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De Passiebloem 
in coronatijd

Half maart viel in zekere zin het doek: 
We moesten met z’n allen aan de ‘intel-
ligente lockdown’.
 
Zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve 
meter afstand tot anderen bewaren, enz. 
enz.
Allerlei winkels gingen dicht, kantoren 
waren van de ene op de andere dag nage-
noeg leeg, vitale bedrijven draaiden door, 
vrijwel lege bussen en treinen …  
Ook musea en andere vergelijkbare instel-
lingen gingen dicht; ook De Passiebloem.
Een flink aantal weken waren er wat dat 
betreft geen ontwikkelingen ten positieve 
te zien.
Maar eind april, begin juni leek er langza-
merhand wat meer te kunnen.
Daarom besloten we om een zogeheten 
corona-protocol te maken voor De Pas-
siebloem, met als doel weer open te gaan 
voor bezoekers. (wordt vervolgd op pagina 2)

Rob van der Leeuw — molenaar — , Kees 
Veenstra — gids — en ondergetekende — 
bestuurslid — zijn bij elkaar gaan zitten; 
uiteraard op anderhalve meter afstand. 
We hebben de zaak grondig doorgespro-
ken en op 8 juni een protocol-voorstel 
ingediend bij de gemeente. Die had ons 
duidelijk gemaakt dat een goedgekeurd 
protocol voor De Passiebloem, net als voor 
de andere gebouwen die gemeentelijk 
eigendom zijn, voorwaarde was om weer 
open te kunnen gaan.
Die gemeentelijke goedkeuring kwam er 
na ruim vier weken; degenen die daarover 
hun licht moesten laten schijnen, had-
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den het uiteraard druk met allerlei proto-
col-aanvragen.

Op maandag 13 juli hoorden we dat het 
door ons voorgestelde protocol — met een 
paar minieme aanpassingen — was goed-
gekeurd.
Bleef nog over een soort gebouw-inspec-
tie nadat we de in het protocol beschreven 
aanpassingen hadden uitgevoerd.
Op donderdag 16 juli is de inspectie ge-
weest en is alles in orde bevonden!
De molen kan weer open. 
Gelukkig, we kunnen weer laten zien wat 

voor prachtig werkend monument we 
hebben en hoe mooi het oude olieslaan is.
Zaterdag 18 juli was de eerste dag met 

molenbezoek op basis van het coronapro-
tocol.
Dat was wennen voor de molenaars, maar 
vooral voor de gidsen en voor de bezoe-
kers die al eens eerder waren geweest.
De bezoekers werden ontvangen in de 
Westschuur bij het onlangs verkregen 
model en de recente aanwinst, een grote 
tekening van een ‘doorsnee’ van een ko-
renmolen. Die nieuwe zaken bleken heel 
goed bruikbaar bij het geven van uitleg 
over onze molen.
Vanuit de Westschuur gingen de bezoe-
kers naar ‘de kerk’ om de kantstenen, de 
heien, de stampers e.d. te bekijken; helaas 
was er die dag weinig wind, maar een 
aantal bezoekers heeft toch ook het olie- 
slaan kunnen meemaken. Op momenten 
dat er weinig bezoekers tegelijk waren, 
gingen ze onder leiding van de gids buite-
nom naar de Oostschuur. Daar konden ze 
dan het model van de stoom-olieslagerij in 
werking zien. Vlak langs de kantstenen en 
het voorslag-vuister gingen ze weer naar 
buiten, en zat de rondleiding er op.

In deze corona-tijd zijn de bovenverdiepin-
gen, en dus ook de stelling, niet toegan-
kelijk voor bezoekers; het toilet is ook niet 
toegankelijk.
Om het eenvoudig te houden verkopen we 
in ons winkeltje voorlopig alleen onze ei-
gen lijnolie en zaken als boekjes, ansicht-
kaarten e.d. Géén meelproducten.
Omdat meelproducten beperkt houdbaar 
zijn, willen we eerst een tijdje aankijken 
hoe het aantal bezoekers zich ontwikkelt; 
want meel dat over tijd is weggooien, is 
zonde.

Jacques van Santen, vrz

(vervolg van pagina 1)
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Op dinsdag 14 juli hebben we een openge-
werkt model van een oliemolen in ontvangst 
genomen op De Passiebloem; het model is 
zeker meer dan 50(!) jaar oud. [Zie de foto]
We hebben het model gekregen van Klaas 
Zaal jr. Die heeft het van zijn vader, Klaas 
Zaal sr.
Junior is al zijn hele leven betrokken bij het 
vrijwillig molenaarschap. Hij is zijn vader als 
vrijwillig molenaar opgevolgd op een water-
molen van de Stichting De Zijper Molens; het 
is een watermolen die in Burgerbrug al sinds 
1890 ‘polder F’ (135 ha) droog houdt.

Het model is door de familie jaren geleden in 
bruikleen gegeven aan een Zaanse oliemo-
len. Maar daar stond het ongebruikt te ver-
stoffen.
Vandaar dat ze een andere plek zochten. Ze 
zijn bij ons uitgekomen.
Het is een schitterend model waaraan je on-
der meer kunt laten zien hoe de kantstenen in 
het werk gezet kunnen worden.
Hier en daar ontbrak nog een latje/balkje, 
maar dat is op zaterdag 18 juli al goeddeels in 

orde gemaakt door molenaar Merik Middel-
veld.

Wat langer geleden heeft molenaar Ada 
Meurs De Passiebloem verrijkt met een 
prachtige, grote tekening/plaat van het me-
chaniek van een koren-molen. Daarin is o.m. 
uitstekend te zien hoe het draaien van de 
wieken overgebracht wordt naar de konings-
spil. [Zie de foto] 

De plaat is in 1934(!) gemaakt door de beken-
de molen-tekenaar Anton Sipman, en wel van 
korenmolen “‘t Roode Hert” te Oudorp.

Beide aanwinsten staan nu opgesteld zodat 
ze door de gidsen gebruikt kunnen worden bij 
de inleiding op het rondje door de molen.

 
 

Jacques van Santen, vrz

Aanwinsten op De Passiebloem



nieuwsbrief # 574

Bestuur 

bestuur@molendepassiebloem.nl 

Jacques van Santen 

voorzitter 

Marcel Vierhuis

secretaris/penningmeester 

Bart Betlehem

algemeen lid 

 

Kees Veenstra 

algemeen lid 

Carolina Smoorenburg

algemeen lid 

 

 

Redactieadres

Brederostraat 129 

8023 AS Zwolle 

redactie@molendepassiebloem.nl

SNS Bank IBAN 

NL85 SNSB 0933 7349 05 

 

Kamer van Koophandel

40062763

Colofon

vereniging vrienden van 
OLIEMOLEN de passiebloem

OliemolenDePassiebloemZwolle

Vondelkade 175, 8023 AD Zwolle 

www.molendepassiebloem.nl

Leer reinigen
Groezelig glad leer kan je makkelijk schoonmaken met 
een mengsel van natuurazijn en lijnzaadolie. De azijn 
reinigt het leer en de olie laat gelijktijdig een verzor-
gende laag achter. Laat het wel goed drogen, anders 
kan het vet nog wat afgeven. 
Verhouding natuurazijn — lijnzaadolie 1 : 2. 
Gebruik niet teveel, anders blijft het oppervlak lang vet 
en nat.
  Nodig:
• Natuurazijn 
• Lijnzaadolie
• Afsluitbaar potje/flesje
• Zachte schone doek 
Iets van glad leer, dat je wilt schoonmaken   
(bijvoorbeeld: meubel of kledingstuk)

  Hoe:
Schud 1 deel natuurazijn met 2 delen lijnzaadolie goed 
door elkaar in een stevig afgesloten potje of flesje. 
Gebruik een zachte schone doek om het mengsel 
aan te brengen. Test eerst op een onopvallend stukje, 
vooral bij lichte kleuren.

uit het lijnolie-receptenboek


