reinecke” [zie foto rechts].
Kollergangen werden vroeger dus ook gebruikt bij
het fijn maken van de ingrediënten voor porselein;
en trouwens in Nederland voor het fijn maken van
klei in de baksteenindustrie.
Bij een andere reis, naar Normandië, zag ik in Caen
op een pleintje één molensteen op z’n kant staan;
die kon draaien in een smalle ronde bak aan
de buitenkant van een grote ronde ‘binnenbak’ [foto links].
Tja, wat was dat nu weer. Zoeken op internet leverde op dat het hier gaat om een
constructie voor — doorgaans — het persen
van appels om er cider van de maken. De
geplukte/gevallen appels werden in de grote
binnenbak gestort en van daaruit overgeheveld naar de smalle ronde buitenbak. Met
paardenkracht werd dan de kantsteen — bevestigd aan een verticale as in het midden
van de binnenbak — al rollend door de smalle
buitenbak getrokken, waarbij de appels werden geperst.
Weer een heel ander toepassing van een kollergang.
jac.g.h. van santen
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Runmolen
Nederland heeft veel verschillende soorten molens gekend. De meeste daarvan zijn verdwenen. Vooral de
industriemolens zijn zeldzaam geworden. Maar meestal is er van iedere soort nog wel een of meerdere
exemplaren over. Maar er zijn ook soorten molens die totaal verdwenen zijn. Als voorbeeld noem ik de
runmolen. Een molen met een lange geschiedenis. Zodra er korenmolens verschenen kwamen er al snel
runmolens. Ze werken namelijk volgens hetzelfde principe. Beide gebruiken liggende maalstenen. Erg talrijk
zijn de runmolens niet geweest en ze kwamen vooral voor in Noord-Brabant, waar veel leerindustrie was.
Een runmolen was niet ingewikkeld . Er werd
eikenschors vermalen tot een poeder. Dan krijg je
‘run’, met water vermengd is het een looistof voor
de leerlooiers. Zodra de stoommachine verscheen
was het snel gedaan met de runmolens. Bovendien
zijn er tegenwoordig ook andere manieren om leer te
looien.
De runmolen was niet zo’n gezonde werkomgeving.
Er was nogal wat fijnstof en de luiken moesten
dan ook altijd open. Nou ja, er waren wel meer
ongezonde werkplekken in die tijd!
Neem bijvoorbeeld de leerlooierij, waar zij de run
voor leverden. De huiden van koeien of schapen
werden eerst in de week gezet met kalk en urine.
Vervolgens moesten de resten vlees er vanaf worden
geschraapt en vaak ook de haren. Er was ook een
bewerking met hondenpoep (sorry, de waarheid is
niet altijd smakelijk). Leerlooierijen – daar ‘zat een
luchtje aan’, zullen we maar zeggen.
Hoe kwamen de runmolenaars aan de eikenschors?
Die werd geleverd door de ‘eekschillers’.
In de maand mei vertrokken hele gezinnen van de
arme Veluwe naar bosrijke gebieden waar eiken van
hun bast werden ontdaan.De maand mei was de
gunstigste periode omdat dan de sapstroom op gang
kwam en de bast makkelijker los liet. Vervolgens
werd de bast gedroogd en daarna naar de runmolen
gebracht. Rijk werden de eekschillers niet. Ze
verbleven in die maand in primitieve onderkomens
zoals plaggenhutten.
Er was dus nogal wat voor nodig om het leer bij de
schoenmaker te krijgen.
In Zwolle hadden we ook een runmolen. Op de
Eekwal: ‘De Hersteller’ [zie foto].
De romp staat er nog, op nr 63.
Ja, de ‘Eekwal’ – het kan niet missen, ‘eek’ is
eikenschors. De molen werd in 1807 gebouwd op
de plaats waar eerst een standerdmolen stond. In
1917 werd hij onttakeld en dus staat hij al 100 jaar te
wachten op herbouw. Wie weet.

Tussen haakjes een probleempje: Gerard Varwijk
schrijft in zijn prachtige boek Overijsselse molens van
toen en nu dat De Hersteller een korenmolen was.
Dat lijkt een foutje.

In Zwolle waren ook leerlooierijen te vinden. Op de
Eekwal , Van Nahuijsplein en Ter Pelkwijkpark , sjieke
buurten , waar dus vroeger een luchtje aan zat. De
huiden werden gespoeld in de singelgrachten. Hoezo
milieuvervuiling!
Tenslottte nog een aardig spreekwoord dat aangeeft
dat ‘meer’ niet altijd beter is.
Anthony Staring was een beroemde Gelderse
schrijver en dichter die leefde op de grens van de 18e
en 19e eeuw.
Ondanks zijn kwaliteiten was hij niet zo poulair,
want men vond hem ‘te moeilijk’. Hij schreef aan een
dichter die aarzelde om te publiceren:
Waarom uw Boek aan ‘t licht onttogen?
‘t Verschijn gerust, al is ‘t niet groot.
Wordt Eikenschors bij ‘t pond gewogen,
Men weegt Kaneel bij ‘t lood.
Met andere woorden: een gedicht van jou is meer
waard dan tien van een ander. Aardig is ook dat
eikenschors als het gedroogd is wel iets heeft
van kaneelstokjes. Dat is tenslotte ook een soort
boombast.
Han Horsman
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uit het lijnolie-receptenboek
Hout reinigen
Hout kan schoongemaakt worden door een mengsel
van terpentine en lijnzaadolie in een verhouding van
1 : 2 (terpentine – lijnzaadolie).
Gebruik niet teveel, anders blijft het oppervlak lang vet
en nat.
		Nodig:
•
Lijnzaadolie
•
Terpentine
•
Oud pannetje
•
Oude pollepel
•
Pot of fles
•
Zachte schone doek
		Hoe:
Zorg dat je in een goed geventileerde ruimte werkt.
Verwarm de lijnzaadolie voorzichtig in een oud pannetje. Heb je dat niet, dan is er vast wel iets te vinden
bij de kringloopwinkel. Voeg de terpentine toe en roer
het goed door elkaar. Giet over in een potje. Gebruik
hooguit een aantal eetlepels van het mengsel en wrijf
het met een zachte doek in het hout.
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