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Het voorslag:
Nou, daar gaat ‘ie dan. De eerste olienoot is een feit. Tussen het bedenken van het blad en de
daadwerkelijke uitvoering ligt toch wel een jaartje van overleggen en schrijven. Wij, de initiatiefnemers, zijn
allen overtuigd van het nut om de weinige mensen die zich voor de olieslagerij interesseren met elkaar in
contact te brengen. Dat is één van de doelen van dit periodiek, maar dat is ook een doel van het
olieslagersgilde. Daarnaast hopen we de nog aanwezige kennis te verbreden en te verbreiden, uiteraard met
bijzondere aandacht voor regionale verschillen.
U kunt van ons verwachten dat wij twee maal per jaar een blad als dit laten verschijnen. Gevuld met leuke
stukjes die met ambachtelijk olieslaan van doen hebben. Waar misschien dingen instaan waarvan u denkt:
‘hé, dat wist ik nog niet’. Daarvoor zijn we altijd op jacht naar geschreven en gesproken bronnen en een
greep uit wat we nog voor u in petto hebben vindt u in De Oliekelder. Eens in de zoveel tijd hopen we een
wat serieuzer themanummer uit te brengen waarin we tot in detail diverse technische aspecten zullen
behandelen. Zo zijn enkele werktuigbouwers bezig met het maken doen van berekeningen over druk en
drukverloop tijdens het persen. Een diepgaand artikel hierover past uitstekend in zo’n themanummer.
In Oliedom vindt u hilarische uitspraken van ‘minder deskundigen’. De losbladige ledenlijst stelt u in staat
eenvoudig contact op te nemen met uw collega’s in den lande en de foto op de omslag wordt nader
verklaard in de rubriek Het Naslag op de laatste pagina. In dit nummer treft u fragmenten van een interview
met ons erelid Jaap Kaal, oud blokmaalder op De Zoeker en uit het Vlaamse tijdschrift Molenecho’s citeren
we olieslagers die onder andere hun visie op het gebruik van water tijdens het proces weergeven. Enfin, u
kunt het allemaal zelf zien. In de hoop dat dit blad aan de verwachtingen zal voldoen wensen wij u tot slot
van deze voorslag veel leesplezier…
MA MB MC MD
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De redactie; of met wie heeft u het genoegen…
M.A.- Ada Meurs. 22-09-’59. Oliemolen ‘De Passiebloem’ te Zwolle en ‘Werklust’ te Oene. Houdt van
molens sinds ze in 1973 ‘de prins van Oranje’ te Bredevoort bezocht en daar met het molenvirus
aangestoken werd door Martie te Brake. Is in september ’73 bij Abelskamp in Warnsveld op de
‘Nooitgedacht’ in de leer gegaan en deed in ’78 examen. Is gildebestuurslid voor Overijssel.
Werkt behalve op ‘De Passiebloem’ als praktijkbegeleider en docent in de thuiszorg.
Andere hobby’s: muziek, kleding maken, Nijmeegse vierdaagse lopen, schaatsen, lezen.
M.B.- Mark den Boer. 23-11-’65. Oliemolen ‘De Passiebloem’ te Zwolle en ‘Werklust’ te Oene. Heeft het virus
te pakken gekregen toen hij de ‘Werklust’ te Oene flink zag malen nadat er jaren alleen voor de prins
gedraaid was. Was al jarenlang af en toe meegegaan met Ada. Heeft toen snel de opleiding gedaan en
slaagde in ’99.
Werkt behalve op ‘De Passiebloem’ als loodgieter.
Andere hobby's: lezen, fietsen, zeilen, schaatsen en zoeken naar sporen in molens.
M.C.- Martijn Coenraads. 07-03-’81.Collse watermolen te Eindhoven en Holtens molen te Deurne. Speelde
als kind van 10 al bij de molen. Ging op een open dag eens naar binnen en is nooit meer weggegaan. Deed
examen in ’99.
Werkt behalve op de molens als elektricien en discjockey.
Andere hobby’s: vliegtuig spotten, op stap gaan, PSV, stationaire motoren.
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M.D.- Mark Dwarswaard. 26-06-’71. Holtens molen te Deurne, standerdmolen te Bergeijk, de Otter te
Amsterdam en de Collse watermolen. Is van molens gaan houden toen hij als 9-jarige met zijn ouders molen
Berg te Winschoten bezocht. Heeft in ’98 examen gedaan. Is secretaris van het landelijk bestuur van het
gilde van vrijwillig molenaars en gildebestuurslid voor Brabant.
Werkt behalve op molens als projectcalculator voor renovaties bij een bouwbedrijf.
Andere hobby’s: bouwkunst, PSV, stationaire motoren, luchtvaart, geschiedenis en zoeken naar sporen in
molens.

V.l.n.r. MA, MD, MB en MC
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Waarom een olieslagersgilde ?
Toen we in Zwolle op zoek gingen naar kennis over de olieslagerij verkeerden we in de veronderstelling dat
alle olieslagers van Nederland elkaar goed zouden kennen en dat de kennis en de kunde op dit gebied
gemakkelijk te achterhalen zou zijn. Alhoewel al onze collega’s meer dan bereidwillig bleken om ons in de
geheimen van het vak in te wijden bleek alras dat er onderling niet veel contact werd onderhouden.
Begrijpelijk, want het runnen van een oliemolen vraagt veel tijd. Tijd die dus niet besteed kan worden aan het
bezoeken van collega’s. Van de geschreven bronnen moesten we het ook niet hebben. Weliswaar zijn daar
de zeer waardevolle boeken van Boorsma en Huslage, maar die zijn meer geschreven voor de
geïnteresseerde leek. Althans, de fijne kneepjes van het olieslaan worden er niet in beschreven. Het boekje
van het Nationaal openluchtmuseum te Arnhem is in onze ogen een zeer goede studie naar het verschijnsel
oliemolens, maar ook hierin zijn enige hiaten over de praktische kant van de olieslagerij. Nu kunnen theorie
en praktijk niet zonder elkaar en op beide terreinen probeerden we dan ook aan gegevens te komen.
Hiermee doende ontwikkelde zich onze kennis (en onze kennissenkring). Samen met de andere
nieuwkomers (MC en MD) in de oliewereld bedachten we dat het een goede zaak zou zijn als al deze
olieslagers, die vaak veel pionierswerk hebben verricht, een contactorgaan zouden krijgen. Al was het alleen
maar om de gedane vondsten wereldkundig te maken. Bovendien leek het ons een uitdaging om al deze
kleurrijke molenaars op een of andere manier met elkaar te verbinden. Dus: het olieslagersgilde is
opgericht om te fungeren als contactorgaan tussen mensen die zich bezighouden met of
interesseren voor de ambachtelijke olieslagerij alsmede voor het onderzoeken en verzamelen van
praktische kennis en gegevens betreffende het olieslaan in het Nederlandse taalgebied.
Daarom dus…
MA MB
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De laatste West-Vlaamse olieslagers op de praatstoel.
(fragmenten overgenomen uit Molenecho’s, Vlaams tijdschrift voor molinologie 23 ste jg., nr 3 auteur Alfons
Theuninck )
…’In de periode 1975-’80 konden we nog een vijftal West-Vlaamse olieslagers contacteren en het relaas van
hun herinneringen op band vastleggen.’
Over heien, stampers en stenen
J. De Brabander: Ik zie die stampers nog voor mijn ogen, zware balken met van onder een ijzeren mutse en
vierkante pinnen. Er is nog een tijd geweest dat men geen pletterstenen had en dan stampten ze het zaad
met stampers in stamperpotten. In onze molen hebben we ook nog stamperpotten gehad. In ieder pot kon er
zo een emmerke zaad. Bij dat zaad in de stamperpot moest ge daar een klein scheutje water bij doen.
Stampers waren beuken balken van 18 vierkante en 6 meter lang. Dat miek (4) een enorm gerucht als ze
neervielen in de pot. Als de wind goed zat en we waren aan 't stampen, dan zeiden de mensen te Rumbeke
op de platse (5), zo een drie kwart van hier: ‘de wind zit in 't water- gat, 't gaat nog regenen vandaag, want
we horen Brabands stampkot’.
Onze pletterstenen zijn allemaal verkocht aan Bekaert in Zwevegem. Ze waren afkomstig uit Vire in de
Calvados. De pletterstenen van Ecaussines mieken te veel sleet. Daarom zijn de olieslagers overgegaan
naar de granietstenen van Vire. Gewoonlijk hadden deze stenen een diameter van 2,20 meter en een dikte
van zeker 45 cm. Ze wogen 4 à 5000 kilo elk. Wij hadden hier zo drie koppels: twee in de molen en één
koppel in het bijgebouw waar ook de stoommachine stond. Vader had dat koppel gekocht in occasie aan
de molenaar van Halewyn in Frankrijk.
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Over olie slagen, olie zuiveren en olie opslaan
M. Loncke: Onze voorgangers, Andriessens van de Bergmolens te Rulmbeke, hadden rond de jaren 1850
met olie gespeculeerd en er een schoon fortuin aan verdiend.
J. De Brabander: Oliehandel is altijd een speculatieve handel geweest. Als er op een zeker moment veel
vraag naar was, werd de olie op de markt gebracht. Bij iedere oliemolen hoorde vanzelfsprekend een of
andere mogelijkheid om de olie voor kortere of langere tijd op te slaan. Er waren verschillende manieren:
kelders, bakken, tonnen en stenen (aarden) kruiken. Op de Zilverberg te Rumbeke is de oliekelder nog te
zien die behoorde bij de staakoliemolen. Hij is helemaal ingegraven en dus met aarde bedekt.
M. Loncke: Niet alle molens hadden citernes om olie op te slaan. Op vele plaatsen werd de olie van de
eerste maal gevuld in vaten met een inhoud die varieerde van 2 à 9 hl. In het magazijn nevens onze molen
stond ook een grote vergaarbak waarin de olie werd opgeslagen. Als de oliekelder vol was, werd die bak
gevuld. Hij was helemaal in bladlood gemaakt en gevat in een stevige houten bekisting. In 1910 heb ik
opgehouden met olieslaan: de concurrentie met de nieuwerwetse olieslagerijen was té groot geworden.
G. Vande Ginste: Wij pletten altijd eerst het zaad door de cylinder. Met een buis werd het geplette zaad
afgeleid naar de steenvloer waar de pletterstenen op lopen. Dat zaad werd dan in één gang geplet. In
minder moderne molens werd het lijnzaad van de eerste keer op de steenvloer gestort. Het nadeel hiervan
was dat er altijd zaadjes ongeplet bleven. Onze manier van werken had het voordeel dat alle graantjes
geplet werden vooraleer ze een verdere bewerking kregen onder de stenen. Toen we de Amerikaanse
cylinders met vijf rollen in gebruik namen, was het lijnmeel gelijk blomme (6). Het was nutteloos dit meel nog
onder de stenen te brengen, omdat het product dan te papachtig werd. Water bijvoegen, in elk geval te veel
water, was nadelig voor de oliewinning.
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Waarom deden de olieslagers er dan water bij? Ik denk dat het was om een beetje meer gewicht te
bekomen. Hoe droger het geplette zaad is, hoe beter de kwaliteit van de olie die er uit komt. Wij hebben nog
koud geslagen ook, maar zeer zelden. Koud geslagen olie werd gebruikt voor het behandelen van
brandwonden, voor het verzorgen van oogziekten bij de kiekens (7). Zulke olie bevatte weinig of geen zuur,
want als men het meel verwarmt, dan komt er zuur los. De gewone olie uit verwarmd zaad mocht bij de
verkoop maximum 2 % zuurgraad hebben. Water bijvoegen bij het geplette zaad verhoogde de
zuurheidsgraad.
Vreemd (8) zaad bevatte veel minder zuur dan inlands zaad. Sommige olieslagers kwamen af (9) met olie
die 3 à 4 graden zuurheidsgraad had. Ik bepaalde dat zelf met een zuurmeter (10). Dat was nodig, want bij
de verkoop van een partij olie, eiste de koper altijd dat de zuurheid (11) niet hoger was dan 2 %.
Na W.O. 1 werden ook de kleine lijnolieslagers geconfronteerd met het probleem van de zuurheidsgraad of
de aciditeit in de olie. De verffabrikanten vooral stelden terzake zware eisen en namen geen olie meer af die
niet beantwoordde aan hun voorwaarden. Hieraan voldoen vorderde weeral nieuwe investeringen. Dit was
voor veel olieslagers, ook financieel, een schier onoverkomelijke moeilijkheid. Het gevolg was dat veel kleine
oliemolens in die tijd moesten stilgelegd worden.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

maakte
de Plaats, het dorpscentrum
bloem
kippen
ingevoerd
brachten op de markt
acidimeter
zuurheidsgraad, zuurgetal
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Opmerkingen over de ‘hervonden’ oliekelders van
oliemolen De Aloe te Zwolle.
Zoals wellicht bekend is oliemolen De Passiebloem het laatst
overgebleven exemplaar van een concentratie van vijf olie (en pel) molens
langs de Nieuwe Vecht te Zwolle. Op ongeveer 200 meter naar het NW
stond ooit De Aloë. Gesloopt in 1871 en, vreemd genoeg, pas 6 jaar later
vervangen door een stoomoliefabriek met dezelfde naam. Het is deze
fabriek die in zal 1893 worden overgenomen door Reinders en die het hart
zal vormen van een florerende olie- en fouragehandel. De geschiedenis
van dit bedrijf is een verhaal op zichzelf, maar uiteindelijk is het terrein
verlaten en wordt het nu (anno 2002) geschikt gemaakt voor woningbouw.
Dat houdt in dat grote graafmachines de funderingen van de fabriek aan
het verwijderen zijn en het mag dan ook geen verwondering wekken dat zij
hierbij de voormalige oliekelders van de molen hebben blootgelegd.
In de advertentie hiernaast worden de oliekelders van De Passiebloem
expliciet genoemd. Die van de Aloë niet. Waren ze misschien lek? Was de
molen een bouwval? In elk geval werd deze slechts enige jaren later
gesloopt. De verkoop is destijds aangehouden wegens gebrek aan juiste
belangstelling (lees een goed bod) en later zijn de molens onderhands
verkocht.
Het leek ons interessant om de constructie van deze kelders eens nader te
beshouwen vooral ook nu we door de demontage diverse gegevens, zoals
10

vloerdikte en metselverband, gemakkelijk konden vaststellen. Omdat het hier gaat om Zwolse geschiedenis
hebben we ook de stadsarcheoloog gevraagd om een en ander in kaart te brengen en om zijn oordeel te
geven over de constructie. Hierbij kwamen we gezamenlijk tot verrassende conclusies. In hoofdlijnen ziet het
verhaal er als volgt uit.
Er was sprake van twee kelders, waarvan de meest oostelijke helaas al gesloopt en afgevoerd was voordat
wij daarvan op de hoogte werden gesteld. Volgens de kraanmachinist was deze kelder betegeld met
lichtgele plavuizen en was het
metselwerk zeer degelijk. Hij heeft de
kelder moeten slopen met
pneumatische breekhamer. De
wanden en de vloeren waren onderin
wel een meter dik. Volgens hem
betrof het hier één bak van ongeveer
3 x 4 meter zonder tussenschotten of
compartimenten.
Het verwijderen van de westelijke
kelder hebben we wel bijgewoond.
De wanden zijn inclusief tegelwerk
van onder tot boven 54 centimeter
dik, waarbij opvalt dat achter de
lichtgele plavuizen de stenen als
klampmuur (bakstenen op z’n kant
gemetseld) zijn aangebracht.
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Ditzelfde vinden we ook bij de vloer die 37 centimeter dik was. De wandtegels waren met 23 centimeter in
het vierkant en 35 mm dik iets groter dan die van De Passiebloem. Tot onze verbazing ontbraken op enkele
wanden de plavuizen. Oliekelders zonder plavuizen komen vaker voor. In de kelder van De Os bijvoorbeeld
zijn de wanden van de oliekelders met een klampmuur bekleed. Maar oliekelders die deels betegeld zijn en
deels niet…? Zorgvuldig onderzoek leerde dat de plavuizen zeer netjes waren verwijderd. Alleen in de
hoeken konden we nog de sporen vinden. Mogelijk is dit al bij de ontmanteling van de molen gebeurd.
De totale buitenmaat van de kelder bedroeg 3.68 x 4.52. In de ZO hoek was een compartiment gemaakt met
een inwendige maat van 1.1 x 1.8 meter. Dat houdt in dat het overblijvende compartiment een L-vorm had.
Voor zover bekend uniek in Nederland (maar wat is er nu helemaal bekend over oliekelders). Deze
scheidingswand ‘om het hoekje’ was iets dunner namelijk 37 centimeter inclusief tegels.
Tegen de buitenwanden van de kelder waren twee poeren gemetseld die waarschijnlijk als fundering voor de
fabriek hebben gediend. Tussen deze poeren en de kelder was geen metselverband. Op de foto is één poer
te zien, links van de kelder. Rechts op de voorgrond was het kleine compartiment. De buitenwanden hiervan
zijn op het moment van de opname reeds verdwenen.
De archeoloog was aanvankelijk verrast door de schijnbare tegenstelling tussen de leeftijd van de plavuizen
en die van het metselwerk. Algemeen wordt gesteld dat plavuizen in de loop der eeuwen steeds dunner zijn
gemaakt. Ook metselwerk kan gedateerd worden aan de verschijningsvorm, zoals de kleur en het formaat
van de steen en de dikte van de voegen en dit metselwerk leek jonger dan de plavuizen. Het is echter
moeilijk denkbaar dat de muur jonger was dan de plavuizen. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat voor het
bouwen van de kelder tweede hands tegels werden gebruikt. Met oliekelders waarin misschien wel de hele
jaarproductie lag opgeslagen kon je geen risico nemen. Het geheel maakt de indruk buitengewoon degelijk
en zorgvuldig te zijn gebouwd. Niet verwonderlijk gezien het feit dat de kostbare olie hierin moest worden
bewaard. Het beste is slechts goed genoeg. Dus geen tweede hands spullen. Misschien dat er dan voor
oliekelders speciale dikke plavuizen werden gebakken?
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Helaas is, vermoedelijk bij de sloop van de molen in 1871, de bovenste ‘helft’ van de oliekelder verwijderd.
Hierdoor is het dus onmogelijk om de inhoud precies te berekenen. Anderzijds (ook letterlijk, de molens
stonden schuin tegenover elkaar aan het water) is er natuurlijk de kelder Passiebloem, waarvan de hoogte
van de keldermuur wel bekend is. Wellicht is het zo dat de bovenzijde van de kelder op een bepaald niveau
werd gebracht om in geval van overstromingen de olie te behoeden voor ‘wegdrijven’. Zwolle ligt dicht bij de
voormalige Zuiderzee en het gebied stond bijna jaarlijks blank. In 1776, het eerste productiejaar van de
Passiebloem, was er een heuse watersnoodramp in de regio. Het op hoogte brengen van (bedrijfs)
gebouwen is een bekend fenomeen. Zo is van de Zaanstreek bekend dat de molens op een zekere hoogte
werden gebouwd om althans de werkvloer droog te houden bij overstromingen.
De Zwolse archeologische dienst gaat binnenkort op een aangrenzend terrein een ander onderzoek doen.
Dan zullen de uitgezette hoogtelijnen worden gerelateerd aan het NAP en zal de vermoedelijke diepte van
de ‘Aloëoliekelder’ bekend zijn. Ook zal er in het archief gericht gezocht gaan worden naar het stichtingsjaar
van de Aloë want dat is tot op heden onbekend. Wel weet men dat de molen in 1804 opduikt in een
testament hetgeen inhoudt dat de molen daarvóór gebouwd moet zijn.

Uit hetzelfde terrein is een ligger opgedoken. Deze is van blauwe steen en heeft een doorsnede van 2.30
meter. De koning is 65 centimeter in doorsnede en de verhoging is 18 centimeter hoog. Het vierkante gat
voor het boshout is 32 centimeter. Deze ligger was gebruikt als fundament voor de fabrieksschoorsteen. De
resterende dikte was globaal 140 mm hetgeen destijds waarschijnlijk als versleten is beoordeeld. Anders
was deze vast niet als funderingsplaat verwerkt want in de stoomfabriek werd nog volop met kantstenen
gewerkt. Anderzijds is het wel vreemd dat de ligger daar 6 jaar heeft liggen wachten tot de fabriek eindelijk
eens gebouwd zou worden. Kortom, raadsels alom…
MB
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oliedom
•

Op de Collse watermolen heeft een bezoeker uitgebreid uitleg gehad, ook over de sluis. Hij knikt
begrijpend en heeft nog een laatste vraag; ‘ waar zit de schakelaar om het rad uit te zetten?’

•

Een bezoeker, een man met donker haar, dus geen dom blondje, heeft een uitgebreide rondleiding
gehad op de Collse watermolen en stelde toen de volgende vraag; ‘waar zitten hier de wieken?’

•

Toen een bezoekster(met blond haar) in de Passiebloem de oliekelder zag met daarin de houten pomp
riep ze belangstellend; ‘is dit nou de pomp waarmee de olie uit de grond gehaald wordt?

•

Na een rondleiding door de Passiebloem door een gekwalificeerde gids kwam een bezoeker naar de
koekenjongen die net aan het stropen was en vroeg of hij koeken kon kopen. ‘Natuurlijk’ zei de
koekenjongen, hoeveel wilt u er? Nou, antwoordde de man, we zijn maar met ons beiden, doe maar een
stuk of vijf!

•

Jaap Kaal vertelt: We hebben het een keer gehad, met een paar Amerikanen, toen vroeg zo’n vrouw
waar nou het water was. Ik antwoordde dat dit een oliemolen was. Toen zei haar man (in het engels
natuurlijk) : ‘ Och lieve, dit is een oliemolen, maar die andere molen daar, die houten, De Poelenburg,
dát is een watermolen. Je zag toch de pompen op en neer gaan.’

MA MC
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Fragmenten uit een interview (2002) met Jaap Kaal, oud blokmaalder
van De Zoeker. Deel 1
Over het ‘laden’ van een laad en andere zaken. Hij begint met een vermaning.
…’Je bulen moeten recht in het laad. Je slaat ze aan één kant dan gaat je blok scheef. Recht erin, want ga
je scheef en dan zie je dat na een jaar. Dat kost je materiaal en dan moet je schaven.
Dat zijn allemaal van die leuke dingen natuurlijk hè. Wij hebben altijd pinda’s geslagen van Duyvis. Duyvis
was de leverancier. Ik sloeg er voorslag mee, en verder niet. En als we eens een leerling hadden dan lieten
we hem naslaan, wat vaak mislukte. Wat dat gaat allemaal niet zo makkelijk.
We hebben zelf haren moeten maken van sisal en nylonkoord. Dat was nog een hele uitpunekerij, maar het
is toch gelukt. We hadden prachtige haren gemaakt die jarenlang meegingen.

cacao
Ik heb ook een tijdje cacao moeten slaan maar dat is een ander verhaal hoor. Dan moet je je hele pers
ombouwen. Anders is er geen sprake van dat je een druppel cacaoboter eruit krijgt. Absoluut niet. Je moet je
hele pers ombouwen. Compleet. Want met lijnzaad en met raapzaad, en wij dan met pinda’s, leg je je buul
vol en de emmer waar je het inzit, waar je mee warmt, daar zit nog een kop op. Dan kan je net twee bulen
vol…Maar met cacao dan moet je een end onder de rand van de emmer blijven. Dus je moet je hele pers
ombouwen want er past niks meer. Je moet ik weet niet hoeveel onderdelen hebben. Scheien, links en
rechts. Of een andere slagbeitel, een hele grote brede slagbeitel, want je buul is maar heel smal. Die
plompt er zo in. En dat is nou de clou van het zaakje, want wat gebeurt er… Als je nou cacao erin zet dan
zakt het onderin. Onderin de buul en dan heb je boven een beetje en beneden zo’n prop…Fout.
Maar dan moeten er kamerhoutjes in de pers. Die zitten achter de jager. Zodat de perskamer schuin wordt.
Niet recht maar schuin. Hij wordt opgedrukt. Dus als je dan het haar erin stopt dan blijft het staan. Dan kan
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hij niet onderin zakken. En je moet veel heter stoken. Kokend heet, je brandt je
vlerken overal aan. Want boter is zó stijf, in tijd van een ogenblik. En dan pffftt…zwaar
werk. Cacao is erg zwaar werken.
Je had geen andere bulen nodig, dat kon wel hetzelfde. Maar de persweg is veel
korter. Normaal begin je al een stuk boven het blok druk te krijgen, maar bij cacao
een eind eronder. En dan gaat hij nog drie centimeter en dan is het afgelopen. Verder
krijg je hem er niet in. Dat komt omdat het zo hard is. Het is hard spul. Als je een buul
hebt met zaad of met pinda’s dan pers je hem langzaam in. Maar met cacao begin je
een stuk dunner en als je vijf centimeter lager bent dan krijg je hem niet dichter meer.
Het is te hard, net beton. Dus je persweg is veel kleiner. Maar je moet natuurlijk wel
zorgen dat je instrumenten goed op elkaar afgesteld staan. En dat is een hele uitkienerij. Ik had een heel stel
scheien die 5 millimeter verschilden. Dan kon je precies afstellen wat het beste was. En dan moet je twee of
drie keer overpersen. Of je sloeg op het kalf, of je was net effe tekort. Als je hoog pers gaan je scheien
kantelen. Dan wordt de onderkant niet geraakt. Dat kost je direct olie. Meteen al.

pinda’s
Maar met pinda’s was dat erg makkelijk. Dat was lekker spul. Het verschil tussen lijnzaad slaan en pinda’s is
weinig. Het maakt mekaar niet zoveel uit. De hoofdzaak is het vetgehalte. Ik schat dat lijnzaad omstreeks de
40 % zit. Pinda’s zijn 63%, dat krijg je natuurlijk nooit droog. Dat pers je niet, dat bestaat niet. Daarom
vermengen wij het met schilletjes, met blies. Dus we gaan van 63 % ongeveer naar 40 % terug. Ongeveer,
45 kan ook nog. Maar meer moet het niet worden want dan sla je er doorheen. Dan ben je niet droog
genoeg. Want er werd wel op het lab nagekeken hoeveel procent er nog in zit. Met onze voorslag haalden
wij tot 9 % ongeveer, wat er nog in bleef zitten. Het is dus bijna geen moeite meer om na te slaan. Wij
hadden daar natuurlijk ook weer een foefje op, want wij sloegen op één licht.
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Zoekertechnieken
De Zoeker heeft in de oude tijd met twee spaken gewerkt. Maar toen is er wat gebeurd met het bovenwiel en
toen hebben ze er een ander bovenwiel ingezet. Dus als wij met de naslag werkten en hij kwam boven de
70 enden spaakte hij al. Dat gaf ook het nadeel dat je met het voorslag te snel sloeg. De olie had geen tijd
om eruit te komen. Toen hebben wij een gat dichtgemaakt en er één spaak in gezet. Omdat de wentelas bij
ons sneller loopt. Onze stenen
lopen ook te snel. Het loopt wel
lekker snel, het maalt lekker,
maar twee spaken op de
voorslag dat ging niet. Dat
hebben we moeten
veranderen. Dat is in 1940
geweest. Toen ben ik erbij
geweest dat ze dat wiel eruit
gehaald hebben. Daar was
toen een hele toestand mee,
dat ding was helemaal kapot.
Toen hebben ze een nieuw
wiel gemaakt wat kleiner was.
Of nee, dat konden ze kopen.
Zo lag dat.
Maar in ieder geval wij sloegen
met één spaak op het voorslag
en we konden met 80 slagen
een oude ansicht uit de zaanstreek
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het helemaal droog krijgen. Ook de naslag hebben we twee spaken uitgehaald. Het ging te hard, veel te
hard. Dat naslag sloeg geweldig goed maar ik geloof niet dat het nou nog veel gebruikt wordt. Wij sloegen
hetzelfde meel als op het voorslag. Stampers gebruikten wij niet hoor. Wij sloegen voorslag met hetzelfde
meel als de naslag. Van dezelfde hoop. En dat ging hoor.
Wij hebben altijd pinda’s gehad. Ik heb wel eens lijnzaad geslagen maar dat was maar een enkele keer.
Sesam hebben we ook wel eens verwerkt. Dat is lekker spul maar als het warm weer is ben je mooi de klos.
Dan is het niet meer te verwerken, als het erg heet is. Het kleeft aan alle kanten vast. Maar het doet het wel
hoor, er komt zulke mooie olie uit. Maar als het warm weer was…Het was duur ook. Maar dat slaan we
meestal koud. Amper handwarm. Nog minder dan handwarm. Het naslag levert nu eenmaal geen mooie olie
op. Dat kan niet. De mooiste olie krijg je gewoon uit het voorslag. En dan met 80 slagen ben je al heel wat.

De hoogte van de druk
Weet je hoe hoog de druk is? In de naslag kan hij tot 350, als je naslag goed is. En 280 in het voorslag. Ik
weet dat van ingenieurs van de stoompersenfabriek in Utrecht. Ik kan nu even niet op de naam komen maar
er waren twee ingenieurs van die oliepersenfabriek en die kwamen bij mij om te kijken hoe we dat deden.
Want die mensen waren wel afgestudeerd op al dat soort dingen maar daar snapten ze niks van. Die
hebben uitgerekend naar de schuinte en het aantal slagen en het gewicht van de hei en het gewicht van de
klap. Want je weet natuurlijk wel dat een hei moet 45 centimeter boven het blok hangen. Hij moet ook
helemaal zuiver dragen op het blok.
Dat kun je zien door er met schoolkrijt een wafeltje op te tekenen. Dan kun je precies zien waar de klap valt.
Maar die lui die hebben uitgerekend, op hun manier dan, dat bij 80 slagen met een overblijfsel van maar 9 %
de atmosferische druk op 280 staat, die van het naslag op 350. Zelfs als ze door blijven rammen met cacao,
dan haalden ze op de naslagpers zelfs 400 atmosfeer. Maar dan moest je er wel met geduld bij. Maar dat is
te gek hè, 400 atmosfeer dat is niet te geloven. Dat zijn zo van die dingetjes die je in de loop der tijd opdoet.
(wordt vervolgd, MB)
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Het Naslag
Iedereen heeft de oliemolen op de omslag van deze editie vast wel herkend; molen ‘Woldzigt’ in het
Drentse Roderwolde.
De 150 jaar oude molen werd in 1959 en later nog in 1973-74 gerestaureerd. Destijds werd de kapitale
molen gebouwd door molenmaker Jan van der Heide uit Leek voor een bedrag van ongeveer € 7.250,- in
opdracht van de heren Datema en Aukema.
Huidige eigenaar is de Gemeente Roden, die de molen in bruikleen gegeven heeft aan ‘Stichting Olie- en
Korenmolen Woldzigt’.
Het oliewerk is uitgerust met een pletter, een stel pletstenen, één (voorslag)vuister, een voorlagbank met
slag- en loshei en twee stampers, een naslagbank met slag- en loshei en vier stampers. Het naslagvuister is
in de Woldzigt vervangen door een (destijds) stoomverwarmde meelbak. De oliemolen heeft verder nog een
kleine naslagbank met enkel een slag- en loshei. Daarnaast is er nog een snijmachine voor de koeken.
Van 1906 tot 1941 heeft een stoommachine de olieslagerij aangedreven. Deze is in 1945 gesloopt, waarna
de molen alleen nog als korenmolen tot 1951 in gebruik is gebleven.
In het eerste gedeelte van het rechter woonhuis bevinden zich nog altijd de oliekelders met de houten
pompen.
Deze gegevens zijn met dank ontleend aan ‘Molens in Drenthe’ door A. Bicker Caarten e.a. 1978.
(© Uitgeverij Waanders te Zwolle, MD)
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De oliekelder:
Voor nummer drie van De Olienoot zullen wij de
volgende artikelen uit de oliekelder oppompen.

•

•

Oliemolens van
Nederland
• Over haren en schrooien
Over een Franse olijfoliemolen

Het voorslag:
Wij hebben veel positieve reacties ontvangen op de eerste olienoot. Diverse abonnees hebben ons laten
weten wat zij van het tijdschrift vonden en dat was voor ons erg leuk om te horen. Enkelen zijn zélf in de pen
geklommen en dat heeft geleid tot diverse nieuwe artikelen die u o.a. in dit nummer zult kunnen lezen.
Zo hebben we in deze Olienoot een artikel over schelraderen opgenomen dat is geschreven door Matthijs
Ero, die gezien zijn voorletters (M E) hier natuurlijk niet onderuit kon.
Wij willen u graag aanmoedigen om te reageren en vooral de artikelen, “Over schelraderen” en “Hangen of
Wurgen” vragen om een reactie. Wij zijn benieuwd naar uw visie. Maar eigenlijk zijn alle inhoudelijke reacties
op artikelen natuurlijk welkom.
We hadden in deze olienoot graag een artikel opgenomen over ‘wetenschappelijke berekeningen’ ten
aanzien van de persdruk zoals die onlangs zijn uitgevoerd op De Passiebloem. Dit artikel hebben we echter
weer terug moeten laten stromen naar de oliekelder want het aangeboden materiaal was nog van
onvoldoende kwaliteit. U houdt het echter nog tegoed.
Op oliemolengebied zijn er nog twee opmerkelijke evenementen te melden. In chronologische volgorde:
• De Passiebloem staat weer eens 48 uur achter elkaar door. (27,28 en 29 maart)
• De Collse Watermolen viert de opening van de pas gereconstrueerde olieslagerij. ( 24 augustus)
Het aantal abonnees is inmiddels gegroeid tot 75 en daar zijn wij erg verguld mee. Wij hopen dat al deze
75 mensen veel plezier zullen beleven aan het lezen van hun Olienoot.
MA MB MC MD
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Brieven van Jaap
Het verheugt ons bijzonder dat de heer J. Kaal zich niet alleen tevredenstelt met zijn erelidmaatschap maar
ook actief bijdraagt aan de doelstellingen van het olieslagersgilde door zijn kennis en ervaring op papier te
zetten. Bijgaande brief mochten wij eind december ontvangen en gezien de inhoud hebben wij gemeend
deze onverkort te moeten opnemen.
MB

Zaandam 23-12-‘ 02
Beste vrienden,
Tijdens jullie bezoek bij ons is er even gesproken over het “nut of niet” van de naslag. Ik ben er toen niet op
ingegaan omdat die materie al 40 jaar geleden bij ons aan de orde is geweest. Ik vond het beter het maar eens op
te schrijven. Misschien iets voor ‘de Olienoot”?
Toen ik in 1958 met de Zoeker begon kreeg ik verschillende opdrachten, zoals oliepersen uit walnoten,
hazelnoten, cashewnoten, amandelen en pinda’s. Alles wat de sorteermachine er uitgooide. Maar ook raapzaad en
sesamzaad voor de biovoedingindustrie. Cacao bonen persen voor de boter, wringerschillen met 10 % boter malen
voor cacaopoeder en extractie cacao met – 1% vet ook voor cacaopoeder en uitbuilen. In 1963 stopte dit en werd
de pinda levering door Duyvis overgenomen en dat is nu nog zoo. Na een paar maanden kreeg ik een brief van het
lab. Liever geen naslagkoeken meer, heeft geen handelswaarde, geen naslagolie meer, die is vies. Maar de voorslag
olie is heel goed. Alleen bevat de voorslagkoek nog 11 % olie en dat is teveel. Dat willen we graag zien tot 9 %. Dat
is goede handelswaarde en de olie is dan net nog schoon. Maar de voorslag haalt dat niet. En zoo hebben onze Piet
en ik samen gepuzzeld naar een oplossing waarin we gesteund werden door Gerritbaas Husslage de oliemolenmaker, bijgenaamd “Het Groot Verstand”. En hier volgt de slotsom.
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De tapsheid van slag en losbeitel mag met 4 mm verminderd worden. Dat zal + 2 % olie meer opleveren. De
molen mag tussen 50 en 70 enden per minuut draaien. Méér kost olie en minder kost tijd. Op de losbeitel komt een
horizontale ingehakte schrap, 7.5 cm onder de kop. Dat is bovenkant blok. Op de rechter schei aan de
slagbeitelzijde komt een schrap van + 2 cm lang en horizontaal die zichtbaar wordt als de slagbeitel minder dan 1
cm boven ’t kalf hangt. Stop dan de hei. Dit alles geldt tot een vetgehalte van = 35 % in de grondstof. Tot 40, max
45 % vet moet de slagbeitel vervangen worden door één van 1 cm dikker. Gaat het om kale noten van 50 tot + 60 %
vet dan worden olienoten onder de stenen gebroken, niet tot pap malen!!
Zonder toevoeging van water, handverwarmd en tot + 80 slagen geperst. Deze koeken breken in de koekenbreker
bijv. op een dag dat er te weinig wind is om te persen. De breker vraagt weinig wind en werkt sneller en beter dan
de stampers. De gebroken koeken leveren onder de stenen goed voorslagsmeel voor de oorspronkelijke slagbeitel.
Nu met een weinig water malen en heel zacht verwarmen.
Deze richtlijn is nooit uitgeprobeerd. Wij stelden voor om de naslag tot voorslag om te bouwen en met
twee aangepaste voorslagen verder te gaan maar van ‘hogerhand” werd beslist dat de molen origineel met voor- en
naslag moest blijven en is het verhaal de mist ingegaan.
Met groeten van
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Hangen of Wurgen
Het principe van de wigpers is op alle oliemolens hetzelfde. In de pers wordt het oliehoudende product aan
een hoge druk blootgesteld door het aanslaan van de slagbeitel met een hei. Tot zover vertel ik u niets
nieuws. De inhoud van de perskamers en de manier waarop de bulen in de perskamer worden gestoken
1
verschilt echter nogal. Wat mij bij het zien van Stoere Werkers altijd opvalt is het gemak waarmee de haren
in de perskamer worden ‘geworpen’. Datzelfde gaat op veel oliemolens heden ten dage niet zo gladjes. Men
zegt wel dat dat komt omdat er te weinig olie wordt geslagen. De olieresten
kunnen opdrogen in de laden waardoor alles wat stroever gaat, maar ook
bereiken de laden vrijwel nooit meer hun bedrijfstemperatuur.
Die twee verklaringen vond ik echter onvoldoende. Volgens mij is er meer aan de
hand en hadden de laden van De Koperslager (maar waarschijnlijk ook van bijna
alle andere oliemolens) een aantal voorzieningen waarmee het ‘laden van de
perskamer’ aanzienlijk werd vergemakkelijkt. Het gaat om een voorziening
waarmee de perskamers na het lossen (half) automatisch open komen te
staan. Sporen van deze voorziening vind je nog bij diverse oliemolens waar het
al of niet gebruikt wordt. Een nauwkeurige beschrijving van deze handigheidjes
heb ik tot op heden niet in de literatuur aangetroffen. Om een en ander te
verduidelijken heb ik een aantal tekeningetjes gemaakt. Het betreft steeds
doorsneden van de linkerperskamer gezien vanaf het vuister.

tekening 1

Uitgangspunt is dat een lade het makkelijkst gevuld kan worden als de
perskamer zo ver mogelijk geopend is (zoals in tekening 1) en waarbij de
staander en het jaagijzer evenwijdig aan elkaar staan. In veel molens staan de
ijzers niet evenwijdig aan elkaar bij het vullen van de perskamer. In dat geval
2
moet door het naar beneden forceren van de haren of door het optillen van

Ideaal: de ijzers staan
evenwijdig aan elkaar en
kunnen de haar met daarin
de buul makkelijk
ontvangen.
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Tekening 2: De werkwijze op De
Passiebloem (en andere molens).
A: De persing is voltooid en de ijzers
staan evenwijdig aan elkaar.
B: Na het lossen en het rijzen van de
slagbeitel wordt de haar uitgenomen.
Dat kan pas nadat de haar even naar
rechts is getrokken waardoor de
bovenkant van het jaagijzer en het
kussen opschuiven. De perskamer is
nu V-vormig.
C: De nieuwe buul wordt met de haar
klem geduwd tussen de ijzers. Door
nu het jaagijzer met een knuppel iets
op te tillen (bovenste pijl) komt de
onderkant vrij, zodat het jaagijzer
tegen het kussen komt te rusten.
D: Met de andere hand wordt de haar
naar beneden geduwd en kan de
persing beginnen.
N.B: (Bij kleinere laden kan men het
jaagijzer ook opschuiven door de haar
met kracht naar beneden te duwen.)
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het jaagijzer met een knuppel de onderkant in de richting van het kalf worden gedwongen. Deze twee
oplossingen vragen relatief veel lichaamskracht, kosten meer tijd (waardoor de molen minder olie kan
3
produceren) en komen bepaald niet overeen met het bijna achteloze ‘werpen’ van wijlen Piet Roos op De
Koperslager. Bij de laden van De Passiebloem was de automatische jageropschuifvoorziening niet meer
aanwezig. Een proefopstelling heeft aangetoond dat het systeem wonderwel en wonderbaarlijk makkelijk
kan werken.

‘verende staanders’:
Het begint met het feit dat de staander niet vast is gemonteerd. Bij het systeem hoort een spanveer die
tegen de blokstut is bevestigd en die de staander in zijn licht hellende positie houdt. Deze veren maken een
zijwaartse beweging van de staander mogelijk.
4
In het olieslagerscontract van 1870 zijn deze spanveren terug te vinden omdat, indien er palmpitten werden
geperst, men had voorgeschreven dat deze veren van staal i.p.v. hout moesten zijn. Bij het persen van
palmpitten is het brandgevaar veel groter vanwege de vereiste hoge temperatuur.
Op de Passiebloem waren deze veren vervangen door vaste klossen die met grote draadnagels in de
blokstijl waren vastgezet eb waarmee de staanders muurvast verankerd waren. Bij de restauratie van de
fundering hebben we al het laadgoed verwijderd evenals deze vaste klossen. De staanders bleken daarna
ook vrij gemakkelijk verwijderd te kunnen worden ondanks de vele aangekoekte olieresten.

en ‘kussendopjes’:
Tussen de tip van de krul van het jaagijzer en het kussen ziet u (op tekening 3) ook een klein klosje, het
kussendopje. Dit vulklosje zorgt ervoor dat het jaagijzer gedeeltelijk aan het kussen hangt. Bij het
opschuiven van het kussen zal het jaagijzer half hangend en half glijdend worden meegenomen naar de
ideale positie n.l. evenwijdig aan de staander en op de grootst mogelijke afstand daarvan (tekening 1). Als
het kussen zelf te hoog is wordt een uitsparing voor de krul uitgebeiteld. Hierdoor wordt de afstelling van de
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Tekening 3: Het systeem met verende staander en kussendopje .
E: De persing is voltooid.
F: Na het lossen en rijzen van de slagbeitel wordt d.m.v. een hefboom de staander naar rechts geduwd.
Via de haar en de buul wordt het jaagijzer en het kussen ook naar rechts geschoven. Dankzij het
kussendopje wordt het jaagijzer half hangend aan het kussen en half glijdend over de bodem
meegenomen. De schuine stand zal echter niet veranderen waardoor na het terugveren de ideaalsituatie
wordt bereikt.
G: Na het terugveren van de staander is de ideaalsituatie (n.l. een open perskamer, net zoals in tekening
1) bereikt. De spanveer houdt de losse staander in positie.
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gewichtsverdeling wel moeilijker en redresseren na slijtage ook. Proeven op De Passiebloem hebben
aangetoond dat het jaagijzer veel te zwaar is om in zijn geheel aan het kussen te hangen. Het kussen wordt
dan door het gewicht van het jaagijzer gekanteld. Een deel van het gewicht moet door de bodem van de
perskamer worden gedragen.

Variaties:
Verspreid door het land vinden we slagblokken waar het systeem met de spanveren sporen heeft
achtergelaten. Soms zijn de spanveren nog aanwezig, soms zijn ze zo zwaar uitgevoerd dat het bewegen
van de staander is uitgesloten. (Ik vermoed dat dit te maken heeft met de onbekendheid van hun functie.)
Op De Passiebloem zijn de krullen van de staanders extra lang om maar in de buurt van de staanders te
komen. Soms vind je staanders die helemaal geen krul hebben maar slechts een spitse punt waar de veer
5
veel meer greep op heeft. Op het naslag van de Passiebloem lijkt het wel of er 4 jaagijzers in de bank zijn
geplaatst. Op Holten’s Molen haakt de krul van de staander over de knuppelstrop van de bank en wordt
daardoor onbeweeglijk op z’n plek gehouden. Zo zijn er vele variaties te vinden.
Jaap Kaal (die mijn vermoeden over verende staanders en kussendopjes kon bevestigen) vertelde dat hij de
veren van De Zoeker had gemaakt van de het verenpakket van een Austin. Niet verwonderlijk gezien zijn
grote betrokkenheid bij auto’s voordat hij molenaar op De Zoeker werd.

Nog meer modificaties:
In de natijd veranderde er nog meer. Het persen van cacaodoppen is een vak apart. Cacao heeft een geheel
andere structuur dan lijnzaad vraagt een andere behandeling. Zo is bijvoorbeeld de persweg veel korter, het
nuttige traject van de slagbeitel is slechts enkele centimeters. Ook gedraagt het meel zich anders in de
bulen. Het zakt onderuit in de buul bij het laden van de perskamer. Gevolg hiervan was dat de koeken onder
te dik werden en boven te dun. Dit had een slechte opbrengst en grote slijtage van het laadgoed tot gevolg.
Hiertegen konden de kamerhoutjes in stelling worden gebracht. Kamerhoutjes werden tussen het jaagijzer
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Tekening 4: alles erop en eraan
H: De persing is voltooid, op dit moment vervult het kamerhoutje geen rol
I: Na het lossen en rijzen van de slagbeitel wordt het jaagijzer omgeduwd. Dit kan zowel door de
verende staander geschieden als door het opzij trekken van het haarl
J. De haar met de nieuwe buul wordt geplaatst. Deze loopt klem op de juiste positie zonder dat de
buul kan wegzakken of dat het meel onderin kan glijden.
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en het kalf gelegd om het volledig opengaan van de perskamer te voorkomen. Een en ander wordt duidelijk
gemaakt in tekening 4. Vergelijk de positie van de ijzers in tekening 4 (‘Zaans’) die precies hetzelfde is als bij
tekening 2 (‘Zwols’). Men zou in de verleiding kunnen komen om te veronderstellen dat de Zwolse
olieslagers door het weglaten van spanveren en kussendopjes hetzelfde resultaat bereikten als hun Zaanse
vakbroeders die een kamerhoutje gebruikten. Voor zover bekend is er in Zwolle echter nooit cacaoafval op
de molen(s) geperst. Het malen van allerlei andere producten moet ook meer gezocht worden in de sfeer
6
van de Pettenbazen , de meesterknechts die de molen voor een gering bedrag van hun patroon overnamen
om voor eigen rekening olie te slaan. In de Zaanstreek kwamen dergelijke constructies vooral in de natijd
van de molens voor, maar in Zwolle niet.

En waarom niet gewoon het kussendopje verwijderen?
Deze vraag lijkt gerechtvaardigd. Immers door het kussendopje weg te laten zal het jaagijzer schuin blijven
staan na het lossen (zoals in tekening 2) Deze schuine stand is echter vrij willekeurig en het is nog maar de
vraag of de wijdte en de vorm van de perskamer de juiste zou zijn. Door de dikte en de vorm van de kussens
aan te passen zouden goede resultaten kunnen worden bereikt maar het is veel eenvoudiger om met een
los (en dus makkelijk aan te passen) houtje te werken.

(Gebrek aan) bewijs
7

In de grote molenboeken staan diverse tekeningen van laden in doorsnede. Op geen van deze tekeningen
heb ik de bedoelde spanveren of de kussendopjes kunnen ontdekken. Wel op de oliemolentekening van
8
Sipman , al ontbreken daar de kussendopjes en zijn de krullen van het jaagijzer vrij van de kussens. Sipman
tekent echter wel de kamerhoutjes. Of kamerhoutjes inderdaad uitsluitend bij cacaodoppen of toch ook bij
andere zaadsoorten werden toegepast weet ik niet. In elk geval worden de diverse attributen genoemd door
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9

Gerrit Husslage in een artikel over olieslaan en, zoals reeds vermeld, vinden we de spanveren terug in het
olieslagerscontract van 1870.

Besluit en samenvatting:
Er bestaat een systeem waardoor na het lossen en rijzen van de slagbeitel de perskamer op eenvoudige
wijze geheel open kan worden gezet. Dit werkt gemakkelijker en snel. De (datering van de) invoering en de
verspreiding van dit systeem door het land is mij onbekend maar op het voorslag van De Passiebloem is het
wel aanwezig geweest en in de Zaanstreek is het algemeen. De crux van het systeem is dat het jaagijzer
half hangt aan het kussen half glijdt over de bodem van de perskamer. De staander is beweegbaar
opgesteld. Dit systeem met het hangende jaagijzer voorkomt het moeizaam in de perskamer wurgen van de
haren waarmee de titel van dit stuk eveneens verklaard is.

Bronnen en noten:
1. Videofilm Stoere Werkers, cineast Alex Roosdorp, ISBN 90-5679-421-3
NFA 049
2. Haren of wat in plaats daarvan gebruikt wordt. Door hun vorm zullen ‘houten haren’, elders bekend
onder de naam schrooien vanwege hun starheid wellicht nog iets moeilijker werken.
3. Piet en Wijbrand Roos zijn de olieslagers van De Koperslager in de film Stoere Werkers (zie 1)
4. Zaanse Molenbranden, p. 26, auteur Ron Couwenhoven, ISBN 90-80-665-029
5. In elk geval zijn de ijzers afkomstig uit 3 verschillende laden
6. Ach lieve tijd. Tien eeuwen Zaanstreek, de Zaankanters en hun molens, p177, Uitgegeven door
Waanders in Zwolle. ISBN 90-400-0160-x
7. Groot Volkomen Moolenboek, auteurs: Natrus Polly en Van Vuuren div. afbeeldingen en het Volledig
molenboek van J.H. Harte plaat xxx (Facsimile uitgave ISBN 90-6272-0528)
8. Map met molentekeningen van Anton Sipman, Walburgpers Zutphen 1979 tekening 24
9. Zie elders in dit nummer van De Olienoot.
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Het geheim van Jaap de olieslagersknecht.
Het nieuwe boek van Gerben D. Wijnja.
Uit handen van de schrijver, Gerben Wijnja ontving Engel Braun van oliemolen Het Pink op vrijdag 22
november 2002 het eerste exemplaar van dit boek. Het verhaal speelt zich dan ook op diens molen af.
“Uit het oude Zaanse molenleven” staat er als ondertitel op het omslag. Bij het lezen van het boek word je
inderdaad onmiddellijk opgenomen in de sfeer van de Zaanstreek van ruim honderd jaar geleden.
Mijn vader, die het boek ook gelezen heeft, vond de gecreëerde sfeer zeer fraai en de zwart-wit foto’s
hebben daar zeer aan bijgedragen. Voor mijn vader, die nog niet zo thuis is in de oliemolenwereld, was het
tevens een mooi leerboek omdat het olieslagproces in het verhaal meegenomen wordt.
Ook de omgeving van de molen komt in het boek aan de orde, met de –toen nog- vele molens, al was het
‘molensterven’ al goed op gang gekomen. Jaap, de hoofdpersoon en genoemd naar ons erelid Jaap Kaal (!),
maakt zich nogal zorgen om de nog bestaande molens waarvoor hij, net als wij, strijdt voor behoud.
In die molenomgeving gaat de prachtige pelmolen ‘Het Windkoppel’ in vlammen op. Is het wel de dader die
gearresteerd wordt of… Jaap gaat op onderzoek uit, want hij gelooft niet dat ze de juiste dader te pakken
hebben. Of hem dit lukt? Ik weet het, maar ik houd het… geheim.
Doordat Gerben korte hoofdstukken gebruikt leest het enerzijds makkelijk; je kunt bij ieder einde van een
hoofdstuk het boek wegleggen. Anderzijds: zo makkelijk gaat dat dus niet. Gerben weet je bij ieder hoofdstuk zo te boeien dat je toch door wilt lezen. Ik heb het boek dan ook slechts twee keer weggelegd, één keer
omdat het écht tijd werd om naar bed te gaan en een tweede keer omdat ik het uit had
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Als olieslager kwam ik tijdens het verhaal één keer iets
tegen dat niet kon. Oké, Hein had in hoofdstuk 18 enorme
haast, maar hij moest toch echt de loshei nog z’n werk laten
doen voordat de bulen uit de laad gehaald konden worden.
Maar al lezende wordt je zo meegevoerd in de haast die de
oliepullen hebben dat je er zelf makkelijk overheen leest (al
weet je al dat het verhaal voor de molen zelf goed afloopt;
Het Pink is er immers nog steeds en slaat nog altijd olie!).
Als Olieslagersgilde kunnen we daar natuurlijk niet omheen.
Ook niet om een fout die in de verklarende woordenlijst
geslopen is; hier worden ‘spaken’ en ‘vuisten’ voor hetzelfde
aangezien.
Maar… dat mag de pret niet drukken.
Ik heb enorm genoten van het boek!
MD
En nog voor die mensen die het boek willen aanschaffen:
Het geheim van Jaap de olieslagersknecht, Gerben D. Wijnja, 2002
ISBN 90-288-3658-6, uitgeverij: Europese Bibliotheek Zaltbommel.
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Het Olieslagerscontract
Oliemolens in de Zaanstreek
Het nieuwe boek van Ron Couwenhoven
Het gebeurt maar zelden dat er in korte tijd twee boeken uitkomen die nadrukkelijk met oliemolens te
maken hebben. Behalve dat van G. Wijnja verscheen ook het boek van Ron Couwenhoven dat tot in
detail ingaat op het olieslagerscontract. Een recensie mag in deze Olienoot natuurlijk niet ontbreken.
De roemruchte Zaanse olie-industrie is niet in de laatste plaats beroemd geworden door het
olieslagerscontract. Strikt geformuleerd was dat een onderlinge brandverzekering, maar Couwenhoven toont
aan dat het meer behelsde en kan worden gezien als één van de eerste werkgeversbonden. Allerlei
aspecten van de olieslagerij, zoals lonen, exporttarieven, technische innovaties en de opkomst van de
stoomolieslagerijen passeren de revue. Het is een goede zaak dat dergelijke gegevens bijeen gebracht zijn
in één boek. Toekomstige geschiedvorsers zullen er plezier aan beleven. Als leesboek is het minder prettig,
daarvoor zijn de opsommingen te lang en mensen die niet geheel ingewijd zijn in de Zaanse molenlocaties
zullen al snel verdwaald raken in de diverse Zaandorpen.
Hoewel het boek veel feiten bevat valt het lang niet altijd mee om daarmee vergelijkingen te maken.
Hoofdrekenen komt goed van pas, want wat dacht u van het volgende. Gesteld wordt dat in 1795 maar liefst
148 molens ieder 140 last per jaar verwerken. Hoe verhoudt zich dat dan tot het gegeven dat zij tesamen
meer dan 12 miljoen kilogram olie en 28,5 miljoen kilo koeken of 18,3 miljoen kilo koolzaadolie en ruim 20
miljoen koeken produceerden, terwijl als totale zaadbehoefte 41, 4 miljoen kilogram wordt opgegeven?
Hoeveel weegt een raapkoek dan?
Ook de verhandeling over de exporttarieven bevat een dergelijk staaltje. Een vergelijking wordt gemaakt
tussen invoer en uitvoer van lijnkoeken. Rekenen we bij de import in stuivers, bij export moeten we het weer
met guldens doen. Met wat rekenwerk is daar natuurlijk prima uit te komen, maar het had best wat
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makkelijker gekund. Handig is de opsomming met maten en gewichten op de eerste bladzijde, alhoewel we
daar reeds twee waarden voor een last tegenkomen.
Naar aanleiding van het boek komen er steeds meer vragen bij mij op over de lotgevallen van de olieslagerij
in andere streken. Werd daar ook samengewerkt door de werkgevers, en in welke mate? Werd een
afgebrande molen weer opgebouwd met geld van de naaste concurrenten zoals dat in de Zaanstreek
gewoon was? Helaas hebben we niet overal een Ron Couwenhoven die dergelijke dingen uitzoekt.
Uit het boek valt te leren dat de lading (de geproduceerde en ongeproduceerde waren die lagen opgeslagen)
van een molen vaak veel meer waard was dan de molen zelf. Vijf tot tien maal zo veel zelfs. De bouwtijd van
een complete molen of een ingrijpende reparatie blijkt soms waarlijk verbluffend kort.
Interessant is ook het hoofdstuk over de opkomst van de stoomolieslagerijen. Dat deze zeker niet direct
winstgevend waren is duidelijk, maar ook de weerzin van de ‘molenbazen’ om dergelijke fabrieken tot het
contract toe te laten is goed neergezet. Het risico voor de onderlinge verzekering nam enorm toe vanwege
de astronomische bedragen die ermee gemoeid waren en toen stoomoliefabriek De Tijd daadwerkelijk
afbrandde werd dat bijna einde van het olieslagerscontract.
Al met al een boek vol met interessante gegevens die in combinatie met beide andere boeken van dezelfde
auteur en de interactieve ondersteuning via internet een goede aanwinst zijn om de achtergronden van de
windmolens in de Zaanstreek te bestuderen. Het is te hopen dat meer mensen (en dan vooral uit andere
streken) zich op dezelfde manier gaan bezighouden met het onderzoeken en vastleggen van dit soort
gegevens.
MB
En nog voor die mensen die het boek willen aanschaffen:
Het Olieslagerscontract, Oliemolens in de Zaanstreek, Ron Couwenhoven, 2002
ISBN 90-806650-3-7 stichting archief Ron Couwenhoven en Feniks Design, Zaandam.
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Over schelraderen.
In de Olienoot nr.1 op blz. 6 las ik in dikgedrukte letters dat het olieslagersgilde o.a. is opgericht voor het
onderzoeken en verzamelen van praktische kennis en gegevens betreffende het olieslaan in het Nederlands
taalgebied. Voor mij een reden om het onderzoek(je) naar schelraderen te heropenen.

De werking van een doorsnee schelrad.
Voorheen was ik in de veronderstelling dat een schelrad in oliemolens als volgt werkte:
Wanneer de laad gevuld is en de hei in werking komt, begint het schelrad te tellen. Iedere keer als de
slaghei wordt opgetild gaat het rad één tand verder. Afhankelijk van het aantal tanden op het krabbelrad, dat
weer verband houdt met de gewenste hardheid van de koek die op dat moment geslagen wordt, gaat er naar
verloop van tijd een belletje. Tot zo ver niets nieuws.
Bij de meeste oliemolens is het dan zo dat het rad dan niet doordraait, maar dat de krabbelaar over een vlak
stukje op het rad, er is daar één tand weggelaten, voor niets op en neer beweegt. De slaghei wordt geschort,
de loshei komt in beweging en ook die heeft eenzelfde hefboom met krabbelaar als de slaghei. Alleen heeft
het krabbelrad van de loshei slechts één, of een paar tanden die ter hoogte van de weggelaten tand zit. Voor
de rest is de schijf vlak. Zo komt het schelrad weer in de ‘startpositie’.

Doortel schelraderen.
Maar er zijn ook uitzonderingen, die mij eigenlijk niet erg praktisch lijken. Een aantal bij mij bekende
schelraderen hebben géén hefboom aan de loshei. Er zit daar enkel een hefboom met krabbelaar aan de
slaghei en het krabbelrad heeft ook geen vlak stukje. Het schelrad telt dus, nadat het heeft gebeld, meteen
weer door. En waarom dat nou gedaan is kan ik niet echt begrijpen.
Verreweg de meeste schelraderen zitten op het naslag. Het naslag heeft vaak 3 spaken en wordt dus, vooral
als de molen lekker doordraait, nogal snel achter elkaar gelicht. Van uitstuiteren van de hei is op dat moment
zeker geen sprake. Wanneer je dan niet binnen een straal van ca. 2 meter van het schorttouw staat, ben je
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zo een aantal slagen verder. En die slagen die bij het ene paar te veel zijn gegeven worden bij het volgende
paar dus te weinig gegeven.
Stel je voor: je trekt net het roerwerk op om het meel van het vuister te halen, hij belt, wat doe je? Wanneer
je eerst die bulen vult en je hem daarna schort, ben je weer te laat. Dat roerwerk laat je ook niet zakken,
anders verbrandt de boel weer. Laat staan als je net boven bent (kruien, zwichten, smeren). Immers,
waarom zou dan anders dat vlakke stukje bij een doorsnee schelrad er zitten? Die zit daar natuurlijk niet
voor niets! Die voorkomt, naar mijn idee, dat als je een paar klappen over schel heit, dat dat voor het
volgende paar niet uitmaakt. Het is m.i. ook niet zo dat bij het maken van een schelrad het loshei gedeelte
veel extra werk gaf. Natuurlijk wel een extra schijf, maar niet bijzonder veel werk t.o.v. een slaghei
krabbelrad waarbij tandjes uitgerekend, getekend en gezaagd moeten worden. Het lijkt mij in de praktijk toch
prettiger te werken met ook zo een loshei schijf.

Theorieën.
Een theorie is dan al gauw: zouden ze dus koeken geslagen hebben waarbij ze het schelrad meerdere keren
rond lieten gaan. Dus lieten ze bijvoorbeeld het schelrad niet 1 maar 2 maal bellen. Maar volgens mij blijft
het ook bij een theorie; als je een rad met 50 tanden (slagen) hebt, dan worden er dat dus meteen 100, wat
me wat veel lijkt.
Weer een andere theorie is dat het wellicht te maken heeft met het persen van cacao. En dat ook het
plaatsen van schelraderen bij het voorslag te maken heeft met het slaan van cacao. Want de bij mij bekende
schelraderen die de afwijking hebben, zitten in de kaploze molen De Os, de wateroliemolen van Eerbeek en
in De Ooijevaar. Aan de originaliteit van het exemplaar in Eerbeek wordt ernstig getwijfeld. De Os en de
Ooijevaar hebben een schelrad bij het voor- en bij het naslag, beide molens hebben in hun laatste
productiejaren cacao geperst. Drie van de vier schelraderen in deze molens hebben alleen een verbinding
met de slaghei (1 hefboom met krabbelaar dus). Eén van die vier (een Os schelrad) is een aangepast rad.
Deze is oorspronkelijk een normaal schelrad geweest (dus met slag- en loshei inrichting), maar daar is op
een bepaald moment op het vlakke gedeelte van de slaghei-schijf een extra tandje gezet en telt nu ook
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gewoon door! (zie foto van het extra tandje) Het loshei gedeelte op dit rad heeft volgens mij dan ook geen
functie meer.
Verder is het schelrad van het naslag van De Ooijevaar heel opmerkelijk. Deze zit weggewerkt tussen een
achtkantstijl, een korbeel en een
bintbalk. Dit schelrad bestaat uit 2
raderen. Als de ene rond is (met 10
tanden) gaat een klein rad (met 5
tanden) één tand verder. Het
grotere rad gaat dus 5 keer rond
voordat het belletje, dat op het
kleine rad zit aangesloten, belt. Dat
kon daar even niet anders omdat
een normaal krabbelrad te groot zou
zijn voor deze driehoekige ruimte.
Dus: wie kan er met een praktische
verklaring komen waarom doortel
schelraderen gemaakt zijn en of het
verband houd met het slaan van
cacao?
Reacties, dan wel oplossingen
mogen naar de redactie van de
Olienoot. Die worden dan afgedrukt
in het volgende nummer.
Matthijs Ero
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Detail met de ‘implantaten’ oftewel de ingeschroefde tanden op het
schelrad van De Os.

De laatste West-Vlaamse olieslagers op de praatstoel.

deel 2

(fragmenten overgenomen uit Molenecho’s, Vlaams tijdschrift voor molinologie 23 ste jg., nr 3 auteur Alfons
Theunick)
G. Vande Ginste: Onze windoliemolen is afgebroken in 1906-1907, maar ik ben er weinig in geweest. Het
was een stenen molen met een galderie. De pletterstenen stonden beneden in een aangebouwd magazijn.
De stenen die er nu (12) nog staan in de olieslagerij, zijn afkomstig van de windmolen. Dat zijn blauwe
steens (13), een soort arduin. Als ik in 't college was te Roeselare zijn er hier een keer een paar mannen
geweest, één ervan heette Reynaert en de andere Catrysse, om die kantstenen weer bij te kappen. Ze
waren te ver versleten: de legger werd effen gekapt en ook de lopers.
A. Declercq: Per gang werd een klik (14) van zo een 60 à 80 kg onder de pletterstenen uitgegoten. Het
duurde zo wel een 50-tal minuten voor dat het zaad goed geplet was. 't Was te zien (15) hoeveel enden men
droei (16) natuurlijk. Dat geplette zaad ging dan naar het fornoois (17), gelijk of dat wij zeggen. Het fornoois
werd altijd gestookt met kolen. Wij voelden wel wanneer het zaad warm genoeg was. Ik denk zo'n 60 à 70
graden. Dan ging dat in zakskes van malfil. De laatste keer hebben wij malfil gekocht bij een zekere
Vandeputte in Moeskroen, die zijn bedrijf stillegde. We konden daar een partij nieuwe stampzakken kopen.
Malfil was altijd duur om in te kopen.
Koolzaadolie was vooral lantaarnolie. Lijnzaadolie verkochten we vooral aan de schilders en de zeepzieders.
Komeinezaadolie was ook bestemd voor de bollantaarns. Komeinekoeken waren gezocht als bemesting
voor de vlaschaard. Hier heeft er nog een rossekot gestaan in 't magazijn. Dat weet ik nog, dat mijn vader
met peerden (18) lijnzaad gebroken heeft, als 't niet waaide. Ik ben gestopt met olieslaan door de
concurrentie met de grote olieslagerijen en de verminderde vraag naar lijnzaadkoeken. Vroeger waren lijnzaadkoeken het enige krachtvoer dat de boeren konden kopen.
J. Soubry: Omstreeks 1910 hebben de Leuridans te Zonnebeke opgehouden met olie te slaan in hun
stampkot. Wél bleven ze handel drijven in koeken die bij ons werden aangekocht. Sedert omtrent 1900
hadden we immers hydraulische persen. Het stampkot te Zonnebeke werd dan alleen nog gebruikt om
39

koeken te pletten tussen de pletterstenen. Niet alleen de hydraulische persen waren de oorzaak dat vele
kleine olieslagerijen één na één verdwenen, ook de sterk verminderde vraag naar lampolie van organische
oorsprong zat daar voor een goed deel tussen. De petroleumverlichting werd algemeen.
J. De Brabander: In ons ouderlijk huis was er een "provisiekamer" ingericht waar steeds een voorraad
oliebrood stond om de geburen te bedienen als ze kwamen om een zakske koekepoere voor de geete (19)
of om een stoop (2 liter) of een kanne (1 liter) olie. De pulle (20) met "olie geslegen zonder water of vier"
(21), bestemd voor Elodie van Bruuntje Bekens, die er haar oogzalfjes van maakte, had daar ook haar
plaats, benevens een grote kuip waarin olie geklaard werd om er een bijzondere lampolie van te maken. in
de grond (22) van die kuip werd een laag kroten (23) gelegd, ook "stoppe" geheten, omdat buizen fitters
graag stoppe gebruiken om verbindingen hermetisch af te "stoppen". De olie die in die kuip werd gegoten,
was vooraf bewerkt met vitriole (24). Daar werd die olie volledig klaar. Maar hoe fijn het in zijn haak zat,
hoeveel "acide" er gebruikt werd en hoe ze dan verder de onafgewerkte vitriool uit de olie verwijderden, dat
kan ik mij niet meer herinneren.
M. Loncke: Wij lieten soms olie klaren als we dat speciaal gevraagd werden. Zulke geklarifieerde (26) olie
diende alleen voor lampolie. Ik geloof dat ze die olie klaarden in de Spanjemolen te
Roeselare.
(12) in 1977, jaar van het gesprek
(22) bodem
(13) stenen
(23) vlasvezels ongeschikt voor de spinnerij, vezelafval, vlashede
(14) kwak
(24) vitriol H2SO4
(15) het hing er van af
(25) zwavelzuur
(16) hoe vlug de molen droei
(26) gezuiverde
(17) zie noot 3 olienoot 1
(18) paarden
(19) geit
(20) pul, kruik
(21) olie geslagen zonder water of vuur = droog en koud geslagen
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Anna’s verleden
In Nijmegen vinden we aan de Hatertsweg de Annamolen, een forse korenmolen die onder ander furore
heeft gemaakt door tijdens de laatste vierdaagse mee te ‘lopen’ gedurende alle dagen en nachten van het
festijn. Als gastmolenaar heb ik daar ook een nachtje doorgehaald en aangezien de windrichting en de
kracht constant bleven was er wat tijd om het binnenwerk eens wat nader te beschouwen. De Annamolen
heeft namelijk ook enige tijd een oliewerk gehad.

Een verdwaalde potplaat:
Na het olietijdperk is de molen van beltmolen veranderd (en verhoogd) waardoor het nu een stellingmolen is.
Bij deze operatie zijn een aantal bintbalken mee naar boven verhuisd. In deze bintbalken zijn nog veel kepen
te vinden die te maken hebben met het olieverleden. Maar allereerst was daar het grootste wonder, namelijk
een nagenoeg gave potplaat. Een potplaat vormt de bodem van een appelpot (of stamperpot) en deze was
ongeveer 6 cm dik en 19 cm in doorsnede. Over potplaten en het aanbrengen daarvan valt meer te lezen in
Viere Voor van Gerrit Husslage. De potplaat van Anna lag gewoon op de vensterbank van het raampje naar
de stelling. Let wel; een raampje en een vensterbank die vóór de verhoging van de molen niet eens
bestonden. De ogenschijnlijk waardeloze potplaat, die slechts door weinigen zal worden herkend als
onderdeel van de olieslagerij, had bij meer dan één gelegenheid bij het oud ijzer terecht kunnen komen. De
oliemolenfunctie is immers al bijna een eeuw lang verdwenen. Maar gelukkig is dat niet gebeurd.

Veelbewogen geschiedenis*:
De Annamolen heeft een veelbewogen geschiedenis. De molen is oorspronkelijk gebouwd als vervanger
voor een poldermolen in Wamel. De molen bemaalde samen met 5 andere de molenpolder, nabij Alphen
a/d Maas. In 1848 werden de molens te koop aangeboden in een krant, met als gevolg dat de opstal van
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de Oudendijkse Molen voor Fl. 14850,- werd verkocht aan P.Van den Heuij, olieslager uit het buurtschap St.
Anna. In 1848 diende deze P. van den Heuij een verzoek in bij de koning om een wind-oliemolen te mogen
bouwen en uit de notulen van 2 augustus 1848 van de Raad van Nijmegen blijkt dat hij die vergunning
kreeg. De 'Oudendijkse Molen' kreeg in het buurtschap de naam van de dorpsheilige, en heette voortaan de
'St. Annamolen'.
De molen werd op een berg / belt gezet, en was vanaf die tijd dus een Beltmolen. Hoelang de molen olie
heeft geslagen is onbekend. Wel word in de tweede helft van de 19e eeuw Th. Janssen als eigenaar
genoemd, die de molen in 1905 liet onttakelen (d.w.z. het verwijderen van staart, gevlucht, en complete
binnenwerk). Vanaf het begin van de zeventiger jaren werd gesproken over restauratie en op vrijdag 29
oktober 1976 werd het gerestaureerde achtkant weer op de 4 meter verhoogde onderbouw geplaatst.

Twee keer grondig verbouwd:
De Annamolen heeft dus minstens twee keer een grote verandering ondergaan. Allereerst in 1848 de
verhuizing/verbouwing van polder tot (koren en) oliemolen en later een transformatie van belt naar
stellingmolen. Nu is het te verwachten dat de molen in 1848 van een aantal extra bintbalken werd voorzien
om het oliewerk te kunnen aanbrengen. De wentelas en de koningspil werden door de toegevoegde bintlaag
gedragen. Deze extra balken zijn in de molen gemakkelijk terug te vinden want hun uiterlijk wijkt nogal af van
de rest, ze zijn enigszins wankantig. Bij de verhoging van de molen in 1976 zijn ze opnieuw als bintbalken
gebruikt, zij het dat hun onderlinge positie is veranderd. Ze liggen nu paralel aan elkaar ter hoogte van het
ondertafelement van het achtkant waarbij de diverse kepen naar onderen of naar opzij zijn gekeerd.

Wat kunnen we verwachten?
Als we ons beperken tot de bintlaag van een oliemolen direct onder de wentelas dan kunnen we, afgaande
op wat we tegenkomen op de nog bestaande molens, het volgende verwachten. Allereerst de stijlen
waartussen de wentelasstenen zijn opgesloten. Dit geeft twee stijlen en een schoor per steen in de vaste
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legeringsbalken (vergelijkbaar met keer en weerstijl bij de bovenas). Midden tussen beide wentelasstenen
staat de bok of de stoel die de koningsspil moet dragen. De koningspil kan immers niet dóór de wentelas en
moet boven de wentelas opgevangen worden met een spilkalf. Ook kan men de pollen van de overwerkers
terugvinden evenals een sparing voor een roerstok. Dit zijn althans de sporen die in Nijmegen nog duidelijk
zichtbaar aanwezig zijn.

Nog meer:

vaste bintbalk met daarop twee losse bintbalken en de bok
met spilkalf en wervel voor de koningspil. In het hart van de
tekening de wentelas met het omsluitende raamwerk
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Leuk detail is dat de steenwervel
nog op de originele plaats aanwezig
is en zelfs nog compleet is met
scharnierpunt en al…In het midden
van de steenwervel is de uitsparing
van de steenspil nog goed zichtbaar
waarbij de ingelaten blauwe steen
nog deels aanwezig is. Het
scharnierpunt van deze wervel zit
overigens rechts (gezien met de rug
naar de koningspil) waarmee deze
molen zich schaart onder de
rechtsdraaiende
steenwervelmolens. (bij nagenoeg
alle oliemolens kantstenen vinden
we het scharnierpunt links en
daarmee zijn het linksdraaiende
steenwervelmolens. De reden
voor dit verschil ontgaat mij tot nu
toe)

Systemen:
Bij een molen met gecombineerde functies zijn er minstens twee systemen van aandrijving voor de
olieslagerij. Hoewel een goed gesmeerde wentelas niet veel kracht vraagt is het toch wenselijk om deze uit
te kunnen schakelen als de olieslagerij niet gebruikt wordt. Vooral als het olieslaan ‘in campagne’ werd
verricht. Één systeem maakt gebruik van een extra oliekoning die wordt aangedreven vanaf het spoorwiel.
Dit werkt net zo eenvoudig als het in en uithalen van een koppel (platte) stenen. Ofwel met een losse neut,
ofwel met een beweegbare ijzerbalk. Het nadeel van dit systeem is dat het een extra overbrenging onder
aan de oliekoning noodzakelijk maakt. Dit systeem is nog te zien en wordt gebruikt in de oliemolens van
Roderwolde en Deurne.
De andere methode maakt gebruik van een koppeling
in de koningspil. In dat geval bestaat de koningspil uit
twee delen waar in de top van de onderkoning de
taats van de bovenkoning is gevat. Middels een
houten raamwerk om beide spillen die met klossen
gekoppeld kunnen worden ontstaat één koningspil die
de olieslagerij aandrijft. De molen van Rijssen heeft
die koppeling nog in bedrijf.
Een dergelijke constructie maakt het noodzakelijk dat
de onderkoning tegen slingeren wordt beschermd
door het aanbrengen van een bril. Twee evenwijdige
balken die met een halfronde uitsparing tegen elkaar
aanliggen en de koning omsluiten. De koning is ter
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plaatse voorzien van schenen om slijtage tegen te gaan. Bij het verwijderen van deze constructie blijven de
kepen voor de bril achter in de bintlaag onder het spoorwiel. In Nijmegen zijn deze kepen makkelijk te vinden
waardoor je kunt concluderen dat het oliewerk via een doorlopende koningspil werd aangedreven.

Versprongen vuisters
Als we de opgenomen maten in een tekening zetten en dit combineren met de andere gegevens kunnen we
komen tot de volgende conclusies over de inrichting van de olieslagerij in Nijmegen.
•
•
•
•

De olieslagerij werd aangedreven door een doorlopende koningspil die hoogstwaarschijnlijk een
koppeling heeft gehad.
De vuisters waren verschillend van grootte (een roerstok ging dóór een bintbalk de andere schampte er
langs). De vuisters stonden 6.5 meter uit elkaar en 1.1 meter uit de hartlijn.
Gezien de aanwezigheid van 2 vuisters en een potplaat was de molen ook uitgerust met stamperpotten.
De molen was uitgerust met kantstenen met een vrij lichte steenwervel.

Zoals de Annamolen zullen er ongetwijfeld nog tientallen molens zijn met sporen van een verdwenen
olieslagerij. Met een beetje voorstellingsvermogen zijn deze sporen te combineren waardoor een mogelijke
reconstructie te maken is. Dit is niet alleen een leuk tijdverdrijf maar het geeft ook inzicht in hoe olieslagerijen
waren ingericht.
MD,MB

*

gegevens afkomstig van de website http://home.planet.nl/~pete4372l
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Oliedom
•

Er komt een gezin in de molen. Vader weet veel van molens af en begint te vertellen wat er te zien is.
‘Kijk, dit is nou eikenzaagsel’ zegt hij tegen de kinderen, ‘dat wordt hier vermalen en daar verbrand’
terwijl hij naar het vuister wijst. Zoonlief heeft de folder gelezen en zegt ‘pap, dit is toch een oliemolen,
dan moet dat toch lijnzaad zijn!’
Zegt de vader: ‘welnee joh, wat weet jij er nou van, dat is houtmeel! ‘Toen de molenaar hem adviseerde
om net als zijn zoon de folder maar eens te lezen, besefte de man dat hij als een gieter afgegaan was.

•

Er staat een man met een 5guldenmunt in zijn hand bij de kantstenen en vraagt zich hardop af: zal die
plat worden als ik hem er onder leg?

•

Het lijnmeel lag op het vuister te warmen. Een bezoekster die dat zag zei: wat ruikt dat lekker. De
molenaar zei dat het nog lekkerder werd bij een graad of 35. O ja, zei de vrouw, dan wil ik het wel eens
proeven. De molenaar pakte even later een handje warm meel om het aan de bezoekster te geven. Wat
gebeurde, ze begon uit zijn hand te eten!
Met dank aan Bernard Thie van de Bonte Hen

•

De Ooievaar is lekker aan het olieslaan als de excursie voor moleneigenaren op bezoek komt. De
molenaar staat op stelling als een bezoekster hem toeroept en vraagt of er misschien iets los zit want ze
hoort zoveel lawaai…!
MA
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(In het weekblad De Molenaar verscheen in nummer 48, van dinsdag 28 november 1967, op de bladzijden
1379 en 1380 de volgende bijdrage van Gerrit Husslage. Ik heb de vrijheid genomen enige kennelijke
drukfouten te herstellen. MB)

Het “blok”
Het meest belangrijke onderdeel van een oliemolen is het “blok”.
Laten wij eens trachten te verduidelijken wat het blok nu eigenlijk is en wat er mee samenhangt.
Oorspronkelijk was het blok een enorm zware balk, ongeveer 75 bij 75 cm. liefst met een worteleinde er aan
dat veelal niet verwijderd werd maar zo werd gebruikt. In dat blok was een gat gehakt ongeveer 1,30 meter
lang en, met enige variatie, 20 cm breed. In dat gat werd door heien de wiggen geslagen die de olie
uitpersten, Men begrijpt dat hierin soms een enorme spanning kon optreden.
Als bewijs hoe groot die spanningen soms waren het volgende. In de tijd van hoge cacaoboterprijzen zagen
sommigen er wat in de uitgeperste cacaokoeken, die toch met druk van 350 atmosfeer waren uitgeperst, nog
eens te vermalen. Ze wisten er op die manier nog 1 % uit te persen.
Die enorme spanningen werden natuurlijk ook op het houten blok overgebracht, dat wel bijzonder goed in
elkaar moest zitten. Dit kon natuurlijk niet alleen op de samenhang van het hout aankomen. Zeer zware
banden hiervoor moesten dit versterken, soms 1 ½ duims of 2 duims vierkant ijzer. Dit waren zgn.
schinkelbanden met op iedere hoek een zware spie, spijl zeiden wij.
Ook waren er platte banden van ¾ of 1 duim bij 4 duim. Deze banden grepen in 't midden in elkaar, zoals
roedebanden, en werden ook weer met zware spijlen vastgewigd. Al heel gauw deden zich met die houten
blokken moeilijkheden voor. Ergens vond ik, dat al ruim twee en een halve eeuw geleden met het olieblok
van de “Vergulde Haan” aan de Kalverringdijk bijna niet te werken was omdat het lek was.
Om een en ander te verhelpen werd soms een geheel nieuwe bodem in zo'n blok gemaakt. Een andere
maal werd het gehele eindschot uit zo’n houten blok gewigd. Dan maar weer zware steunijzers dwars door
het blok gewerkt om uitwiggen te voorkomen. Hoe warriger zo'n eindschot was, hoe sterker, vandaar dat
men de worteleinden er aan liet zitten.
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De man die met dit blok werkte werd, heel verklaarbaar, de blokmaalder genoemd. Nu had iedere oliemolen
twee blokken, het voorslag blok en het naslagblok. Het voorslag blok diende uitsluitend om de olie te persen
en het naslag voor het restant olie en voor de rest om verkoopbare veekoeken te vormen. Omdat de man die
met het voorslagblok werkte ook de stenen bediende, werd deze man steenknecht genoemd. Dit om
onderscheid te maken met de man die met het naslagblok werkte, de meesterknecht, die altijd de
blokmaalder genoemd werd. '
In het begin van de negentiende eeuw ging de techniek zo vooruit, dat men het ijzergieten beter onder de
knie kreeg. De een of andere molenmaker maakte een gietmodel voor een ijzeren laad en zo een werd nu
gegoten. Ik noemde het een laad maar dat was het nog niet helemaal want toen die ijzeren laad klaar was
werd hij volledig in het oude blok ingehakt en wederom door banden omsloten zodat het “voor het oog van
de buurvrouw” nog altijd een houten blok leek. Een dergelijk samenstel is nog altijd te zien, en zelfs nog in
bedrijf, in de molen “De Zoeker”, waar men aan het einde van het blok nog een prachtig worteleinde kan
zien. Anderen wilden hier nog niet direkt aan en versterkten het blok met zware gesmede banden die om het
gat, de laad, werden ingehakt. Weer anderen, bijv. in “De Poelsnip”, lieten zware banden gieten. Deze waren
10 x 15 cm dik, één onder en één boven Toen er evenwel “stoomlaaifabrieken” kwamen, stapte men van
alles radikaal af en werden er laden gegoten waaraan ook een voorkant zat waarop de haren en koeken
worden gevormd en ingestoken, Nu was het eerst oprecht een ijzeren laad, twee van dergelijke laden zijn in
“Het Pink” te zien. De enkelwerks oliemolen “Het Viooltje”, die eigenlijk een zogenaamde henniphoeksmolen
was, had tot het einde toe een volledig houten naslagblok.
Het ijzervak (oppervlak? MB) in de laad waarlangs de gevulde haren naar binnen gleden, moest natuurlijk
spiegelglad zijn. In de tijd dat de molens gebouwd werden kende men nog geen ijzeren schaafbanken. De
grotere smeden die dit ijzerwerk maakten, hadden dan ook allen op of bij hun smederij een windmolen met
roeden van ongeveer 10 meter lengte, die een zandslijpsteen dreef waarmee een en ander spiegelglad werd
geslepen. Later, toen er metaalschaafbanken kwamen, namen die het werk over. Hoewel na het inwiggen
het toch weer gepolijst moest worden, De wiggen, in molenmakerstaal beitels, die door de heien in de laad
werden gedreven en losgehaaid, hadden bijna allen een verschillende schuinte. Werd er veel vet goed
verwerkt dan was 'n schuine slagbeitel gewenst. Was hij flink schuin en werd er mager goed verwerkt, dan
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pakte hij niet. Dat wil zeggen de voorslag- hei sloeg hem neer. Dit kon zich zeer geruime tijd herhalen en
bijgevolg produceerde de hei in die tijd niets. Dan gebeurde 't dat na 'n aantal mislukkingen de losbeitel
begon te zakken, dan moest er direkt worden los gehaaid, anders liep de laad vast. Men begrijpt dat het voor
een olieslager lang geen pretje was te werken met een laad waarvan de beitels te schuin waren. Ze konden
echter ook te kort zijn. In zo'n geval grepen ze onmiddellijk, ploften geen enkele keer terug maar de
slagbeitel begon zeer snel te zakken en het gevolg was, het niet al te best stuiten van de “haai”. De
slagbeitel liep zo snel door dat hij op de bodem de laad maar half raakte, toen wel stuitte maar geen olie
meer haaide. Die kregen ze er op die manier niet uit. En dat gaf dus alle aanleiding vroeg of laat de haai te
breken. Het was voor eer molenmaker een hele toer de juiste schuinte van de beitels te vinden in verband
met het zaad of goed wat meestal werd vermalen Een goede steenknecht of blokmaler moest de wijdte van
zijn kamers, dit is de ruimte tussen de jaagijzers en de wangijzers, dus het “gat” waarin de te maken koeken
worden gestoken, zo afstellen met kamerhoutjes onderin en kussendopjes bovenin dat het zgn. haar met
inhoud, dus een gevulde buil werd er ingeschoven dan nog even voorzichtig nazetten en voelen of het haar
wel neerstond. Was dat niet het geval dan zette het haai met leer in de breedte uit en was na een poos zelfs
niet meer neer te krijgen. Duurde dit lang dan ging zelfs het haar uit elkaar en de kanten er af.
Wie wel eens een goede olieslager aan het werk gezien heeft, verbaasd zich er over, hoe licht die man
werkt. Alles lijkt vanzelf te gaan. Zie dan een onbekwame olieslager het haar meerdere malen neerzetten
waardoor het losse meel in de buil naar beneden zakt. De te malen koek krijgt een ringvorm. Het laadgoed
(de beitels en heien) kan dit niet verwerken en slijt van onderen enorm. Men begrijpt dat het nog niet zo
gemakkelijk was een goede olieslager te worden. De een die leerde het spelend in enkele dagen en anderen
hebben het hun hele leven niet onder de knie kunnen krijgen. Het bleven knoeiers en stumpers.
Voor molenmakers gold hetzelfde. Sommigen waren zeer geroutineerd hierin en anderen bleven maar
overal aan prutsen en leerden het nooit. Ze hadden aan vastzittende laden geen gebrek en dan ben je nog
niet klaar om zoiets los te krijgen. Maar al met al kunnen wij vaststellen dat aan het woordje “blok” heel wat
vastzit.
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Op bezoek bij de Noordmolen te Delden.
We hebben in Nederland momenteel 4 wateroliemolens,te weten Eerbeek, Eindhoven, de Oostendorper
watermolen in Haaksbergen en de Noordmolen in Delden. Op een mooie zonovergoten winterse zondag in
februari bezochten MB en ik deze laatste molen en maakten een foto van de aanwezige molenaars. We
namen de uitnodiging aan om in de Wendezoele (een musemboerderij) onder het genot van koffie en
krentewegge, een vraaggesprek te houden.
Stichting Twickel, die een kasteel, een houtzaagmolen, de Wendezoele en een bos bezit, is ook eigenaar
van de Noordmolen, een onderslagwateroliemolen. De eerste schriftelijke vermelding dateert uit 1347. De
bijbehorende korenmolen is tussen 1825 en 1830 afgebroken.
In 1988 vatten de noabers (de naaste buren) het plan op om de vervallen molen te restaureren. Na de
restauratie in 1990 werd gezocht naar vrijwilligers die, in de vorm van een werkgroep, de molen zouden
kunnen exploiteren voor de stichting van het landgoed Twickel.
Een van de naobers werkte bij de HSA. Daar was een woensdagavondhobbyclub voor personeel. De
meeste deelnemers daarvan wilden wel meedoen met de exploitatie van de Noordmolen en zo kon worden
geput uit een bron van enthousiaste techneuten. Via het draaischema worden de olieslagers 15 x per jaar
ingeroosterd. Moesten aanvankelijk mensen gevraagd worden om molenaar te worden, op dit moment is er
een wachtlijst. Een nieuwe vrijwilliger loopt een tijdje mee en wordt zo ingewerkt, want al doende leert men.
De werkgroep gebruikt een eigen handboek met daarin veiligheidsvoorschriften en arbo-richtlijnen. Vrijwel al
het onderhoud wordt door de uit 14 leden bestaande werkgroep zelf gedaan. Indien nodig, wordt
molenmaker Wintels ingeschakeld. De samenwerking met de eigenaar is zeer goed.
Stichting Twickel draait niet alleen op water, zoals in het geval van de Noordmolen, maar juist ook op
vrijwilligers. Elke laatste zondag van het jaar worden er oliebollen gebakken voor de vrijwilligers en de
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bezoekers en dan wordt ook glühwein verkocht. Er wordt midwinterhoorn gespeeld en een mannenkoor
treedt op. Avonds is er voor de medewerkers een stamppotbuffet.

We maken kennis met de olieslagers
Bertus Hodes, penningmeester van de werkgroep, is sinds 1995 vrijwilliger. Kent vanaf zijn jeugd de molen
al en greep met beide handen de kans om in de maalploeg te komen. Heeft als kleine jongen al rondom de
molen gecirkeld en heeft ook vast wel eens op het rad gezeten.
Geniet het meest van het ontvangen van groepen. Vindt het fijn om een willige luisteraar mooie verhalen te
geven en respons te krijgen en geniet daarna van het gerinkel in het molenpotje. Houdt van de gezelligheid
met collega’s.
Henk Westenberg, de secretaris, is sinds de heropening op 10 mei 1990 vrijwilliger. Heeft goede
herinneringen aan molens, zijn grootouders woonden naast De Hoop te Almelo. Vindt het mooi om met
mensen om te gaan en denkt en hoopt dat ze iets doen met de informatie die hij geeft. Houd van groepen
schoolkinderen, buurtclubs, familiereünies. Geniet als hij een aanvankelijk afwachtende groep steeds
enthousiaster ziet worden.
Jan Fokkes, vrijwilliger sinds 10 mei 1990. Vindt het oude werktuig aantrekkelijk en ook de omgeving. Verder
is er altijd publiek en is de samenwerking met Stichting Twickel zeer goed. Vindt het het mooist als de schuif
opengaat, het water onder het rad begint te stromen en het spul in beweging komt.

anekdote
Er gaat nog een leuk verhaal in de Noordmolen.
In de tijd dat er nog entree werk geheven, kwam er regelmatig een oud kereltje de molen in zonder te
betalen. Hij bleef dan een tijdje kijken en ging weer weg. Op een keer kwam hij binnen en vroeg: ‘wat
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stoken jullie in het vuister?’ De molenaar antwoordde: ’ hout of turf en ook wel oude kereltjes die niet
betalen’...
e

e

Openingstijden: 1 en 3 zondag van de maand van 13 - 16 uur. Verder in de maanden juli, augustus en
oktober ook op de maandag en woensdag.
MA

De molenaars bij het
onderslagrad, v.l.n.r.
•
•
•
•
•
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Jan Fokkes
Henk Westenberg
Wim ter Schegget
Bertus Hodes
Jan Schutte

Restauratie Wateroliemolen Coll,
Na jaren van tekenen en berekenen door de heer P. van Bussel zijn afgelopen maand, de werkzaamheden
in de oliemolen gestart. De Collse watermolen is een zogenaamde dubbele watermolen, aan de ene kant
van de beek de korenmolen en aan de andere de oliemolen. De restauratie van de oliemolen is in fases
uitgevoerd. Na het waterrad (1998) volgt nu de inrichting van de oliemolen. Molenmaker Beijk uit Afferden
(Limburg) heeft het grootste gedeelte van de oliemolen op de werf gebouwd. Daarna is het met een
dieplader naar de molen gebracht.
Vervolgens zijn de onderdelen naar binnen gebracht en met een kraan door het dak op zijn plaats getakeld.
Als eerste is de bouwkundige constructie
aangepast, vervolgens zijn de wentelas en
diverse wielen geplaatst. In de komende
weken zullen het steenraam en het vuister
gemaakt worden. Ook nog worden de
pletstenen opnieuw vlak gemaakt.
De oliemolen is op ’t Coll rond 1920
verwijderd en zal na ruim 83 jaar weer
bedrijfsvaardig zijn. De opening zal op 24
augustus dit jaar plaatsvinden en zal
worden verricht door de heer Welschen
burgemeester van Eindhoven.
In een volgende olienoot volgt nog een
uitgebreid verslag van de restauratie.
MC
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Het naslag
De molen op de omslag van dit nummer is op de kop af 100 jaar ouder dan “Woldzigt” die op de vorige
omslag prijkte. Het is de olie- en pelmolen te Rijssen en heeft als enige in Nederland deze dubbelfunctie.
Beide functies zijn operationeel en regelmatig in gebruik.
Jan ter Horst liet in 1752 aan de rivier de Regge de olie- en pelmolen bouwen. We weten dat het een van de
drie belangrijkste industriemolens van Twenthe was. In 1913 werd de molen stopgezet en raakte vervallen.
Dit proces ging onafgebroken door tot in 1973 een start werd gemaakt met de restauratie van de ruïne. Het
is niet overdreven te stellen dat de molen voor de dood is weggehaald gezien de foto’s uit die tijd.
De molen is uitgerust als dubbele rechtse oliemolen met twee kollergangen, een krappe en een lome.
Onlangs nog zijn de kantstenen van de grote kollergang opnieuw gerond en gevlakt. Hogerop in de molen
vinden we de pellerij die waarschijnlijk voor de molen van secundair belang is geweest, aldus de molenaars.
Uniek in Nederland is de koppeling die in de koningspil is aangebracht. Een afbeelding hiervan vindt u in het
artikel over “Anna’s verleden” elders in dit nummer.
Bijzonder ook aan deze molen is de gekozen beheersvorm. Door de week is een professionele bemanning
aanwezig die onderhoud pleegt en het bezoek rondleid. Hierdoor is het waarschijnlijk de best onderhouden
molen van Overijssel maar ook de meest toegankelijke. Naast de beroeps is er ook een vrijwillige maalploeg
die voor een groot deel het olieslaan en het pellen voor haar rekening neemt. Dat deze constructie
uitstekend functioneert is evident en het verdient dan ook navolging.
Gegevens zijn met dank ontleend aan het informatieboekje van de stichting Pelmolen ter Horst dat in de
molen verkrijgbaar is.
MB MD
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De olienoot is geschreven voor het olieslagersgilde
Contact:
Ada Meurs
Mark den Boer
Martijn Coenraads
Mark Dwarswaard

Telemannstraat 60 8031 KL Zwolle, 038-4225533 meursdenboer@filternet.nl
Telemannstraat 60 8031 KL Zwolle, 038-4225533 meursdenboer@filternet.nl
Krommenbeemd 6 5641 JX Eindhoven, 06-52612522 magicsound@planet.nl
Hogeweg 91 5751 KX Deurne, 06-22937601 m.dwarswaard@planet.nl
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De oliekelder:
Voor nummer vier van De Olienoot zullen wij de
volgende artikelen uit de oliekelder oppompen.

•

• De Bruinvisch
• De haren (deel 2)
Opvallende zaken op de tekening van
Sipman

Het voorslag
In het oliewereldje is weer veel aan de hand. De foto om de omslag van dit nummer is uit respect voor ons
overleden erelid opgenomen. Na een lang en actief leven is Jaap Kaal, gewezen blokmaalder van De
Zoeker, niet meer onder ons.
Andere zaken dienden zich aan: de harenmakers in Roderwolde en de Zaanstreek zijn druk bezig
en onlangs hebben we zelf voor de rosoliemolen van Erve Kots nog een paar persplanken gemaakt. Deze
molen stond stil wegens mankementen met de aandrijving. Dat is vooralsnog opgelost, al kunnen ze er in
Lievelde nog wel een paar bevlogen vrijwilligers bij gebruiken.
Werkend aan het artikel over de haren bleek weer eens dat er toch wel èrg veel factoren meespelen bij het
goede olieslaan. Een laad vullen met bulen en haren is één ding. Van tevoren de uitkomst van de persing
kunnen voorspellen is vers twee. Om het artikel niet te lang te maken is het in tweeën gedeeld
De vorige olienoot is positief ontvangen. Een oude rot in het molenvak zei: …’er staat tenminste geen onzin
in’. Hetgeen wij -uit zijn mond- als een groot compliment hebben beschouwd.
Heugelijk is het feit dat we een nieuwkomer bij de oliemolens kunnen verwelkomen. Met de opening van de
Collse watermolen is het aantal wateroliemolens in Nederland toegenomen tot 6. De opening ging gepaard
met de nodige festiviteiten in de beste Brabantse traditie. Lees het artikel op p. 85.
Vasthoudend aan onze eigen traditie sluiten we dit voorslag af met de wens dat u veel leesplezier aan dit
nummer van de Olienoot beleeft.
MA MB MC MD
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Ter nagedachtenis aan Jaap Kaal
Tijdens ons laatste bezoek aan de Zaanstreek viel onmiddellijk op dat de
Zoeker een bord uit had. Aanvankelijk dachten we nog aan een ongelukje maar
al snel hoorden we dat het erger was en dat ‘opa Kaal’ of te wel Jaap Kaal, de
gewezen blokmaalder van De Zoeker, overleden was. Het missende windbord
drukte rouw uit. Allengs volgden de andere molens met hun rouw.
Onbetekenend voor de toeristen op de dijk, maar veelbetekenend voor de
ingewijden.
De grote animator voor het behoud van de ambachtelijke olieslagerij was weggevallen. De laatste jaren liet
zijn gezondheid te wensen over maar de geest was nog scherp. Tijdens ons interview van vorig jaar bleek
dat zijn hart nog steeds voor de molens klopte en dat hij deskundig kon vertellen over de kneepjes en de
foefjes van het vak.
Mede aan hem is het te danken dat Oliemolen De Zoeker thans op de Kalverringdijk staat te malen en hij
heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen om dat voor elkaar te krijgen. Het is zeker iets om respect voor te
hebben want lang niet iedereen binnen èn buiten de molenwereld vond het een goed idee. Maar gelukkig
wist hij voldoende geestverwanten te vinden waardoor deze spectaculaire verplaatsing zijn beslag kon
krijgen.
Aan de dijk bestierde hij samen met zijn vrouw de molen. Maar daar waar een vroegere blokmaalder vooral
moest letten op voldoende productie en de kwaliteit van de olie kreeg de familie Kaal er nog een aantal
taken bij. Wat het inhoudt om bezoekers op een veilige en onderhoudende manier door een werkende molen
te leiden weten velen van ons uit eigen ervaring. Soms zijn we wel blij dat molendag slechts één keer per
jaar is. Bij de familie Kaal was het haast iedere dag molendag. Internationale gezelschappen werden
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deskundig ontvangen en rondgeleid. Dat hierbij de productie door moest gaan spreekt vanzelf (waarbij de
olie en de koeken regelmatig op kwaliteit werden getest in het lab van de opdrachtgever). Uit dit drukke
bestaan volgden vele vriendschappen en contacten over de hele wereld.
Voor de verplaatsing naar de Kalverringdijk stond de molen in het Westzijderveld. Jaap schreef dat hij daar
de mooiste molenjaren heeft gekend. Met De Zoeker vrij in het veld, alleen per boot bereikbaar, wijdde het
hele gezin zich aan het molenleven. Met vader Jaap voorop en met zoon Piet direct daarachter. Al malend,
timmerend en werkend aan de toekomst.
Toen de pensioengerechtigde leeftijd daagde werd het tijd om aan opvolging te denken. Als in een sprookje
werd de vader opgevolgd door de zoon die ook alle avonturen met De Zoeker had meegemaakt en er zelf
een groot aandeel in heeft gehad. We weten allen dat de te vroege dood van Piet Kaal een gevoelige slag
voor de familie en vooral ook voor ome Jaap moet zijn geweest.
Helaas hebben we Jaap Kaal maar kort gekend. Vorige zomer hebben we een lang gesprek gehad over de
kleine details van het olieslaan maar ook over de verplaatsingsperikelen van De Zoeker. Steeds viel me
daarbij zijn respect op voor bijvoorbeeld streekgewoonten en verschillen. En de ruimhartigheid waarmee hij
‘vakgeheimen’ met ons wilde delen. Ook was hij niet karig met zijn eigen vragen en vraagtekens over het
proces. Hij dacht met ons mee en dat was een geweldige ervaring. In december stuurde hij nog een brief
(zie de vorige Olienoot). Als olieslager heeft hij veel moeten pionieren en (her)uitvinden. Hij heeft veel
moeten uitzoeken en waar kon hij dat beter doen dan op zijn trouwe kameraad De Zoeker…
We wensen zijn dierbaren alle sterkte toe bij het gemis dat is ontstaan.

MA MB MC MD
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De haren (deel 1)
Haren zijn vanouds omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Hoe ze precies gemaakt moesten
worden was een goed bewaard geheim. Over wie de haren heeft uitgevonden en welke evolutie deze
hebben gekend is mij niets bekend, maar ongetwijfeld zal er altijd -zoals met alles- naar verbetering zijn
gezocht (zowel in kostprijs als in functionaliteit). Gezien het lange bestaan van de oliemolens en hun wijde
verspreiding zullen op meerdere plaatsen harenmakers zijn geweest. De bekende Zaanse harenmakerij
leverde door het gehele land, zoals blijkt uit de bewaard gebleven administratie. Kennelijk was bij de Zaanse
haren de verhouding tussen prijs en prestatie zodanig dat zij zich een dergelijk afzetgebied kon verwerven.
Daar bij mij verdere kennis over de historische ontwikkeling van de haren ontbreekt laat ik het voorlopig bij
het bovenstaande en gaan we over naar de hedendaagse praktijk.
In de tegenwoordig werkzame oliemolens wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van ‘haren’. In de
Zaanstreek gebruikt men het moderne equivalent van gevlochten nylonkoord en sisal. Buiten de Zaanstreek
maakt men gebruik van verschillende alternatieven.
Alvorens de diverse varianten te bespreken wil ik eerst mijn visie geven op de functie van de haren. Kortom;
waarom gebruiken we haren wat doen die haren nu eigenlijk.
1. De meest belangrijke functie is het afvoeren van de vrijkomende olie (drainfunctie). Olie die vrijkomt
moet zo snel mogelijk weggeleid worden om geen barrière te vormen voor nieuwe vrijkomende olie.
2. Afdichting van de lange zijden van de perskamer om te voorkomen dat de buul daar een uitweg vindt.
3. Het op de juiste plaats brengen en houden van de uit te persen massa (de buul met zaad).
4. Houvast geven aan de uitgeperste buul-met-koek zodat deze weer uit het laad getrokken kan worden.
5. Bescherming van de buul.
6. Warmte-isolatie.
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Over het proces / in de perskamer
Tijdens het onder druk zetten van de buul begint de olie
-waarschijnlijk overal evenveel- uit de zaadmassa vrij te komen.
Behalve misschien daar waar de buul en dus ook de zaadmassa,
sterk gekoeld wordt door bijvoorbeeld koud gietijzer. Hoe korter de
weg is die de olie moet afleggen hoe beter. Vrijkomende olie mag
niet opgesloten worden want dit zal een barrière vormen voor
nieuwe vrijkomende olie. Opsluiten van olie is te vergelijken met
het te snel oprollen van een luchtbed.

Het voorbeeld van het luchtbed is het waard
om wat beter te beschouwen omdat het veel
paralellen kent met olieslaan. In een te snel
opgerold luchtbed zal zich nog een grote
hoeveelheid lucht bevinden die alleen met
destructief geweld verwijderd kan worden.
De afvoer is gelimiteerd (het ventiel versus
de beperkte olieafvoer van buul en haren).
Indien de afvoer vergroot wordt door
bijvoorbeeld het luchtbed aan de goede kant
open te knippen kost het leegrollen opeens
bijzonder weinig inspanning.

warmte-isolatie
Ik vermoed dat dit aspect niet zo bekend is. Men zou kunnen stellen dat het Laad warm behoort te zijn
tijdens het persen en inderdaad werden ze in het verleden soms op temperatuur gebracht en gehouden. Op
De Zoeker ligt bijvoorbeeld een ‘container’ die de maat van de perskamer heeft waar gloeiende kool o.i.d. in
1
gedaan kan worden (zie de tekening van Sipman ). Ook zijn er de stoofjes voor onder het laad bekend (o.a.
op De Ooievaar). Waarschijnlijk moeten deze vindingen echter meer gezocht in de natijd van de oliemolens
toen er vaker ‘vreemde’ producten zoals cacao en palmpitten werden verwerkt. Bij de verwerking hiervan is
een hoge temperatuur vereist om het vet vloeibaar te houden.
In de alledaagse praktijk -dus juist niet alle dagen- blijkt het nogal wat tijd te kosten om met gewoon
olieslaan de laad een hogere temperatuur te geven. Veel vaker zal het laad (te) koud zijn en dan is
warmte-isolatie zinvol om te voorkomen dat het opgewarmde zaad ‘schrikt’. Maar ook in vroeger dagen,
toen wel ‘alle’ dagen werd gewerkt zal het juist bij zwakke wind moeilijk zijn geweest om de laden op
temperatuur te houden. Het aantal warme ladingen per uur, die zorgen voor de opwarming van het laad,
was daarvoor te gering. Metingen in het naslag van De Passiebloem hebben overigens aangetoond dat de
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temperatuur in de koek niet of nauwelijks stijgt tijdens het persen dus die factor kan in ieder geval niet tot
temperatuurstijging van het laad leiden. Het moet dus echt de energie van het vuister zijn dat via het zaad in
de bulen het laad opwarmt.

Basisprincipes
2

Uit het onderzoek van de studenten van Windesheim blijkt dat de olieproductie alles behalve recht
evenredig is met de einddruk. Er bestaat waarschijnlijk een ideale einddruk, die overigens sterk afhankelijk
zal zijn van de temperatuur en de samenstelling van het zaad. Maar misschien wel belangrijker dan de
einddruk is het traject waarlangs deze einddruk wordt bereikt.
Mijn stelling is dat een oliemolen is gebouwd om met een minimum aan energie een maximaal economisch
resultaat te boeken. Dat houdt in dat met zo weinig mogelijk druk (= energie), in een zo kort mogelijke tijd
zoveel mogelijk olie wordt gewonnen (als economisch verantwoord is). Hogere druk en langere perstijd zijn
technisch zeker mogelijk maar leiden tot onrendabele bedrijfsvoering vanwege hogere slijtage aan
onderdelen en een lagere productiecapaciteit. Bovendien neemt de waarde van de veekoeken af naarmate
zij minder olie bevatten.
Iedere oliehoudende grondstof vereist zijn eigen aanpak en voorbewerking hetgeen o.a. uit de verhalen van
Jaap Kaal wel is gebleken. Bij het uiteindelijke olieslaan wordt dit voor windmolenaars natuurlijk extra lastig
omdat zij afhankelijk zijn van een wispelturige energiebron. Het ideale traject van de drukopbouw (= de tijd
waarin de einddruk wordt bereikt en de frequentie van de slagen) maar zelden zal worden gehaald.

Veelzijdige haren
Uit de opsomming op pagina 60 blijkt dat haren nogal wat functies tegelijk uit moeten voeren.en dat zij
zonder mankementen dag aan dag onder grote druk werken. Nu zal het niet zo zijn dat bij het ontstaan van
de oliemolens meteen haren van paardenhaar werden toegepast. Ongetwijfeld is hier een lange zoektocht
aan vooraf gegaan. Op een gegeven moment is men zeer goede haren gaan maken die aan alle eisen
voldeden. Geen wonder dat het hoe en wat van deze vinding geheim werd gehouden. Zoals gezegd werden
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bestellingen uit het hele land geplaatst bij de Zaanse harenmakerij. Maar we weten dat ook in België goede
haren werden vervaardigd en ongetwijfeld ook op andere plaatsen.

Waarom paardenhaar
Het paardenhaar als grondstof heeft flink bijgedragen aan het mythologiseren van de haren. Van horen
zeggen weet ik dat alleen hengstenhaar geschikt werd geacht wegens ‘de natuurlijke loop der dingen’.
Merriestaarten waren aangetast door urine, zeker bij wind van achteren. Sisal, dat tegenwoordig soms
gebruikt wordt, voldoet ook goed. Toch kozen onze voorouders voor paardenhaar dat misschien moeilijker
verkrijgbaar was en dat, gezien enige recente proeven, niet zondermeer geschikt is om te benutten. Het
paardenhaar vereist een voorbewerking waardoor het ruw wordt zodat het gesponnen kan worden. Met
name de kennis van het opruwen is verloren gegaan waardoor het basismateriaal van de gevlochten haren,
touw van paardenhaar, niet meer kan worden gemaakt. De manier waarop haren moeten worden gevlochten
en afgewerkt is inmiddels herontdekt en dat heeft geleid tot de haren die in de Zaanstreek al weer tientallen
jaren in gebruik zijn.
Ik denk dat paardenhaar onder meer vanwege de dikte werd verkozen boven andere materialen. Door deze
dikte is het touw dat ervan gemaakt wordt vrij grof. De tussenruimte tussen de haren ín het touw is zodoende
ook nogal groot. Deze ‘tieren’ vormen evenzoveel kanaaltjes waardoor de olie kan vloeien. Naast de dikte
zijn natuurlijk ook de sterkte (drukvastheid) en de slijtvastheid argumenten om voor paardenhaar te kiezen.

Zoeken met de Zoeker
De teloorgang van de harenmakerij liet zich pas goed gevoelen met de heringebruikname van De Zoeker.
Aanvankelijk werd er nog geslagen met ‘oude haren’ van andere oliemolens maar toen die versleten waren
was Leiden in last. Diverse pogingen van derden leverden wel haarachtige voorwerpen op maar die
konden noch in prestaties noch in levensduur niet in de schaduw staan van de echte. Uiteindelijk is de
maalploeg zelf aan de slag gegaan en is men via verschillende experimenten gekomen tot haren van
gevlochten nylon en sisal. Ook heeft men de speciale randslag weer ontdekt en heeft men pennenbank en
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persbank gemaakt. Ooit hopen we hier uitvoerig op terug te komen om recht te doen aan dit pionierswerk
maar ook om de werkwijze nauwkeurig te kunnen beschrijven.
De haren in de Zaanstreek zijn gevat in lange leren omslagen die in drieën gevouwen worden. Deze
driedelige omslagen hebben als nadeel dat ‘onderin’ een leren gootje wordt gevormd waarin olie blijft staan.
Bij het uitnemen van de haren wordt die olie mee omhoog getrokken en komt op de bank terecht. Dat heet
knoeien en –erger– er komt minder olie in de bekkens.
Op andere plaatsen vindt men ook wel haren die alleen aan de bovenzijde door een leren flap zijn
verbonden. Dat heeft als nadeel dat de buul gemakkelijk onderuit kan zakken tijdens het plaatsen in de
perskamer. Maar datzelfde onderuitzakken geld ook voor de olie en dat is juist weer een voordeel.

Een creatief volkje
Olieslagers (waarmee ik de huidige
olieslagers bedoel c.q. een groot gedeelte
van onze abonnees) zijn vaak inventief en
laten al gauw hun handjes wapperen.
Gevolg is dat we op bijna iedere oliemolen
een andere oplossing kunnen vinden die
natuurlijk door de desbetreffende
maalploeg te vuur en te zwaard verdedigd
wordt. Natuurlijk mogen we de bijzondere
haren van De Woldzigt niet vergeten.
Geheel op eigen kracht heeft Janco
Doornbosch afgelopen winter haren ‘zo
groot als schuurdeuren’ geweven van
sisaltouw met een kunststof schering. De
eerste resultaten zijn bemoedigend en zo
worden er nu, voor zover mij bekend, op
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Vlechtwerk aan de haar van Woldzigt

drie plaatsen in Nederland weer ‘echte’ haren gevlochten. Namelijk in de schuren van De Bonte Hen, De
Zoeker en Woldzigt. Het is vermeldenswaardig dat van het ‘geheimzinnige gedoe’ tegenwoordig niet veel
meer te merken is.

Een belangrijk onderscheid
We moeten onderscheid maken tussen de molens waar wordt gewerkt met haren (of haarachtige
4
voorwerpen) en de molens met houten persplanken . Het verschil toont zich onmiddellijk bij het
aanschouwen van de koeken. In het eerste geval zal de koek -als het goed is- precies de vorm van de
perskamer hebben. De koek heeft een rechthoekige doorsnede. In het tweede geval hebben de koeken een
elipsvormige doorsnede en zijn de zijkanten enigszins rond. De vier vrije hoeken van de perskamer dienen
namelijk voor de afvoer van de olie en mogen dus niet met koek en/of buulstof gevuld zijn. Deze manier van
olieslaan gaat ten koste van de capaciteit (omdat de bulen kleiner moeten zijn om de wanden van de
perskamer niet te raken) en stelt zeer hoge eisen aan de treksterkte van de buulstof.
In een volgend artikel hoop ik meer te vertellen over de uitvoering en de eigenaardigheden van die
verschillende haren en ‘schrooien’ die heden ten dage gebruikt worden.
MB

Noten:
1.
2.
3.
4.

Molentekening van Sipman, De Walburgpers 1978.
Veldonderzoek naar drukken en drukverloop op het naslag van De Passiebloem, dec 2002, niet gepubliceerd.
Jaap Kaal heeft voor De Zoeker haren laten maken door Peelmans te Waasmunster in Vlaanderen. Deze haren
voldeden goed maar het bedrijf van Peelmans hield op te bestaan.
In het zuidelijk taalgebied schrooien geheten.
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Reactie op ‘Hangen of Wurgen’
In het artikel Hangen of Wurgen (uit Olienoot nr. 2) wordt geschreven dat het
gewicht van het jaagijzer deels door het kussen en voor een deel door het
fonteinijzer wordt gedragen. Dat deze gewichtsverdeling vrij nauwkeurig moet
zijn, zodat het jaagijzer o.a. in de juiste stand komt te staan na het lossen,
bewijzen de nog aanwezige zgn. ‘kussendopjes’ op het naslag van De Os.
Allereerst is er daar een normaal kussendopje geplaatst, maar men was hier niet tevreden over. Het gewicht
van het ijzer rustte nog teveel op de bodem. Om het ijzer meer door het kussen gedragen te laten worden,
zijn er toen op het houten dopje twee leertjes aangebracht. Dit bewijst naar mijn mening de nauwkeurigheid
waarmee men dit heeft willen regelen.
Wat er verder naar aanleiding van het artikel op te merken valt is het feit dat het voorslag van De Os nog in
het bezit is van kamerhoutjes. Enkele redactieleden van dit blad vonden dit interessant genoeg om hier een
bijgaande foto van te nemen. De reden van deze kamerhoutjes in De Os ligt voor de hand. Hier heeft men
tot 1932, weliswaar op de motor, cacao mee verwerkt.
Tegenwoordig worden de kamerhoutjes nergens meer gebruikt, maar door er over te schrijven en die twee
uit De Os lekker te laten zitten blijven ze bestaan. Het is toch een foefje geweest waarmee nog jarenlang in
oliemolens, en dan vooral in de Zaanstreek, gewerkt is.
Zo is het eigenlijk ook met de vethokken, onlosmakelijk verbonden met oliemolens die cacaoboter sloegen.
In deze gebouwtjes, waarvan er niet één bewaard is gebleven, werd de cacaoboter gefilterd. Omdat
cacaoboter veel eerder stolt dan olie, werden hiervoor speciaal stenen ruimtes bij de molens gebouwd.
Hierbinnen werd dan flink gestookt zodat het er smoorheet was. Dit was dus nodig om de boter vloeibaar te
krijgen. Ook De Kat (voorheen een oliemolen) en De Os hebben dergelijke hokken gehad.
Matthijs Ero
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Reactie op ‘Over schelraderen’ (zie nr. 2 p. 36).
In het artikel over schelraderen van Matthijs Ero werd de vraag gesteld waarom er doortelschelraderen zijn
toegepast en waarom ‘gewone’ schelraderen zijn omgebouwd naar doortelschelraderen. Houdt dit verband
met het slaan van cacao of is er een andere reden voor te geven?
Gerrit Pouw heeft als enige (!) de moeite genomen een uitgebreide reactie te sturen. Hieronder volgt een
citaat. Voorafgaand aan dit citaat schrijft hij over de strikte taakverdeling zoals die bestond in dubbele
oliemolens aan de Zaanstreek* en dat is dan ook de streek waar het vraagstuk speelt. Voor een beter begrip
raden wij u aan het artikel uit de vorige olienoot er nog even bij te pakken.
…’De problemen, zoals genoemd in het artikel voor de schelraderen, waren er dus niet. Iedere man van de ploeg was
verantwoordelijk voor zijn specifieke taak.

Men doet het o.a. nu voorkomen, dat men met het schelrad een verschillend aantal slagen kon instellen al
naar gelang het gewenste eindproduct. Dat is echter niet mogelijk, gezien het eenmaal aangebrachte telrad
met een vooraf aangebrachte aantal tanden. Wilde men dit wijzigen, dan was men verplicht de gehele zaak
uit elkaar te halen en een ander telrad aan te brengen.
Dat is ook de reden, dat er doortel-raderen zijn op molens, die veel verschillende soorten olie sloegen,
bijvoorbeeld de kleine locale wind- en/of watermolens, die geen naslag hadden. Deze doortelraderen waren
m.i.z. wel voorzien van een verstelbaar pennetje of een hefboompje in de e.o.a vorm, die de schel in werking
stelde. (zie b.v. het vlaamse telrad in het tweede deel van van Zadelsteen tot zetelkruier , p. 60, dat is zo'n
doortelrad waarvan de schel zeer nadrukkelijk te keer gaat daar het bellen wordt veroorzaakt door het over
de staven van een rondsel ratelende hefboompje) ‘…
•

Getuige de bronnen die hij opgeeft waaronder: Over molens der familie Honig van Boorsma, Zaansche
Volkstaal van G.J.Boekenoogen, De strijd om de Eenhoorn van Cor Bruijn, Windmolens van Husslage,
Oud Zaansch Molenleven I & II Boorsma en Verbond met de wind van K.A.Knaap.
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Over een Franse olijfoliemolen
Ik kwam enige tijd geleden enkele tijdschriften tegen uit de tijd van
mijn geboortejaar. Als geïnteresseerde in molens heb ik alles er
zorgvuldig uit gehaald en opgeborgen in mijn knipselarchief. Een
interessante foto van een water(rad)molen viel me daarbij meteen op.
Vooral het grote, stalen rad tegen de ooit eens zorgvuldig
gepleisterde muur van het molengebouw trok mijn aandacht. Het
opschrift op de muur boven de deur ‘Moulin Huile’ bracht mijn lessen
Frans van de MULO in herinnering. Zei de leraar ooit niet: ‘Later kun
je die vreemde taal nog wel eens goed gebruiken, bij reizen naar het
buitenland of als je eens iets in die taal onder ogen krijgt.’ Ja, ja,
pubers hadden daar niet echt een boodschap aan, maar we volgden
- toen nog wel – gedwee de lessen en achteraf kun je alleen maar
zeggen: ‘die leraar had wél gelijk!’ Voor het blad ‘De Olienoot’ stel ik
de foto’s en het artikel graag voor publicatie beschikbaar. En – zucht
– gelukkig was het in het Nederlands geschreven. Het tijdschrift heet
De Spiegel en het artikel werd geplaatst in het nummer van 27
november 1954.
Gerben D. Wijnja
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‘De hof van olijven’
In Christus’ lijdensverhaal horen wij van ‘de Hof van
Olijven’, wat voor ons Noorderlingen wellicht een vaag
begrip is. De olijfboom is echter van zeer groot belang
voor alle landen rondom de Middellandse zee, want uit de
vruchten wordt de olijfolie vervaardigd, die daar volkomen
onze boter en margarine vervangt. Een heel belangrijk
voedingsmiddel dus! In deze gezegende landen waar het
leven zoveel gemakkelijker voorbijtrekt dan bij ons in het
kille Noorden, vindt
men overal
uitgestrekte
wijngaarden met
eeuwenoude bomen,
die, om een rijke
oogst te kunnen
dragen, vrijwel geen onderhoud vereisen en bovendien zo goed als
geen water nodig hebben. Vooral dit laatste is van belang, want water
is speciaal in de zomer schaars. Ook heel dichtbij, nl. in Zuid-Frankrijk,
is bet gebruik van olijfolie algemeen; de bomen daar zijn meestal meer
dan duizend jaar oud, en men vindt ook nog exemplaren van meer dan
2000 jaar. Dat deze bomen weinig onderhoud vragen, komt de niet al
te vlijtige bevolking zeer van pas. Als de vruchten rijp zijn, slaat men
met stokken tegen de takken en spreidt doeken en netten op de grond
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om zo de vruchten te kunnen opvangen. Desondanks blijft het een
geduldwerkje de vele kleine vruchtjes op te rapen. Jong en oud helpt
hierbij dan ook mee. Ook de minder gelukkigen, die geen olijfbomen op
hun stukje land bezitten, vinden nog gelegenheid te over om olijven te
rapen langs de openbare weg, zoals bij ons de beukenootjes. Met
geduld en vlijt kan iedereen op deze manier nog wel een paar flessen
olie rijk worden. De hoeveelheid vruchten, die men nodig heeft, is niet
gering. 100 kg olijven zijn nodig om 3 kg olie te ontvangen; uit deze
hoeveelheid olijven komt weliswaar ongeveer 6 kg olie, doch de
molenaar krijgt hiervan de helft als loon. . Men vindt hier ook overal
kleine olijfmolens, door waterkracht aangedreven, Sommige heel
primitief, andere iets moderner. Via een waterrad worden door middel
van enige grote houten raderen de molenstenen in beweging gebracht,
die door een grote stenen bak ronddraaien, verticaal in plaats van
horizontaal, zoals bij onze molens in Nederland. De olijven worden hier
verbrijzeld en daarna wordt deze pap in een pers uitgeperst. In de oude
molens geschiedt dit met de hand, in de meer moderne echter
hydraulisch. Bij de molens, die meestal dichtbij een bergbeekje staan,
bevindt zich altijd ook een aantal bassins, achter elkaar in cascade
geplaatst. Het water dat het molenrad in beweging brengt, wordt
daarna door deze bassins geleid. De reeds uitgeperste olijven worden
in deze bassins gewassen, de olie die zich nog hierin bevindt, komt
bovendrijven en wordt door de molenaar met een spaan van het water
geschept, zodat niets van de olie verloren gaat. De olijfolie is uitstekend
van kwaliteit en geeft aan de vele gerechten, die de Provence rijk is,
een speciaal aroma.
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Vlaanderen wint…?
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In het West-Vlaamse Deerlijk troffen we een wel heel bijzonder complex aan. Het is een windoliemolen/
stoomoliefabriek uit 1888. Hierboven ziet u een opname van de aandrijving, en rechts een deel van de
stoommachine. Op p. 71 ziet u 2 koppels pletterstenen en een vuister met maar liefst 6 karen. Op de
volgende pagina ziet u hoe dan ook dat de etagepers 6 bulen tegelijk kan bevatten. Naast de foto van
de molen ziet u hoe de voeding van de stenen geregeld was. Een dergelijk complex die de
overgangsvorm naar de oliefabriek zo mooi omvat komen zijn we in Nederland nog niet tegengekomen
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Blikseminslag bij De Ooijevaar
ste

Op 1 Pinksterdag (8 juni jl.) trokken er over Nederland en aantal fikse onweersbuien. Tijdens één van deze
buien is De Ooijevaar raak geslagen.
Zoals de traditie in de Zaanstreek wil, staan met Pinksteren de molens in het kruis. Gek genoeg koos de
bliksemschicht niet de vlak naast de molen staande en een keer zo hoge fabrieksschoorsteen van de
nootjesfabriek van Duyvis, maar dus het hekwerk van De Ooijevaar. De heklatten waren hier niet tegen
bestand, de onderste heklat (die tijdens de inslag dus boven stond) spatte uiteen. Een gedeelte van de
splinters/brokstukken hebben we 50 meter bij de molen vandaan gevonden. De tweede heklat had niets,
maar de derde weer wel. Daar waren, ook onder het touw waaraan het zeil vast zat, enkele splinters
verdwenen. De schicht is daarna netjes door de bliksemafleider de grond in gegaan.
Mensen aan de overkant van de Zaan hadden het zien gebeuren. Zij hadden de politie gebeld met het
bericht dat ze wisten dat het was ingeslagen en dat er aan de buitenkant niets brandde, maar dat het toch
wel verstandig was er even te gaan kijken. André Koopal, vervent politie-scanner luisteraar en maalploeglid
van ‘t Pink, hoorde dit en waarschuwde ook de molenaars. Ondergetekende was snel ter plaatse. De
reparatie van het hekwerk wordt een verzekeringskwestie.
Bijzonder is het om te melden dat ook De Gekroonde Poelenburg in een jaar tijd 2x(!) is raakgeslagen door
de bliksem. Ook van het daar beschadigde hekwerk is bar weinig teruggevonden. Het heerste even in het
Zaanse.
Matthijs Ero
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Een brief uit het verleden
Van onze attente abonnee Nico Jurgens kregen we de volgende brief in handen. Geschreven door Gerrit
Husslage in antwoord op vragen van Isaac de Kramer. Uit de beantwoording en de datering blijkt dat Isaac
de Kramer naar aanleiding van het boek Windmolens van Husslage nog enige nadere uitleg heeft gevraagd
over de precieze uitvoering en werking van laden en laadgoed. Deze (ongewijzigde !) tekst is te beschouwen
als aanvulling op het hoofdstuk Oliemolens in het bovenvermelde boek.
MB

Zaandijk 13 November 1965

Waarde Vriend de Kramer
Mijn dank voor uw waardeerend schrijven, u stelt mij daar even vele vragen als eerste niet genummerde vraag de
vraag waar heb ik dit aan verdiend, nu u gaf zelf het antwoord al grootendeels een boek samengesteld door een
niet academisch geschoold man, die man heeft de laatste jaren vele moeilijkheden ondervonden van wel academisch
geschoolden.
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Deze menschen kunnen klaarblijkelijk niet waardeeren, dat een eenvoudige ambachsman in de loop van vele
tientallen jarenr een schat van practische ervaringen opdoet
En wanneer iemand zoo als ik, eens zoon witte raaf tegenkomt die wel waardeering heeft en met wien hij op een
plezierige manier van gedachten kan wisselen, dan vind ik dat een reden om zoo iemand een boek cadeau te doen
Mijn eerst boek heeft u toch ook ontvangen, daarna hadden wij de zeer plezierige excursie naar de Heesterboom
en omstreken waar mijn waardeering noch verder groeide!
1. Nu de meer technische vragen, oorspronkelijk waren alle laden uitgehakte blokken, liefst met aan het einde een
wortelend dat er nooit afgezaagd werd zie de Zoeker
Herhaaldelijk barsten deze blokken door de enorme spanning het was dus wel degelijk noodig die zeer zware
stroppen om het blok te leggen, liefst zoo kort mogelijk bij het ladegat Op de duur bleek dit toch niet houdbaar
Toen begon met gietijzeren schalmen om het ladegat te maken precies sluitend van 4 x 6 oude duimen Toen de
stoom hei molens kwamen goot men geheel ijzeren laden, zooals in het Pink met aangegoten werkblad Maar die van
het Pink was oorspronkelijk ook in het oude houten blok ingehakt evanals de Zoeker
Het Pink kreeg later een stoomketeltje en stoomspiralen om het blok, toen is het oude houten blok gesloopt en het
tegenwoordige blok met veel ruimte omkleed met gg 1x7 Dm veren Het Pink had natuurlijk meteen en lade kunnen
krijgen als de stoommolens, en dan niet inhakken natuurlijk maar zoo ver was men nog niet
De eerste ijzeren laden waren allen zonder werktafel (waarop de koeken gevormd worden) zoals de Zoeker
Vraag 2 Waarom zijn er ijzeren klapmutsen en wangijzers noodig, nu wangijzers sleten zoo uit dat om de +- 10
jaar er kuilen insaten van wel 2 à 3 mm waarop haren en buulen stukgingen, dus wangijzers losnemen naar de smid
afschaven of af slijpen zoo als men gewoon was
Klapmutsen stonden met een bek om de dammen en waren spiegelglad gepolijst, want het kussen moet
vliegensvlug terugschieten over de gladde bovenkant, bovendien moet dit nagesteld kunnen worden 2 à 3 mm
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afwateren naar de kamers dan vloeide ook de olie terug en droeg het kussen met de onderkant absoluut op de
klapmuts aan de kalfzijde dit was dringend noodig, anders word alles een veerende hoop hout waarmee geen olie te
slaan was
Vraag 4 Het is toch even anders de doorsnede loopt van O naar P en is gezien met de rug naar de stampers
staande Dan is het kalf niet zichtbaar, ik had het kunnen stippelen maar dat vond ik niet duidelijker worden
Wel had ik de losbeitel moeten stippelen want die hangt achter het kussen, dan had arceering 15 weg kunnen
blijven want het kussen vult de heele lade met aan weerszijden ½ cm speling voor het licht glijden
Vraag 3 sloeg ik over maar dit is het zelfde ze moeten kunnen worden uitgenomen en geschaafd en gepolijst en o
winters op de vuister flink voorgewarmd worden anders komt de olie niet te vloeien en blijft te traag
Vraag 5 de kalf geschiedenis dit is gietijzer en altijd nieuw 4 Duimen dus 10 cm dik, ook dit moet geschaafd en
gepolijst kunnen worden even een schetsje.
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Moet nu een kalf er uit dan worden de kalfhaken in de kopsche gaten gedreven; er is een sleufje voor deze haken
en met een dommekracht en een ketting in beide haken word hij er uitgetrokken, het lukt lang niet altijd gaat het
niet dan moet de heierij opgevangen worden de laad er overheen gewonden en zijwaarts weggeschoven
Het kalf zit plm 7 cm in het stuitblok gehakt en belet meteen het verschuiven van de laad, vroeger goten wij het
aan met lood maar dit krimpt na moest uitgedreven worden, daarna begonnen wij met zwavel met 1/3 duinzand
vermengt. Dit kan je in brand steken als het er uit moet
Dat gieten was nog een vreemd geval, een ijzeren pan op een open vuur, pas op dat de vlam er niet inslaat, want je
ziet er niks van maar evengoed verbrand alles en je krijgt het bijna niet uit enkel smoren helpt
Na verloop van een poosje begint het te smelten net stroop maar vooral niet gieten, weer even later word het word
het waterig weer vooral niet gieten, daarna word het weer stroop nu gieten het gaat heel traag, maar zoo gauw het
het koude ijzer raakt word het waterdun en kruipt in alle hoeken en gaatjes daarna word en weer dik en daarna
versteend het
Vraag 6 De schuine schei moet schuin zijn want die heeft altijd de neiging naar boven te werken, waarop de heele
vaste slag weg is dus groot te kort aan olie
Vraag 7 De potten werden van boven in het pottenblok gewerkt en na plaatsing der potten met hout aangevuld
Vraag 8 Is al beantwoord bij de bespreking lades
Ik ben wel heel uitvoerig geworden maar ik geloof toch dat ik uw onderzoekende geest heb bevredigd, hoor ik nog
of u mij hebt begrepen
Hoogachtend

Met vriendsch Groeten
Ook van mijn vrouw

G Husslage
PS: hoort u noch wel eens wat van die specerij molen in Rotterdam?
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Oliedom
•

Vijf keurig geklede Japanners kwamen op bezoek bij De Bonte Hen. Een van de mannen wilde de geit
op het erf aanhalen, maar die ging gauw zijn hok in. De molenaar zei, dat als hij ook het hok inging, hij
de geit zou kunnen aaien. De man kroop vervolgens op handen en voeten het hok in. De geit kwam eruit
en de Japanner stak zijn hoofd naar buiten. Daar moest hij vervolgens even blijven omdat er onder veel
hilariteit eerst foto’s moesten worden genomen!

•

Een belangstellende korenmolenaar had op een lezing over oliemolens een paar raapkoeken
meegekregen om bij zijn koekenbreker te leggen. Toen we later bij hem op de molen waren, bleek dat
de betreffende molenaar er in was geslaagd een deel van de koek -onder het mom van heilzaamheidaan zijn leerlingen op te voeren…

•

Toen een Amerikaan aan de Brugse stadsmolenaar Felix Laroy vroeg: ‘What's that?’ (en hij wees naar
de molen) antwoorde Felix:
‘Dat is een grote ventilator die wordt aangezet als het te heet wordt in Brugge’.
De Amerikaan bedankte Felix en weg was hij.

•

Een molenaar vertelde; ‘Terwijl ik me op de meelzolder bevond hoorde ik een vader beneden in de
oliemolen aan z'n kinderen vertellen: ‘en daar doen ze het graan tussen de stenen en dat komt er
daarachter als meel uit’. Toen de beste man bovenkwam met z'n mannen kleurde hij ‘enigszins’ omdat
hij daar zag dat het meel volop uit de meelbak stroomde en boven zich de stenen hoorde zingen. Ik heb
m'n mond maar eventjes gehouden...’
MA MC
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Een aangename ontmoeting in Lievelde

MB

Iedere liefhebber van oliemolens weet dat we in Nederland nog twee rosoliemolens hebben. Allereerst de
overbekende, maar momenteel in deplorabele staat verkerende rosmolen in het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem. En natuurlijk de rosmolen in dat àndere openluchtmuseum te Lievelde, Erve
Kots. Beide molens staan in Gelderland, beide zijn overgeplaatst en beide waren tot voor kort niet meer in
gebruik. Het is overigens goed om te beseffen dat ze ooit op een steenworp afstand van elkaar hebben
gestaan.
Over de ‘Arnhemse’ molen hoorden we dat het museumdirectie zich bezint op een restauratie. Bij de
verplaatsing van de molen in 1933 uit het achterhoeks plaatsje Ziewent is de molen niet draaivaardig
opgeleverd. In het archief bevindt zich nog een brief van Sipman die enige verbeteringen van details
adviseert.
Over de Lieveldse molen weten we dat deze wél maalvaardig is herbouwd en dat medewerkers van het
museum er tot voor enige jaren ook olie mee sloegen. Met een paard, alhoewel er ook gebruikt gemaakt kon
worden van een ‘elektrisch paard’.
De laatste tijd werd met de molen af en toe wel gedraaid maar olieslaan zat er niet in. Onlangs deed zich
een storing in de aandrijving voor en toen was het helemaal gebeurd, de molen lag ‘aan de ketting’. Het
bestuur van de stichting was daar uiteraard niet gelukkig mee en door toedoen van molenvriend Marti te
Brake kwamen ze bij ons (MA+MB) terecht. We spraken af om met een aantal mensen de molen eens te
bekijken en als het even meezat aan het draaien te krijgen. Aldus geschiedde.
De molen zelf is prachtig. Alles is heel iel, naar windmolenmaatstaven althans, maar met de aandrijving
van 1 pk is zwaarder kennelijk niet nodig. Behalve iel is de molen op onderdelen ook zeer oud. Misschien
wel de oudste slagbank van Nederland die vroeger overigens dubbel (!) was uitgevoerd. Nu is het blok
halverwege de tweede lade doorgezaagd. Beide laden waren van gelijke grootte. Maar omdat we niet
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waren gekomen voor een molinologisch onderzoek (hetgeen deze molen zeker verdient) gingen we aan het
werk. *

De problemen
De aandrijving is reeds genoemd. Deze is knap en krap weggewerkt maar gelukkig bleek alleen een tandwiel
van de vertragingskast over de as verschoven te zijn. Dat was met een paar steeksleutels dus snel opgelost.
Ook met de stenen was er iets mis. In tegenstelling tot de rosmolen van Arnhem/Ziewent is de kollergang (Ja
Zaanse molenvrienden, we zijn hier al bijna in Duitsland en hier heet het zó) wél uit het werk te zetten. De
steenwervel wordt met een stuurstok opzij gedirigeerd. Door de plaats van het paard in te nemen konden we
heel voorzichtig proberen hoe de molen draaide.
De stenen moesten verder worden uitgetrokken om vrij te lopen en hier en daar stond het gangwerk wel wat
diep maar dat is niet onoverkomelijk. Men dacht aanvankelijk dat de stenen opnieuw gerond moesten
worden. We konden vertellen dat zoiets tegenwoordig wel in de molen zelf wordt gedaan (Rijssen 1999 en
Coll 2003) en dat bleek al een hele opluchting. Nadere inspectie leerde echter dat het met de stenen wel
meeviel maar dat, zoals wel vaker, de problemen meer bij het strijkwerk lagen. Ondanks de veelheid aan
strijkers en strijkertjes bleek het lijnzaad toch niet goed voor de stenen te worden geleid waardoor deze
nogal scheef gingen hangen. Door hier en daar wat van de strijkers provisorisch te verlengen of in te korten
konden we de zaak in het juiste spoor krijgen. Opvallend is nog dat de stenen zeer duidelijk de vorm van een
afgeknotte kegel hebben. Waarschijnlijk om makkelijker ‘de bocht om’ te kunnen alhoewel de wringende
werking daardoor wel gedeeltelijk teniet wordt gedaan.
Natuurlijk moesten we ook goed kijken naar het hart van de olieslagerij, de volledig houten slagbank. Die
had al heel wat meegemaakt gezien de diepe slijtsporen en de uitvoering als ‘tweelingbank’. De twee nieuwe
kussens konden niet vrijelijk heen en weer bewegen. Ze liepen vast op de wangijzers die enigszins bol
stonden. Ook bleek het kussen geen ruimte te geven voor de losbeitel. De kop hiervan bleef hangen op de
zijkant. Door wat hakken en schaven kregen we de zaak weer gangbaar.
De heien worden gelicht door een stavenrondsel met draaibare staven. Bij het proefdraaien bleek dat de
schortkneppels niet diep genoeg onder de heien grepen waardoor het schorten erg veel kracht kostte.
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Remedie was het verstellen van de vuist en het verstellen van het hangeniersblok zodat de schortkneppel
niet zozeer wordt ingezet om de hei op te tillen maar meer om deze hoog te houden. ‘Laat de molen het
tilwerk maar doen’ leerde ik van een oude korenmolenaar…maar dat geldt natuurlijk ook voor oliemolens
Na enige tijd klussen en inspecteren durfden we het experiment wel aan. Het oude zaad werd van de ligger
geschraapt en vers lijnzaad werd opgebracht. Op het nieuwe lijnzaad bleken stenen al heel wat beter te
lopen. De loskomende olie maakte dat de lopers mooi soepel de bocht om gaan.
Het vuister wilde maar moeizaam branden. Dan blijkt maar weer hoeveel losse inventaris je moet hebben.
Een bijl en een pook of een vuurtang zijn toch wel heel handige attributen die node gemist kunnen worden.
Boven het vuister hangt een kap die hogerop overgaat in een schoorsteen door het dak. Deze voorziening is
later aangebracht en mogelijk is daardoor het contragewicht van de kantelpan vervallen.
Dan komt natuurlijk het grote moment van het persen. Het vullen van de perskamers ging maar moeizaam.
De beschikbare ruimte is krap en de planken in de leren omslagen zijn dik. Alles is natuurlijk uitermate stroef
en stug. Door een beetje met de losbeitel te rommelen lukt het uiteindelijk dan toch om de zaak startklaar te
zetten. Dan blijkt ook weer de onvolkomenheid van de opstelling. De slaghei hangt alles behalve recht boven
de beitel. De hartlijnen hiervan liggen niet in elkaars verlengde. Gezien de sporen op de kop van de beitel is
dat ook nooit zo geweest. Ideaal is het niet, maar als het altijd zo gezeten heeft... We proberen eens
voorzichtig een paar slagen en inderdaad begint de bank te persen. Dat is op zich al een mooi resultaat. De
beitel is flink spits zodat er toch een behoorlijke druk opgebouwd kan worden, ondanks de verliezen wegens
de stroefheid en de pasvorm. Het geluid van de laad lijkt wel aardig maar er zal nog heel wat geschaafd en
afgesteld moeten worden voordat alles het weer naar behoren doet.

* De schrijver is zich er van bewust dat soms molinologisch onderzoek ook werk genoemd moet worden.
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Het komt toch nog voor
Bijgaand verzoek kregen wij onlangs via de internetsite van de Passiebloem binnen. We zijn er niet op
ingegaan en het lijkt me sterk dat een dergelijks project energetisch verantwoord uit te voeren is. Oftewel; zal
de (energie)balans nog winstgevend uitvallen als alle energie die wordt gebruikt bij het persen en het
transport wordt meegerekend. Zo ja, dan is het vreemd dat de perstechniek van honderden jaren oud niet
veel meer en veel vaker wordt toegepast. Maar mocht iemand interesse hebben……
MB

Als Energiebureau Overijssel proberen wij duurzame energie in de provincie te promoten. Nu heeft een
agrariër uit de provincie contact met ons gezocht om te kijken of koolzaadteelt op zijn land haalbaar is.
De geproduceerde olie wil hij in zijn warmtekrachtinstallatie gebruiken om zo elektriciteit en warmte te
produceren. Wij zoeken nu een locatie waar we ongeveer 35 ton koolzaad zouden kunnen laten persen. Een
mooi idee hierbij zou zijn om gebruik te maken van de op duurzame energie (wind) aangedreven
Passiebloem. Daarom zou ik jullie de volgende vragen willen stellen:
1) Is de Passiebloem geschikt voor het persen van koolzaadolie?
2) Is het mogelijk om 35 ton koolzaadolie per jaar te laten persen?
3) Wat zijn de kosten van persen?
Met vriendelijke groet
Berry Meuleman
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Na 83 jaar drooglegging
Na enkele jaren hard werken is het
dan eindelijk zo ver dat de oliemolen
op de Collse watermolen klaar is. De
oliemolen werd op 24 augustus
feestelijk geopend door de heer
Welschen, inmiddels oud
burgemeester van de gemeente
Eindhoven. Tevens ontving Edwin
van Bussel op deze feestelijke dag
een koninklijke onderscheiding.
De onderscheiding werd op verzoek
van de Burgemeester opgespeld door
Piet van Bussel, de vader van Edwin.
Dit voor zijn jarenlange werk voor het
behoud van de korenmolen en voor
het terug plaatsen van het olieslag
werk. Ter gelegenheid van de
opening is ook een 36 pagina’s
tellend boekje uitgegeven over de molen. Het boekje geeft een beeld van begin 1300 tot aan de restauratie
van de oliemolen toe. Het boekje is op de molen te koop voor € 7, --.
Het molenfeest was zeer druk bezocht, het bezoekersaantal werd geschat op 6000 personen. Een zeer
geslaagde dag dus mede door de medewerking van vele vrijwilligers waaronder collega olieslagers van
elders uit het land
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Dankzij het ontbreken van de weegdelen kijken we pardoes in de olieslagerij
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De werkzaamheden zijn begonnen met een uitgebreid bodemonderzoek. Dit om te voorkomen dat er later
problemen zouden ontstaan door verzakking. Watermolens hebben toch altijd de neiging om naar de kant
van de beek weg te zakken door de stroming van het water. Vervolgens zijn ongeveer 6 meter lange
pulspalen in de grond geslagen die zijn volgegoten met beton.
Op de palen rust weer een vrijstaande houten constructie die de wentelas draagt en dient voor de lagering
van de pletstenen. Voor deze constructie is gekozen omdat de huidige constructie van het oliemolengebouw
niet toeliet om er de zware wentelas in te bouwen. Er zijn ook geen sporen in de bestaande constructie terug
gevonden die er op wezen hoe het precies gezeten heeft. Het enige wat er aan sporen gevonden is zijn
houten funderingspalen op de plaats waar nu de slagbank staat. De slagbank staat dus waarschijnlijk op de
juiste plek. De oude houten funderingspalen worden op dit moment onderzocht in Wageningen om het
kapjaar te dateren. Ook is een ronde fundering terug gevonden op de plaats waar nu de pletstenen staan.
Deze fundering is verder opgemetseld want deze bevond zich 1 meter onder het maaiveld. Dus zal de
oliemolen zoals hij nu is redelijk overeenkomen met vroeger. De pletstenen zijn overigens nooit terug
gevonden. De stenen die er nu in staan komen uit België.
De vrijstaande constructie is uitgevoerd met zware eiken houten balken. De slagbank heeft ongeveer een
diameter van 1 meter en is uit één stuk gehaald. De oliemolen is ingericht als een boeren oliemolen, we
hebben dus maar een slagbank. Het laad van de oliemolen is uitgerust met schrooien in plaats van de
welbekende haren. In de weken voor de opening de laatste kleine dingen afgemaakt zoals vuister,
steenraam, koekenbank, steenring en op het dak zijn de dakpannen opnieuw gelegd met ouderwetse
stropoppen. De oliemolen is verder nog opnieuw in de teer gezet. In de weken na de opening is ook nog
begonnen met de aanleg van een elektrische installatie die nog op de ouderwetse mannier wordt uitgevoerd.
Inmiddels perst en draait alles, we zijn nu nog wat aan het experimenteren met de slagbank en de stenen.
De eerste lijnolie is op de opening door de burgemeester zelf geslagen en de verkoop loopt al zo goed dat
we de vraag niet bij kunnen houden. Al met al zeker de moeite waard om eens te komen kijken. De molen
is op elke zaterdag ochtend van 9.30 tot 12.30 uur in bedrijf. De molen kan ook op afspraak bezocht
worden.Bel daarvoor Martijn Coenraads 06-52612522.
MC
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◄ Hans Titulaer en de
stenen
Slag en losbeitel ►
Taats en▼ taatslager

◄ Strijkwerk in wording
Steenraam in delen ►
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Het naslag

ME

Op de omslag staat nu een oliemolen uit de Zaanstreek, een streek waar ca. 210 oliemolens hebben
gestaan. Zoals de artikelen in de Olienoot al doen vermoeden gaat het hier om de rouwende Zoeker in
Zaandam.
De geschiedenis van De Zoeker is niet helemaal bekend, in ieder geval is de oudste vermelding van 27 april
1676. Toen werd de molen in gebruik genomen in het Westzijderveld te Zaandijk. Het bovenachtkant van de
molen is echter ouder. Deze is mogelijk in 1607 als watermolen gebruikt bij de drooglegging van de
Beemster. Zeker is dat de achtkantconstructie afwijkt van de gebruikelijke constructie. De Zoeker heeft o.a.
een extra bintlaag, dus twee lege zolders.
De Zoeker was tot 1891 in bedrijf als oliemolen. In dat jaar werd het oliewerk eruit gesloopt en werd de
molen ingericht tot verfmolen. In 1912 werd hij gekocht door een apotheker die er Belgische persen in
plaatste om cacaodoppen vermengd met kalk te gaan persen. Dit was nodig voor de fabricage van
theobromine.
In 1914 werd de molen weer omgebouwd tot oliemolen. Dit keer met behulp van het oliewerk van de vlak
daarvoor gesloopte Het Rad van Avontuur (1648) te Zaandam. In 1925 leek het einde nabij, De Zoeker werd
getroffen door een windhoos. Deze gebeurtenis was de aanleiding tot de oprichting van De Zaansche Molen
in dat jaar. Ondanks de ernstige schade werd de molen toch weer opgeknapt. In 1954, toen molenaar Kit
overleed raakte de molen in verval. Dit duurde tot 1958 toen de molen na een restauratie in gebruik werd
genomen door stichting ‘Olieslagerscontract 1958’. Deze stichting, die financieel werd bijgestaan door
bedrijven, nam Jakob Kaal in vaste dienst.
De uitbreidingen van de gemeente Zaandijk dreigde de wind uit de zeilen te nemen. Maar gelukkig is het
niet zo ver gekomen, de actie ‘Zet de Zoeker op de Wind’ werd op touw gezet. De molen ging verhuizen
naar het molenreservaat aan de Kalverringdijk te Zaandam (Zaanse Schans). De Zoeker kwam na een
spectaculaire overplaatsing terecht op het erf van oliemolen De Wind (verbrand in 1914) tussen De Kat en
De Os. De Zoeker, inmiddels eigendom van vereniging de Zaansche Molen, is gelukkig heden ten dage
nog steeds professioneel in bedrijf en staat al jaren nummer één van de Nederlandse tellerstanden.
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De olienoot is geschreven voor het olieslagersgilde
Contact:
Ada Meurs
Mark den Boer
Martijn Coenraads
Mark Dwarswaard

Telemannstraat 60 8031 KL Zwolle, 038-4225533 meursdenboer@filternet.nl
Telemannstraat 60 8031 KL Zwolle, 038-4225533 meursdenboer@filternet.nl
Krommenbeemd 6 5641 JX Eindhoven, 06-52612522 info@magic-sound.nl
Hogeweg 91 5751 KX Deurne, 06-22937601 m.dwarswaard@planet.nl
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De oliekelder:
Voor nummer vijf van De Olienoot zullen wij de
volgende artikelen uit de oliekelder oppompen.

•

• Over bulen maken
• Historisch of praktisch?
Over ouwe zooi en nieuwe tooi

Het voorslag
Voor je ligt alweer de vierde Olienoot, deze keer een extra dik nummer. Dit is mede mogelijk doordat de
portokosten gedrukt kunnen worden (en daarvoor in de plaats komen achttienextra pagina’s) door de
ledenvergadering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de jaarvergadering van de Hollandsche Molen,
waar we veel abonnees tegenkomen.
Over abonnees gesproken, bij deze Olienoot tref je weer een contactlijst aan. Het spreekt voor zich dat je
hiermee (weer) zorgvuldig dient om te gaan (privacy!).
Verder hebben we geweldig nieuws: op zaterdag 12 juni a.s. zal met de olieslagers van ‘De Bonte Hen’ de

Eerste Olieslagers Contactdag worden georganiseerd. Alle abonnees zijn welkom! De molen
is gewoon open vanaf 10.00 uur. Voor koffie wordt gezorgd, de broodjes moet je zelf smeren en meenemen.
Er zal onder andere worden gedemonstreerd hoe tegenwoordig haren gemaakt worden.
Dan deze Olienoot. Zoals iedere keer hebben we weer een bijzonder adres gevonden om de
redactievergadering te houden (zo hebben we al vergaderd in de kapiteinskamer van V.O.C. schip ‘De
Batavia’ en in de hut van oliemolen ‘De Os’). Dit keer in het Airbornemuseum (Slag om Arnhem).
In dit nummer hebben we ruimte gemaakt voor Gerben Wijnja met een artikel over de Friese olieslagersfamilie Kingma, dit artikel was zo uitgebreid dat we het in twee stukken hebben geknipt. Nu dus het eerste
deel.
Goed nieuws is er ook uit het Openluchtmuseum te Arnhem, maar ook in Zwolle is men een aanwinst rijker.
In deze uitgave onder andere ook de laatste uit de serie ‘West-Vlaamse olieslagers op de praatstoel’,
overgenomen uit Molenecho’s.
Wij wensen je, zoals gebruikelijk, weer veel leesplezier toe!
MA, MB, MC en MD
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De haren (deel 2)
Zoals beloofd in het vorige nummer gaan we verder met een globale beschrijving van de
verschillende typen haren die hier te lande worden gebruikt.
De zoektocht naar bruikbare haren van de maalploeg van de Zoeker werd al even gememoreerd. Het is met
name Martin Bus* geweest die, met behulp van de ‘staaleigenschappen’ van Jan Doodeman* langdurig
heeft gepionierd om tot een bevredigend resultaat te komen. Martin is bezig om zijn ‘recept’ in woord en
beeld vast te leggen zodat zijn kennis kan worden doorgegeven aan toekomstige harenmakers.
Omdat Jaap Kaal bij de restauratie van het oliewerk van de Pelmolen te Rijssen werd betrokken zou het
logisch lijken dat hij, gebruik makend van de ervaring van de maalploeg van De Zoeker, haren voor Rijssen
zou maken. Hij had toen zelf namelijk al de beschikking over een pennenbank en een persbank op De
Zoeker maar deze bleken te klein voor de grote voorslaglaad van de Rijssense pelmolen. Daarom is destijds
gekozen voor gegroefde beuken planken. Dit idee werd overigens al veel langer toegepast in bijvoorbeeld de
Brabantse en Vlaamse oliemolens. Daar heten deze voorwerpen schrooien en ze werden bij zowel de waterals de windmolens gebruikt.
Ook voor De Passiebloem werden bij de restauratie van ’85 dergelijke gegroefde planken gemaakt. Deze
bleken echter in de lengte te scheuren waardoor vervolgens de bulen kapot geknepen werden. In Rijssen
was men inmiddels overgestapt op geheel gladde planken. De gedachte dat de olie door de sleuven zou
kunnen wegvloeien bleek, althans bij de gekozen uitvoering, niet op te gaan. Wat wel gebeurde was dat de
bulen nogal sleten door deze profilering. In navolging van Rijssen, waar we veel van onze kennis aangereikt
hebben gekregen, zijn we ook in Zwolle overgegaan op gladde planken. Als basismateriaal kozen we voor
beukenmultiplex, hetgeen uitermate drukvast heet te zijn (maar bij het naslag beginnen ze nu toch echt in te
deuken). Op het naslag van De Passiebloem zijn de persplanken gevat in leren omslagen om op die manier
1
nog enige grip op de buul te houden. Ook op de Overijsselse watermolens in Delden en in Haaksbergen
wordt met gladde planken gewerkt.
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Het idee verder ontwikkeld
In Zuidlaren is men ook met gladde planken begonnen maar daar hebben ze dit idee verder ontwikkeld. De
persplanken zijn volgens een regelmatig patroon doorboord. Aan de achterzijde zijn kanaaltjes gefreesd die
de gaten met elkaar verbinden en waardoor de olie ongehinderd naar beneden kan stromen. Tussen de
leren omslag en de plank is een dunne RVS plaat gemonteerd om te voorkomen dat het leer van de omslag
de kanaaltjes dichtdrukt en het geheel wordt met een paar boutjes aan elkaar verbonden. Dit systeem
voldoet goed volgens Marius Biesheuvel*, een van de olieslagers aldaar.
van boven af:

leren omslag
RVS plaat
geperforeerde
persplank
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O, als schuurdeuren zo groot
In het voorafgaande artikel sprak ik al even over de bijzondere haren van Woldzigt. Men heeft zich daar
jarenlang beholpen met haren die waren geweven in het tapijtmuseum te Genemuiden. Aanvankelijk waren
deze matten te slap om goed te kunnen werken. Zodra ze na het sluiten rechtop werden gezet schoven de
bulen naar beneden. Door de achterkant met bruislijm te versterken werd dit probleem opgelost en had men
haren die goed werkten. Maar na een jaar of tien scheurden ze overlangs waardoor toch naar een
alternatief gezocht moest
worden.
Zoals blijkt uit de foto op p. 64
heeft Janco Doornbos* een
raamwerk gemaakt met de
grootte van de uitgevouwen
haar. Met een schering van
kunststof (polypropyleen?) en
een inslag van sisal bleek het
eigenlijk vrij eenvoudig om haren
te maken. De verdichting van de
mat werd verkregen door het
weefsel om de paar lagen met
een hamer en een houtje tussen
de schering vast te slaan. Het
resultaat was een zeer stijve mat
die inmiddels bijna een jaar in
gebruik is en uitstekend voldoet
Met deze aanpak heeft de maker
drie dingen bewezen.
Janco Doornbosch bezig met het verdichten van de voorslagshaar
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Namelijk:
1. dat men de haren niet persé op een persbank hoeft te verdichten (haren bestaan al langer dan
persbanken)
2. dat het maken van eenvoudige haren in feite vrij simpel is
3. dat men soms gewoon met iets moet durven te beginnen om tot goede resultaten te komen.

In het Brabantse
Zowel in Deurne als in Eindhoven (de laatste bank is een kopie van de eerste) gebruikt men geprofileerde
schrooien. Zoals verklaard in ‘Een belangrijk onderscheid’ op p. 65 komt het bij schrooien en persplanken
nogal op de treksterkte van de buulstof aan. Door de bulen van polyester filterdoek te maken (bestelnummer
23420 bij de firma Lampe in Sneek) levert dit nauwelijks problemen op. Dezelfde leverancier levert ook het
geschikte garen. De schrooien in Deurne zijn beslagen met blik. Dit voorkomt aanhechting van de koek en
de olie aan de schrooi.

Antislip, grip en uiterlijk schoon
In de opsomming van p. 66 word als functie ook het op de plaats brengen en houden van de bulen
genoemd. Gebleken is dat bij het werken met gladde persplanken de opbrengst wel in orde is maar dat de
bulen bij het plaatsen in de kamer de neiging hebben om onderuit te zakken. Dit wordt gedeeltelijk
voorkomen door het scharnierpunt onderin wat krapper te nemen waardoor de platen de buul vastklemmen.
Dit heeft als nadeel dat de platen bijna altijd V-vormig in de perskamer komen te staan. Het redresseren van
1
deze V-vorm gaat ten koste van de uiteindelijke persweg . Daarmee komen we m.i. ook bij de werkelijke
achtergrond van de profilering van de schrooien. Het dient om het wegglijden van de buul tijdens het
2
plaatsen te voorkomen, kortom: antislip. Overigens werden deze geprofileerde ‘schrooien ’ al langer
3
gebruikt in de (stoom)olieslagerijen. Van de rosoliemolen van Ziewent is bekend dat daar de haren
vervangen werden door schrooien van een olieslagerij uit Hengelo (G) en dat speelde al omstreeks 1920.
Behalve de antislip had de profilering nòg een voordeel. Op een gegeven moment werd met hydraulische
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persen olie geproduceerd. De koeken die hiervan afkomstig waren hadden een glad uiterlijk (zoals de
tegenwoordige koeken van de Overijsselse molens) hetgeen de boeren destijds maar matig aanstond. De
koeken hadden immers niet de vertrouwde knokkels en in hun ogen was dat nieuwlichterij. De bekende
4
machinefabrikant Frans Smulders adverteerde dan ook met een koekenzaagmachine waarmee de grote
koeken uit de hydraulische pers weer op ‘oliemolenformaat’ gezaagd konden worden. Door geprofileerde
schrooien te gebruiken kregen de koeken ook de vertrouwde ‘knokkels’ terug. Dat oliefabrieken hun buulstof
blootstelden aan grotere slijtage door het gebruik van geprofileerde planken bewijst eens te meer dat het
oog van de meester niet alleen het paard vet wil maken maar ook de koek…maar daarnaast dat de mens
soms bedrogen lijkt te wìllen worden.

Nòg een eigenschap?
Tussen een paar olieslagers* is discussie ontstaan over de verende werking van de ‘haren haar’. Een
olieslager verdedigde de stelling dat deze haren door hun constructie een deel van de energie absorbeerden
waardoor er uiteindelijk minder energie overbleef voor de persing. De andere dacht dat juist deze verende
werking ervoor zorgde dat de klap, en daarmee het piekmoment, door de veerkracht van de haar inderdaad
gedeeltelijk wordt opgenomen maar daarna wordt teruggegeven naar de buul. Op die manier wordt de piek
van de klap afgevlakt en omgezet in een langer en gelijkmatiger traject van drukverhoging. De eerste bracht
hier tegenin dat de dynamische wrijving een stuk kleiner is dan de statische wrijving en dat hij vermoedde
dat het laadgoed, als dat eenmaal tot stilstand was gekomen niet meer in beweging zou komen totdat er met
grote kracht (een heislag) op geslagen werd.
Beiden kwamen tot de conclusie dat dit in de praktijk moet worden getest hetgeen binnenkort hopelijk zal
geschieden.

Een onverwacht probleem:
Haren worden omhuld door leren omslagen. Naar overlevering moet het leer afkomstig zijn van een oude os.
Vooral voorslagharen vereisen flinke lappen leer, zowel qua lengte als qua dikte. Deze formaten blijken niet,
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of zeer schaars leverbaar te zijn tegen een hoge kostprijs. Bovendien blijkt dan ook nog eens dat de kwaliteit
alles behalve die van vroeger evenaart. Volgens onze leveranciers is dat te verklaren uit het feit dat de
runderen te jong geslacht worden. Het leer heeft niet meer de taaiheid van vroeger. Enige recente proeven
met andere leersoorten hebben dit op teleurstellende wijze aan het licht gebracht. Gelukkig zijn zij die nog
ergens een oude drijfriem op de kop weten te tikken. Maar ook dat houdt eens op, bovendien zijn drijfriemen
vaak smaller dan de perskamer van een voorslag.
Dat brengt ons dan ook direct op de volgende vraag: welk leer werd vroeger gebruikt voor de omslagen?
Waren hier voorschriften voor? Is daar nog iets over bekend? Mensen die hierover details weten wil ik graag
vragen dit door te geven.
Wellicht dat er onder de lezers nog iemand schuilt die bijvoorbeeld (internationale) contacten heeft in ‘het
leer’ en die kan helpen een betaalbare oplossing te vinden. Wij houden ons dringend doch beleefd
aanbevolen.

Noten
* Respectievelijk abonneenummer 8, 50, 53, 21, 19 en MB
5. Zie ook het artikel Hangen of Wurgen in de tweede olienoot op p. 24
6. Schrooien lijkt vooralsnog de Brabantse en Vlaamse term te zijn. Gebrek aan alternatieven mag eigenlijk geen
reden zijn dit begrip landelijk in te voeren en voor juist te verklaren.
7. Oliemolens, Bernet-Kempers N.O.M. p. 18
ISBN 90.6255.030.4
8. Deze advertentie is laatstelijk gepubliceerd op p. 32 van nummer 13 van Molinologie als illustratie bij een
belangwekkend artikel van Frans Rutten over oliemolens in Drenthe en Groningen.

MB
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Misgeslagen…?
In olienoot nummer 2 namen we een inhoudelijk artikel op van Matthijs Ero die een tot dan toe onbekend
fenomeen signaleerde over slagentellers. Slagentellers werden omgebouwd door ‘het missende tandje’ op
de slagschijf alsnog te monteren en nieuwe slagentellers hadden zelfs geen missend tandje meer. De
vragen die dit oproept zijn tot op heden onbeantwoord al deed Gerrit Pouw wel een poging hiertoe. In zijn
schrijven zitten een paar aannames die we even de revue willen laten passeren zonder dat overigens de
waardering voor de door hem genomen moeite daar onder lijdt.
Gerrit Pouw stelt dat doortel schelraderen werden toegepast in kleinere oliemolens die werkten voor
meerdere klanten (met dan waarschijnlijk verschillende wensen). De vraag handelt echter juist over de grote
Zaanse industriemolens die in hun nadagen cacao verwerkten. Als geheugensteuntje stellen we de vragen
uit het artikel van Matthijs even opnieuw:
‘…wie kan er met een praktische verklaring komen waarom doortel schelraderen gemaakt zijn en of het
verband houdt met het slaan van cacao? ‘

De vraag valt uiteen in twee delen. Dat er verband bestaat tussen doortelraderen en de verwerking van
cacao is evident gezien de molens waarop ze aangetroffen worden. Die molens staan in de Zaanstreek en
juist daar werd in de natijd cacao verwerkt. We zijn echter op zoek naar de oorzaak van dat verband en ook
willen we weten waarom men voor de verwerking van cacao gewone schelraderen vermaakte tot
doortelraderen en/of er zelfs geheel nieuwe raderen voor vervaardigde. Bekend is dat bij de verwerking van
cacao niet alleen het gebruikelijke schelrad op het naslag werd omgebouwd tot doortelrad, maar ook dat het
voorslag van een telrad werd voorzien.
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Gerrit Pouw schrijft: Men doet het o.a. nu voorkomen, dat men met het schelrad een verschillend aantal
slagen kon instellen al naar gelang het gewenste eindproduct. Dat is echter niet mogelijk, gezien het
eenmaal aangebrachte telrad met een vooraf aangebrachte aantal tanden. Wilde men dit wijzigen, dan was
men verplicht de gehele zaak uit elkaar te halen en een ander telrad aan te brengen.
In het voortreffelijke boekje:’Over de Molens der familie Honig’ treffen we op p. 72 aan dat schelraderen
werden uitgevoerd met meerdere tandkransen zodat het verstellen een fluitje van een cent was. Maar ook de
slagentellers met een verwisselbaar rad zijn niet zo onpraktisch als het lijkt. Het rad op De Passiebloem is
vermoedelijk binnen 10 minuten te voorzien van een ander rad. Bij de overgang op een andere zaadsoort
gaat er geruime tijd verloren met het reinigen van de stenen en het zuiveren van de laden en de bekkens.
Ongetwijfeld kon er dan ook wel 10 minuten gevonden worden voor het ombouwen van het schelrad. Maar
ook bij de overgang van bijvoorbeeld murwe naar harde koeken van dezelfde partij zaad zal men toch wel
een gaatje tijd kunnen vinden. Want in oliemolens moet inderdaad flink gewerkt worden maar zò strak zal het
keurslijf toch niet geweest zijn. Theoretisch zou men zelfs kunnen doorpersen en zelf de slagen kunnen
tellen terwijl een ander personeelslid het schelrad ombouwt. Maar uit de praktijk weten we ook dat ervaren
olieslagers prima in staat zijn om op grond van het geluid de voortgang van de persing te beoordelen.
Rest mij nog de opmerking dat het schelrad juist voorkomt bij de industriële molens hetgeen ook helemaal
past bij het karakter van de bedrijfsvoering. Op grote oliemolens werkte men in ploegen, maar toch moest
men een zekere uniformiteit en kwaliteit garanderen. Het schelrad was daarbij een hulpmiddel.
De vraag van Matthijs is met dit alles echter nog niet beantwoord.
MB
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Enige jaren geleden wist de redactie van het molenkwartaalblad De Utskoat (uitgave van St. De Fyske
Mole en de Ver. Gild Fryske Mounders) de hand te leggen op de publicatierechten van een verhaal
over de Makkumer oliemolen. Eind- en hoofdredacteur Gerben D. Wijnja, zelf OLIENOOTLEZER, heeft
zich vervolgens ingespannen om ook voor ons blad dit verhaal te mogen gebruiken. Gezien de lengte
zal het in afleveringen verschijnen. We nemen aan dat we de lezers van ons blad hiermee een
genoegen doen en zeggen de stichting ALD MAKKUM hartelijk dank voor het verleende
publicatierecht.

De familie Kingma, een ondernemersgeslacht uit Makkum (deel 1)
In 1767 liet de grootschipper en koopman Hylke Jans Kingma (1708-1782) aan de Krommesloot te Makkum een
pakhuis bouwen voor de opslag van lijn- en koolzaad welke hij nodig had voor zijn enige jaren daarvoor, in 1764,
gebouwde oliemolen. Deze molen kreeg de naam 't Fortuin uit Zee. Een toepasselijke naam want de vrachtvaart
en de zeehandel hadden Hylke Jans geen windeieren gelegd. Pakhuis en oliemolen hoorden onafscheidelijk bij
elkaar, vandaar ook de overdracht van de naam 't Fortuin uit Zee. Dit werd nog eens bevestigd door het
aanbrengen van een gevelsteen, die een aantal jaren na de verkoop van het pakhuis, omstreeks 1935 door de
Kingma's werd verwijderd en daarna ingemetseld in de zijgevel van Hylke Jans vroegere woonhuis aan het
Vallaat (te Makkum. red).
Nadat Hylke Jans Kingma in 1771 het bijzittersambt in de grietenij had aanvaard, zag hij eindelijk mogelijkheden
om de Makkumer zeesluis te vergroten en daarmee zijn wens voor een scheepswerf met aanverwante bedrijven
te verwezenlijken. Na een intensieve lobby kon in 1777 begonnen worden met de vervanging van de oude sluis,
waarmee ook de grootste koffen in Makkum konden lossen. De financiering bleef echter problematisch. Hylke
stak zelf ruim f.17.000,= in de nieuwbouw, waarvan ruim f.10.000,= nooit aan de familie werd terugbetaald.
Zodra de sluis gereed was werd in de nabijheid van het pakhuis op Kingma's pôlle een scheepswerf met
smederij en een blokmakerij aangelegd. Verderop langs de Dijksvaart, een lijnbaan en een touwslagerij. Voor
deze laatste onderneming werd het pakhuis ook gebruikt als opslag voor hennep. Deze hennep haalde Hylke
met eigengebouwde en uitgeruste schepen uit het Russische Riga. Ook het hout o.m. voor zijn eigen schepen
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kwam uit de omringende Oostzeelanden. Buiten de eerder genoemde, dicht bij elkaar gelegen bedrijven, was
het achterste gedeelte van zijn woonhuis annex kantoor aan het Vallaat ingericht als zeilmakerij.
Hoewel hij zelf schreef dat de oprichting van al deze bedrijven '.... niet zoo zeer om dat gewin dat daarvan komt,
als wel om die affaire in trein te houden en daardoor onze fabriquen' .... groeiden Hylkes zaken zeer
voorspoedig. Dit werd bevestigd door zijn benoeming in de grietenijraad, hij was o.m. mederechter van
Wonseradeel. Als bewijs van zijn welstand en positie liet hij in 1772 een fraaie gevel voor het in 1747 gekochte
huis zetten. Wel waarschuwde hij de steenhouwer voor een te grote overdadigheid: ... 'niet al te swierig omdat
het op zulke kleine plaatsen niet te ver afsteekt en booven andre uitmunt. Dus wat burgerlijk moet blijven.....'.
Belangrijkste bron van inkomsten bleef lange tijd de rederij met eigen schepen. Bovendien was Hylke Jans
deelgenoot in tal van andere kofschepen. Veel van de grondstoffen voor de eigen bedrijven werden op deze
wijze aangevoerd. Vanaf de stichting van de oliemolen voer hij zelf niet meer, en zo ontstonden steeds meer op
de wal gerichte activiteiten. Wellicht om de risico's te spreiden werd omstreeks 1770 een kalkbranderij ingericht
en nam hij deel in een 'gleybackerij', een aardewerkfabriek dus. Deze was gevestigd aan de Krommesloot. Twee
jaar voor zijn dood in 1782 kocht hij nog een panbakkerij (dakpannenfabriek). Zijn weduwe en zoons zetten al
deze zaken met meer of minder succes voort.

De oliemolen 't Fortuin uit Zee
Toen Hylke Jans Kingma in 1764 naast de vrachtvaart, handel en boekhouding van vijf schepen ook nog de
administratie van de nieuwe oliemolen kreeg, werd er besloten twee van zijn drie zoons te betrekken bij de
werkzaamheden op het kantoor. Jan en Maarten kwamen aan de wal en werden belast met de zorg voor de
oliemolen. Na de dood van hun vader gebeurde dit onder de naam fa. Jan en Maarten Kingma, daarna voor
rekening van Maarten alleen onder de naam fa. M.H. Kingma.
Ook Maarten liet met eigen schepen het lijn- en koolzaad voor de molen aanvoeren. Tijdens de Franse
overheersing, en de daaruit volgende internationale boycot van schepen onder Nederlandse vlag, raakte
echter zijn pakhuis leeg. Hij vertikte het om onder neutrale vlag te varen, raakte zijn schepen kwijt, en was
gedwongen om via makelaars in Dordrecht en Amsterdam koolzaad en indien voorradig, lijnzaad uit NoordBrabant en Zeeland te betrekken. Zelf trok hij naar Groningen om koolzaad te kopen. In 1821 kocht Maarten
101

een scheepswerf en een kofschip. Pas in 1824 voer weer een van zijn schepen op de landen rond de Oostzee
en op Frankrijk. Toen Maarten en zijn zoon Hylke in 1825 kort na elkaar overleden zette de jongste zoon Jan de
onderneming
voort. Omstreeks
1830 besefte Jan
Kingma dat voor
de fa. M.H. Kingma
de tijd van de
koophandel,
vrachtvaart, rederij
en
daaraan
verwante bedrijven
definitief
voorbij
was.
De
onttakeling hiervan
ging snel. De werf
die nooit in gebruik
was
genomen,
werd in de jaren
1827 en 1828
afgebroken.
De
touwslagerij werd
'slapende' aan de gang gehouden en de zeilmakerij was niet meer van belang, er werd immers weinig meer van
dat doek gebruikt. In de herfst van 1838 verging op de Noordzee de laatste kof die onder directie van de firma
voer en ironisch genoeg de 'Hylke Jans' heette.
In 1840 gingen Jan Kingma en de overige familieleden over tot scheiding en deling van de onderneming. Jan
behield de oliemolen en werd daar nu bijgestaan door zijn oudste zoon Hylke. Jan had echter nog vier op Hylke
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volgende zoons en zag driftig om naar uitbreiding van zijn onderneming. Hij stuurde Hylke uit om de kunst van
het 'patentolie te maken' te leren en nog datzelfde jaar werd in het naast Jans gelegen 'Lenige pakhuis' een
patentoliemakerij ingericht. Er was een opkomende vraag naar olie voor lampen en ook de geringe investering
(de olie kon tenslotte rechtstreeks van de eigen molen geleverd worden) bepaalde de keuze.
In hetzelfde jaar liet Jan de molen vergroten zodat de productie kon worden opgevoerd. Bovendien werd de
molen nu ook ingericht voor het pellen van gerst.
Het bleek niet voldoende en in 1850 kocht Jan voor zijn zoons Hylke en Herre Rinia een oliemolen in Sneek die
ze voor eigen rekening gingen exploiteren.
De andere zonen Tjeerd Herre en Jan Hylke bleven op kantoor en richtten na verloop van tijd de kassiersfirma
gebr. Kingma op, hieruit ontstond de latere Kingma's Bank (1919). In 1871 vertrok Jan Hylke Kingma van
Makkum naar Bolsward, waar hij onder de naam fa. Gebr. Kingma de door hem en zijn broer Tjeerd Herre
gebouwde stoomoliemolen ging exploiteren. Tjeerd bleef bij zijn vader op kantoor waar hij de leiding had over
het in 1869 opgerichte kassiersbedrijf en verder de zorg had voor de voor rekening van zijn vader geëxploiteerde
olieslagerij. In 1873 kreeg hij hulp van zijn jongere halfbroer Eelco. Deze werd nu belast met de inkoop van koolen lijnzaad. Een andere halfbroer, Petrus Horreus, ging in 1874 onder toeziend oog van Hylke Jan te Bolsward
van start met een sigaren- en tabakszaak. Bovendien nam hij voor de helft deel in de daar gevestigde
olieslagerij. Hoewel het alle zelfstandige firma’s waren werkten de olieslagerijen in Makkum, Sneek en Bolsward
en de kassiersfirma in Makkum veel samen en fourneerde men over en weer bedrijfskapitaal en dreef men
gezamenlijk handel. In 1875 overleed Jan Kingma en werd de Makkumer oliemolen beheerd door Tjeerd Herre
en zijn, naar zijn halfbroer vernoemde, zoon Eelco. In 1912 nam Eelco de Sneker olieslagerij over van zijn oom
en dreef deze tot 1922, toen hij het bedrijf van de hand moest doen. Hij keerde terug naar Makkum. Eelco werd
in 1926 directeur van de vestiging van Kingma's Bank N.V. te Sneek en zodoende bleef de inmiddels
hoogbejaarde Tjeerd Herre alleen achter in de oude Makkumer olieslagersfirma. Hoewel het bedrijf geheel
verouderd was, meende Tjeerd dat het moest blijven, omdat anders de oude firmanaam geheel uit Makkum
zou verdwijnen. Alle Familieleden trachtten hem te overtuigen dat het inmiddels florerende bankbedijf de
traditie zou overnemen. Door Tjeerds zoon Jan Marten werd tenslotte de uit Bolsward afkomstige J.J. van
Hettema naar Makkum gestuurd om de exploitatie van de olieslagerij op zich te nemen. Toen Tjeerd Herre
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Kingma echter op 16 maart 1930 kwam te overlijden was het met de oude firma gedaan. Een familielid, Jan
Lucas Glass, werd met de liquidatie van de firma belast. Sinds 1929 was er al geen winst meer uitgekeerd en op
11 april 1932, kort na het overlijden van Tjeerds weduwe, werd de olieslagersfirma uit het handelsregister
uitgeschreven. In 1933 en 1934 werd de molen afgebroken en het hout bij openbare verkoping verkocht.
Waar eens een zestal molens het aangezicht van de vlecke hadden bepaald betekende dit het einde van de
laatste van de Makkumer molens. Wat restte was de onderbouw van de eerste houtmolen, deze bleef staan tot
1981, maar was reeds in 1922 van zijn kap en wieken beroofd.

Staatscommissie 1890
In 1890 werd een Staatscommissie ingesteld om onderzoek te doen naar de arbeidsomstandigheden in Nederland. Zij stuurde
vragenlijsten rond en in Makkum werden deze beantwoord door de plaatselijke Kiesvereniging en het Nutsdepartement aldaar. De
antwoorden geven een aardig beeld van de omvang van de bedrijvigheid in de havenplaats; dakpannenfabrieken, een plateelbakkerij,
kalkbranderijen, scheepstimmerwerven, een touwslagerij, zeilmakerijen, een oliemolen, een papiermolen, een korenmolen, een
trasmolen en houtzaagmolens. Verder nog diverse handwerksbedrijven en een stoombootdienst. Een respectabele lijst, zeker als we
bedenken dat de industrialisatie nog nauwelijks op gang was gekomen en stoommachines nog steeds noviteiten waren. Makkum
mocht dan in naam een dorp zijn, met haar haven en nijverheid bevestigde de vlecke haar kleinstedelijke allure.

‘t Fortuin uit Zee’
Buiten de dorpskern, nu zouden we zeggen Industrieterrein Zuid, aan het brede water van de Kleine
Zijlroede, lag de windoliemolen die al enkele generaties in het bezit was van de familie Kingma. Hylke
Jans, de koopman, reder en grootschipper, had de molen in 1764 laten bouwen met hout dat hij zelf
had laten verschepen, en had hem de profetische naam ‘t Fortuin uit Zee’ gegeven. De talrijke foto’s
tonen ons een statige bovenkruier, omgeven door witte stenen bijgebouwen, en een houten schiphuis
waarin o.m. het familiejacht lag afgemeerd.
Het geheel ademt een landelijke rust, die echter meer schijn dan werkelijkheid was. In de oliemolen
werd volgens de opgave door ‘t Nut en de kiesvereniging gemiddeld zestien uren per dag gewerkt.
Gemiddeld - want als er geen wind was, stond de molen stil. De tijd die zo verloren ging moest op
104

andere dagen weer goedgemaakt worden. Het werk ging dan ‘s nachts door, zodat men soms wel
twintig uur werkte. En was dat onvoldoende, dan draaiden de wieken ook ‘s zondags van middernacht
tot vier uur ‘s ochtends. Dan kon er wat worden geslapen en werd het werkvolk even kerkvolk, waarna
het van ‘s avonds acht uur tot middernacht weer verder ging.
Het was zwaar werk! Op pramen, die werden geboomd of, bij gunstige wind, gezeild, werd het koolen lijnzaad aangevoerd en gelost. Het ging daarbij om forse hoeveelheden. Zo berichtte Tjeerd Herre
Kingma 29 augustus 1885 aan zijn broer Hylke, die samen met Herre Kingma in Sneek een
olieslagerij dreef: ‘Bij narekening en door Altes wordt ons dit bevestigd zal het SS Europa 144.000 kg.
zaad voor ons hebben zijnde 1777 balen á 81 kg. netto.’ Een forse partij die waarschijnlijk niet alleen
voor de Makkumer molen bestemd was maar ook voor de olieslagerij in Sneek, genaamd ‘Het Zwarte
Paard’, en wellicht ook voor de Bolswarder (stoom)olieslagerij van zijn andere broers Petrus en Jan
Kingma.

Het ‘Lenige’ pakhuis
Wat niet meteen verwerkt kon worden, werd opgeslagen in het pakhuis aan de Krommesloot. Was ook
hier geen ruimte meer dan werd gebruik gemaakt van het in 1802 aangekochte ‘Lenige Pakhuis’ aan
het Vallaat. Dit pakhuis is genoemd naar de vorige eigenaars, de familie Lenige, waarover verderop
meer.
Na verloop van tijd kwam in dit pand zowel voor de olieslagersfirma, als voor de latere kassiersfirma
een kantoor. De zolder van dit pakhuis bood de familie Kingma tevens de ruimte de groeiende
boekhouding en zakelijke correspondentie te bergen. Maar er werd veel meer bewaard. Na verloop van tijd
vonden allerlei zaken hun weg naar de, inmiddels tot archief herdoopte zolder: familiecorrespondentie,
dagboeken, reisverslagen, verenigingsbescheiden en meer van dat alles. Het blijft onduidelijk wat de
beweegredenen hiervoor zijn geweest. Maar generatie na generatie, de ene iets fanatieker dan de andere,
ging door met het verzamelen en het daardoor vergroten van het archief. Was men uit op meerder eer en
glorie? In dat geval strekt het niet echt tot aanbeveling ook zakelijke mislukkingen en aanverwante zaken
keurig te bewaren. Persoonlijk denk ik dat, vooral in de beginperiode, een en ander vooral werd bewaard
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ter lering ende vermaak voor de volgende generatie. Weliswaar werden in het begin pogingen
ondernomen, o.m. via genealogisch onderzoek, de familie een adellijke afstamming te bezorgen. De
later via de koopmansgeest verworven status compenseerde dit ‘gemis’ meer dan gewoon.
Later was deze verzamelwoede heel goed toepasbaar binnen de, ook bij de Kingma’s opgang
makende ‘Verlichtingsgedachte’. Rond 1800 een alom aangehangen theorie die verbetering van de
heersende levensomstandigheden nastreefde, gebaseerd op de spreiding van kennis en macht.
Of ligt het veel simpeler en hebben we hier gewoon te maken met een voorloper van de stichting Ald
Makkum? In elk geval, eenieder die de historie van Makkum een goed hart toe draagt mag dankbaar
zijn dat dit archief bewaard is gebleven en een schat aan gegevens over onze vlecke bevat.
In 1937 werd het grootste deel van het archief overgebracht naar het Rijksarchief te Leeuwarden.
Nadien zijn, vooral in opdracht van de Kingmastichting, diverse publicaties verschenen.

Koopman Dirk Lenige
In 1803 verkocht Pieter Dirk Lenige, een zoon uit het tweede huwelijk van Dirk Lenige, het pakhuis
aan de familie Kingma. De koopman Dirk Lenige (1722-1798) was een verdienstelijk dichter. Hij
dichtte zowel in het Hollands als in het Fries. Vooral in zijn Friestalige gedichten, er was toen nog
geen algemeen geaccepteerde ‘Fryske stavering’, komt zijn voorkeur voor het werk van Gysbert
Japiks (1603-1666) duidelijk naar voren. Of zijn taalgebruik ook echt een weerspiegeling is van de in
die tijd in Makkum gesproken taal, wordt betwijfeld. Wel blijft het een rijke bron voor de kennis van het
Makkumer dialect.
Dirk was ook de vader van Kynke of Cynthia. Zij was volgens haar tijdgenoten een absoluut
natuurtalent: zij dichtte, tekende en blonk in beide uit. Hoewel haar geen lang leven was beschoren,
raakt zij al vroeg tot ver buiten Makkum bekend. Het resulteerde zelfs in een korte romance met de
dichter Bilderdijk.
Bij de overname van het pakhuis, of later wellicht door voorzienigheid gekregen, kwamen ook de
manuscripten van Dirk en Cynthia in het Kingma-archief terecht en zijn zodoende bewaard gebleven.
Dit resulteerde in 1959 in de uitgave van het boek ‘De Fryske Fersen’ van Durk Lenige en oare
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Makkumers.
Het Lenige pakhuis, (nu Vallaat 18) brandde in 1947 af. Het was toen in gebruik bij de
visconservenfabriek Gebr. van der Berg. Op de opengevallen plaats verrezen later enkele autoboxen,
de toen onvermijdelijke oplossing voor historische plekken in het centrum van Makkum. Thans staat
hier de nieuwbouw van de ABN-AMRO bank waarin de Kingma’s Bank na verloop van tijd is
opgegaan. Over de esthetische vormgeving van deze nieuwbouw lopen de meningen uiteen.
Opgebouwd in de glorieperiode van het Beschermd Dorpsgezicht zou, volgens de architect, Makkum
wel aan de vormgeving wennen. Schrijver dezes woont hier recht tegenover, maar van gewenning is
nog steeds geen sprake.
Zo rond 1885 had de firma Kingma in het ‘Lenige pakhuis’ een patentoliemakerij gevestigd. Hier werd
het ruwe product van de oliemolen, lampolie, gemaakt.

Lijnzaad en koolzaad
In de oliemolen werden dus twee soorten zaad verwerkt: lijnzaad waarvan lijnolie en lijnkoeken, en koolzaad
waarvan raapolie en raapkoeken werden geslagen. De koeken werden verkocht aan de boeren als veevoer.
De olie ging naar de eigen patentoliemakerij of naar de zeepziederijen, verffabrieken en andere bedrijven die
het als grondstof voor hun producten gebruikten. Raapolie werd tot de eeuwwisseling nog veel gebruikt voor
verlichtingsdoeleinden. Het productieproces in de molen was redelijk gecompliceerd. Allereerst werd het
zaad gedroogd. Als het droog weer was, werd het buiten op grote kleden uitgestort. Daarna werd het zaad
op een grote, gegroefde gietijzeren plaat geschept. Die plaat was op de versleten legger gelegd die rustte op
een gemetselde fundering. Op de legger stonden twee grote, verticaal geplaatste ronde stenen, de
kantstenen. Als het molenwerk in beweging werd gebracht, beschreven deze stenen (een binnen- en een
buitensteen) twee cirkels op de legger, waardoor het zaad werd gekneusd. Het gekneusde zaad werd
overgebracht naar de vuister. Dit was een stookplaats waar het zaad gedurende korte tijd werd verwarmd,
zodat de olie bij de volgende productiestap, het persen, gemakkelijk vrij kwam. Wanneer de olie voor
consumptiedoeleinden bestemd was, gebeurde dit niet. Deze olie moest altijd koud worden geslagen,
omdat het anders stoffen bevatte die het ongeschikt maakte voor consumptie.
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Vuisters en blok
Dan volgde het persen. Het
verwarmde zaad werd van de
vuister in wollen zakken
geschoven, die op hun buurt
weer tussen met paardenhaar
gevoerde leren omslagen
werden
gelegd.
Twee
knechten sjouwden deze naar
het kolossale eikenhouten
heiblok. Hierin bevond zich
een met ijzerwerk beslagen
holte, waarin een houten wig
paste. De omslagen werden
tussen het blok en de wig
geplaatst. Dan bracht men het
molenwerk in beweging en
met veel geweld en lawaai
werd de wig door een zware
slaghei omlaag geslagen. Dit
gebeurde een aantal malen.
Het dansend opveren van de
hei gaf aan wanneer de wig
geheel was vast geslagen. Het geluid dat daarbij werd gemaakt was kilometers ver te horen! De olie droop uit de
zakken en werd in grote pannen opgeslagen. Wat overbleef was de zaadkoek. Wanneer de ingeslagen wig door
een contrawig weer was losgeslagen, ook dit weer mechanisch met de loshei, zorgde de veerkrachtige
paardenharen vulling van de omslag ervoor dat deze koek gemakkelijk was te verwijderen en door nieuw zaad
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te vervangen.
De overgebleven zaadkoek werd voorslagskoek genoemd. Deze werd onder de stampers fijngestampt tot meel.
Dat meel bevatte nog zoveel olie, dat het hele procédé dat hier is geschetst werd herhaald: het meel werd
verwarmd op de naslagsvuister en daarna in het naslagsblok tot olie en naslagkoeken geslagen. ‘Ons
naslagwerk’, aldus Tjeerd Herre Kingma (1838-1930), ‘is altijd van hout geweest, altijd met hetzelfde interieur,
ijzerwerk dateerend van de bouw in 1764, en geleverd door een smid in de Vegelinstraat te Leeuwarden.’

Houten pop
Een speciale rol was er in de Makkumer oliemolen toebedeeld aan een houten pop in deftige kledij. Deze 'telde'
het aantal slagen van de hei tijdens de naslag. Dat kon van tevoren worden ingesteld en via een leren riem,
verbonden aan pop en hei beide, nam de pop na het verkregen aantal slagen de hoed af waarbij tevens een bel
werd geluid. (De werking hiervan komt overeen met wat in de Zaanstreek een schelrad wordt genoemd). De
knecht wist dan dat het zaad voldoende was samengeperst. De overlevering wil dat de oudste pop op windstille
dagen door één van de knechten, ene Govert of Hendrik Kuiper, werd gemaakt. Dit zou zijn geïnstalleerd op
dezelfde dag dat de Fransen in 1813 langs de dijk wegtrokken waarbij de pop keurig de hoed afnam.
De naslagskoeken werden op een speciale snijtafel in stukken van ongeveer een kilo gesneden en deze werden
aan de boeren verkocht als veevoer. De bij de naslag verkregen olie was minder zuiver dan bij de voorslag en
moest gezeefd worden om de droes te verwijderen. Daarna werd het in gemetselde, en later ook ijzeren bakken
opgeslagen. Het productieproces bestond dus uit verschillende stappen. Voortdurend sjouwden de knechten het
zaad en het zaadmeel in de diverse stadia van bereiding van het ene apparaat naar het andere. Daarbij was de
molen zo bemand en ingericht, dat alles tegelijkertijd in beweging was. Bovendien had de Makkumer molen
een zogenaamd 'dubbel werk'. Dat wil zeggen dat de inrichting dubbel aanwezig was en de capaciteit dus
ook twee keer zo groot was. Zo kon in het hoogseizoen, bij voldoende wind, met zes tot acht man gewerkt
worden, waarbij in een etmaal wel één last kool- of lijnzaad kon worden verwerkt, goed voor ruim 1000
raap- of 1300 lijnzaadkoeken en de nodige olie.
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Impressie van een bedrijvig ambacht
Wie tijdens die topdrukte het schemerige interieur van ‘t Fortuin uit Zee’ binnentrad (pas in 1914 zou er
elektrisch licht in de molen komen), kwam terecht in een waar pandemonium. Alles draaide en stampte. Er
werd turf op de vuren gegooid, er werd zaad geplet, geperst en gestampt, de naslagskoek werd gesneden,
en tussen alles door droegen minimaal twee arbeiders gedurig nieuw zaad aan. De atmosfeer was bedompt,
doortrokken van de geur van het gekneusde zaad, en alle onderdelen van de molen waren bedekt met een
dikke laag van aangekoekte olieresten die zich nauwelijks lieten verwijderen. De rook van de vuisters, die
met turf werden gestookt, prikte in de ogen. En met grote regelmaat kwam dan wéér de zware hei met
donderend geweld naar beneden, en overstemde even al de andere bedrijfsgeluiden. Dat er in het gebouw
veel muizen zaten, die af en toe geplet in de lijn- en raapkoeken werden teruggevonden (die tot ergernis van
Tjeerd Kingma dan onverkoopbaar waren) was bij dit alles niet meer dan een detail.

Staatscommissie van 1890
Voor het werkvolk was de arbeid zwaar, ongezond en onzeker. Het is vooral dankzij het noeste werk van de
Staatscommissie, in het begin van dit verhaal genoemd, die in 1890 onderzoek deed naar de
werkomstandigheden, dat we hier iets meer over kunnen vermelden. Weliswaar kwamen de heren niet in
Makkum, maar we hebben al gezien dat een tweetal instellingen in deze plaats vragenlijsten kregen
toegestuurd die ook zijn beantwoord. Opgemerkt dient te worden dat de bestuursleden van 't Nut alsook die
van de genoemde kiesvereniging, voornamelijk bestonden uit de plaatselijke fabrikanten en kooplieden,
waaronder leden van de familie Kingma. Men oordeelde dus over het eigen bedrijf. Enige twijfel over de
objectiviteit van deze enquête is wel op zijn plaats!
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Een gat in de bedstee
In de Zaanstreek werden wél olieslagersknechten ondervraagd. Het beeld dat zo kan worden verkregen komt
overeen met wat Tjeerd Kingma en andere familieleden hierover in brieven en verspreide aantekeningen
hebben genoteerd.
De afhankelijkheid van de wind was groot in het olieslagersbedrijf. Pas als we jaargang na jaargang van de
almanakken doorbladeren waarin generaties Kingma's kort verslag hebben gedaan van hun dagelijks bestaan,
beseffen we hoe belangrijk het weer voor hen was. Dagelijks, van het eind van de 18e tot het begin van de 20e
eeuw, noteerden zij nauwgezet hoe hard het waaide en vanuit welke hoek 'flaauw koeltje N.N.W. mooi weder';
'de wind O.N.O. ligt bewolkt 's avonds meer bewolkt. sterke afstroom weinig vorst'. 'de wind W N.W. met sneeuw
en hagelbuyen'.... Tjeerd ging zelfs over op een ondoorzichtig tekensysteem bestaande uit sterretjes, rondjes en
streepjes om windrichting en windkracht aan te geven. In de bedstee in Tjeerds huis was in de muur een klein
gat geboord ter grootte van een duim, dat uitzicht bood op de molen aan de Kleine Zijlroede. ‘s Ochtends was
het eerste wat Tjeerd deed, kijken of de wieken nog draaiden.

Arbeidsduur
Maar net zoals de andere molens had ‘t Fortuin uit Zee’ slechts weinig wind nodig om zijn wieken draaiende te
houden en kon er al snel worden gewerkt. Gemiddeld werden er dagen gemaakt van zestien uur, met
uitschieters naar twintig. De arbeid werd daarbij gekenmerkt door een preïndustrieel ritme: op dagen dat het
hard waaide werd met man en macht gewerkt; bij een zacht briesje was er nauwelijks iets te doen. Drie mannen
konden dan het werk wel aan. Dan werd er ook minder verdiend, want de betaling geschiedde op basis van
stukloon. Het volk verrichtte in die tijd wat kleine reparaties en schoonmaakwerkzaamheden of rustte wat. In
de molen was daarvoor een vertrek ingericht met banken waarop strozakken lagen. Daar werd tussen de
middag ook geschaft. De pruttelkoffie werd op de vuisters warm gehouden. Viel de windstilte langer uit, of
waren er andere problemen, zoals mankementen aan de molen of een tijdelijk gebrek aan zaad, dan stuurde
de meesterknecht het werkvolk naar huis. Dan vielen de verdiensten helemaal weg. Wie geluk had, kon dan
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als los arbeider bij een boer terecht; de anderen hadden de broekriem maar aan te snoeren, zeker als het
oponthoud langer duurde dan enkele dagen en de wekelijkse uitbetaling van het loon achterwege bleef.
Visvangst, de eigen groentetuin en eventueel het bezit van wat pluim- en kleinvee vormden dan de smalle
marge tussen armoede en hongerlijden. Ook gedurende de zomermaanden werd niet gewerkt. Eind mei of
begin juni werden de wieken zo goed als stil gezet om pas in augustus of september weer volop te gaan
draaien. De molenknechten verhuurden zich dan aan de boeren, die in deze tijd werk genoeg voor hen hadden.
De oorzaak dat dan geen zaad werd verwerkt was enerzijds het gebrek aan wind in deze tijd; anderzijds, zoals
broer Hylke uit Sneek het tegenover de Staatscommissie verwoordde (hij had wél de eer door dit illustere
gezelschap te worden gehoord)’ ‘s Zomers is hier geen koekendebiet (behoefte aan koeken, red.) Maakten wij
de koeken 's zomers, dan zouden wij ze 's winters moeten over maken, en hadden wij dubbele kosten.'
De boeren, die hun vee in het land hadden, hadden natuurlijk geen behoefte aan dure veekoeken.

Doofheid en huiduitslag
Ernstige ongelukken kwamen niet voor. De molenwiek die in 1873 naar beneden kwam, viel zonder iemand te
treffen in de sloot tussen het molenland en de vennen van boer Kleiterp. Brand, altijd een reëel gevaar met al die
aangekoekte olie, brak er evenmin uit. Dat was in olieslagerijen waar met stoom werd gewerkt wel anders. Zo
meldde Hylke aan dezelfde commissie:
‘61 jaar terug is een machinist-stoker verpletterd. Dit was geheel aan zijn eigen onbezonnenheid te wijten. Ik ben
sinds 1849 bij de olieslagerij en heb anders nooit een ramp bij mij gehad.’
Wel leidde het werken in de oliemolens op de lange duur bijna onvermijdelijk tot doofheid. Een andere klacht
was eczeem. Luister hoe een Zaanse olieslagersknecht enigszins ongemakkelijk antwoord gaf op de vragen die
aan hem werden gesteld:
‘Zijn er op den molen velen doof?’
‘Dat vraagt gij zeker, omdat ik zoo schreeuw. Dat doe ik, omdat mijn vader doof was en altijd riep: dondersche
jongen, ik hoor je niet.’
‘Er zijn veel doven onder de olieslagers, niet waar?’
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‘Ja. hei-doof maar ik heb er geen last van.’
‘Hebt gij ook last van uitslag op handen en armen? Men zeide ons dat dit bij olieslagers veel voorkomt.’
‘Neen, ik heb er geen hinder van en mijn jongen, die olieslager is, ook niet. Van anderen weet ik het niet, want ik
kijk daar niet naar. Er zijn wel veel bleeken onder de olieslagers.’
‘Waaraan schrijft gij dat laatste toe?’
‘Men zegt dat het een dampig werk is; maar mij heeft het nooit gehinderd.’
Ook Tjeerd maakte wel melding van huiduitslag. Wat de dampigheid betrof merkte een fabrikant optimistisch op
dat de rook van de vuren onder de vuisters niet hinderlijk was, want deze (…..) ‘stijgt ten gevolge van de hitte
dadelijk naar boven en verwijdert zich dan door de raampjes’.
Dit was echter lang niet altijd het geval en soms moesten de buitendeuren worden opengezet om frisse lucht te
krijgen.

113

Kort historisch overzicht van de oliemolen
1764 Hylke Jans bouwt de oliemolen.
1767 Hij bouwt het pakhuis a/d Krommesloot.
1782. Na het overlijden van Hylke Jans zet zijn weduwe het bedrijf voort onder de naam fa. wed. H.J. Kingma, daarbij
geholpen door haar zoons Jan en Marten.
1799- 1807 wordt de olieslagerij gedreven onder de naam fa. Jan en Marten Kingma.
1807 enkel voor rekening van Marten onder de naam fa. M.H. Kingma.
1825 Overlijden Marten en zijn zoon Hylke vrij kort na elkaar, zoon Jan neemt de olieslagerij over.
1843 vergroting van de oliemolen.
1845- 1848 de molen wordt ook gebruikt voor het pellen van gerst.
1850 Jan Kingma koopt voor zijn zoons Herre, Rinia en Hylke een oliemolen in Sneek, ‘Het Zwarte Paard’.
1871 De andere zoons Tjeerd Herre en Jan Hylke Kingma beginnen in Bolsward een stoomolieslagerij. Tjeerd blijft
echter op kantoor in Makkum. Twee jaar daarvoor hadden zij gezamenlijk de kassiersfirma Gebr. Kingma opgericht. In
1919 werd deze omgezet in N.V. Kingma's Bank.
1875 Na het overlijden van Jan Kingma wordt de olieslagerij voortgezet door Tjeerd Herre en zijn halfbroer Eelco.
1890 Tjeerds middelste zoons Eelco en Gerrit komen in de olieslagerij.
1912 Eelco neemt de oliemolen in Sneek over totdat hij hem in 1922 van de hand moet doen en dan terugkeert naar de
Makkumer molen.
1926 Eelco vertrekt naar Sneek. Hij wordt directeur van de Kingma's bank aldaar; Tjeerd Herre blijft dan als enig
aandeelhouder van de oliemolen over. Hij is dan 88 jaar.
1930 Tjeerd H. Kingma overlijdt.
1932 Zijn weduwe Foekje de Looze overlijdt en de fa. M.H. Kingma wordt uit het handelsregister geschreven.
1933/1934 de molen wordt afgebroken en het hout wordt bij openbare verkoping verkocht.
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De Bruinvisch
Als de wind ermee ophoudt hebben windmolenaars
geen werk meer voor de molen. Zeilen inhalen,
opruimen en aanvegen is dan het parool. Volgende
keer verdergaan.
Deze houding kan niet iedereen zich permitteren.
Schippers van de bruine vloot liggen er dan heel
anders voor. Met een schip vol betalende passagiers
drijven ze dan ergens op het wad terwijl de zeilen
als vuile was boven de dekken heen en weer zwieren.
Het tij verloopt en actie is geboden. Een zetje van
de wind, niet veel, maar genoeg om de boot voort te
stuwen naar een veilige haven waar de kroegen en
het vertier wachten.
Maar schippers en molenaars weten dat de wind een
ongedurige knecht is. Slechts zelden gebeurt het dat
de wind braaf en constant uit de goede hoek wil
waaien. Vaak waait de wind uit de verkeerde richting,
is het te weinig of te veel of komt het op het
verkeerde moment. Je zou de windkracht soms even
willen uitstellen.
Dat gebeurt… Kees, de schipper van De Bruinvisch
vaart op uitgestelde wind. Wind die het jaar
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daarvoor al in de bruine zeilen blies geeft hem
de kracht om de haven te bereiken. De richting
van die wind laat hem koud, evenals de kracht.
Of het nu een gure noordwester is, of een
verraderlijke zomerse zuidoostenwind, het doet
hem niets. Onverstoorbaar stuurt hij zijn schip
waarheen hij wil. Recht door zee. Een man van
staal met de wind als knecht op een schip van
staal. Hoe dat kan…??? Sinds enige tijd gebruikt
Kees raapolie geslagen door Windoliemolen De
Passiebloem. Deze olie verstookt hij in zijn
ééncilinder Kromhout dieselmotor. In het
instructieboekje staat dat allerlei plantaardige
olie als brandstof kunnen dienen, vandaar dit
experiment. De gasten op het zonnedek vinden het
een geweldig verhaal. Ze voelen bij wijze van
spreken de wind van vorig jaar door hun haren
wapperen. Een witte schuimsnor voor de boeg en
land in zicht. En de kroegen. Als het meezit
blijft er nog wat raapolie over en dan eten ze
vanavond in olie gebakken vis.

Weer een toepassing voor raapolie. De Hemel
geeft, wie vangt die heeft…
MB

De laatste West-Vlaamse olieslagers op de praatstoel.

(deel 3,slot)

(fragmenten overgenomen uit Molenecho’s, Vlaams tijdschrift voor molinologie 23 ste jg., nr 3 auteur
Alfons Theunick) De afbeeldingen bij ‘Vlaanderen Wint’ op p.71 e.v. tonen de werkomgeving van A.
Declercq.
G. Vande Ginste: Onze kleine hydraulische persen werden gebruikt voor het persen van de opslagkoeken.
Vijfenzeventig procent van deze olie werd gebruikt om zwarte zeep (27) te maken. Het bezinksel uit de
oliekelder van dit soort olie werd niet weggegoten. Sommige zeepfabrikanten wilden deze dikaard (soms
zegt men ook wel drabbe) opkopen voor een (te) kleine prijs, gelijk of dat ze de dikaard uit de oliekelders van
de windoliemolens opkochten. Wij bewerkten zelf die dikaard (28) in onze stoomolieslagerij. Wij hadden een
speciaal filtersysteem uitgedacht waar deze dikaard in terecht kwam. Het principe van deze filter was heel
eenvoudig: in een bak zonder bodem werden ramen ingeschoven, bespannen met een doek in katoen.
Tussen die ramen was er een zekere tussenruimte. De dikaard werd daar bovenop gegoten. Die filter nu
was gemonteerd boven de stoomketel. Uiteraard straalt zo een stoomketel veel warmte uit. Deze was
ruimschoots voldoende om de nog aanwezige olie in de dikaard weer hoogst vloeibaar te maken en ze vrij
snel te laten uitlekken. Die olie werd onder de filter opgevangen in een ijzeren bak en met een buisje
afgeleid naar een oliepulle die op de vloer stond. Op deze manier werd nog eens 2/3 van de omvang aan
zuiver olie herwonnen. Het residu had precies het uitzicht van zwarte zeep. Samen met de opslagkoeken
verwerkten wij dat in het lijnmeel of koekepoere. Zulk zacht en gesmierig (29) aanvoelend lijnmeel werd om
zijn kwaliteit zeer op prijs gesteld. Ik weet niet als dat de voedingswaarde verhoogde, maar 't voelde zachter
aan en de mensen (30) hadden dat geerne(31).
A. Declercq: Oliebrood, dat was de poeier van de opslagkoeken.
G. Vande Ginste: In 1934 hebben we hier de Amerikaanse persen geplaceerd. Er werd ook een persfilter
bijgeleverd. Die werkte ongeveer als ons prototype, maar dan onder druk. De druk in deze persen was veel
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groter dan in een labak. De doeken waren uit zware malfil gemaakt en op hun beurt bedekt met poreus
papier. Als er niettegenstaande de hoge druk maar weinig olie meer uitkwam, moest het hele geval worden
gereinigd Het residu was een harde koek. De gewone malfil die vroeger gebruikt werd om stampzakken (32)
te maken, bleek ook niet voldoende sterk om de grote druk in de Amerikaanse persen te verdragen. We
kochten daarom aangepaste zware malfil. Malfil is een speciaal geweven stof waarvan de schering en de
inslag; volledig zuivere kaardwol is van de hoogste kwaliteit (33).
J. De Brabander: Malfil, dat is stamplaken in zuivere wol. Mijn broer in Rumbeke, die ook olieslager was met
Amerikaanse persen zoals Vande Ginste in Gits, gebruikte ook van die zware malfil. Maar waar hij dat kocht,
weet ik niet meer.
G. Vande Ginste: Na de TweedeWereldoorlog hebben we het een keer geprobeerd om malfil te vervangen
door nylon. Maar dàt heeft niet gefoeterd (34). Nylon bleek voor ons doel onbruikbaar en we moesten
terugkeren naar de malfil. Onder de geweldige druk in de pers, zowel in de wigpersen als in de Amerikaanse
gebeurde het toch regelmatig dat deze zakken scheurden. Gescheurde zakken werden bij ons ter plaatse
hersteld. Daartoe hadden wij twee speciale naaimachines. Ze staan er nog (35). Geraakten de zakken té ver
versleten dan mochten de werkmensen die verkopen voor hun drinkgeld. Die slunsen (36) waren veel geld
waard bij de slunsemarchand (37). Later, toen de daguren duurder werden en nog zwaarder malfil werd
gebruikt, behield de baas deze vodden en maakte ze zelf te gelde. De grondstof voor het vervaardigen van
deze zeer dikke stampzakken gebruikt in de moderne persen, was van dezelfde kwaliteit als de malfil
bestemd voor de pers laden, maar de weefdraden voor deze zeer zware malfil waren als echte koordjes.
Geweven op dezelfde manier ook, deed de dikte van deze stof denken aan een lichte mat, ook wat de
stijfheid betreft. Eén van de gekende leveranciers van deze stof was: AMBLER & SONS, Ltd.,
BRATFORD. Lees maar wat er nog op 't etiket staat:
Quality PURE Wool No. 507/ Abt. 30 ozs. per yard / 10 inches wide. / Other widths in proportion./(3650
GRAMMES PER SA.METRE) (38). Ik denk dat het woord malfil een streekwoord is (39).

J. De Brabander: In Moorslede stond de weverij Corion. Later noemde deze weverij: ]oye-De Wulf. Ze stond
op de hoek van de Breulstraat, nu café ‘De Ponie’. Wij betrokken onze malfil altijd bij Corion.
G. Vande Ginste: Wij hebben nooit lederen schrooën gebruikt. Een schroo (40) bij ons, dat was een
staalplaat met een greep bovenaan en overtrokken met leder. Ze waren van binnen bekleed met peerdhaar
(41).
J. De Brabander: Een schroo is iets langer dan drie maal de diepte van de la, en zo breed als de
binnenbreedte van het blok. In de plooi op één derde van de lengte is een handgreep om de schroo
gemakkelijk te kunnen manipuleren. In latere versie waren er maar twee even lange stukken meer. Rond
1900, toen de hydraulische persen in gebruik genomen werden, waren de schrooën meestal uit plaatijzer. Ze
waren o.m. in gebruik in de olieslagerij te Gits en bij ons op ‘Den Aapmolen’. Onze lederen schrooën zijn
naar Bokrijk gegaan.
Zijn de stampzakken met het warme zaad gevuld -zo een drie kilo per zak - dan worden ze onmiddellijk in de
schrooën gelegd en hun inhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Dit laatste is belangrijk om scheuren te
vermijden tijdens het persen. Telkens worden twee schrooën gevuld en in de labak geplaatst. Deze
handelingen moeten vliegensvlug gebeuren om het zaad zo min mogelijk te laten afkoelen. De schrooën
worden in de la opgespannen door de weggen. Dan wordt de slagheie in het werk getrokken. In de lablok
werden ijzeren bakken gemonteerd. Op je rechterhand had je dan een gegoten ijzeren wegge. Ik zeg wel
wegge, maar wij noemden het een jachtijzer. Daarnevens kwam de schroo met een gevulde stampzak. Dan
had je die houten wegge en dan de slagwegge. Nevens die schroo en die wegge had je dan de loswegge,
die al onder dikker was dan al boven, juist het omgekeerde van de slagwegge. Aan de linkerkant in de labak
was dat precies hetzelfde. Achter de drijfhei was er daar een vlegelke (42), dat met een koord vast lag aan
de heie en ieder keer dat de heie opgetrokken wierd, verstak een armpje, dat aan dat vlegelke vast zat, een
wiel met schuinse tanden. Als dat 63 keer alzo versteken had, waren dan drie tanden uit. Dat miek (43) dat
het wiel niet meer kon vergaan (44). Maar intussentijd was er daar in de ruimte waar geen tanden waren een
uitstekend latje dat kon scharnieren en eindigde in de vorm van een vuistwegske en waar dat de beldraad

aan vast was. Ieder keer dat de drijfheie bewoog, duwde die arm tegen dat vuistwegske en ieder keer belde
het dan. Dat was de verwittiging dat de slagheie moest geschort worden of uitgelost, en de losheie in 't werk
getrokken. Maar, dat wiel dat kon versteken door de op- en neergaande heie, was dubbel en aan de kant
van de losheie was daar een soortgelijk mechanisme. Op 't moment dat al de ene kant daar drie tanden uit
waren, kwamen dan op de andere schijf de enige drie tanden die er op waren voor de arm van de losheie te
staan. Op haar toer (45) kon de losheie het wiel voor de verwittiging drietanden versteken zodat het vlegelke
voor de drijfheie weer op zijn plaats kwam. Zo had je dan twee koeken per la bak. Maar hier in onze molen
waren er drie stampbakken of labakken op één wentelasse. Zo werden er zes koeken in één keer (één
gang) gestampt. Zelfs hebben we er nog een vierde bijgezet. In 1903 was dat. Dat kwam zo: in Boezinge,
dicht bij de brug, stond daar een stenen molen begaan door een zekere Bonte, die naar Frankrijk trok naar
de streek van Breteuil. In zijn molen stonden daar hydraulische persen. Hij smeet dat weg (46) en wij hebben
er drie gekocht plus nog zijn lablok. Onze lablokken werden nog gebruikt tot in 1907. Toen kochten we
occasiepersen in Torhout bij Fraeys, die op de Burcht brouwer en olieslager was. Na de molenbrand in 1913
werden ze niet meer gebruikt maar vervangen door persen Van Coppenolle, constructeur van Berchem bij
Oudenaarde. Deze Van Coppenolle was daarbij ook olieslager en misschien wel de allereerste in België om
uit het geplette zaad de olie te extraheren door diffusie, t is te zeggen de olie werd uitgeloogd met zeer lichte
essence. Zijn stelsel was eenvoudig: het was een geïnclineerde buis van ongeveer 25 cm doorsnede en een
zestal meter lang waarin een vijze (47) van Archimedes draaide. Al onder werd het zaad ingesteken en al
draaiende naar boven gebracht door de vijzel. Van boven wierd de essence ingegoten. Het onderste zaad
waar dat er nog meest olie in zat kreeg essence die al goed verzadigd was. Maar 't bovenste waar dat de
meeste olie al uit was kreeg de verse vloeistof De olie die van onder uitliep samen met de essence, werd
gestookt. De lichtste vloeistof verdampte eerst. Die werd opgevangen en de olie bleef over. Dassonville te
Lendelede was één der eersten, zo niet de allereerste, om wringerpersen in gebruik te nemen. Dat was
omstreeks 1912. Dat was een heel andere manier om olie te winnen. Vooral na de oorlog '14 -'18 zijn de
wringerpersen alhier overgekomen, al waren ze al vroeger bekend. Dat werkte juist op de goeste (48) van
een vleesmolen of saucijzemolen. Maar in plaats dat er van achter gaatjes zijn om het vlees er door te
persen, is daar een verstelbare conische tap, die past in de kraag van een cylinder. Dat maakt dat men

door die tap dichter te zetten, men de druk van binnen kan verhogen. Eigenlijk zeer eenvoudig: het hele
geval bestaat uit de archimedesvijze (49) die het gebroken zaad aanvoert, en dan die cylinder gevormd door
ijzeren latten, de ene latte nevens de andere. Ze staan maar een haarke van mekaar. Door het geweld van
de vijze om op 't uiteinde 't maalgoed er door te krijgen, wordt de olie er uit geperst en weggedreven nissen
de latten, terwijl het uitgeperste zaad in dunne schilfers een uitweg vindt nissen tap en wand.
G. Vande Ginste: In tegenstelling met de open étagepersen, die omstreeks de eeuwwisseling in onze streek
hun intrede deden, waren de zogenaamde Amerikaanse persen (veelal van Duitse makelij!) gesloten persen
waarin de olie langs de zijwanden ontwijkt. Wringerpersen beconcurreerden de hydraulische persen.
J. De Brabander: Mijn vader had een stoommachine in de molen geplaatst in 1892. Toen we overschakelden
op de pressen was het deze stoommachine die de pomp moest in beweging brengen om de olie onder druk
te zetten. Tussen die pomp en de pressen stonden accumulateurs zoals wij dat noemen. Dat waren
verzamelaars van druk. Ge hadt daar eerst de kleine druk: vijftig atmosfeer en dan de grote druk:
honderdvijftig atmosfeer. Voor de kleine druk was dat een veel minder pistonske en daar moesten ook niet
zoveel gewichten op liggen om aan die honderdvijftig atmosfeer te geraken. Dat miek, als ge de kraan
opendraaide, dat je onmiddellijk 150 druk had en je niet meer moest wachten om geredelijk aan die druk te
geraken. Zo hadden wij op korte tijd zes koeken.

Over lijnkoeken en de verwerkte zaden
G. Vande Ginste: Om aan de toenemende vraag naar lijnkoeken te kunnen blijven voldoen, kochten we
reeds voor de Eerste Wereldoorlog koeken uit Amerika. Het waren stukken van 80 X 40 cm. Ze werden
aangekocht per partij van 100.000 kg. Bij het overladen moesten die zakken met koeken op de rug gedragen
worden, gelijk of dat ze ook te lijve uit het schip werden gedragen. Vóór de oorlog van 1940 werd hiervoor 60
procent koolzaad en voor 40 procent lijnzaad geslagen. Binst de oorlog heeft Vandemoortele van Izegem
vooral koolzaad moeten verwerken tot margarine. (In de oorlogsjaren werd veel koolzaad aangeplant). Maar
die margarine was ver van smakelijk. Die minder goede koolsmaak hebben ze later door allerlei middelen

zoals centrifuges gedeeltelijk kunnen wegwerken. Het koolzaad dat wij verwerkten voor de eerste oorlog was
allemaal ingevoerd zaad. Het kwam vooral uit Rusland: Azovzaad en Rigazaad. Ik weet nog stijf wel (50) dat
we juist een schip raapzaad gelost hadden in de haven van Roeselare als de oorlog '14-'18 uitbrak.
A. Declercq: De hydraulische persen, die wij in 1906 in Olsene hadden gekocht en die er nu nog staan,
hebben we nu en dan een keer nog gebruikt om een partij lijnzaad te verwerken. De allerlaatste keer was
'dat in 1965. J. De Brabander: Elk jaar verwerkten wij ook een partij Ravisonzaad. Dat zaad werd ingevoerd
uit Oost-Europa. Ravison gelijkt goed op ‘bruus ‘, een onkruidplant die veel in de tarwevelden te vinden is
(51). De olie werd gebruikt als lampolie en de koeken dienden uitsluitend voor de bemesting. Komeinezaad
(52) heeft een doordringende onaangename reuk, die zich snel in de opslagruimte en vooral in de molen
verspreidt tijdens de verwerking, en er geruime tijd nadien nog blijft hangen. Deze reuk gaat grotendeels in
de olie over. Vooral daardoor is komeinezaadolie in vergelijking met de olie uit lijnzaad en koolzaad van heel
wat mindere kwaliteit. Komeinezaadolie diende uitsluitend als lampolie en een enkele keer als grondstof bij
de zeepfabricage. De koeken waren op verre na niet zo voedzaam als lijnkoeken. Daarbij, ze gingen vrij vlug
tot bederf over. Wij kochten elk jaar zo een 100.000 kilo komeinezaadkoeken bij een olieslager te Quesnoysur-Deule in Frankrijk (53). Die olieslager verwerkte komeinezaad in grote hoeveelheden. Waar hij dat zaad
aankocht, weet ik niet. Wij verkochten die koeken aan de boeren die ze vooral gebruikten voor de bemesting
van hun vlaschaards. De gedroogde stengels van de komeineplant zijn zo hard en taai dat ze bezems
kunnen gebonden worden. Ze werden vooral gebruikt om ‘den vloer toe te vagen’ (54), den aarden vloer
dan. Komeinebezems werden gebonden met gespleten bramen, die groen gebruikt zeer soepel zijn en hard
en sterk na het drogen. Beroepsleurders met bezems, vooral uit de streek van Houthulst en omliggende,
hadden steeds zulke bezems op hun kar liggen of gemonteerd in hun pak dat ze op de rug droegen.
Aangroeiende jeugd, die 's winters niet in het produktieproces kon ingeschakeld worden, of oudere
arbeiders, die ‘afgeschreven’ waren, en hun schraal bestaan op één of andere manier wilden (moesten)
aanvullen, leurden ook wel eens de hoeven af met zulke zelf gebonden bezems. Vanuit Rusland kwam er
Azovlijnzaad en ook veel raapzaad. Ook kochten wij veel raapzaad in Frankrijk. Voor het gebruik van
petroleum algemeen werd, werd vooral koolzaadolie gebruikt als lampolie. De bollantaarns waren ook
gevuld met koolzaadolie.

Over de werkomstandigheden in een oliemolen
J. De Brabander: Het werk in de oliemolen was een zwaar en bovendien nog een vuil werk ook. We hebben
dikwijls 's nachts moeten werken. Vooral het marsseizoen (55) was niet te onderschatten. Dan was 't van 's
morgens te vieren (56) tot' s avonds te tien en half (57). Lange zware dagen waren dat. Maar ja, ’t was daar
niet aan te ontkomen, omdat de vraag naar koeken en oliebrood dan het grootst was: de koeien konden nog
niet buiten op de weide en het wintervoer was dan al opgebruikt.
A. Declercq: In een oliekot moest ge eigenlijk altijd vuile kleren aan hebben. Hier noemden wij een
olieslagers knecht een stamper. Omdat zijn broek altijd stijf stond van de lijnolie die hij er op morste bij het
overgieten zeiden de mensen: ‘een stamper wordt recht gehouden door zijn broek’.
(27) Men spreekt ook van bruine of groene zeep, soms ook van zachte zeep.
(28) ‘dikkaard’ volgens De Bo
(29) gesmijdig
(30) de klanten
(31) graag
(32) Een stampzak noemt men in Nederland een buul. Het is de zak waarin het voorverwarmde geplette zaad wordt
gegoten. Deze zak wordt in een schroo geplaatst vooraleer hij in de persla komt.
(33) In Holland noemt men dat buullaken.
(34) niet gelukt
(35) in 1977 (jaar van het gesprek)
(36) vodden
(37) voddenkoopman
(38) Over een breedte van 25,4cm weegt dit weefsel dus 3,650 kg de strekkende meter.
(39) Emest Raeymaekers van Arendonk (1904-1982), molenaar-olieslager op de nog bestaande Toremansmolen aldaar,
sprak echter ook over ‘malfil’, ‘Malfil’ is eigenlijk een Frans woord en duidt aan,volgens Larousse: étoffe de laine àfaire
les petits sacs ou l'on enferme les graines de colza ou /' oeil/ette pour extraire /'huile.
(40) We schrijven schroo met dubbele 0 om de uitspraak van de scherplange 00 aan te duiden
(41)paardehaar
(42) hefboompje, balkje

(43) maakte
(44) bewegen
(45) beurt
(46) Hij deed dat van de hand.
(47) schroef van Archimedes: as met schroefbladen; vijzel, slekke
(48) volgens het principe
(49) zie noot 47
(50) zeer goed
(51) bruus, herik, walderik, knop herik of Raphanus Raphanistrum en de gewone herik of Sinapis arvensis
(52) camelina sativa, een crucifeer zoals kool- en mosterdzaad. Vlak nà W.O. 1 werd hieren daar nog een partij komeine
verbouwd te Zonnebeke. Zo herinnerde zich Odiel Hoflack (1911-1978) dat zijn vader eens
op een winterse dag komeinebezems had gebonden. Het was van de oogst gewonnen op een pas geëffende partij land,
dat door het oorlogsgeweld was omgewoeld.
(53) Een koppel pletstenen uit de olieslagerij van Quesnoy-sur-Deule werd in 1994 overgebracht naar de molen ‘De
Goede Hoop’ te Menen.
(54) dicht te vegen
(55) maand maart
(56) om vier uur
(57) half elf

Zonnebeke. Alfons Theuninck.

Een haast vergeten molenrestant
Een molenschuur in een uithoek van de Zaanstreek
Zoals de meeste leden wel zullen weten zijn er in de Zaanstreek, waar eens circa 210 oliemolens gestaan
hebben, nog maar vier in bedrijf zijnde oliemolens over. De oliemolens waren hier op de houtzagers na het
meest vertegenwoordigd. Vandaag de dag zijn er in de Zaanstreek ook nog een aantal oliemolenrestanten te
vinden. Deze restanten lopen uiteen van doofpot De Os tot een achtergebleven kantsteen of oliekelder.
Een restant dat na De Os de meest complete is, is het restant van oliemolen De Pauw te Assendelft bij het
buurtschap Nauerna. Dit restant bestaat uit de complete schuur dat zelfs nog voorzien is van het wolfseind*
in het dak. De Pauw was een achtkante dubbele oliemolen en stond aan de Nauernasche Vaart iets ten
noorden van Nauerna, een uithoek van de Zaanstreek tussen de lintdorpen Assendelft en Westzaan tegen
het Noordzeekanaal aan. Een bijzonderheid aan de molen was dat het uiteinde van de schuur, de zuidzijde,
ingericht was als woning voor de blokmaalder. Hier was de kopgevel nog eens voorzien van een fraaie
Zaanse gevel. Bij molens was dat zeldzaam.
Geschiedenis.
Het precieze bouwjaar van De Pauw is niet bekend. De eerste vermelding dateert van 5 mei 1676 bij een
verkoop van de molen. Tot en met de sloop blijft de molen onafgebroken als oliemolen in bedrijf. In 1877
wordt hij een keer door de bliksem raak geslagen. Tenminste, de molen had geen spoor van een inslag maar
een knecht die binnen bezig was raakte buiten bewustzijn, had op zijn hoofd een brandwond, verschroeide
haren en een wond op zijn been. Tijdens diezelfde bui brandt er een boerderij in de naaste omgeving af.

Verder wisselt de molen
regelmatig van eigenaar en
ook de vooraanstaande
Zaandijkse familie Breet heeft
de molen nog enige tijd in
bezit. In 1883 komt De Pauw
in het bezit van firma De Boer
uit Amsterdam. Deze laat de
molen, naar de fotograaf toe
gekruid en netjes in het kruis,
fotograferen met het
personeel bij, in en op de
molen (zie foto hiernaast). De
Pauw houdt het tot maart
1896 uit. Dan wordt de molen
gesloopt maar de schuur blijft
bewaard. Hierin wordt er
naast de bestaande woning
nog eens twee woningen bij
getimmerd.

Oliemolen De Pauw met op de voorgrond de Nauernasche Vaart.
Let op de grote ramen en de extra deur in de schuur dat aantoont
dat De Pauw bewoond was.

Toekomst?
Vandaag de dag lijkt het af en toe wel alsof we met z’n allen in een herbouwsfeer zitten. Overal in het land
worden er molens her- of gebouwd. Jammer genoeg worden tot op heden geen molens herbouwd die een
inmiddels uitgestorven functie vervullen (hennepkloppers, volmolens?). Ook de Zaanstreek is over een paar
jaar een geheel nieuwe molen rijker. De landwinningsactiviteiten voor Het Jonge Schaap zijn inmiddels in
volle gang. En toch is dat allemaal merkwaardig. Dit omdat we in Nederland nog genoeg originele
doofpotten, stompen en schuren hebben staan.
Ook De Pauw is zo een geval. Het bijzondere aan deze situatie is namelijk dat de biotoop van de molen
vanaf 1896 praktisch ongewijzigd is. Er zijn naast de schuur een paar lage woonhuizen gekomen en er staan
vlak naast de molen een aantal bomen. Op de plek waar het achtkant stond is een houten schuur verrezen,
maar de staat van onderhoud hiervan is twijfelachtig. Verder staat hij daar nog ronduit prachtig in het vrije
veld, langs de Nauernasche Vaart. Bovendien is er in 1987, nog geen vijftig meter bij de schuur van De
de
Pauw vandaan, een 17 eeuws pakhuis geplaatst. Dit pakhuis, De Archangel, komt van oorsprong uit
Wormerveer en werd op zijn oude standplaats met de sloop bedreigd. Kortom: in die zin is de biotoop alleen
maar beter geworden. Verder staan er in de omgeving nog diverse oude boerderijen.
In de jaren zeventig maakte men zich druk om de herbouw van De Bonte Hen aan de Kalverringdijk. Hier
stond eigenlijk hetzelfde als nu in Nauerna, zij het dat er bij De Hen nog een onderachtkant was. Ook deze
molenrestanten verkeerde niet in al te beste staat van onderhoud. Net als nu het geval is bij De Pauw.
Natuurlijk lag het gezien de locatie van De Bonte Hen ook voor de hand deze aan te kopen en weer op te
bouwen. Maar het zou toch zonde zijn als we dan nu dit restant, omdat dat dan toevallig niet in de molenrij
van de Zaanse Schans staat laten vervallen of slopen.

De schuur is de laatste jaren
niet echt goed onderhouden.
Gelukkig is hij nog altijd
bewoond, daarom is hij al
die tijd wel wind- en
waterdicht gebleven. De
Zaanse gevel die eens op de
zuidgevel prijkte is in de
afgelopen 108 jaar
verdwenen en de schuur is
nu nog door één huishouden
bewoond in plaats van drie.

Matthijs Ero
*) Een wolfseind is een dak waarbij
de topgevel is afgeschuind. Bij
molens werd dit gedaan in verband
met de draaicirkel van de roeden.

De schuur van De Pauw (februari 2004) met wederom op de voorgrond
de Nauernasche Vaart. Duidelijk zichtbaar is het wolfseind in het dak.
Bronnen:
Duizend Zaanse Molens, P. Boorsma
www.duizendzaansemolens.nl, R. Couwenhoven
Encyclopedie van de Zaanstreek, eindredactie J.P. & K. Woudt

Een Dagje Deurne,
Een aantal jaren geleden, toen we (MA en MB) nog maar net in de oliemolenwereld
kwamen kijken bleek dat ook in Deurne het olieslaan weer was gestart. We hebben
de molen bezocht en daarvan is een verslagje gemaakt. Aanvankelijk bedoeld voor de
Gildebrief maar in de Olienoot wellicht beter op z’n plaats omdat tijdens dit bezoek de
kiem is gelegd voor de Olienoot, bode voor de oliewereld. Het verslag is geschreven
in 1999 dus u krijgt een kijkje in de recente geschiedenis.
Sinds we in de Gildebrief lazen dat te Deurne (weer) een oliemolen stond wilden we
deze natuurlijk ook bekijken. Immers, we vertelden onze bezoekers altijd dat er nog maar acht
windoliemolens over waren maar nu was er een negende bij. Natuurlijk zijn wij zeer geïnteresseerd in de
werkwijze. We hadden inmiddels wel gezien dat er per oliemolen een eigen werkwijze was en, als ‘groene’
olieslagers wil je natuurlijk al die manieren zien om er voor jezelf de beste methode uit selecteren. Nou,
ànders ging het in elk geval wel daar in Brabant.
Deurne is vanuit Zwolle natuurlijk een rot eind weg. Anderhalf uur doorblazen over de snelweg, onderwijl alle
windwijzers in de gaten houdend of er misschien toch een aasje wind wilde opsteken. Hoewel het oliewerk
ook elektrisch gedreven kan worden is het op windkracht olieslaan altijd nog even wat leuker. Helaas, alle
vlaggen hingen langs hun masten en gezien de drukverdeling in de atmosfeer zou daar niet veel verandering
in komen. Verder dan windkracht 2 zou het niet gaan die dag. Maar... daar zitten ze in Deurne niet mee.
Want 2 Bft is daar voldoende voor zo’n 30 enden en dat met vier duikers... Het geheim zit (volgens vrijwillig
molenaar Mark Dwarswaard) in de nieuwe hals-, en pensteen, de nieuwe bovenas, de Van Busselneuzen en
natuurlijk heel goed smeren. Hij vertelde dat de maximale draaipremie dan ook ruimschoots gehaald kon
worden en dat zijn molen soms wel zeven keer sneller liep dan die van de buren. Het begrip ‘premiejager’ is
overigens op de molen evenzeer van toepassing als op de molenaar.

De schoonzoon van de oude mulder verzorgde de catering alwaar Mark (en wij) het goed mee getroffen
hadden. Natuurlijk hebben we de molen uitgebreid bewonderd. De kap was nieuw, maar hecht doortimmerd.
Het vakmanschap straalde ervan af. Uiteraard deed het allemaal nogal nieuw en recht aan maar, zoals Mark
al terecht opmerkte:’ alle molens zijn ooit nieuw geweest’.
Holtens molen in Deurne is een beltmolen met één invaart. Het oliewerk is in de belt geplaatst. Vroeger
was dit ‘hermetisch’ afgesloten van de rest van de molen waar graan werd gemalen. Vanuit de belt ging
er een aftakas naar de naastgelegen zagerij. Wij, gewend aan industrieoliemolens, vonden het oliewerk
natuurlijk klein. Het is enkelwerks uitgevoerd en appelpotten zul je tevergeefs zoeken. Desalniettemin
kan deze molen z’n mannetje wel staan. En natuurlijk was het olieslaan slechts één van de functies.
Uiteraard gingen we ook nog ‘olie meppen’. Het vuister is voorzien van een rookkanaal langs de molenromp
tot + 3 meter boven de belt hetgeen de atmosfeer binnen ten goede komt. Hoewel de molen dus prima
draaide stond er toch te weinig wind om de kantstenen aan te drijven. Dus hebben we de elektrisch
geslagen. Het ombouwen van de aandrijving is vrij simpel en dus snel gedaan. Vandaag werd er raapzaad
verslagen. Raapzaad ziet eruit als zwarte bolletjes maar als ze goed geplet zijn krijg je een plakkerige gele
massa. De kleverigheid wordt veroorzaakt door... de olie. Raapzaad werd ook wel in vogelvoer gemengd
maar dat vinden de vogels niet erg lekker. Omdat ze dan eerst de andere bestanddelen eruit pikten kwamen
ze op den duur op zwart zaad te zitten waarmee de herkomst van de uitdrukking meteen verklaard is.
Wij kwamen echter om de olie er uit slaan. Na het pletten werd het zaad uiteraard verwarmd en toen
geslagen. Helaas begaven de bulen het al vrij snel zodat het toen met het echte olieslaan meteen gedaan
was. De problemen met de bulen zijn dus niet alleen bij ons actueel. Wat ons verder opviel was de enorme
snelheid waarmee de slagen elkaar opvolgden. Over industriemolens werd geschreven dat het niet de
gunstig was om ‘te snel’ te slaan omdat de olie dan niet genoeg kan ontwijken maar getuige de stralen in
de bekkens en getuige de opbrengstcijfers hebben ze daar in Deurne geen moeite mee.

De ‘oliebank’ (historisch juiste term in Deurne) is
afkomstig uit een rosmolen. Andere gedeelten van het
binnenwerk zijn nieuw gemaakt. In plaats van
kammen zitten er ronde dollen in de wielen wat
overigens prima functioneert.
Naast het oliemolengedeelte vinden we op de hoger
gelegen zolders een compleet ingerichte korenmolen.
Deze molen is samen met een aantal broeders
gebouwd door molenbouwer van Himbergen. Enige
tijd geleden hebben we op één dag alle molens
bezocht en de gelijkenis is frappant. Dit ondanks het
feit dat in deze molens heel veel tweede hands
onderdelen zijn toegepast.
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is zijn er in Deurne
verregaande plannen om het complex uit te breiden
met een houtzagerij. De zaagmachine is al
aangekocht en de tekeningen voor de uitbreiding zijn
ook al een heel eind op streek. Uiteraard wordt ook
deze houtzagerij op windkracht aangedreven.

Uit bovenstaand verhaal mag u gerust concluderen
dat Holten’s molen een bezoek meer dan waard is.
MB

Oliedom
•

Een niet al te snuggere leerling legt een stoffer precies boven het vuurgat van het vuister. Hierop kwam
een felle sneer van de verantwoordelijke blokmaalder. De leerling, die deze terechtwijzing niet kon
zetten reageerde met: ‘maar we hebben toch ook een brandblusser…..

•

Een olieslager vertelde: Ik wilde olie tappen uit een vat dat al
3 maanden stond te bezinken. De olie bleek niet helder. Ik
weet dat het bezinken ’s winters langer duurt dan ’s zomers
maar een maand later was de olie nog steeds niet klaar en
we hadden wel klare olie nodig.
Ten einde raad maar niet-klare olie getapt en verkocht in de
hoop dat klanten zouden denken dat olie er zo hoort uit te zien.
Uiteindelijk, tijdens het leeggieten en schoonmaken van het vat
kwam de boosdoener tevoorschijn; een van de molenaars zei: verhip,
dat is mijn kauwgombal!
•

Vincent van Gogh heeft een beroemd geworden schilderij
gemaakt van de Collse watermolen. Een bezoeker krijgt
naast uitleg over de werking van de molens te horen dat
Vincent van Gogh de molen ooit heeft geschilderd.
Hij kijkt naar de houten molenwand en roept vol verbazing:
‘En is dit dan nog steeds dezelfde verf?’

Opvallende zaken op de tekening van Sipman

MB

Op de beroemde tekening van De Oliemolen van A. Sipman (Walburgpers, 1979, map met tekeningen,
tekening 24) vinden we behalve dat waar we aan gewend zijn, ook een aantal zaken die niet iedereen direct
zal herkennen. Diverse voorwerpen herken ik zelf ook niet maar wellicht dat de abonnees van De Olienoot
hier kunnen helpen. Helaas kan De Olienoot deze magistrale tekening niet bevatten. Afgezien van het
formaat hebben we te maken met het copyright. De abonneelijst in aanmerking genomen denk en hoop ik
echter dat haast iedereen wel tijdelijk moet kunnen beschikken over deze beroemde plaat. Ik stel mij zo voor
dat de diverse maalploegen op een rustige molendag deze tekst en de tekening eens ter hand nemen om
een aantal zaken te bekijken. We horen graag van u….

Van links boven naar rechts onder
1. De vuist van de stamperhei is voorzien van een keep, waardoor uitschuiven wordt voorkomen. De
vuistwig is voorzien van een reeks gaten waardoor nastellen een fluitje van een cent is. De vuist van de
stamper ernaast lijkt wel opgedikt, zowel aan de bovenzijde als aan de borstzijde.
2. De steenschijfloop heeft veel meer staven dan gebruikelijk. Een schijfloop met een dergelijk aantal
staven is overigens wel te vinden, namelijk in De Passiebloem, maar deze schijf heeft er niet altijd in
gezeten. De Passiebloem heeft hierdoor erg snelle stenen gekregen.
3. De bovenzijde van de steenspil is voorzien van een stalen muts die onwrikbaar is vastgezet met een
grote wig. Wordt dit altijd zo gedaan?
4. In de vuisterpan van het naslag hangt aan een touw een blok met een handvat. Geen borstel lijkt me
want daarvoor geeft het touw onvoldoende ruimte, maar wat dan wel…?

5. De bovenzijde van de kussens is afgedekt met een gewafelde plaat. Het nut van de plaat en van de
afwerking is mij onbekend. Wat zou het kunnen zijn?
6. De scheien ter weerszijden van de slagbeitel zijn afgeschuind en steken flink boven het blok uit.
7. Het telraampje aan de binnenkant van de blokstutpen vertoont een onregelmatige verdeling. Vier rijen
van negen en twee rijen met zes gaatjes. Wie weet wat hier werd bijgehouden en ook het waarom van
deze verdeling?
8. Heeft u op uw molen een of meerdere telraampjes? Wat is de verdeling daarvan dan?
9. De knecht loopt met een vossenstaart in de hand?
10. De potplaten zijn erg dik, dikker dan ik ooit gezien heb. Maar geldt dat voor ons allemaal?
11. Op de deksel van de oliekelder ligt een reserveplunjer van de oliepomp en twee schinkelhaken die
gebruikt worden voor het lichten van het kalf uit het laad. (zie ook de Brief uit het verleden op p.78)
12. Afgaande op het maatverschil tussen het kussen en het jaagijzer is het kussen uit een naslaglaad en het
jaagijzer uit een voorslaglaad.
13. Het tegen de oliekelder staande raamwerkje is een mal voor een kussen.
14. Daarvoor ligt een plaatijzeren bak waarin gloeiende kool kon worden geborgen om het laad op
temperatuur te brengen of te houden.
15. Linksonder in de tekening is in een soort stripvorm het complete proces te volgen. De verschillende
stappen dragen een nummer dat ook in de grote tekening is terug te vinden. Bijv nr. 3 op de
voorlsagsmeelbak. Sipman komt hiermee op 17!!! verschillende fases in het proces.
16. De detailtekening van het weefsel van het haar laat zien dat de schering bestond uit gewoon touw en dat
alleen bij de inslag van paardenhaar was. Dat is misschien ook de oplossing voor het probleem van het
niet tot touw kunnen verwerken van paardenhaar. Op deze manier lijkt dat ook niet nodig. Is het bij
oude haren ook zo dat de schering van touw is gemaakt i.p.v. paardenhaar?
Iedere lezer is van harte uitgenodigd om de mysteries te onthullen…

Meer dan plannen in Ziewent/Arnhem
Johnny Wieringa heeft op verzoek van de
redactie een stukje geschreven over de
plannen met de rosoliemolen in het Nationale
Openluchtmuseum te Arnhem. Walter Vaags
Molenwerken verzorgde de foto’s op p. 135 en
p.136
In de Gelderse achterhoek hebben ongeveer
150 jaar geleden een 60 tal molens gestaan,
waarvan er 39 door paardenkracht werden
aangedreven.
Veelal hebben zij dienst gedaan als
nevenbedrijf.
Van al deze rosmolens zijn er zeggen en
schrijven maar 3 overgebleven.
Zij zijn als het ware over de tijd heen getild.
Een van deze rosmolens, die van de boerderij
Groot Tilder te Zieuwent, is in 1931 aan de
tand des tijds ontnomen door hem over te
plaatsen naar het Nederlands
openluchtmuseum te Arnhem.
Vele generaties hebben hem hier kunnen
bewonder als een ’Stille Kracht’ van het
verleden.
De eerste generaties hadden nog een
herkenning hierbij, maar voor zij die daar op

Interieur van de rosoliemolen in het N.O.M.

volgden werd het steeds meer een vreemd object. Bij het aanschouwen van het gaande werk, het lezen van
de tekst: ROS- oliemolen, stapte men naar buiten, keek omhoog om te zien hoe het geheel aangedreven
werd????
Dankzij gelden van de Sponsor Bingo Loterij kunnen wij binnenkort het oude verhaal op een nieuwe manier
gaan vertellen aan onze tegenwoordige en toekomstige generaties.
Na 73 jaar gaan de kantstenen weer
draaien, het vuur gaat weer
branden, de vuister is weer heet en
het slagwerk zal zijn onwisbare
stempel weer gaan drukken bij
diegene het geheel voor de eerste
keer aanschouwen.

Het originele gaandewerk is nu
geheel gedemonteerd en wordt
zorgvuldig nagemaakt door de Fa.
Vaags.
Daarna wordt het origineel geheel
ter conservering opgeslagen in
een van onze depo’s.
Omstreeks half juli hopen wij dat
de eerste olie zal gaan vloeien.

MOLEN ‘DE ROOSDONCK’ HEEFT HAAR PLETSTENEN TERUG!
Van ons gewaardeerde lid Thijs van Hoof ontvingen wij onderstaand bericht en bijhorende foto.
We zullen het genoemde onderzoek afwachten en de resultaten
daarna in De Olienoot presenteren.
NUENEN- Een paar weken geleden zijn de stenen behorende bij
de in 1930 uitgesloopte oliemolen teruggelegd bij de molen. De
stenen zijn bij de grote restauratie van 1971 bij de molen
weggehaald en ‘even’ aan de kant gelegd op de werf van de
gemeente Nuenen C.A.
Daar zijn ze enkele jaren geleden ‘herontdekt’ door Martijn
Coenraads uit Eindhoven. Aanvankelijk dacht hij dat deze stenen
toebehoorden aan de ‘Collse watermolen’, waar de oliemolen in
het verleden op Nuenen’s grondgebied stond.
Navraag wees uit dat dit niet het geval was.
Na enig aandringen bij eigenaar Hennie Merks van windmolen ‘De
Roosdonck’ en via een briefwisseling met de gemeente heeft de
molen de pletstenen terug gekregen.
Het valt ten zeerste te betreuren dat een van de stenen gebroken is. Leuker is dat ook de ligger nog
aanwezig is. Deze ligt al sinds de tijd dat oliemolen verdween voor het molenaarshuis. De stenen (en de
rest van de oliemolen) hebben voor ze in ‘De Roosdonck’ ingebouwd werden al dienst gedaan in de molen
van Heeze, de ‘St. Victor’. De stenen zullen in de nabije toekomst opgemeten worden. En dan met andere
gegevens van verschillende oliemolenstenen van molens uit de omgeving in een overzicht gezet worden.
Het is waarschijnlijk dat er meer verband bestaat tussen de onderlinge maten van de stenen.

Een kleine grote broer

MB

Van de altijd attente J.S. Bakker kreeg ik enige tijd geleden een krantenknipsel toegezonden over een
schaalmodel van een stoomoliefabriek die te Oudewater in het Stadskantoor zou zijn opgesteld. Johan
schreef erbij dat het hem zou verbazen als mij dat niet interesseerde… Hij had gelijk.
Maar aangezien het artikel uit 1980 dateerde was de kans natuurlijk aanwezig dat het model inmiddels een
andere plaats had gekregen.
Allereerst hebben we met de gemeente Oudewater gebeld. In derde of in vierde instantie wist men ons
verder te helpen en om een lang verhaal iets korter te maken bleek het model na de nodige omzwervingen
nu in het modelbouwmuseum in Leiden te zijn beland.
Maar waar was dat museum gebleven? Op internet stond een mooie site (met een foto van de oliefabriek)
maar de telefoon werd nooit opgenomen. Het pand in leiden bleek verlaten. De collectie had een
onderkomen gevonden op attractiepark Duinrell te Wassenaar. De woordvoerder van het museum liet weten
dat de toekomst van het museum onzeker was maar dat hij zich met name over dit model, juist vanwege de
hoge kwaliteit, geen zorgen maakte. Buitendien was er belangstelling vanuit het schildersmuseum te
Sassenheim.
We spraken af het model bij gelegenheid wel eens te komen bezichtigen en dat was dan dat.
Hoe verbaasd waren we toen we eind december een telefoontje kregen waarin dit model ons werd
aangeboden! Men kon er (letterlijk) niet mee door de deur en haast was geboden. Via een bevriende
bedrijfswagenspecialist regelde Harold Rengers* een kleine vrachtwagen en uiteindelijk stond het model op
één van de oliekelders van De Passiebloem.
Minstens zo interessant als de manier waarop dit museumstuk in Zwolle is beland is de technische inrichting
en de apparatuur in de fabriek. Het betreft hier een schaalmodel van de stoomolieslagerij van Verloop uit
1880. Een stoomfabriek met heien dus en daarmee een voorbeeld van de eerste stap nà het motoriseren
van sommige windmolens.
* abonneenummer 12

Globaal bestaat de fabriek uit twee productiestraten die elk vijf slagbanken hebben. De verdeling is twee
voorslagen op drie naslagen. Iedere ‘straat’ heeft zijn eigen wentelas, maar ook een as voor de aandrijving
voor de roerwerken. Deze roerwerken roeren in dubbelwandige vaten waarin het zaad middels (afgewerkte?)
stoom werd verwarmd. Twee grote voorslagketels en vier kleine naslagketels. Naast ieder voorslagblok
staan 4 stamperpotten en bij ieder naslag staat een tripzeef. Ook de strooptafels zijn nagemaakt, namelijk bij
iedere bank één.
Wat opvalt is dat deze fabriek tenminste (!) de capaciteit van vier windmolens in vol bedrijf heeft terwijl er
‘slechts’ twee kantstenen draaien. Helemaal in het hoekje echter staat een grote pletterij waardoor de stenen
alleen maar gebruikt hoeven te worden voor het doormengen van water. En inderdaad staan de grote
watervaten naast de stenen zelfs met een miniatuur maatbeker aan de rand hangend.
Zo gedetailleerd is het allemaal. De slagentellers bellen echt en de schortkneppels werken ook. Zelfs de
ramen zijn voorzien van hang en sluitwerk en die kunnen dan ook open en dicht. Een kleine elektromotor
zorgt voor de aandrijving zodat alle stampers en heien tegelijkertijd hun werk kunnen doen. De appelpotten
zijn gevuld met zaagsel en in de lades zitten miniatuur koekjes die zelfs nog geprofileerd zijn. Buiten het feit
dat dit object de bezoekers in één oogopslag laat zien hoe een oliefabriek eruit zag heeft het ook waarde
voor de oliewereld. Want waar in Nederland kunnen we nog zíen hoe een stoomoliefabriek is ingericht?
Het hoeft geen betoog dat de maalploeg van De Passiebloem heel blij is met dit model. Het gaat het hart
vormen van een permanente expositie over de olieslagerij in Zwolle. Een gedeelte van de oostschuur wordt
hiervoor ingericht. Het benodigde hout is reeds toegezegd en zodra we klaar zijn zullen wij u dat berichten.
Op de volgende pagina vindt u een schematische afbeelding van de werkvloer. De voorslagen
bevinden zich ter weerszijde van de doorgang halverwege de ‘blokken’. Naast de kantstenen staan
de watervaten. De wentelassen liggen uiteraard boven de blokken en ten behoeve van de vuisters
zijn aparte drijfassen aangebracht, evenwijdig aan de wentelassen.

Het Naslag
Op de omslag staat deze keer een watergedreven oliemolen, het gaat hier om de Collse Watermolen te
Eindhoven.
De Collse molen is op dit moment de enige gecombineerde watergedreven koren- en oliemolen van Brabant.
Beide functies zijn iedere zaterdagmorgen in gebruik.
De molen is vermoedelijk rond 1300 gebouwd. Hoewel de eerste vermelding pas wordt gevonden bij de
verkoop in 1337.De oliemolen is waarschijnlijk later gebouwd. Tussen 1910 en 1920 is de oliemolen
gesloopt omdat deze niet meer rendabel was.
Afgelopen zomer is na jaren van werk de oliemolen op 24 augustus(2003) weer feestelijk in gebruik gesteld
door de burgemeester van Eindhoven. De oliemolen is helemaal nieuw gebouwd door de firma Beijk uit
Afferden. Het enige overgebleven onderdeel van de oliemolen was het doodbed. Het oliewerk is uitgerust
met één stel pletstenen, koekenbreker, één vuister, één slagbank. De slagbank is voor- en naslag in één.
Een echte boerenoliemolen.
De oliemolen slaat voornamelijk lijnzaad. De molen is eigendom van de gemeente Eindhoven en wordt
draaiende gehouden door een groep van vrijwillige molenaars.
MC
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Het Voorslag
Voor u ligt het vijfde exemplaar van De Olienoot, het ‘vakblad’, voor de ambachtelijke olieslagerij. Dit
exemplaar is zijn geheel gewijd aan de wederopstanding van de rosoliemolen in het Openluchtmuseum te
Arnhem. Deze molen is als eerste Nederlandse oliemolen van de ondergang gered door overplaatsing naar
het museum in 1931 en bijna als laatste van de nog bestaande oliemolens weer in bedrijf genomen. Reeds
vanaf de opbouw in Arnhem stond het gaande werk stil en het eeuwenoude geluid van de heien leek
voorgoed verstomd. Gelukkig davert het geluid nu weer regelmatig door het bos hetgeen tot in de verre
omtrek te horen valt.
In de molenwereld wordt vreemd opgekeken tegen het feit dat men heeft gekozen voor een complete
replica. Doorgaans zijn we gewend aan behoudende restauraties met zoveel mogelijk gebruik van de
originele onderdelen. Voor deze molen, die in het seizoen zeven dagen per week in bedrijf is, was dat geen
optie.
In deze Olienoot vindt u artikelen die rondom de rosmolen zijn geschreven. Allereerst een artikel van dhr. L.
Boot over de technische staat en de bijbehorende aanpak. Mw. C. van Dorst schreef over de historische
context en MA vroeg molenmaker Andre Nibbelink en museumdirecteur Jan Vaessen naar hun ervaringen
met dit project.
Natuurlijk ontbreekt ook nu de rubriek Oliedom niet. Evenals een schematisch overzicht van de verwerking
van vlas en een artikel over de functie en de werking van de bulen.
Wij wensen jullie veel leesplezier toe!

MA, MB, MC, MD

Historisch of praktisch
Tot onze grote vreugde hebben wij de heer L. Boot van het museum bereid gevonden om een bijdrage te
leveren aan deze Olienoot. In het onderstaande artikel gaat hij in op de staat van de molen vóór de
reconstructie en welke keuzes men gemaakt heeft ten tijde daarvan. Tussen de regels door lezen we ook
iets van de eisen het museum stelt aan een dergelijk object.

De uitvoering en de motivatie voor de ingebruikstelling

door L. Boot
Toen in 2003 plannen werden ontwikkeld om de molen in gebruik te nemen, rees wederom de vraag of het
gaande werk tot de roerende collectie van het museum behoort. En als het inderdaad collectie is, hoever
gaan we dan met de restauratie van de onderdelen. Juist naar aanleiding van die vraag is vooraf een
inspectie uitgevoerd naar de onderhoudsstaat van het gaande werk. Daaruit bleek dat in ieder geval een
groot deel vervangen zou moeten worden. Vooral de kammen in de schijflopen zagen er uit alsof zij
onmiddellijk konden afbreken als er druk op gezet werd. Daarom is er bij de eerste opname tot herstel
aangenomen dat alle schijflopen vervangen moesten worden. De andere onderdelen zouden zo
terughoudend mogelijk worden gerestaureerd. Maar in hoeverre is terughoudend restaureren nog
verantwoord? Temeer daar het hier gaat om een monument van bedrijf en techniek (in werking) waarop
nogal wat krachten komen te staan.
Nadere inspectie wees echter uit dat ook de kuip en de onderzijde van het slagblok zeer slecht waren.
Vandaar het besluit om dan toch maar alles te kopiëren en het origineel te bewaren. Alle authentieke
onderdelen zijn precies nagemaakt. Het oorspronkelijke binnenwerk is opgeslagen in het museumdepot te
Tiel nadat het is behandeld tegen insecten.

Vergane glorie; het ondereinde
van de steenspil, de taatspot en
de ‘leugenkoning’ verkeren in
deplorabele toestand.

Foto A. Nibbelink

eisenpakket
Het museum heeft een aantal voorwaarden aan de uitvoering gesteld. De molen moet tijdens het
openingsseizoen van het museum dagelijks kunnen werken en incidenteel ook in de winterperiode.
Oorspronkelijk was de aandrijving met een paard, maar het is vandaag de dag geen optie meer om
dagelijks de molen te laten aandrijven door een paard. Vandaar dat is gekozen voor elektrische
aandrijving. Wel is het mogelijk af en toe als demonstratie met een paard te werken.

Daartoe is de trekboom zo gemaakt dat die demontabel is evenals de bijbehorende schoor en loopschoor.
De elektromotor is op zolder geheel uit het zicht gemonteerd en voorzien van een aandrijving met een
kettingschijf op de eikenhouten wentelas. Hiertoe is de nieuwe wentelas iets korter gehouden zodat het
kettingwiel op de askop kon worden aangebracht. Het spreekt voor zich dat als er een demonstratie is met
het paard de motoraandrijving moet kunnen worden losgekoppeld. Deze loskoppeling geschied met een
speciale sleutel die Vaags voor dit doel heeft gemaakt. Aanvullend is ook als voorwaarde gesteld dat de
motor afzonderlijk het slagwerk moet kunnen aandrijven, maar uiteraard moeten slagblok en stenen ook
tegelijk kunnen werken. Hiervoor is een vernuftig systeem bedacht waarmee de wentelas iets kan worden
gelicht zodat de kamwielen uit hun werk worden gezet. Deze ontkoppeling wordt via een staalkabel met een
handliertje van beneden af bediend.

Vaags
De molenmakerij Vaags uit Aalten heeft alles gedemonteerd, nauwkeurig nagemaakt en het geheel
maalvaardig opgeleverd. Voorafgaande aan de demontage is een inventarisatielijst opgesteld waarop alle
onderdelen met hun benaming en de toegepaste houtsoort zijn vastgelegd.
Toen alles gedemonteerd lag in de werkplaats van Vaags, kon ook vastgesteld worden welke onderdelen in
1840 vermaakt dan wel pasgemaakt zijn voor de montage in de oliemolen. Het was in ieder geval al wel
duidelijk dat het materiaal afkomstig was uit een andere oliemolen, alleen is de herkomst ervan niet bekend.
Het eikenhouten steenraam, hangend aan de eikenhouten steenspil, was duidelijk vermaakt voor deze
kollergang met deze maat kantstenen. De gaten voor de houtverbindingen waren verstoken en dit was nog
goed te zien. Ook het kroonwiel was oorspronkelijk voorzien van een andere steekmaat voor de
beukenhouten kammen en ook de kruisarmen waren vermaakt.
Nog een belangrijke aanwijzing was het ingekorte slagblok ‘de laad’. Oorspronkelijk lijkt de laad te hebben
bestaan uit een voorslag en een naslag. Nu was alleen het deel van de voorslag nog in gebruik en men heeft
waarschijnlijk het slagblok bij de inbouw in 1840 ingekort door het naslaggedeelte eraf te zagen.

Bakken en pannen
De meelbak om het geplette zaad op te vangen ontbreekt op de foto’s die in Zieuwent zijn gemaakt vóór de
verplaatsing. Wel zijn er foto’s van 1930 tot 1944 waarop een meelbak staat met pootjes, maar vanaf 1946 is
een andere bak aanwezig en het is deze bak die is nagemaakt. Omdat de molen dagelijks moet werken, is
gekozen voor een aanpassing van de eikenhouten steenassen Het zijn nu sleutelstenen geworden waarbij
de middelpuntvliedende kracht wordt overgebracht op de steenspil. De tappen aan de onder en bovenzijde
van de koningspil zijn voorzien van vleugels om meer kracht op te kunnen vangen; deze konden geheel
weggewerkt worden in de eikenhouten spil.
De vuister is met de overplaatsing in 1931 geheel functionerend opgemetseld met een werkende oven en
een goed trekkende schoorsteen. De vuisterpan was daarbij ook nog aanwezig, maar die is in de loop van
de jaren verdwenen en vervangen door een groter exemplaar. Zowel de oude foto’s als de maat van het
roerijzer gaven aan dat de originele pan kleiner geweest moet zijn en zo is het weer gereconstrueerd. Er is
ook duidelijk gekozen voor een pan en niet voor een vuisterring, hoewel een pan fysiek meer belastend is
voor de medewerkers. Het is echter mogelijk dat er toch nog gekozen wordt voor een vuisterring, mede
gezien de ARBO-wetgeving.

Oud zeer
Ook tijdens de reconstructie is gebleken dat er problemen moeten zijn geweest bij het monteren van het
olieslagwerk in 1840, want de as voor de aandrijving van de vuisterspil is niet zuiver in het hart van de
bonkelaar op de wentelas gemonteerd. Daarvoor moest deze as met beide rondsels eigenlijk zakken en dit
is niet mogelijk vanwege de bestaande gebintconstructie.
Naast de vuister is schotwerk van grenenhout aanwezig dat niet is vervangen omdat dit een vast
onderdeel van het gebouw is. Voor dit schotwerk is een open kast aanwezig waarin zich de vuisterkaren
bevinden waaraan de bulen worden bevestigd. Dit is volledig in de oorspronkelijke situatie en materiaal
gehandhaafd en wordt als zodanig gebruikt.

Fragment van de originele schets van de opmeting. De tekening bij het boekje Oliemolens van Bernet Kempers
is de uitgewerkte versie hiervan.
Bron: NOM CDA map Oliemolen

Nieuwigheden
Het slagblok heeft een geheel nieuwe betonfundering gekregen, om alle trillingen op te kunnen vangen,
zodat door het slaan met de slaghei geen schade aan het gebouw kan ontstaan. Op dit betonblok zijn drie
afgezaagde boomschijven aangebracht waarop het slagblok is geplaatst. De originele schijven konden niet
meer gebruikt worden.
Het spreekt voor zichzelf dat al het touwwerk is vernieuwd. Tenslotte was er direct onder de hangeniersbalk
aan de losheizijde een klos aanwezig waarvan de functie niet direct duidelijk was. Pas nadat alles was
gemonteerd en er proefgedraaid werd bleek dat in deze klos een (essenhouten) veer aangebracht moest
worden om de losbeitel omhoog te houden.

Besluit
Het geheel overziende heeft het museum nu een goed functioneerde en werkende oliemolen gekregen,
weliswaar in nieuw materiaal, maar dit garandeert dat er jaren mee gewerkt kan worden en tevens dat
samen met de inrichting ook het ambacht van olieslager bewaard kan blijven.

Steenspiegel: deze foto is gemaakt door Andre Nibbelink.

Vlasverwerking

MB

In de bibliotheek van het Nationale Openluchtmuseum te Arnhem beschikt men over belangwekkende
gegevens over de verwerking van vlas. In een uitgebreid artikel uit 1973, dat deel uitmaakt van de
achtergrondinformatie van de Staphorster boerderij, bespreekt men de vlasteelt. Met name het blokschema
over de productstromen vond ik erg verhelderend. Goede reden om een bewerking daarvan aan de lezers
van De Olienoot te presenteren. Op de achtergrond de vlaszwingelmolen van Heule.
30 kg bolraap

Braken

25 kg drainagemateriaal

70 kg lokken

1000 kg strovlas

Repelen

repelen = ontzaden
braken = kneuzen
roten = chemische afbraak
van pectine en schors
zwingelen = verwijderen van
houtdelen

740 kg strovlas

Roten

580 kg strovlas

Zwingelen

390 kg scheven

120 kg vlaslint

90 kg bolkaf (veevoer)
82 kg lijnkoek
220 kg zaadbollen

120 kg lijnzaad
32 kg lijnolie

De lokken worden verwerkt tot linnen. Van de scheven maakt men o.a. spaanplaat. Het vlaslint wordt na
diverse stappen gebruikt voor linnen, schoenmakersgaren e.d. Als olieopbrengst rekent men 28 %. Dat
impliceert een vetgehalte in de koek van ruim 10 % hetgeen aan de hoge kant is. Het verlies bij de totalen
(32 + 82 = immers 114 kg) wordt in de begeleidende tekst niet verklaard.

Historische bijdrage
In de molenwereld zou het zo moeten zijn dat een restauratie gepaard gaat met een historisch onderzoek
naar de molen. Gelukkig is dat in dit geval gebeurd en de onderzoekster heeft enkele van haar bevindingen
verwerkt tot een zeer leesbaar artikel voor deze Olienoot

Olieslaan op de boerderij

door Carianne van Dorst

De rosoliemolen in het Nederlands Openluchtmuseum stond tot 1931 in het Gelderse Zieuwent, een kleine
katholieke dorpskern in de gemeente Lichtenvoorde. Antony Krabbenborg (1764) en Harmen Harbers (1791)
richtten de molen negentig jaar eerder op. Zij plaatsten in 1841 het molenmechanisme in een voormalig ‘los
hoes’, een boerderij waar bewoners en vee ooit samen leefden. De oliemolen was uitgerust met een
enkelvoudig slagblok. Outillage voor de naslag, zoals stampers, stamperpotten en een naslagblok ontbrak.
De Zieuwentse rosoliemolen was zeer kleinschalig.

Olieslaan als nevenarbeid
Oprichter Krabbenborg was een boer. De oliemolen stond op het erf van zijn boerderij Groot Tilder. Medeoprichter Harbers noemde zich molenaar van beroep. Hij was getrouwd met de dochter van Krabbenborg,
Janna (1799), en had zoals gebruikelijk in Zieuwent intrek genomen bij zijn schoonfamilie op Groot Tilder.
Waarschijnlijk werkte Harbers op de windkorenmolen die zijn schoonvader in 1822 had laten bouwen.
Veel boeren in Zieuwent hadden een nevenactiviteit bij het werk op de boerderij. In de wintermaanden,
wanneer er op het land niet veel te doen was, maakten de boeren bijvoorbeeld borstels van varkenshaar,
leren schoenen of klompen. De omvang van de meeste boerenbedrijven was erg klein. Dankzij de verkoop
van hun ambachtelijke producten konden de kleine boeren hun hoofd net boven water houden. Uitbating van
de rosoliemolen was een nevenactiviteit van de boeren op Groot Tilder. Ze werkten op het land, verzorgden
hun vee en sloegen olie in de minder hectische maanden.

Krabbenborg en Harbers richtten de molen echter niet op om een bestaansminimum te garanderen. Antony
Krabbenborg was naar lokale maatstaven een tamelijk rijke boer. Hij was mede-eigenaar van een
winstgevende windkorenmolen en bezat een behoorlijke hoeveelheid grond en vee. De landbouwers op
Groot Tilder waren niet slecht bedeeld in de verdeling van de woeste gronden rond Zieuwent in 1832. Alleen
boeren die veel vee bezaten kregen het recht om de voordien gemeenschappelijke gronden te ontginnen.
Krabbenborg en Harbers behoorden tot deze selecte groep. Hun vermogen stelde hen in staat de
aanzienlijke investering in de bouw van de windkorenmolen en de inrichting van de rosoliemolen te
bekostigen.
De bouw, het onderhoud en de expoitatie van de oliemolen vereisten niet alleen geld, maar ook specifieke
kennis en vaardigheden. Olieslaan is een ambacht. Waarom richtte een boerenfamilie in Zieuwent in 1841
plotseling een rosoliemolen op? Naar de motieven van Krabbenborg en Harbers valt slechts te raden. Er zijn
nog geen stukken op tafel gekomen die duiden op de aanleiding of de redenen voor de bouw van de molen.
Toch is op basis van de beschikbare gegevens een aanzet tot een verklaring te geven.

Korenmolen-oliemolen
De boeren op Groot Tilder dreven een boerenbedrijf, een windkorenmolen en een oliemolen. De combinatie
korenmolen-oliemolen kwam in de Gelderse Achterhoek veelvuldig voor. De meeste watermolens in
Gelderland combineerden het malen van graan met het verwerken van oliehoudende zaden tot olie en
veekoeken.
Windkorenmolens die in een bijgebouw olie sloegen kwamen ook voor. Zo voert auteur van Achterhoekse
volksverhalen H.W. Heuvel in een van zijn verhalen een molenaar op die in zijn windkorenmolen in de
nachtelijke uren olie sloeg uit raapzaad.
Het was dus niet echt vreemd dat Krabbenborg en Harbers zowel een korenmolen als een een oliemolen
oprichtten. Al was de combinatie windmolen-rosmolen misschien niet zo gebruikelijk. Harbers had dankzij
zijn werk als korenmolenaar een hoop kennis en ervaring opgebouwd, die hij goed kon gebruiken voor het
werk in de oliemolen. Het is helaas niet bekend waar of van wie de oprichters het specifieke ambacht van

Antony en Jan? Klein Goldewijk in Zieuwent

Foto NOM CDA AA 23227

het olieslaan leerden. Misschien kreeg Harbers het specialisme onder de knie bij de molenaar bij wie hij in
de leer was geweest. Misschien gingen de oprichters te rade bij olieslagers in de buurt. Oliemolens waren er
volop. In de Statistieke beschrijving van Gelderland uit 1826 was er al sprake van zestig oliemolens in de
provincie. Dertien van deze molens werden aangedreven door water, acht door wind en negenendertig door
een paard.

Veekoeken als hoofdproduct
De rosoliemolen voorzag in een belangrijke behoefte in Zieuwent. Zieuwent was een gemeenschap van
boeren. Op de weinig vruchtbare zandgronden combineerden ze de teelt van gewassen met het houden van
een paar stuks vee. De mest van het vee hadden de boeren hard nodig om de kwaliteit van hun grond te
verhogen. Na de verdeling van de woeste gronden in 1832 groeide de veestapel in Zieuwent gestaag.
Veehouders konden dankzij de uitbreiding van hun land meer vee houden en hadden bovendien meer vee
nodig om hun land te bemesten.
Dit vee moest gevoed. In de zomer was er voldoende grasland om de honger van de beesten te stillen, maar
´s winters had het vee naast hooi ook voedzamer eten nodig. Raap- en lijnkoeken, eindproducten van de
oliemolen, dienden als wintervoeding voor het vee. Het was het enige krachtvoer dat tot aan het begin van
de twintigste eeuw verkrijgbaar was. De oprichting van de oliemolen moet dan ook bezien worden in het licht
van de uitbreiding van de veestapel in de negentiende eeuw en de groeiende behoefte aan winterveevoer.
Veekoeken worden vaak beschreven als nuttige bijproducten van het olieslaan. In de rosoliemolen uit
Zieuwent vormden de raapkoeken naast olie echter een kernproduct. Niet voor niets stond een olieslager uit
het nabij gelegen Didam halverwege de negentiende eeuw geregistreerd als ‘rosoliemolenaar en
lijnkoekmolenaar’.
De seizoensgebonden aard van het olieslaan bevestigt het belang van de veekoeken voor de oprichting
van de oliemolen. In augustus begon het werkseizoen voor de olieslagers. In deze maand was het
raapzaad rijp en voldoende droog om verwerkt te worden. Boeren uit een omtrek van zo’n 10 km brachten
na de zomer het zaad naar de oliemolen voor hun wintervoorraad veekoeken en olie. De raapolie
gebruikten zij voor verlichting in tuitolielampjes (snotneusjes) en als spijsolie. Elke boer had zijn eigen

Keulse kannen in de molen staan, waarin de hem toekomende olie gegoten werd. ‘Soms stonden er in het
najaar een driehonderd kannen; zonder enig kenteken, maar de mulder kende ze alle uit elkaar’, herinnerde
zich de laatste eigenaar van de rosoliemolen Antony Klein Goldewijk (1879).
Boeren voerden de raapkoeken in de wintermaanden als ‘koekwater’ of ‘slobber’ aan het vee. In het
voorjaar, vooral wanneer de zomer lang op zich liet wachten, kregen de olieslagers het opnieuw druk. De
koeien konden bij koud weer nog niet naar buiten en het wintervoer was al opgebruikt. De behoefte aan
krachtvoer nam dan toe. Boeren lieten in zo’n periode massaal raapzaad tot olie en veekoeken verwerken
om hun beesten voldoende eten te kunnen geven. Koekwater voldeed dan niet meer. Het vee at de raap- of
lijnkoek droog, als brokken.

Een familiebedrijf
De rosoliemolen ging drie generaties over van vader op zoon en van vader op schoonzoon. Erve Groot
Tilder boerde goed. In 1862 pachtte de zoon van Harmen Harbers, Jan (1824-1880), negen van de duurste
plaatsen rond de preekstoel in de oude Waterstaatskerk. Hij regelde zo een prominente plaats in de kerk
voor zijn familie, als duidelijk teken van welstand. De opvolger van Jan, schoonzoon Hendrikus Klein
Goldewijk, bezat volgens de landbouwtelling uit 1890 2 paarden, 3 ossen, 12 koeien, 8 varkens, 20 kippen,
8 hectare bouwland en ruim 10 hectare hooi- en weiland. Klein Goldewijk behoorde daarmee duidelijk tot de
grotere boeren van het dorp.
Het is onbekend hoeveel de exploitatie van de rosoliemolen heeft bijgedragen aan de inkomsten van de
familie Harbers en Klein Goldewijk. Tegen het einde van de negentiende eeuw was de molen in ieder geval
nog volop in bedrijf. Hendrikus Klein Goldewijk verving in 1894 het paard in de molen door een
stoommachine van 12 pk. In de gemeente Lichtenvoorde waren op dat moment drie rosoliemolens in bedrijf.
Misschien probeerde Klein Goldewijk met zijn investering zijn concurrentiepositie te verbeteren.

Interieur

Foto NOM CDA AA 84442

De neergang van de oliemolen
Vanaf 1900 waren oliemolens steeds minder lonend. De rosoliemolen in Zieuwent verwerkte voornamelijk
raapzaad. Met de opkomst van kunstmest rond de eeuwwisseling, liep de teelt van raapzaad echter snel
terug. Voordat boeren beschikten over kunstmest, konden zij uit het ‘groenland’ niet veel meer halen dan
een slechte hooioogst en raapzaad. Dankzij de kunstmatige bemesting konden boeren op deze grond koren,
aardappels of haver telen. De productiviteit van het land ging er door verbouw van deze gewassen op
vooruit. Raapzaadteelt putte de grond juist uit, door bijhorende verbranding. Met de verdringing van de
raapzaadteelt zagen de kleinschalige olieslagers hun omzet dalen.
Bovendien nam de vraag naar raapolie af. Boeren gebruikten niet langer raapolie voor de verlichting van hun
woning en bedrijf. Zij stapten over op petroleum. De vraag naar veekoeken bleef bestaan. Boeren hadden
echter de mogelijkheid deze van de markt te betrekken. Zo kocht de Boerenbond in Zieuwent in 1907 34.500
kg raapkoeken elders, voor een bedrag van bijna 3300 gulden.
De neergang van de oliemolens is duidelijk te zien in de gemeente Lichtenvoorde. Het laatste kwart van de
negentiende eeuw waren in Lichtenvoorde drie rosoliemolens werkzaam. In 1906 verdween de eerste van
de drie. In dit jaar ging ook de stoommachine in de oliemolen in Zieuwent stuk. Klein Goldewijk zag geen
reden om opnieuw te investeren in mechanisering en spande zijn paard weer in. Na 1916 liep alleen in de
rosoliemolen in Zieuwent het paard nog trouw zijn rondjes. Antony Klein Goldewijk, stiefzoon van Hendrikus
Klein Goldewijk en de laatste olieslager in Zieuwent, hield zijn molen tot 1923 of 1924 gaande. Zijn broer,
hoofd van een groot gezin, nam na de dood van zijn vader in 1915 de leiding over het boerenbedrijf. Hij zou
het gemengd bedrijf uitbouwen tot een gespecialiseerd melkveebedrijf.

Carianne van Dorst onderzocht in opdracht van het Nederlands Openluchtmuseum de lokale geschiedenis
van de rosoliemolen uit Zieuwent.
Met dank aan het Centraal Documentatie Archief Nederlands Openluchtmuseum en het Gemeentearchief
Lichtenvoorde.
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Een kort bezoek aan Zieuwent
Op weg naar iets anders reed ik toevallig door het dorp Zieuwent en de verleiding was te groot om niet even
te zoeken naar de historische locatie van de rosoliemolen van het NOM. Ik wist dat de rosoliemolen hoorde
bij de boerderij Groot Tilder van de familie Klein Goldewijk. De eerste de beste voorbijganger wist mij direct
te helpen. Aan de andere kant van het dorp, komende van Ruurlo, is het eerste bedrijf binnen de bebouwde
kom het melkveebedrijf met de naam Tilden of Tilder gevestigd. Het was inderdaad in bezit van de familie
Klein Goldewijk.
Daar aangekomen bleek
het te gaan om een keurig
verzorgde boerderij met
enige bijgebouwen. In de
loopstal naast het
hoofdgebouw trof ik een
oudere man die direct
begreep waar ik voor
kwam. Hij was de oom van
de huidige eigenaar maar
omdat hij geboren was in
de dertiger jaren kon hij
zich de molen - die in 1934
werd overgeplaatst - niet
herinneren. Wel wist hij van het vroegere bestaan van de molen en ook wist hij dat deze in het
Openluchtmuseum in Arnhem stond. Hij vertelde dat er later een kippenhok op die plek had gestaan en dat
bij de sloop daarvan en ook later nog regelmatig puin van een fundering naar boven was gekomen. ‘Nog van
de oliemolen’ werd er dan steevast gezegd.

Hij liep met me mee naar zijn neef, de
eigenlijke baas van het bedrijf en de
kleinzoon van de laatste olieslager. Ook
deze wist geen details meer over de
olieslagerij, behalve dan de informatie die
hij had opgedaan bij een bezoek aan het
museum. Beide heren vertelden nog wel
over de opruiming van de zolder die ze
enige jaren geleden hadden gehouden. Ze
hadden alles zo van de zolder op de vloer
van de deel gegooid dat het in stukken
uiteen viel. ‘…Anders gaan anderen er
mee slepen, en dan wordt de houtworm
nog verspreid. …’ Ze dachten niet dat er
nog onderdelen van de rosmolen bij waren
geweest.
Bijgaand foto’s van het dorp op afstand en
van het melkveebedrijf zoals het er op 13
maart 2004 uitzag. Naast de schuur,
ongeveer ter hoogte van de wagenloods
heeft de molen gestaan.
MB

Oliedom
•

Op de Passiebloem draaien we al een aantal jaren met oud en nieuw. Onze buurman, molenvriend en
goede kok Rink wilde ons met zelfgemaakte vegetarische en een niet vegetarische erwtensoep
verrassen. ’s Avonds om 18.00 uur zaten we met 7 Passiebloemvrijwilligers en 5 gasten heerlijk te eten.
De vegetariër zat te smullen en vroeg Rink hoe hij die vegetarische soep zo smakelijk had gekregen.
Rink antwoordde trots: ‘met kippenbouillon’!

•

Ergens gelezen: Op de Passiebloem hebben ze minstens 25 kg raapzaad nodig om 4 liter lijnolie te
maken…

•

Ter gelegenheid van één of ander feest kwam onze buurman, molenvriend en goede kok Rink ons
verassen met een grote schaal bonbons en petit fours. Omdat het nogal warm was vreesde hij dat de
chocola misschien zou smelten. Daarom had hij een dienblad met een koelelement geleend. Vol trots
zette hij dit op het nog hete vuister…

•

Op de rosmolen heeft een bezoeker het olieslaan gezien en ook uitleg gehad. Hij heeft tot slot nog een
vraag. Terwijl hij naar de achtergevel wijst zegt hij :’zitten nu daar de wieken?’

•

Een bezoekster heeft het hele proces meegemaakt, gezien dat de koeken uit de pers komen, zelf de
lijnkoek vast kunnen houden en ineens ziet ze de rij met lijnkoeken liggen en ontglipt haar de opmerking:
‘waarom liggen daar allemaal dakpannen?’

MA

Met hamer en beitel
Buiten alle aandacht voor de overige aspecten willen wij graag de man aan het woord laten die in het hele
traject het dichtste bij de ambachtelijke olieslager staat. Namelijk die àndere ambachtsman: de molenmaker.
Aan het woord komt Andre Nibbelink, medewerker bij Vaags Molenwerken en één van de mensen die met
hamer en beitel deze molen gestalte heeft gegeven.
MA: Waar woon je, hoelang werk je al bij Vaags en hoe ben je ertoe gekomen om molenmaker te worden?
AN: Ik woon in Etten, bij Doetinchem. Toen ik 13 jaar was, raakte ik geïnteresseerd in molens. Met 16 jaar
begon ik officieel met de opleiding en met 18 jaar ben ik geslaagd. Bijna 6 jaar geleden zou de kap van de
molen van Rha worden gelicht. Ik vroeg Vaags of ik gebeld kon worden als het zover was omdat ik foto’s
wilde maken.
Toen het zover was bleek het streng te vriezen en ik vroeg of ik mee mocht werken om warm te blijven. Dat
is zo goed bevallen dat ik enkele weken later de vraag kreeg of ik, in plaats van timmerman in de bouw, bij
Vaags molenmaker wilde worden. Ik heb dat meteen gedaan.
MA: wat vond je van het project rosmolen?
AN: Bijzonder, omdat je in feite een nieuwe molen bouwt aan de hand van het levensechte voorbeeld. Ik
voel me er ook heel erg bij betrokken omdat ik o.a. samen met Berrie Grievink aan de demontage en de
opbouw heb gewerkt. Duidelijk was aan de oude molen te zien, dat deze tot op het laatste moment met
noodreparaties in bedrijf was gebleven. Bij de herbouw in het museum zijn destijds ook wel een paar
‘aanpassingen’ gedaan. Deze ‘fouten’ hebben we nu weg gerestaureerd.
Het aantal bezoekers van de rosoliemolen is trouwens al fors gestegen. Zij horen al op afstand het slaan van
de heien en zien rook uit de schoorsteen komen. Eenmaal binnen gekomen blijkt dat alles nu ook echt in
bedrijf is, zodat men ook kan zien hoe het hele proces in z’n werk gaat.
De communicatie met alle betrokkenen mocht ik voor een groot deel doen, normaal gaat dat via kantoor.

MA: Kijk je anders tegen olieslaan aan nu je dat zelf gedaan hebt?
AN: ik vond het apart om met de molen te werken en had zoiets van ‘zo zit dat dus’. Ook vond ik het leuk om
wat van de fijne kneepjes te leren.
MA: Hoe Achterhoeks is deze molen gebleven?
AN: De opdracht was om een zo nauwkeurig mogelijke kopie te maken. Van tevoren zijn er samen met dhr.
Boot (medewerker NOM red) lijsten gemaakt van de gebruikte
houtsoorten. Het oorspronkelijke steenwiel was iets te groot
en had daarom vulblokjes, dit wiel hebben we op de goede
grootte gemaakt en we hebben de steenassen nu via sleutels
in de steenspil verankerd i.v.m. de veiligheid maar verder is
alles exact nagemaakt.
MA: Wat vind je van het virtuele paard?
AN: Als molenaar en molenmaker zou ik daar niet voor
kiezen. Ik zou het geld wat dan overblijft liever aan de
restauratie van de andere molens besteden. Maar de reacties
van de museumbezoekers zijn erg positief, en daar gaat het
om.
MA: Welk onderdeel vond je het leukst om te maken?
AN: Het laadblok. Dat heb ik grotendeels zelf gemaakt en dat is nu net het onderdeel waar het om gaat.
Als hier een kleine fout in zit, werk het slagproces niet goed.
Verder wil ik niet onvermeld laten dat ik de samenwerking met o.a. dhr. L.Boot en J. Wieringa van het
NOM, en Mark den Boer voor de technische adviezen als zeer prettig heb ervaren. Ook de communicatie
tussen de betrokken personen was uitstekend, waardoor we volgens mij tot een goedwerkend eindproduct
zijn gekomen.

De geschiedenis van de strooptafel

MB

Dankzij het standaardwerkje ‘Oliemolens’ van Bernet Kempers was
het niet moeilijk te achterhalen dat de strooptafel in de rosmolen
oorspronkelijk afkomstig was van oliemolen De Wachter in ZuidLaren. Aangezien een van onze abonnees, de heer Medendorp, dat
ding dan waarschijnlijk persoonlijk naar Arnhem heeft gebracht leek
het ons de moeite waard om hem hier eens naar te vragen. Temeer
omdat hij na de Tweede Wereldoorlog nog een tijdje werkzaam is
geweest in het museum en wellicht had hij nog meer interessante
wetenswaardigheden.
Desgevraagd vertelde hij het volgende: …’Die strooptafel? Man, ik
heb nog gezien dat die gemaakt werd. Mijn opa heeft hem namelijk
getimmerd. Dat zat als volgt: Wij draaiden op de molen met wringers
voor de lijnolie en dus hadden wij schilfers als restproduct. Die
schilfers waren niet zo in trek bij het vee, en dus ook niet bij de
boeren. Vandaar dat wij een pers kochten waar weer oliekoeken in
gemaakt konden worden. Dat was een hydraulische etagepers (van Frans Smulders uit Utrecht) die 6
koeken tegelijk kon persen. Om die koeken te stropen hadden we een strooptafel nodig. Onze oude
strooptafel was helemaal verwurmd maar met gebruikmaking van de ijzeren onderdelen heeft mijn
grootvader een nieuwe getimmerd. Die is maar kort in gebruik geweest want een jaar later kregen wij een
andere pers uit Zoetermeer die maar liefst 100 koeken tegelijk kon persen…’
‘…Later heb ik die tafel in Arnhem neergezet. Samen met enige haren en een grote doofpot met
bijbehorende vuurtang. Die moeten er nog zijn, als het goed is. Het model van de tafel heb ik overigens ook

gebruikt bij de completering van de Passiebloem. Die tafel heb ik ongeveer met dezelfde afmetingen
gemaakt.
Ik heb ook nog aan de rosmolen gewerkt net na de oorlog. De kamwielen waren namelijk helemaal niet
gespeurd en ook de rest van de spullen was maar zo ongeveer neergezet. We hebben de zaak draaivaardig
gemaakt en met het paard van de gebroeders Lodewijks, die op het terrein woonden en daar een
boerenbedrijfje runden, is ook nog proefgedraaid. Echt olieslaan was destijds niet de bedoeling…’
Tot zover het relaas van de heer Medendorp.
Bij de huidige reconstructie van de molen in Arnhem luidde de opdracht om een strooptafel te fabriceren
‘volgens Achterhoeks model’. Het is goed mogelijk dat er inderdaad ‘Achterhoekse tafels’ geweest zijn, maar
het lijkt me niet aannemelijk dat een dergelijke tafel in de rosmolen heeft gestaan. Zo’n tafel hoorde namelijk
thuis in de grote oliefabrieken. De Zuid-Larense tafel heeft bijvoorbeeld een la voor het snijdsel van het mes.
Het uiteinde van die la is smaller gehouden en de reden daarvoor is simpel. De inhoud van die la moet
regelmatig in de stamperpot worden geloosd/gegoten. Stamperpotten horen nu eenmaal thuis in de dubbele
molens en daar valt Zieuwent niet onder.
Bekend is ook dat Anthony Klein Goldewijk zijn koeken met een broodmes op maat sneed. Sterker nog, van
op maat snijden was waarschijnlijk nauwelijks sprake. Het voornaamste doel zal zijn geweest om de vette
uiteinden te verwijderen voor verdere oliewinning. Waarschijnlijk werd het snijdsel op de stenen vermengd
met de volgende portie zaad. Dat is althans ook de huidige werkwijze en die voldoet goed. De koeken en de
olie bleven immers eigendom van de boer… Dus of de ene koek ietwat zwaarder en langer was dan de
andere maakte niet veel uit.
Maar desalniettemin: Dit is dus het verhaal van een Zuid-Larense tafel die in 1929 werd ‘hertimmerd’ en in
1946 naar Arnhem werd getransporteerd. 58 jaar later werd dit model zorgvuldig gekopieerd met
inachtneming van de goed Achterhoekse gewoonte om zo ongeveer alles van eikenhout te maken hetgeen
bij deze kopie dan ook gebeurd is.
U ziet dat er aan zoiets simpels als een oude strooptafel nog een heel verhaal vast kan hangen…

Bulen en zo

MB

Een belangrijk onderscheid:
In het bovenste geval zien we een
bovenaanzicht het begin van een
van een persing (links) m.b.v.
persplanken. Bij het einde van de
persing (rechts) heeft de koek
ronde zijkanten en de olie kan niet
anders dan via deze zijkanten naar
beneden afvloeien.

In het onderste geval worden
'haren’ gebruikt. Aan het einde van
de persing heeft de koek een
rechthoekige doorsnede terwijl de
olie door de haren naar beneden
kan/moet afvloeien.

Functie-eisen:
Eerst maar weer even de eisen die aan het functioneren worden gesteld waarvoor we deze keer de
procesvolgorde gebruiken.
Allereerst dienen de bulen voor de opvang en het transport van het geplette en verwarmde lijnzaad.
Eenmaal tussen de haren in de perskamer begint de ‘ellende’. De druk wordt opgevoerd en alleen de olie
mag ontwijken. Afhankelijk van de persmethode (met haren of met persplanken) wordt de spanning
opgebouwd.
Met haren: bij deze methode is het van groot belang dat de buul de juiste pasvorm heeft. Immers, als de
persing is voltooid moet de buul nauwkeurig de wanden van de perskamer volgen. Een te grote buul levert plooien en
vouwen op die klem kunnen komen tussen de haren en de perskamerwanden (de wangijzers) en te kleine bulen
worden zwaar belast, daar waar ze niet ‘ondersteund’ worden door het gietijzer van de wangijzers of de haren. Om
deze bulen precies op maat te krijgen maakt men gebruik van een precies passend plankje dat het formaat heeft
van een geperste koek. Door de buulstof hier aansluitend omheen te naaien krijgt men het vereiste resultaat. Een
simpele rijgsteek volstaat, omdat de naden in verhouding nauwelijks op trek worden belast.

Met persplanken: hierbij is het zaak dat de buul wat ‘te klein’ gemaakt wordt. Hoeveel ‘te klein’ is
eigenlijk van minder belang. De koeken kenmerken zich door een ellipsvormige doorsnede en ronde
zijden. De risico’s bij deze methode zijn divers. Allereerst is er het ordinaire openscheuren of
knappen op de lange zijden. Daarnaast kan ook het stiksel het begeven. Meestal op de lange
naad. Soms ook wordt de bodem eruit geslagen. Een ander probleem is het onregelmatig rekken
van de stof. Koeken zijn van breed boven en smal van onderen. De vorm moet namelijk ‘lossend’
zijn want anders kan de buul er niet afgestroopt worden. Buulstof die niet vormvast is zal het eerst
vervormen waar de druk het hoogste is. Dat blijkt in het midden van de koek te zijn. De koek wordt
in het midden breder en stropen wordt zeer moeizaam of zelfs onmogelijk.

Tijdens de persing moet de buulstof de olie gemakkelijk kunnen doorlaten. Bedenk eens wat zou gebeuren
als een persing met vloeistofdichte bulen zou plaatsvinden.
Na de persing moeten de bulen nog van de koek gestroopt kunnen worden, waarbij ze soepel genoeg
moeten zijn om gekeerd te kunnen worden. Overigens is het keren van de bulen lang niet op iedere molen
gemeengoed. Bovenstaande functies moeten zonder mankeren dag na dag kunnen worden herhaald. Hoe
langer hoe mooier, zowel voor de verdiensten van de baas als voor het gerief van de olieslager.

Problemen genoeg:
Veel van de bovengenoemde problemen en gebreken kennen we op De Passiebloem uit ondervinding.
Bulen van het sterkste canvas bleken na verloop van tijd in het midden toch ‘op te rekken’ waardoor de
zijkanten van de koek met een houten hamer of met de verkeerde kant van de alom tegenwoordige stoffer
eerst in elkaar geslagen moest worden voordat er gestroopt kon worden. * De koekvorm was of bleef niet
zelflossend (breed van boven, smal van onderen).
* Tijdens mijn allereerste bezoek aan een werkende oliemolen (toen nog als gewoon toerist) was de
olieslager de zijden van een buul-met-koek aan het bewerken met een houten hamer. Hij vertelde er niet bij
dat dit een noodmaatregel was. Vandaar dat ik later me altijd afvroeg wanneer de olieslager de houten
hamer ter hand zou nemen in de boeken en de verhalen over olieslaan…

Bulen maken; de meest simpele werkwijze:
In Zwolle is iedere week de grootste stoffenmarkt van de noordelijke provincies. Stof genoeg, zou je zeggen.
We hebben ook heel wat materialen geprobeerd. Soms heel kort, soms wat langer, maar kapot ging het
allemaal. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen (dankzij een tip uit Zuid-Laren) bij polyester filterdoek van de
firma Lampe uit Sneek. Het maken van bulen gaat in Zwolle als volgt:

Van de uitgeslagen buul is een nauwkeurige mal gemaakt. De stof wordt met balpen afgetekend volgens de
mal en gesneden langs een rechte aluminium strip die met lijmklemmen op de stof wordt vastgezet. Voor het
snijden gebruiken we een elektrisch soldeerpistool zodat de stof direct is afgewerkt en niet meer kan rafelen.
De stof wordt dubbelgeslagen en met diezelfde soldeerbout op 2 of 3 punten gehecht. Daarna wordt de
lange kant gestikt met een rechte stiksteek op de naaimachine. Het juiste garen - dat net zo belangrijk is als
de juiste stof - is eveneens van polyester. Een brandend kaarsje op tafel maakt het mogelijk het uiteinde van
het garen af te smelten hetgeen heel handig is bij het door de naald halen van de draad, maar een
aansteker kan ook goede diensten bewijzen.
De buul wordt nu ‘op z’n rug’ gelegd zodat de lange naad in het midden èn boven ligt. Dan kan de bodem
gestikt worden en wij maken deze altijd enigszins rond. Nu de draadjes nog afsmelten en de buul is klaar. Uit
en thuis misschien 20 minuten werk.
Naslagbulen hebben in Zwolle en nu ook in Arnhem, een aanvullende eis. Vanwege de houten kaartjes bij
het vuister voldoet een gewone split niet. De buul kan dan niet goed opgetrokken worden, want daarvoor zijn
de kaartjes te dik. Door nu een klein driehoekje in de split te naaien is dit probleem naar tevredenheid
opgelost. De vorm van dit driehoekje blijkt van minder belang.
Door het snijden langs de liniaal is de vorm van de buul mooi strak en regelmatig. Dat stroopt makkelijk en
de koeken zijn navenant van vorm.

En vroeger dan, voor de uitvinding van polyester?
De vraag dringt zich op hoe het kan dat de olieslagers van weleer zich konden redden met wollen buulstof
terwijl wij daar tegenwoordig de sterkste kunststoffen voor gebruiken die we maar kunnen vinden. Dit is
inderdaad deels terug te voeren op de haren (zie boven). Maar in Roderwolde, waar men in het voorslag
met haren werkt, blijkt ook wollen stof niet te voldoen. Janco Doornbosch heeft het vermoeden dat dit komt
omdat de wol van tegenwoordig chemisch behandeld wordt hetgeen wellicht de sterkte van het materiaal
niet ten goede komt. Anderzijds blijkt uit de nog aanwezige overblijfselen (o.a. het weefgetouw in het
molenmuseum en de gegevens van Molenecho’s 1995 p. 154) dat het ouderwetse buullaken toch ook van
bijzonder zware draden werd geweven. Uit de bovenstaande illustratie blijkt dat bulen die tussen ‘haren’

haren worden gelegd niet zozeer op rek worden belast. De uiteindelijke vorm van de koek wordt hierbij
vooral bepaald door de vorm van de perskamer. Vandaar ook dat een simpele rijgsteek volstaat om deze
bulen aan elkaar te naaien. Desalniettemin kregen ook deze bulen het zwaar voor de kiezen. Door het
intensieve gebruik was de slijtage aanzienlijk en het bulen stoppen behoorde tot de regelmatig terugkerende
karweitjes in de windstille periodes bijvoorbeeld. Versleten bulen hadden overigens kennelijk nog wel enige
waarde want uit diverse bronnen blijkt dat deze werden opgekocht door handelaren. Wat er vervolgens mee
gebeurde en of oude bulen nog voor bijzondere doeleinden werden gebruikt is mij helaas niet bekend.
V.l.n.r.:
De buul wordt eerst
gesneden en dan
dubbelgevouwen.
De langsnaad wordt
gestikt tot de split.
De plaats van de
split is ook op de
mal aangegeven.
De bodem wordt
enigszins rond
gestikt. Evt. wordt in
de split een
driehoekje genaaid.

Het naslag
Normaalgesproken vindt u op deze pagina een korte omschrijving van de molen die op de omslag staat
afgebeeld. Gezien de inhoud van de voorgaande artikelen lijkt ons dat overbodig vandaar dat we overgaan
op enige wetenswaardigheden omtrent de rosmolen.
Zo is in het archief van het museum een notitie boven water gekomen dat men voor de herbouw water nodig
had voor het aanmaken van cement e.d. Hoewel het museum is gelegen op de Waterberg is er helemaal
geen water te vinden Vandaar dat men een wichelroedeloper heeft ontboden om naar water te speuren. Of
deze actie ook resultaat heeft gehad is niet vermeld.
Al langer was bekend dat het museum tijdens de tweede wereldoorlog onderkomen heeft geboden aan
evacués uit de Arnhem. Maar liefst 25 personen huisden toen in de rosmolen waaronder een hoogzwangere
vrouw die de bedstee kreeg toegewezen. Tijdens deze periode zijn er in het museum ook twee kinderen
geboren die beiden de toepasselijke initialen N.O.M. kregen.
Daar waar de eeuwenoude techniek van het olieslaan voor relatief weinig problemen zorgde liet de moderne
techniek ons nog regelmatig in de steek. Want op het moment van schrijven is men er nog steeds niet in
geslaagd de beamer die het virtuele paard projecteert, zonder storingen te laten werken. Na enige tijd
‘verdwijnt’ het beest ondanks verwoede pogingen om het met behulp van extra koeling te behouden.
Kennelijk houdt ook een beamer er niet van om rondjes te draaien.
Maar deze kinderziekten zullen in de toekomst hopelijk verholpen worden.
Omdat veel abonnees uit eigen ervaring weten wat het inhoudt om een oliemolen te ‘managen’ kunnen zij
zich een voorstelling maken wat het betekent om een exploitatie te maken voor 7 dagen per week. Van
zaad naar olie en koeken, van etiketten naar bulen en van muizenbestrijding tot flesseninkoop. Alles moet
kloppen tot in de details. Het museum heeft hiermee al grote vorderingen gemaakt en het behaalde
resultaat is een welgemeende felicitatie van de redactie waard.
MB

De olienoot is geschreven voor het olieslagersgilde
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De oliekelder:
Voor nummer zeven van De Olienoot zullen wij
de volgende artikelen uit de oliekelder
oppompen.
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Een keringjongen aan het woord

Het voorslag
Op een rustige windstille dag kwam de redactie bij elkaar in de Sint Janskapel te Leenderstrijp. Een wel zeer
ongebruikelijke locatie voor een redactievergadering maar doen we dat niet steeds? In die pastorale
omgeving is deze olienoot uitgebreid besproken en in elkaar geschoven.
Dat ook anderen zich met het onderwerp ‘Oliemolens’ bezig houden is de laatste tijd wel gebleken. Met
name de twee uitgebreide artikelen in het tijdschrift Molenwereld over De Passiebloem te Zwolle en de
rosmolen van het Openluchtmuseum in Arnhem geven hier blijk van. Toevallig de thuismolens van de helft
van de redactie.
Verheugend nieuws is er over de wateroliemolen te Eerbeek. Men verkeert in Eerbeek in de veronderstelling
met de laatste wateroliemolen van Nederland van doen te hebben (zie echter p. 190). Desondanks zijn de
initiatieven om de molen slagvaardig te maken boven alle lof verheven. We hopen dat binnen afzienbare tijd
ook hier de heien weer denderen en vooral blijven denderen.
Ook over de Toremansmolen in Arendonk (B) hebben we soortgelijke geluiden opgevangen. Toch
opmerkelijk dat er van het bijna uitgestorven oliebedrijf weer zoveel wèrkend teruggebracht wordt (recentelijk
Hamont, Deurne, ‘t Coll, Hoogstraten, Arnhem, de Oojevaar en nu dan mogelijk Arendonk en Eerbeek).
Kennelijk is er een ‘markt’ voor olieslagerijen.
Als bijlage is er weer een (hernieuwde) contactlijst. We vertrouwen erop dat je met deze gegevens
zorgvuldig omgaat (privacy). Op deze lijst staan inmiddels ruim 120 namen. We hopen dat al deze
abonnees deze olienoot met plezier zullen lezen. Ω
MA, MB, MC en MD

‘Hoeveel komt daar nou uit?’

MB

Deze vraag wordt bijna altijd gesteld door bezoekers aan een werkende oliemolen. De antwoorden kunnen
nogal verschillen, afhankelijk van aan wie die vraag gesteld wordt. Het onderwerp ‘processtromen in
oliemolens’ heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Wellicht werd dit ingegeven door de aangepaste
snelheid van de kantstenen in De Passiebloem waardoor de verschillende stappen van de olieslagerij niet
meer op elkaar aansluiten. Hoe dan ook, al enige tijd werk ik aan een registratiemethode om het proces stap
voor stap in kaart te brengen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te denken alvorens het onderzoek
wordt uitgevoerd beschrijf ik hier de onderzoeksopzet (tot nu toe) waarin de verschillende factoren en
variabelen worden opgesomd en hoe die worden betrokken in de resultaten.

Een bende onbekenden
Allereerst moet vastgesteld worden dat er veel variabelen zijn. Zo is de windsnelheid nooit constant en
wisselt de snelheid van de molen navenant. Daarnaast blijkt het toevoegen van vocht meer invloed te
hebben dan het nonchalante ‘beetje water erbij’ uit de hedendaagse praktijk rechtvaardigt. (Een artikel met
de 5 functies van dat water volgt in de komende olienoot.) Dan kunnen we nog te maken hebben met een
wisselend vetgehalte van het lijnzaad, een ongelijke verdeling van het zaad over de bulen en een
wisselende temperatuur van het vuister. Of wat te denken over tijdverschillen tijdens het opwarmen. Bij veel
molens is het de (goede) gewoonte om de geslagen koeken even in het laad te laten zitten. De olie vloeit
dan nog verder uit zonder dat het laadgoed slijt en de koek wordt vaster. Maar de tijdsduur van dat ‘laten
zitten’ geeft ook weer verschillen te zien in de opbrengst. Evenals de gebruikte buulstof. En zo zijn er nog
een aantal zaken te bedenken die invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst. De onderzoeksopzet geeft in
chronologische volgorde aan welke stappen elkaar opvolgen.

De wentelaszolder van De
Passiebloem
Duidelijk is de -voor
oliemolens- zeer grote
steenschijf te zien en het
verkleinde steenwiel. De
kruisarmen zijn afgezaagd
en het plooistuk is naar
binnen geschoven. Tussen
beide armen is het
plooistuk nog beroet,
daarbuiten is het behakt
om de ronding aan te
passen. In de
oorspronkelijke uitvoering
was de snelheid van de
stenen wel normaal.

Deel 1 pletten
1. het te verwerken lijnzaad wegen
2. pletten
3. water wegen
4. water doormalen
5. aflopen
6. aantal steenpassages registreren

Deel 3 stampen
14. stropen
15. breken
16. water wegen
17. water doorstampen
18. zeven

Deel 4 naslaan
Deel 2 voorslaan

19. inhoud meelbak wegen

7. inhoud meelbak wegen
8. buul voor buul wegen
9. verwarmen
10. persen
11. tijd opnemen
12. lossen
13. buul voor buul wegen

20. buul voor buul wegen
21. verwarmen
22. persen
23. tijd opnemen
24. lossen
25. buul voor buul wegen
26. stropen

Deel 5
27. totalen van olie en koek en restanten wegen
28. gegevens verwerken

randvoorwaarden
Natuurlijk moeten dingen als windrichting en kracht, zeilvoering en (buiten) temperatuur genoteerd worden.
Om zoveel mogelijk recht te doen aan het historische proces geven we op De Passiebloem 50 slagen per
koek zoals de slagenteller dat ook aangeeft. Waarover ik even het volgende wil zeggen. Het gaat er niet
zozeer om dat een koek 50 slagen krijgt maar de kunst is om te zorgen dat die koek na 50 slagen ook klaar
is. Dat wil zeggen vast, droog en stevig. In weerwil van onze gebruikelijke werkwijze slaan we tijdens
meetproeven het laad juist direct na de bel los om ook de variabele van het ‘laten staan’ te elimineren.

Spin off
Wat als tweede onderzoeksgebied kan worden gezien is de hoeveelheid lijnzaad die een molen per uur kan
verwerken. We hebben daar al diverse gegevens over uit het verleden. In de ‘Zaanse boeken’ wordt als
record 1 last (Ca. 2000 kg) per etmaal genoemd of een jaartotaal van 200 last voor een molen die 24 uur in
bedrijf was en 150 last voor een molen die 16 uur per dag werkte.
Volgens mij betreft het hier dan wel raapzaad omdat daar minder koeken uit geslagen kunnen worden dan
uit lijnzaad. Maar toch, 1200 naslagkoeken in 24 uur geeft 50 koeken per uur oftewel 25 ladingen. Dat lijkt
me een hele prestatie en ik heb nog nooit iets gezien of meegemaakt dat daar in de buurt komt. Het is
natuurlijk interessant om te kijken hoever wij tegenwoordig dan wèl komen. Kunnen wij een halve last per
etmaal verwerken? In hoeverre blijven de oude oliepullen ons de baas? En als we zo snel werken, blijft onze
opbrengst dan wel in orde?

Tips voor uniforme verwerking:
Weegapparatuur is altijd lastig. We werken met vette handen en niet iedere keukenprins(es) is dol op
lijnolie op de spullen. De weegschaal van ‘thuis’ meenemen is dus geen optie. Voor het gemak kunnen we
het beste met meerdere weegschalen werken. Een bascule voor het lijnzaad, het lijnmeel en de koek en
de keukenweegschaal voor de bulen. Soms kunnen collega’s van de korenmolens wel eens wat missen.

Wel even de resultaten en de nauwkeurigheid van de weegapparatuur met elkaar vergelijken. Een standaard
die de bulen rechtop houdt kan veel ergernis en knoeien voorkomen. Zelf gebruik ik daar bij het naslag een
oud beschuitblik voor.
Door het lijnzaad voor en na het verwarmen te wegen kunnen we de hoeveelheid uitgedampt water
vaststellen. Wellicht zal blijken dat de verschillen te klein zijn, dat is mij nog niet duidelijk.
Bij percentageberekeningen moet het gewicht van de buul eraf getrokken worden. Daar heb ik mijzelf al flink
mee vergist waardoor ik mijn resultaten te negatief heb beoordeeld. Wegen alle gebruikte bulen overigens
evenveel? En is er verschil tussen het begin van de dag en het einde? Het makkelijkst is natuurlijk ook hier
weer uniformiteit. Een alternatief is de bulen te wegen en te merken en dat mee te nemen in de registratie.
Misschien dat het je al duizelt, zoveel dingen om aan te denken. Het goede nieuws is echter dat de Olienoot
interactief gaat ondersteunen. Er is een exellbestand in de maak dat alle resultaten voor je berekent nadat je
de gemeten waarden hebt ingevoerd. Indien je ons een mailtje stuurt (naar MD) krijg je dat bestand
toegestuurd. Als je dit ingevuld en wel retourneert help je ons enorm met het maken inlossen van een belofte
die wij op de inhoudspagina hebben gedaan. Ω

In Olienoot nummer 4 hebben we het eerste deel opgenomen van een artikel over de familie Kingma uit
Makkum. We gaan nu verder met een beschrijving van het productieproces. Dit artikel van O. Gielstra stond
eerder in 'ALD Nijs' nr.13/14 van april 1996 en in De Utskoat nr. 92 dec. 1998. Destijds is het door de oudolieslager Jb. Kaal van oliemolen “De Zoeker” van de Zaanse Schans van commentaar voorzien.

De familie Kingma, een ondernemersgeslacht uit Makkum Deel 2
Stukloon
Zoals vermeld werd het loon berekend op stukloonbasis. Tjeerd maakte de volgende aantekening:
Het loon was f. 9,-- per last van 36 lopers (1 loper was 4/5 mud -ongeveer 55 kilo oftewel de hoeveelheid die één
man kon dragen) of 30 HL. Daarvan moest ook het zaad gelost en gezolderd worden. Dat loon werd verdeeld
onder 3 man:
Meesterknecht
f 4,-Middelknecht
f 3,-Onderknecht
f 2,-Droegen zij het zaad niet op zolder dan werd dat: f 3,85 / 2,85 en 1,90 = totaal f 8,60. Deze bedragen waren
nauwelijks aan verandering onderhevig. Het weekloon varieerde uiteraard sterk, afhankelijk als dit was van de
windkracht.

Knechten
Als we bedenken dat het werk in de oliemolen geen enkele scholing vereiste en dat de knechten in de
zomermaanden bij de boer nog bijverdienden, dan staken de cijfers van de oliemolen nog gunstig af bij die van
andere bedrijven in Makkum. Ten gunste van het sociale beleid van de Kingma's kan nog opgemerkt worden
dat kinderarbeid op “Het Fortuin” niet voorkwam en dat kon lang niet van alle olieslagerijen gezegd worden.
Geen wonder dat de knechten na de zomer met de pet in de hand op het kantoor aan het Vallaat kwamen met
het verzoek weer op de molen aan het werk te mogen. Was het ja, dan had men weer voor een jaar werk. Zo

niet, dan moest men maar zien elders aan emplooi te komen. Dat viel niet mee, zeker niet tijdens de
landbouwcrisis in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Of dat vaak gebeurde? Meneer Kingma kon
streng zijn, zeker als de knechten er met de pet naar gooiden of een grote mond hadden. Toen zijn vader in de
zomer van 1860 langdurig op reis was en Tjeerd hem van de dagelijkse gang van zaken verslag deed, schreef
hij onder andere dat een goede meesterknecht ontbrak. Maar tot het plaatsen van een advertentie in "De
Haarlemsche" was het nog niet gekomen:
'vandat ik vuurbang ben voor een Zaansche knecht met groote manieren en groote verdiensten en een uitvallen
als Hartogh bij Buma’. (dat was dus op de papiermolen, O.G.)
Zo'n knecht was blijkbaar P. Kooi, over wie Tjeerd maar matig te spreken was: Hij gaat morgen heen tot mijn
groote blijdschap, want hij is mijns inziens op 't oogenblik meer tegen ons dan voor ons, en werkt storend, ook
op ons ander volk. Wij hebben Wybe aangenomen te malen en ander werk te doen voor 14 dagen. Hij wilde niet
anders dan a f 8,--weeks als minimum, en ik verbeeld mij dat Kooi hem vooraf al had opgewarmd
Het vinden van een goede meesterknecht was blijkbaar niet eenvoudig, zeker in de omgeving niet en het
verklaart het plaatsen van advertenties in het toen ook veel in de Zaanstreek gelezen Haarlemsch Dagblad. In
die tijd stonden daar nog een kleine l00 industriemolens.

De beurs
De meesterknecht was verantwoordelijk voor het gehele productieproces. Weliswaar had de eigenaar in de
molen een kantoor, de koopmanskamer genaamd. In spannende en moeilijke tijden zal hij hier wellicht dagen en
wie weet nachten hebben doorgebracht. De koopmanskamer was, zo weten we, uitgerust met een bedstede en
een haard. Het had een houten vloer en de vensters konden opgeschoven worden door middel van loden
tegengewichten. Van Tjeerd Kingma weten we dat hij zich als olieslager voornamelijk bezig hield met de inkoop.
Jaarlijks werd voor zo'n 80 tot 90.000 gulden aan zaad verwerkt. Dat vergde de nodige logistieke kwaliteiten: het
zaad moest op de juiste momenten, als de marktprijzen laag waren, worden ingekocht. Niet te veel, want dan
kon de molen de hoeveelheid niet verwerken en raakten de zolders overvol. Niet te weinig, want dan lag de
molen stil.

Het zaad kwam overal vandaan, allereerst uit Friesland. Ook nu nog, zij het in veel mindere mate dan rond de
eeuwwisseling, ziet men in de maanden mei en juni de geelbloeiende koolzaadvelden in de noordelijke
kleistreken. Het meeste zaad kwam echter uit
het buitenland: Duitsland, het Oostzeegebied,
Rusland en zelfs uit Zuid-Amerika en de
Balkan. Vaak reisde Tjeerd of één van zijn
broers af naar Amsterdam om op de beurs
zaad te kopen, of men kocht het rechtstreeks
via een vertrouwde tussenpersoon. Een
enkele maal ging men zelf naar het
buitenland om zaad in te slaan. Uiteraard
ging dat niet altijd van een leien dakje. Dan
weer was er ijsgang op zee en konden de
schepen Makkum niet bereiken; dan weer
waren er dagen van windstilte of was er geen
afzet voor de veekoeken. Of, en dat
gebeurde in 1882, de olie wilde niet helder
worden. Ook het herhaaldelijk overnieuw
pompen leverde geen resultaat op. Over het
algemeen had Tjeerd echter niet te klagen.
Bijna elk jaar werd met een redelijke winst
afgesloten. De al eerder genoemde landbouwcrisis die Nederland in het laatste kwart van de negentiende
eeuw teisterde, is in de cijfers van de firma M.H. Kingma niet terug te vinden. De molen kasboeken laten zien
dat Tjeerd zelf een gemiddeld inkomen van 4000 gulden uit de molen haalde. Hiervan waren alle kosten en
renteverlies op geïnvesteerd kapitaal al afgetrokken. Een behoorlijk bedrag in die dagen.

Van veekoeken tot steenkool
Het kan zijn dat hij tijdig overstapte op andere te malen zaken toen de afzet van veekoeken het liet afweten. Er
zijn aantekeningen waarin hij succesvol speculeert in rogge. In de periode tot 1885 wordt er gemalen en
gehandeld in cacaopoeder, sojakoeken, katoenzaadolie, gerst en gerstemeel, haver, erwten, maïs en maïsmeel
en zelfs kanariezaad (1880-1881).
Maar ook steenkool komen we tegen. Op de gerst werd in één seizoen zelfs een winst gemaakt van iets meer
dan 1000 gulden. Kopers van deze artikelen waren de boeren die vanuit de verre omtrek veekoeken kwamen
inslaan. Ook de plaatselijke neringdoenden kochten wel aan de molen.
De molen staat in die periode te boek als Olie- en Pelmolen “Het Fortuin uit Zee”. Het handelen in graan en
andere producten gaat na 1885 door, het is evenwel onzeker of na die periode nog andere, dan de
specifieke olieslagersproducten werden vermalen.
Bronnen :
Als we nu maar niet weelderig worden: het leven van Tjeerd Herre Kingma, olieslager en kassier te Makkum
(1838-1930)- Henk Nicolai - uitg. Kingma stichting.
Inventaris Kingma archieven D.P. de Vries - uitg. Fryske Akademy
Genealogie Fam. Kingma uitg. Kingma stichting
Kingma, lid van de familie, 1869-19691 H.G. van Slooten - uitg. Kingma's Bank
Archief Ald Makkum

Naschrift van Jb. Kaal, oud-olieslager
Het verhaal over de Makkumer oliemolen is heel mooi en heel goed. Dat productieproces ging bij ons precies
hetzelfde. Wat bij ons niet precies gelijk was als in Friesland:
Het verhaal van de pop en de hei als schelrad is heel uniek en bij ons in de Zaanstreek, dacht ik, niet bekend.
Onder dubbel werk versta ik dat deze molen twee voor- en twee naslagen heeft gehad en met 6 à 8 man een

last per etmaal verwerkte. Een ‘gewone’ oliemolen met één voor- en één naslag haalt bij dag en nacht malen
amper 150 last per jaar. Er was destijds één zo’n molen bij ons in de streek, die de naam “ruziemolen” kreeg. Bij
minder stevige wind kon de molen niet alles trekken. Dan beval de chef tot stoppen van het tweede stel opdat
zijn werk doorgang vond. Zijn ploeg bleef verdienen en de tweede ploeg verdiende niets, dus “ruzie”.
In iedere oliemolen hield men altijd één of twee poezen.
Wij gaven in “De Zoeker” de windkracht als volgt aan: §! Storm, niet malen. § harde wind, gezwichte zeilen. I
volle wind, vier zeilen. / zwakke wind. – windstil.
Bij een productie van 150 last per jaar verdiende de chef blokmaalder in 1880 f 360,- per jaar, de
nachtblokmaalder f 405,-, de steenknecht f 337,50, de nachtjongen f 105,-, de dagjongen f 270,- en de
pletjongen f 135,-. De “plet” bestond uit twee stalen rollen met een drijfriem aangedreven die het zaad plat
walsten vóór het op de stenen ging. Dat deed de pletjongen. De blokmaalder, de steenknecht en de dagjongen
werkten van ’s morgens 4 uur tot ’s avonds 8 uur. De nachtblokmaalder met pletjongen van ’s middags 12 uur
tot ’s morgens 4 uur en de nachtjongen van ’s avonds 8 uur tot ’s morgens 4 uur. Dat was veelal een oude man,
die er vaak overdag een handeltje bij deed zoals petroleum of aanmaakhoutjes. Er was geen schafthut of
schafttijd; er werd voor eten niet gestopt. Slapen deed men thuis. De baas had zijn kantoor thuis en kwam eens
per week overleg plegen met de blokmaalder, zelden langer dan tien minuten. Zo’n baas had een 20 à 25
oliemolens. Meest familiebedrijven met zonen, neven en aandeelhouders. Denk aan de namen als Duyvis en
Honig en de grote cacaofabrikanten van deze tijd. Een baas met één oliemolen kwam bij ons niet voor.
In mei - juni kregen de molens een week of soms langer inspectie en onderhoud (staantijd). Dan kwam de
rietdekker, de smid, de schilder, de molenmaker(s) en de brandstoffenboer. Nieuw zaad werd los gestort op de
zolder, bij vocht met schop omgewoeld. Door schuifluikjes in de zoldervloer afgetapt in de zaadkar voor transport
vanaf de schuur naar de molen. Tijdens staantijd konden de oudsten een voorschot op het loon krijgen en
moesten dit weer terugbetalen. De jongsten gingen naar de boeren om te hooien. De oudsten moesten helpen
bij de reparatiewerken. Het zaad kwam via de beurs in Amsterdam.
NB: het §-teken in de tekst van olieslager Kaal was in het echt een iets meer afwijkende kriebel die de
tekstverwerker van onze computer niet in z’n bestand had. Ω

Het raadsel van de appelpotten.
Vanuit de praktijk weten we hoe logisch de verschillende stappen in de olieproductie op elkaar aansluiten.
Nu komt het niet zo heel vaak voor dat we proberen om een grote industriemolen de arbeidsgang echt na te
bootsen zoals die vroeger op dagen met voldoende wind kon worden gevolgd. Tegenwoordig hebben we
vaak te maken met onvoldoende bemanning (of juist teveel), bezoek, koffiepauzes, tekort aan zaad of een
overschot aan olie. Ook wordt vanwege het tamelijk geringe rendement lang niet altijd nageslagen. Of,
indien het wel gebeurt, gebruikt men voorslagmeel in het naslagblok waardoor men in wezen twee
voorslagen tegelijk gebruikt.

IJzeren wet
Door deze begrijpelijke gang van zaken dreigen een aantal wetmatigheden van het volledige proces in de
vergetelheid te verdwijnen. De samenhang van de verschillende arbeidsgangen raakt zoek. Het ritme van op
elkaar aansluitende bewerkingen is er niet meer. Daar wil ik graag iets over schrijven.

Houten wet
Een oliemolen die voluit draait zou idealiter bij iedere processtap evenveel kilo's per uur moeten kunnen
produceren. Dit om te voorkomen dat er ergens in de keten een tekort of een overschot (een berg
onverwerkt meel) ontstaat. Het is te vergelijken met een rij mensen die brandemmers doorgeven. Het tempo
van de traagste bepaalt het tempo van allen. In het geval van de oliemolens zou je kunnen zeggen dat het
naslag de snelheid van het proces bepaalt. Meer specifiek is het zelfs de teller van het naslag die de gang
van zaken in de molen dicteert. Alles richt zich op dat ene belletje.

De nuance
Zoals altijd ligt ook hier de zaak iets genuanceerder.
Natuurlijk kwam het vroeger ook regelmatig voor dat de molen maar net rond kon komen. Wat dat betreft
hebben ‘lichtlopers’ met een lage overbrenging in het voordeel. Mogelijk is het zo dat het proces dermate
was uitgekiend dat op ' zware dagen' er een bepaalde voorraad kon worden opgebouwd die vervolgens kon
worden weggewerkt op dagen met lichte wind. Een gedeelte van de bemanning kon zich dan bezig houden
met overige werkzaamheden zoals het naaien en stoppen van bulen of het inschepen van olie en koeken.
Uit het werk van Honig is bekend dat vooral dit laatste geregeld voorkwam en dat dit leidde tot schade voor
de bemanning omdat zij als stukwerkers meer met olieslaan konden verdienen dan met laden en lossen. De
blokmaalder kon dan naslaan, eventueel nog geholpen door een assistent om zo de verdiensten niet
helemaal te laten opdrogen. Want ‘als de hei hing stonge de cente’ om maar eens een fraaie uitdrukking te
citeren.

De samenhang
Zoals beschreven staat in Sporen in de Passiebloem* is het gaande werk van de kantstenen behoorlijk
versneld. Het lijkt geen enkele zin te hebben om een dergelijke versnelling in te voeren als niet tegelijkertijd
ook de overige processen worden versneld. Gezien de uiterst trage wentelas van De Passiebloem (die
inderdaad met zeer weinig wind toekan) zou deze aanpassing leiden tot een berg voorslagsmeel. En daar de
snelheid van de stenen een nog hogere productiecapaciteit met zich meebrengt is dit effect alleen maar
groter.

Hollende steenknecht
Vandaar dat ik aanneem dat de hoge snelheid van de Passiebloemstenen losgekoppeld moet worden van
de olieproductie. Die olieproductie was namelijk ten tijde van de aanpassing van de snelheid van de
kantstenen al passé. Dat we in Zwolle desalniettemin toch proberen het proces van olieproductie te na te

doen, ondanks de gewijzigde overbrengverhouding, vraagt van onze kant enige aanpassing en
oplettendheid in verband met de hollerigheid van de stenen (en soms van de steenknecht…) die dit nu
eenmaal met zich meebrengt.

Origineel
Wat echter niet is aangetast aan de Passiebloem is de onderlinge samenhang tussen de oliebanken en de
appelpotten. Zoals wellicht bekend heeft de Passiebloem een gewoon voor en naslag met 6 nagenoeg
identieke appelpotten. Iedere appelpot heeft een inhoud van circa 25 liter. Tijdens het stampen zijn de potten
slechts ten dele gevuld, ze bevatten dan 8 tot 10 koeken per pot. Uitgaande van een op volle toeren
draaiende molen blijkt dat wij op het naslag 40 kg per uur kunnen verwerken. Daarmee houdt het echt wel
op. Stel dat een uiterst geroutineerd olieslager 50 kilo haalt (hij moet dan per uur 4 koeken extra slaan) dan
moeten de appelpotten dus maximaal die hoeveelheid gedeeld door 6 kunnen produceren. Eenieder die wel
eens met een pot gewerkt heeft weet dat dit gemakkelijk door één pot of hooguit twee gedaan kan worden.

5 Teveel?
Tenzij er natuurlijk iets anders aan de hand is. Ik weiger te geloven dat de molenbouwers ' zomaar' 5
overbodige potten hebben aangebracht. Een extra naslag was dan waarschijnlijker geweest. Maar al
werkend met het naslag van De Passiebloem ben ik tot de volgende conclusie gekomen die althans een
deel van het probleem oplost.

Natuurlijk niet
Een voorslagkoek tot meel stampen is in een appelpot in een mum van tijd gebeurd. Voordat in een
goedwerkende pot het leeuwendeel van de klonten eveneens verpulverd is duurt bij een beetje gang niet
langer dan 15 minuten. Te lang doorstampen leidt tot te fijn meel hetgeen weer ten koste gaat van de
olieopbrengst. Maar het volgende probleem deed zich voor.

Het meel uit de potten liet zich wel verslaan op het naslag en er kwam ook wel olie uit. Echter de koeken
bleven behoorlijk kwetsbaar. Prima veekoeken, dat wel, maar ze moesten omzichtig verpakt worden. Bij het
stropen kruimelde er veel meel af. Dit stond in schril contrast met de wetenschap dat naslagskoeken met 13
tegelijk op een glijbaan in het schip gleden. Dat was met Passiebloemkoeken die wij maakten niet mogelijk.
De schipper, die traditioneel recht had op al het veegsel, zou ' ladend rijk' geworden zijn en de olie en
koekenhandel zou beter olie en meelhandel genoemd moeten worden.

De oplossing
Dat probleem hebben we opgelost. In diverse procesbeschrijvingen (Husslage, Boorsma) staat vermeld dat
in de stamperpotten (gezien het bronnenmateriaal hanteer ik nu de Zaanse term) water aan het meel werd
bijgevoegd. Dat hebben we geprobeerd...Wat een Ellende...Al snel bleek dat toevoegen van water leidde tot
een harde koek op de bodem van de pot die met een breekijzer moest worden losgestoten. Mengen was er
niet bij. Maar na diverse proefnemingen is gebleken dat het wél goed gaat als het water met kleine beetjes
wordt bijgemengd en als de stamperpot dan ook nog even in rust wordt gehouden gaat het mengen des te
beter. Op die manier loopt de capaciteit van de pot ( het aantal kilo's per uur) drastisch terug. Bovendien
hebben we ontdekt dat bij een veel geringere vulling van de pot het bijvoegen van water niet zo heel
voorzichtig hoeft te gebeuren. Maar desalniettemin, al wordt de capaciteit van de potten gehalveerd omdat
het meel langer in de potten blijft dan heb ik nóg geen verklaring voor het grote aantal potten dat in de
molens aanwezig is. Wie daar zijn licht eens over wil laten schijnen nodig ik bij deze van harte uit. Ω

* Momenteel te raadplegen via de internetsite van het Pink (pink.molens.org) en hopelijk ook binnenkort weer op een eigen site van
De Passiebloem.

Oliemolens in Nederland
Wind-oliemolens (10 exemplaren)
Molen
Het Pink
De Ooievaar
De Os*
De Zoeker
De Bonte Hen

Plaats
Koog aan de Zaan
Zaandam-Oostzijde
Zaandam-Zaanse Schans
Zaandam-Zaanse Schans
Zaandam-Zaanse Schans

De Pelmolen
De Passiebloem
De Wachter

Rijssen
Zwolle
Zuidlaren

Woldzicht

Roderwolde

Holten's Molen

Deurne

provincie
Bouwjaar Bijzonderheid
Noord-Holland
1620
tot 1751 wipstelling-oliemolen
Noord-Holland
1651
stenen en naslag bedrijfsvaardig
Noord-Holland
1663
in 1916 onttakeld, olieslagerij compleet
Noord-Holland
1672
in 1968 verplaatst vanuit Zaandijk
Noord-Holland
1693
in 1935 tot de schuur gesloopt,
herbouwd in 1975
Overijssel
1752
tevens pelwerk
Overijssel
1776
tevens miniatuur van stoomoliefabriek
Drenthe
1851
tevens koren- en specerijmolen
ook elektrische aandrijving
Drenthe
1852
tevens korenmolen
ook elektrische aandrijving
Noord-Brabant
1890
tevens korenmolen, oliewerk van
1893-1946 en teruggebracht in 1998
ook elektrische aandrijving

Water-oliemolens (6 exemplaren)
Molen
Collse Watermolen
-*
De Noordmolen

Plaats
Eindhoven
Munstergeleen
Twickel

provincie
Bouwjaar Bijzonderheid
Noord-Brabant 13e eeuw tevens korenmolen, oliewerk in 2003
Limburg
1287
tevens korenmolen, turbinemolen
Overijssel
1325

Oostendorper Molen

Overijssel

Water-oliemolens

Haaksbergen
(vervolg)

1548

tevens dubbele korenmolen

Molen
St. Ursulamolen*
-*

Plaats
Nunhem
Eerbeek

provincie
Limburg
Gelderland

Bouwjaar Bijzonderheid
1773
tevens korenmolen
?
plannen voor restauratie slagwerk

Bouwjaar Bijzonderheid
1830
in 1931 in Arnhem opgebouwd
(voorheen Zieuwent)
ook elektrische aandrijving
?
in 1972 in Lievelde opgebouwd
(voorheen elders in Lievelde)
ook elektrische aandrijving

Ros-oliemolens (2 exemplaren)
Molen
-

Plaats
Openl.museum Arnhem

provincie
Gelderland

-

Erve Kots Lievelde

Gelderland

* Deze molen slaat geen olie

stand begin 2005 aanvullingen op deze tabel welkom bij de redactie

Enige mythes ontmaskerd

MB

Het herleiden van woorden en uitdrukkingen naar de oorspronkelijke betekenis kan een boeiende bezigheid
zijn. In de loop der jaren heb ik van verschillende woorden en uitdrukkingen gehoord (en geloofd) dat zij uit
de oliemolenwereld afkomstig zouden zijn. De verklaringen leken mij plausibel maar na een beperkt
onderzoek is gebleken dat het toch niet allemaal klopt wat er verteld wordt.
Allereerst de herkomst van het woord oliedom. De verklaring die ik heb gehoord (en die ik ook met graagte
heb gedeeld met bezoekers) is dat het woord daadwerkelijk uit de oliemolen afkomstig is. Dat zat zo: jonge
jongens kwamen op hun tiende of twaalfde levensjaar in de molen te werken. Het gaat hierbij natuurlijk over
industrie-oliemolens met vaak twee of meer persen. Door het voortdurende lawaai raakten deze jongens al
vrij snel doof. Derhalve kregen ze moeite met leren en communiceren. Ze bleven voor de rest van hun leven
steken op het niveau van een tien of twaalf jarenjarige en werden daarom oliedom genoemd.
Een andere verklaring is dat de olieslagers -die uiteraard veel aan doofheid leden- niet of minder snel
reageerden op andere mensen. Het is een bekend gegeven dat dove mensen nog wel eens voor dom
worden versleten terwijl er niets aan hun verstandelijke vermogens mankeert.
Een tweede woord waar een fantastische verklaring bij hoort is het woord slaolie. Dit zou verklaard kunnen
worden uit ge-sla-gen olie. Kortom, alle olie die uit een olieslagerij komt is van oorsprong slaolie. …‘Slaolie is
olie die geslagen is en geen olie die je over de sla kiepert’ heb ik zelf jarenlang vol overtuiging aan
bezoekers voorgehouden. Het werd altijd voor zoete koek geslikt.
Een derde term die wel aan de olieslagerij wordt toegeschreven is opschorten. De vakterm voor het tijdelijk
buiten werking stellen van een stamper of een hei zou ook in het ‘gewone leven’ zijn ingevoerd met de
betekenis van ‘iets uitstellen’.

Taalliefhebber Giel Smeets denkt echter dat de bovenstaande verklaringen te fantastisch zijn. De
onderstaande feitenkennis is deels aan hem te danken. De verklaring voor oliedom vond hij ‘erg complex’.
Van Dale Etymologie geeft ‘traag als olie’ hetgeen dan met de tegenhanger ‘watervlug’ een mooi koppel
vormt. Als ander complex voorbeeld gaf hij de Kalverstraat dat een verkorting zou zijn van ‘ik haal-versstraat’ omdat er winkels waren. Ook dat is te vergezocht, want een straatnaam die is ontstaan uit een zin
met een onderwerp, een gezegde en een lijdend voorwerp is erg onwaarschijnlijk. Overigens bestaat ook het
woord olieslim en Van Dale geeft nog: zo dom als een oliekoek.
Schort, shirt (E) schorten, schaar, scheren, scherp en veel andere woorden komen uit het Indo-europees.
(Wat dit betreft moet je van Dale etymologie niet geloven, die zegt dat ‘schort’ van het Latijn komt.)
Schort betekent in de grond van de zaak ‘kort’. Een hemd (shirt) is een kort kleed.
(Op-) schorten betekent korter maken door opbinden, korter maken door een gedeelte onder de gordel te
klemmen, En evenals je rokken kon opbinden tot boven de knieën, opschorten, zo werd dat woord ook
gebruikt als: ‘omhoog dat ding’. Voorbeeld, de pot opschorten, de kookpot hoger boven het vuur hangen en
ook in de molen blijkbaar.
Voor slaolie gaan we echt even op zoek. Uit het Chronologisch woordenboek leren we dat oliedom  uiterst
dom betekent en voor het eerst werd vermeld in 1787-1789 in het Woordenboek Nederlandsche Taal. Van
Dale etymologie en De Vries etymologie en Vercoullie etymologie geven het niet. De dikke van Dale rept niet
over de bereidingswijze, wel over de salade. De vertaling van sla-olie naar Engels, Frans, Duits en Italiaans
hebben allemaal betrekking op sla, alimentatie, tafel, kortom op onze huidige betekenis, het gebruiksdoel.
Geen enkele vertaling gaat terug op de bereidingswijze. Als in het Duits Schlag i.p.v. Salat verschenen zou
zijn dan was het wat anders. Daar is namelijk een duidelijk verschil tussen sla (van salade) en sla (als wwvorm van slaan). Ze zouden naast Schagsahne ook van Schlagöl kunnen spreken maar dat is niet te
vinden.

Ook het Middelnederlands woordenboek brengt ons niet verder. Sla
en salade in de huidige betekenis staan er niet in. Ook niet sla-olie
of salade olie. Salade kwam in 1544 uit het Frans. Sla is in 1599
opgetekend als verkorting van salade. Daar is geen conclusie uit te
trekken. Samenvattend zijn er geen duidelijke bewijzen met dien
verstande dat de olie in veel talen verschillende namen heeft
gekregen die echter allemaal berusten op het gebruik, de sla, het
eten, de tafel, het voedsel etc. Tot zover de informatie van de heer
Smeets.

Slaoliestijl
Het woord slaolie bestond in ieder geval al wel rond 1894 toen de
Nederlands-Indische kunstenaar Jan Toorop een affiche ontwierp
voor de slaolie van de Nederlandsche Oliefabriek*. Jan Toorop kan
tot de Haagse 'art nouveau' gerekend worden. Hij maakte belangrijk
symbolistisch werk in de periode 1890-1905. Melancholieke
vrouwen, romantische bloemen, vogels en snaarinstrumenten
vormen de ingrediënten. Zijn affiche voor slaolie is beroemd
geworden. Sindsdien wordt de `Nieuwe Kunst' aangeduid als de
'slaolie-stijl'. Deze kunststroming staat ook bekend als spaghettistijl
en op internet vond ik nog de interessante verbastering
macaronistijl. Ω

* Die later overging in Calvé-Delft.

Litho ontwerp uit 1894.
Jan (Jean) Toorop, 1858-1928

Oliedom
•

Soms loopt de endknots van onze wentelas
droog en begint dan af en toe te piepen. Toen
dat weer eens gebeurde stuurde ik (uit
instructieve overwegingen, natuurlijk, niet uit
luiheid) twee leerlingen erop uit met de opdracht
de oorzaak van het geluid te vinden en te
verhelpen. Zij liepen wel de goede kant uit maar
konden het toch niet ontdekken. Pieieiep,
ieieiep, dan weer een tijdje niets en dan weer
doordringend ieieiep.
Ik vertelde hen dat dit door de endknots veroorzaakt
werd. Die gingen ze direct smeren. Ze kwamen weer
beneden maar… ieieiep, ging het weer. Ik zei: ‘geeft
niks, dat heb ik ook wel gehad, het ding is lastig te
smeren’. (Dat is ook werkelijk zo, je moet even
wachten tot er wat ruimte tussen de knots en de
wrijfplaat komt en dan snel toeslaan met spatel en
reuzel.) Ik liep met ze mee en deed voor wat ik bedoelde. Heel even later echter ging het pieieiep pieieiep weer
door merg en been terwijl ik nu toch zeker wist dat de endknots goed gesmeerd was. Wat bleek? De stellingdeur
piepte op de windhaak die precies achter de wrijfplaat zat.
Toen hebben we dat maar gesmeerd... Ω

Wat er van resten restte
Over het laatste motorhok van de Zaanstreek en stokoude gebinten
ZAANSTREEK - Iedere lezer van De Olienoot is wel ongeveer bekend met de oliemolens in de Zaanstreek.
Zoals op pagina 124 (nummer 4) van dit blad werd geschreven over het molenrestant van De Pauw te
Nauerna, gemeente Zaanstad, zijn er nog diverse oliemolenrestanten te vinden. Het aantal van deze
restanten loopt nu in rap tempo terug. De monumentale waarde staat niet in verhouding tot de molens die
wèl zijn blijven staan. Maar het is het toch interessant om deze restanten eens nader te belichten. Want ook
zij staan immers symbool voor de oliemolenhistorie van de Zaanstreek.

De Beer
Op 13 oktober 2004 is men begonnen met de sloop van de
overblijfselen van de voormalige olie- en later verfmolen De
Beer, staande tussen de Zaan en de Veerdijk in Wormer. Het
restant was inmiddels zo verbouwd en aangepast dat het
aan de buitenkant nauwelijks herinnerde aan wat eens een
molen was. Op één ding na: het motorhok. Hoewel dit aan
molens is toegevoegd ten tijde van de industriële revolutie, is
het toch iets waardevols uit een bepaalde tijd van de
molenhistorie. Dergelijke gebouwtjes waren op een gegeven
moment bij vele molens te zien. Ook bij molens die nu nog
aanwezig zijn, hebben deze gemetselde bouwwerken
gestaan. Maar in de Zaanstreek zijn ze, veelal vanuit
esthetische overwegingen, verdwenen. Bij De Bonte Hen is
het hok gesloopt toen de molen in de jaren zeventig weer
De Beer in ca. 1890

werd opgebouwd en ook bij De Os is het motorhok in 1983
verdwenen. Bij deze twee molens zijn het nog de fundaties die
aan deze gebouwtjes herinneren. Tot voorkort was er dus nog
een compleet exemplaar bij de restanten van De Beer
aanwezig.
De Beer, die door zijn afmeting veelal Het Beertje werd
genoemd, is een in 1649 gebouwde enkele oliemolen. Aan het
de
begin van de 18 eeuw wordt hij omgebouwd tot een dubbele
oliemolen, dus met een voor- en naslag en een koppel kant-

Het motorhok van De Beer uit 1897, tegen
het bouwsel op de plaats van het
achtkant.
(foto 2-7-2004)

De latere opstallen waarin het restant van de molen zich
bevond, vanaf de Zaan gezien met links de aanzet van het
motorhok. Op de plaats van het gebouwdeel links stond
het achtkant en rechts de schuur.

stenen. In ieder geval blijft De Beer tot
1816 oliemolen, want in dat jaar wordt het
binnenwerk er voor een groot gedeelte
uitgesloopt en wordt o.a. een extra koppel
kantstenen bijgeplaatst. Vanaf dan is hij
verfmolen. Tot 1897 blijft Het Beertje als
windmolen in bedrijf, want dan wordt de
machinekamer/het motorhok gebouwd en
wordt het binnenwerk aangedreven door
een petroleummotor. De molen wordt
gedeeltelijk gesloopt; ter hoogte van de
lege zolder krijgt de romp een puntdak

Maar al in 1901 komt hier een einde aan. Dan wordt de molen helemaal afgebroken maar de houten schuur
(het pakhuis) en het motorhok blijven bestaan. Op de plaats van het achtkant, tussen het motorhok en de
schuur, verrijst een groter vierkant gebouw. Vanaf die tijd doet het complex nog dienst als pakhuis en later
als kantoor. Weer later wordt ook de oorspronkelijke schuur vergroot.
De oude kapspanten verdwijnen en creëren zo een ruime verdieping
met een plat dak. Verder wordt ook de Zaangevel verplaatst,
waardoor ook dit deel een rechthoekig uiterlijk krijgt. Maar het
motorhok blijft onveranderd.
Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw worden de
activiteiten in het complex gestopt. De buurman, een grote
cacaofabriek, ziet zijn kans schoon om zijn terrein te vergroten en
koopt het geheel op. Het hek van het industrieterrein wordt
verplaatst en vanaf dan is het molenrestant voor de burgers slechts
op slinkse wijze bereikbaar. Het is voor de nieuwe eigenaar niet
interessant de huidige opstallen te behouden. Een fabriek, waarvan
de oorsprong bij de molenindustrie ligt, heeft geen interesse in een
paar gebinten en de gemeente heeft er waarschijnlijk geen weet van
dat het hier om een bijzonder bouwwerk gaat. De sloopvergunning
wordt aangevraagd en verleend.
Wat er feitelijk nog restte van de oorspronkelijke Beer waren vijf
gebinten van de schuur. Verder stond er nog het motorhok, dat het
laatste van de Zaanstreek was. Ook was de fundering van bijna de
hele molen nog aanwezig. Zeven van de acht
achtkantpoeren/penanten waren nog onder de vloer verborgen en de
basis van één van de vuisters was nog te zien. Hetzelfde gold voor

Stijl, korbeel en bintbalk in de
schuur. Op de achtergrond links een
wandje van staand schot met
daarop geschilderde initialen en
jaartallen uit o.a. 1833

veel poeren van de schuur, die zich nog in opmerkelijk goede staat bevonden. Ook was de gemetselde
fundatie van de twee koppels kantstenen zichtbaar. Zelfs van het achtkant was nog wat tussen de
puinhopen te vinden, namelijk één ondertafelementbalk. Naast de molen lag nog een hardstenen legger. Uit
historische documenten blijkt dat Het Beertje ook een oliekelder heeft gehad, maar hier is nog niets van
terug gevonden.

De Oude Haas
Hier hebben we te maken met een restant met wellicht één van de oudste oliemolenonderdelen in de
Zaanstreek. De molen, die al vóór 1620 gebouwd moet zijn, stond eerst korte tijd in Wormerveer. In deze
plaats, die later bekend werd om zijn rijke oliemolenindustrie, was hij de eerste oliemolen. Toch is dit zeer
waarschijnlijk de molen die rond 1634 met schuur en al in het naastgelegen dorp Zaandijk is herbouwd.
Deze molen kreeg de naam De Oude Haas, kortweg De Haas. Hij kwam te staan aan de Sluissloot, waaraan
later ook Zoeker werd gebouwd. De eigenaars van De Haas waren Gerrit Pietersz en Adriaan Pietersz van
der Ley. Deze koopmansfamilie was enorm vooruitstrevend, want zij gaven de aanzet tot een aantal
industrieën in de streek. Zo hadden de Van der Ley’s ook al de eerste oliemolen in Zaandijk in 1600. Deze
molen lieten ze in 1605 ombouwen tot papiermolen, die daarmee weer de eerste molen in de streek was met
die functie. Ook de eerste verfmolen in de Zaanstreek bouwden zij en ze waren betrokken bij de bouw van
de Bleeke Dood te Zaandijk. Tevens waren ze lang eigenaar van o.a. De Os. Eén van hen schreef zijn naam
aan de binnenkant van de gevel (nog altijd zichtbaar).
Oliemolen De Oude Haas was zeer waarschijnlijk eerst een enkele, maar later in ieder geval een dubbele
oliemolen. De molen komt nog enige tijd in het bezit van de familie Breet, die we ook al tegenkwamen in de
geschiedenis van oliemolen De Pauw (zie Olienoot nr. 4). Maar verder doen zich er geen opvallende zaken
voor vanaf de herbouw in Zaandijk tot en met 1848. Want in dat jaar wordt De Haas al gesloopt c.q.
gedemonteerd. Dat is opvallend vroeg, want de industrialisatie in Nederland zou pas enkele decennia later
op gang komen. Wat exact de reden van de sloop was, blijft onbekend. Maar het is bijna zeker dat De
Haas, exclusief de houten schuur van de molen, voor de tweede maal verhuisd werd en in Bovenkarspel

terecht komt. Hier verrijst in dat jaar een verplaatste molen als
vervanger van een standaardmolen. Deze verplaatste molen, die als
functie meelmolen kreeg, heette op deze stek ook tot 1908 De Haas
en kreeg in dat jaar zijn nieuwe naam: De Ceres. Dit is de daar nog
aanwezige molen, waar in het begin van de jaren negentig een
omvangrijke restauratie startte. Vanaf 1998 is deze van oorsprong
Zaanse oliemolen weer helemaal als meelmolen maalvaardig.
Wat er dus achter bleef in Zaandijk was de schuur. Waarschijnlijk is
deze schuur geheel of gedeeltelijk uit elkaar genomen. Maar in ieder
geval werden een aantal gebinten weer verwerkt in een woonhuis op
het perceel, aan het naar de molen vernoemde Hazepad. Op de plaats
van de molen zelf komt een stal en nog een tweede woonhuis te staan.
Ook bleven de oliekelders bewaard. Deze kregen een nieuwe functie,
namelijk als gierput. Jaar in jaar uit had het molenrestant de functie
van woonhuis bij het boerenbedrijf en in de jaren tachtig van de vorige
eeuw werd de boerderij, die toen deze functie al niet meer vervulde,
omgeven door een nieuwe woonwijk. Het wordt dan een opslagruimte
en het woonhuis blijft nog tot halverwege 2004 bewoond, want dan kan
de eigenaar het geheel verkopen aan een kleinschalige ontwikkelaar.
Hoewel hij op deze locatie historiserende bouw wil toepassen, is er
geen plaats voor het laatste wat er nog aan deze oude oliemolen
herinnert. De sloopvergunning wordt dan, weliswaar niet helemaal
zonder slag of stoot, verleend.
Voor de eigenlijke restanten moeten we in het woonhuis en op het erf
zijn. Op het erf ligt nog de dubbele oliekelder. De laatste jaren dienden

Juist achter betimmering vandaan
gekomen: een gebint van de schuur.
Let op de hoeken van de bintbalk
waarin we de vorm van de boom
terug vinden.

deze kelders als vijver, compleet met goudvissen die hier dus een riante verticale zwembeweging konden
maken. Volgens overlevering zou er nòg een oliebak moeten zijn, maar deze is nog niet terug gevonden. In
het woonhuis bevinden zich gedeeltes van de gebinten van de schuur. Er is één compleet bint aanwezig en
verder nog een aantal stijlen, al dan niet voorzien van een korbeel. Deze constructieonderdelen zijn wat
meer gedrongen dan we dat gewend zijn bij de overige schuren/pakhuizen van bestaande Zaanse molens.
De korbelen zijn iets hol van vorm en enkele bintbalken zijn in de lengterichting doormidden gezaagde
bomen, waardoor de afgeronde bastzijde van de boom (de wankant) én een bezaagde zijde zichtbaar zijn.
Deze afrondingen van de bast zijn later keurig uitgevuld met latwerk zoals ook op de foto op de voorgaande
pagina te zien is. Dit was gedaan om de balken in het huis strak af te kunnen werken.
De gedrongenheid, de vorm en hoe het één en ander eruit ziet t.o.v. de bestaande oliemolenschuren, doet
de
vermoeden dat het hier om een schuur gaat uit de beginperiode van de 17 eeuw. Dat komt ook overeen
met het bouwjaar van deze molen in Wormerveer. Ook is de doorgaande balk waarop de dakvoet rust nog
origineel. Er wordt overigens getracht om de binten gedeeltelijk te behouden en men heeft de gedachte om
de kelders weer te gebruiken onder één van de nieuw te bouwen woningen. Als er dan toch al een kelder is,
waarom deze dan niet benutten.
De sloop is nu, eind februari 2005, nog gaande. Er zullen vast nog meer gegevens omtrent deze stokoude
oliemolen aan het licht komen. Eén van de vragen is: hoe heeft de molen precies gestaan ten opzichte van
de schuur. Dit omdat de oliebakken, zoals de huidige situatie doet vermoeden, zich buiten de molen hadden
moeten bevinden. Dat kwam wel voor, maar was niet gangbaar. Wellicht komt men tijdens
graafwerkzaamheden nog achter de exacte plek van de molen op basis van de positie van de
oorspronkelijke poeren. Wanneer dit interessant genoeg is, zal erover in een volgend nummer worden
gepubliceerd. Ω
Tekst & foto’s: Matthijs Ero
Bronnen: - Verschillende personen van de straat en uit de omgeving
- Database van huidige en verdwenen molens op het Internet
- Duizend Zaanse Molens, P. Boorsma

Opvallende zaken op de tekening van Sipman (deel 2)
Op het artikel ‘Opvallende zaken op de tekening van Sipman’ (p. 132) is gereageerd door Ranko Veuger,
molenaar/olieslager op ‘t Pink. Hij heeft de tekening zorgvuldig bestudeerd. Hieruit is weer nieuwe informatie
gekomen. Voor het overzicht is het gemakkelijk als je het vorige artikel, evenals de tekening er even bij pakt.
We laten Ranko aan het woord:
1. De vuist van de loshei van het voorslag is voorzien van een keep aan de onderkant welke past over
een neut in het gat van de hei. Dit is een constructie die ik nog nooit gezien heb. Bij geen van de in
onze molen aanwezige reserve vuisten is dit te zien.
Ook hebben wij geen enkele vuist in de molen die met 2 wiggen wordt vastgezet in de staart. De
gaten voor borgpennen in de vuistwig zijn mij ook onbekend. In plaats daarvan hebben wij een
borgwiggetje in de vuistwig. Komt dit op een andere molen wel voor? De vuist van de eerste stamper
is voorzien van een opdikking die ook een eigen borgwig heeft aan de achterzijde. De vuist, die ook
een keep heeft, staat op een ingezet stuk hout in de stamper. Dit duidt op hergebruik van een
stamper uit een andere oliemolen. Ook kan de stamper aangepast zijn op een zakkende fundering
van het blok. Dit is waarschijnlijk hetgeen gebeurt is in oliemolen het Pink. De heien van het voorslag
hebben beide een inzetstuk onder de vuist. En geen keep. Wat door het ontbreken daarvan kan
gebeuren, hebben wij vorig jaar ondervonden. Door de droogte van afgelopen zomer zijn tijdens het
olieslaan de borgwiggen losgekomen en begon de vuist onder invloed van de spaak naar voren te
schuiven. Op een gegeven moment zagen wij beneden dat de hei raar deed. Hij wilde hoger dan hij
kon. Gelijk naar boven gerend en de molen gestopt. Het leed was al geschied. Het kostte ons 1 kam
in de onderbonkelaar want de spaak bleef hangen onder de naar voren gekomen vuist.
2. Heel apart in de tekening is het feit dat de steenschijf even groot is als de onderbonkelaar. Zou
Sipman hiervoor dan de Passiebloem als voorbeeld genomen hebben?
3. De wig in de bovenkant van de steenspil is ook op het Pink aanwezig.

4. Het blok dat in de vuisterpan van het naslag hangt is een zogenaamd kluitenblokje. Het is nu
aanwezig bij het voorslagvuister van het Pink. De functie was het breken van de kluiten in het meel
tussen het blokje en het roerijzer. Het wordt in het Pink niet meer als zodanig gebruikt en ik kan mij
voorstellen dat het vroeger op het naslagvuister meer nut had omdat daar juist veel harde kluiten in
het meel zitten. Mijn ervaring is in ieder geval dat het op het voorslag niet werkt (Molenaar Engel
Braun probeerde ons na de restauratie, toen het werktuig weer opgehangen werd, wijs te maken dat
het blokje hout een temperatuur ‘meter’ was.)
5. Feit is dat de bovenkant van de alle kussens die ik ken voorzien zijn van een afdekplaat aan de
bovenkant. Deze zit met behulp van toognagels vast op het iepenhout. Is het misschien zo dat de
door Sipman getekende wafelvorm een perceptie is van het patroon der toognagels? Of de
molenmaker heeft er schrappen op gezet voor hij de plaat op het kussen ging togen.
6. Aan de bovenzijde zijn de scheien afgeschuind. Dit is normaal bij Zaanse oliemolens. Ze steken hier
echter nooit boven de kussens uit. Volgens mij heeft dit als voordeel dat men bij het neerlaten van
de slaghei nooit met de beitel bovenop de scheien stuit. Dit gebeurt vaak indien men de laad bij het
lossen van de haren ver open trekt. Maar waar is dit zo toegepast?
7. Ook het Pink heeft aan de blokstut van het naslag een gatenverdeling ten behoeve van het tellen.
Wat werd er dan geteld: het aantal paar gemaakte naslagkoeken of het aantal verwerkte ‘loopies’
zaad. Ook ik moet het antwoord daarop schuldig blijven.
8. De verdeling van het telraampje op het Pink en andere Zaanse molens is een mooi onderwerp voor
een wat uitgebreider onderzoek. Wel kan ik melden dat het telraampje op het Pink niet als een apart
plankje is uitgevoerd maar met gaten in de buitenkant van de blokstut.
9. De olieslager heeft waarschijnlijk net wat ‘gemodden’ olie ‘opgevost’. Zie het boekje ‘Over molens
der familie Honig’ van Boorsma p. 121.
10. Ik heb helaas nog nooit een losse stamperpotplaat gezien. Wel weet ik dat er ergens
stamperpotten staan als bloempot. Ik schat de dikte van de potplaat op maximaal 5 cm oftewel 2
duim. Op sloopfoto’s van het Honingvat zag ik laatst dat de stamperpotten daar bestonden uit één
gietstuk van vier potten welke onderling verbonden waren met een dikke plaat.

11. Typisch, zou Sipman de brief van Husslage gelezen kunnen hebben? Of hij is op een molen of bij
een molenmaker geweest waar deze haken nog aanwezig waren.
12. Dat is duidelijk te zien aan de vorm.
13. Dit voorwerp is misschien wel een mal voor een kussen. Zie het verhaal van Husslage in het boek
‘Nieuwe Schetsen uit het oude Zaanse Molenleven’ op p. 12. In de betreffende molen was een mal
aanwezig die expres verkeerd gemaakt was door de vast-timmerman zodat een ander niet op ‘zijn’
molen kon slagen in het maken van een goed nieuw kussen in de laad.
14. Zulke laad warmhoud elementen hingen voorheen ook in het Pink bij het voorslag aan de weeg. Ze
zijn ook afgebeeld op de tekening van Anton Pieck. In de Zaanstreek was het warmhouden van de
laad gemeengoed op de molens als bijvoorbeeld de wind wegviel of de werkdag ten einde was.
Tegenwoordig leggen wij de jaagijzers wel eens op het vuister om op te warmen op de winterdag.
15. Het olieslag proces is ook best wel complex, iets dat ik ook wel eens van leerlingen hoor die een
dagje komen meelopen. Wat ik nog mis is tussen stap 9b en 9c is het toevoegen van water bij de
inhoud van de stamperpot.
16. Op het Pink liggen een aantal echte haren waarvan ook duidelijk te zien is dat de schering niet van
paardehaar werd gemaakt. Waarschijnlijk omdat het paardehaar wel heel sterk maar ook zo stug is
dat daar niet makkelijk een schering van gemaakt kan worden.
Zaken die mij verder nog opvielen:
1. Het voorslag bevat een kamerhoutje, geheel volgens de theorie van Husslage en van MB in het
artikel ‘Hangen of wurgen’ in olienoot nr. 2.
2. Op de vloer voor het voorslag liggen planken dwars op de richting van het vloerhout. Mogelijk is dit
door Sipman gezien op de Zoeker, want Jaap Kaal was klein van stuk en er was een verdikking op
de vloer aangebracht om beter bij de haren te kunnen.
3. Onder de gietijzeren ‘legger’ plaat ontbreekt de oorspronkelijke stenen ligger. Dit komt in de
Zaanstreek bij mijn weten niet voor, maar wie weet is het wel eens zo toegepast bij een molen die in
de natijd nog als oliemolen werd ingericht.

4. In het voorslagvuister is direct onder het turfrooster een plaat zichtbaar. Dit is voor mij geen bekende
constructie. Wat zou het nut zijn van deze plaat? Mogelijk dat de kooltjes die door het rooster vallen,
op de plaat nog wel hun warmte af kunnen geven, zolang als ze nagloeien. Daarna vallen ze niet
vanzelf in de as bunker dus zal het rooster op een gegeven moment verstoppen.
5. Rond het stuitblok van het voorslag lijkt een dubbel touw zichtbaar. Mogelijke functie: vloer
afdichting? Dit komt nog voor in Roderwolde
6. In de tripzeef staat een uithaaldersbak. Maar linksboven is nog iets zichtbaar aan de meelbak. Ik kan
hier niets van maken, wie heeft er een idee?
7. Door het handvat van de doofpot is een turventang gestoken. Een gereedschap waarmee turven uit
het vuister werden gehaald als men het vuister wilde doven.
8. Het gewicht dat de schortkneppel naar beneden trekt, gaat voor de onderree langs naar beneden en
hangt daar min of meer in de weg. Nog nooit zo gezien. Aan de Zaan gaan deze gewichten via een
katrolletje bij het roerwerk. Behalve bij de stampers, daar hangen zij boven de ree.
9. De ijzeren inlaat-lade van het voorslag heeft een wonderlijke versmalling ter hoogte van de overgang
van de kussen naar het jaagijzer. Het lijkt er op dat dit een plaat is welke boven het kussen zit maar
het kan ook gewoon een foutje in de tekening zijn. Ω

Tekst: Ranko Veuger

Naar Husslage
De Zaanse molenmaker Gerrit Husslage, bijgenaamd het Groot Verstand, combineerde twee
eigenschappen. Kennis van zaken op molengebied gepaard aan de wil deze kennis te delen met een groter
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publiek. Over oliemolens heeft hij in zijn boek Windmolens natuurlijk een interessant hoofdstuk geschreven
maar elders in dit boek vinden we soms passages die met dit onderwerp samenhangen. Onderstaand vind je
die fragmenten bij elkaar.
Later, toen de cacaoboter meer waarde kreeg, poogde men deze aan de massa te onttrekken. Gebeurde dit
aanvankelijk nog op een primitieve manier, de oliemolens gaven al spoedig wel de weg aan hoe het beter
kon en moest. Ter illustratie echter van mijn bewering dat het persen van de cacao in den beginne niet zeer
intelligent gebeurde, het volgende: In mijn jeugd vertelde mij een zeer oude meesterknecht van een
verfmolen, dat hij in zijn jeugd iemand had gekend, die in een klein model lade (als van een oliemolen) de
slagbeitel met een slaai, een grote houten hamer, insloeg. Op die manier werd dus met handkracht
cacaoboter geperst. Van de overblijvende massa werden dan weer (nu magere) cacaokoekjes voor
cacaopoeder gevormd. Nadien gebruikte men een klein model hei, zoals die in de oliemolens reeds lang
werden toegepast. Uit boeken van de molenmakers bleek mij dat verschillende grote chocoladefabrieken C.
Van Houten en W. J. Boon & Co. bijvoorbeeld) nog omstreeks 1870 door middel van heien de cacao
trachtten te ontvetten.
Run was oudtijds de grondstof voor het looien van huiden (voornamelijk koeiehuiden) voor de leerlooierijen.
Hiermee werd het zeer solide kuiplooileer gemaakt. Dit was het leer dat door de haremakers gebruikt werd
voor de omslagen der haren. Zoals men zich herinnert waren haren in voor- en naslag der oliemolens nodig.
Van het genoemde kuiplooileer werden door de haremakerijen bijvoorbeeld ook de pezen gemaakt, waaraan
de slagbeitels der oliemolens hingen. Dit leer was enorm hard en kon zonder in water geweekt te zijn niet
worden omgebogen zonder te knappen. Had de haremaker een paar haren afgeleverd, dan werden die om

te ‘parse’ zaterdagsnachts met een azijnhouten blok -geheel in de vorm van een kerkboek en dan ook altijd
zo genoemd - en een zware moker in de laad (bij de oliemolens besproken) geslagen. Ze bleven daar tot
maandagmorgen zitten om het model van de laad aan te nemen.
Voordat portland-cement de gebruikelijke grondstof voor metselspecie werd, gebruikte men tras voor dit
doel. Tras versteende evenwel zeer langzaam. Dit was een groot bezwaar en het is dus wel verklaarbaar dat
het zo radicaal door portland-cement verdrongen werd.
Onder water verhardde tras minstens even snel als daarboven, het werd dan ijzerhard en bovendien taai. De
2
oude oliebakken van de oliemolens die werkelijk keihard zijn, bewijzen dit. Ik ben er getuige van geweest
dat door een dergelijke oliebak geheid moest worden. Het heiblok van 450 kilo werd in de top van de
heistelling gehaald en viel naar beneden: het blok daverde terug en de oliebak mankeerde niets. Eerst na de
vierde slag begonnen de gele steentjes te vergruizen, maar nog was de tras taai en hard! Ω

1.
2.

Windmolens van G. Husslage, uitgeverij Keesing, Amsterdam
Bij de sloop van de oliekelders van de Aloë (zie ook p. 11) bleek dit eveneens. De sloper had grote moeite met het afbreken van de
oliekelder. Waar hij normaalgesproken metstelwerk met de kraanarm van een dragline uit elkaar kan trekken moest hij nu met
een pneumatisch gereedschap gebruiken dat normaal bij het slopen van beton wordt toegepast.

De oliekoeken als mest
Doorgaans wordt verteld dat oliehoudend zaad in oliemolens wordt omgezet in olie en veekoeken. Dat is
weliswaar juist maar het is niet de gehele waarheid. Oliekoeken werden ook toegepast als bemesting van de
akkers. In de ‘Geschiedenis van de landbouw in België’ van P. Lindemans deel I p. 71 e.v. vonden we de
volgende gegevens over het bemesten van het land met behulp van oliekoeken. Gelukkig heeft de heer
Lindemans ook iets over de manier van werken geschreven.
e

Reeds in de eerste decenniën van de l8 eeuw kent het gebruik van oliekoeken, als akkermest, een
buitengewone opgang in de Vlaamse landbouw. Vroeger werden deze koeken wel gebruikt in de
veevoeding; zij bleven zulks ook later doen. De productie van oliekoeken moet toen vrij groot geworden zijn
ten gevolge van de uitbreiding van de olieslagerij; die uitbreiding zelf was het gevolg van de zeer grote
aangroei van de teelt van koolzaad en vlas.
Het uitgangspunt van dit gebruik schijnt wel in West-Vlaanderen te liggen, en meer bepaald in de vruchtbare
vlasstreek van het Kortrijkse.
De Franse landbouwkundige uit de 18e eeuw, Duhamel de Monceau, wordt beschouwd als de eerste die het
gebruik van oliekoeken als meststof aanprees in zijn geschriften. Schwerz. laat evenwel opmerken dat dit
gebruik in Vlaanderen lang vóór Duhamel's geschriften bestond. ‘Ein glaubwürdiger Landwirth versichert
uns, dass sein Vater im Jahre 1746 den ersten Gebrauch davon zu Gheluwe gemacht habe’.
Het gebruik verspreidde zich door geheel Vlaanderen en het aanpalende Brabant. In een advies betreffende
het ‘libere inbrenghen van het raep en lijsbroodt ende andere derghelijcke specien’, gegeven in 1777, lezen
wij: 't is waer dat in sommige cantons dese specien gebruyckt worden voor de vette van het landt, maer dese
manier van cultiveren en is niet generael ende niet continuael, om dat de voorschreven specien tot vette
maer gebruyckt en wordt als de die is van cleynen prijse’. Maar er wordt aan toegevoegd, dat ‘de Casselrije
van Cortrycke dese vette indispensabelijck noodigh hadde tot de culture van hunne landen’.

De koeken werden gebruikt op graangewassen, aardappelen, koolzaad, doch voornamelijk op vlas. Van
Aelbroeck citeert voor de streek van Kortrijk '600 koeken per gemet (Gents gemet), wat ongeveer 1350
koeken per hectare uitmaakt. Honderd koeken wegen 240 à 250 pond*. Dit zijn dus wel tamelijk massale
bemestingen. De koeken werden ofwel gemalen over het land gestrooid, ofwel liet men ze in de beer weken
en ontbinden. Deze laatste werkwijze had de voorkeur; de koeken werden in de beerput geworpen, de
massa werd van tijd tot tijd omgeroerd, en na enkele dagen samen met de beer naar het land gevoerd. Dit
was wat men toen ‘kort mest’ noemde, en het was gewis een krachtige mest. De meeste als meststof
gebruikte koeken waren deze van koolzaad. Van Aelbroeck zegt dat het de beste waren voor de vlasaards.
Men mengde ze met koeken van heulzaad omdat die de grond meer ‘verwarmen’. De koeken van kempzaad
waren beter voor tarwe, rogge en haver. Schwerz citeert (1811) een handelaar te Menen die jaarlijks voor
100.000 daalders oliekoeken verkocht. Dit cijfer wijst op de omvang die de handel in deze meststof genomen
had. Ω

* Hetgeen neerkomt op koeken van 1.20 à 1.25 kg per stuk hetgeen zwaarder is dan de koeken van precies
1 kilo die we uit de diverse Zaanse bronnen en uit de praktijk van andere oliemolens kennen.

Fragmenten uit een interview (2002) met Jaap Kaal, oud blokmaalder
van De Zoeker. Deel 2
Jaap Kit
Piet Kaal die zat al vanaf z’n tiende jaar aan de molen maar toen had ik er nog
helemaal geen tijd voor. Dus Piet die had al het een en ander van die ouwe
opgedoken. Die ouwe was een rare scharrelaar hoor, die rommelde maar zo vreselijk
aan. Ouwe Jaap. Die lag op het laatst meer te slapen dan te werken. Dat was wel
leuk, ik ging nog wel eens zwemmen in ‘t veld, met de jol en dan was hij aan het
olieslaan. Dan ging ik erlangs en dan hoorde ik helemaal niks. Dan ging ik naar
binnen en dan lag hij in de hut te slapen, de molen stond volop in de zeilen en daar
ging íe. Maar ja het was zomerdag want anders had ik niet kunnen zwemmen natuurlijk. En dan kwam ik om
kwart over vijf terug en dan liep die molen nog. Dan deed hij helemaal niks. Dan ging ik naar binnen en
meteen de trap op naar boven en legde de vang neer en dan werd hij wakker. ‘Ben je deer’ vroeg hij dan. ‘Ja
ik was effe overzakt hoor, maar dat komt van de warmte. En ik steek hier m’n biene onder me eigen tafel’.
Dus dan haalden we de zeilen in met z’n tweeën. Dat werd natuurlijk niks meer met die man, die had
natuurlijk allang moeten stoppen. Hij liet een puinhoop achter van hier tot gunder. We hebben haast alles
opnieuw moeten bouwen. De molen was toen van de gemeente Zaandijk, hij huurde hem. Met een
geweldige kont met huurschuld natuurlijk. Hij hield wel van de molen maar hij was ook vreselijk ruw. Alles
ging kapot bij hem en hij maakte nooit iets. Het was een olieslager maar meer ook niet. Hij had twee
linkerhanden. Hij wist van weer en wind natuurlijk alles af.

Vetzuur
De Zoeker was een fijne trekker want hij had nog een potroed en dat was een goeie hoor. Die hebben we er
in 1958 eruit gehaald en een stuk ertussen gezet van een meter of vier.
Als je behoorlijk warm stookt om makkelijk te persen dan loopt het vetzuurgehalte tot 14 % op. Hoe minder je
heet stookt hoe minder wordt het vetzuurgehalte. Het vetzuur halen ze er wel uit bij de extractie, want dat
gebruiken ze voor de zeepfabriek. De eiwitten gaan natuurlijk naar de veevoederindustrie. De olie wordt
geraffineerd want die is natuurlijk met die pindavelletjes nooit mooi. Maar Duyvis heeft een raffinaderij en
daar gaat het zo doorheen en komt het keurig netjes uit. Als je voor de consumptie moet slaan moet je er
voor zorgen dat je niet te heet stookt want dan kan het niet meer. Dan is het meestal zomerdag en dan niet
meer dan handwarm en zo weinig mogelijk water. Wij kregen altijd een uitgebreide lijst van de fabriek wat er
in de koek zat. Het vetgehalte (het oliegehalte) het vetzuurgehalte, eiwitstoffen en dan kon je dan rekening
mee houden dat je denkt: ‘Hé, ik moet hier of daar op letten’.
Want je kon natuurlijk wel malen maar je moet zoveel mogelijk zorgen dat je die pinda’s niet fijn maalt want
dan wordt het net pap. Dat is niet de bedoeling. Maar dan kun je er blies op gooien.

Hazelnoten
Ik heb een paar keer hazelnoten moeten slaan, dat is rare rotzooi. Dat mocht natuurlijk helemaal niet met
vetzuur want die olie moest direct zo gebruikt worden. Maar de koek gebruikten ze ook. Bij Verkade was dat,
de koekfabriek. Je moet dan eerst beginnen met je hazelnoten te malen. De bolster had ik niet. De meeste
waren blank geschild, er zat wel eens wat tussen maar de meeste waren blank geschild. Malen, een schep
of 7 à 8 van die kolenschoppen, en dan niet zover malen dat het nat wordt. Het moet een beetje grof zijn,
grove koffie eigenlijk. Dan gooi je het eraf en dan ga je het persen, koudweg, dan komt er al een plomp uit
hoor. Maar lang niet alles en dan kan je, als ze willen, de koek breken met de stampers (en dat is ook een
rotklus) en dan malen en dan in het naslag. Dat heb ik ook een paar keer gedaan maar het verlies was te
groot want die naslagolie wilden ze niet meer hebben. De olie moest zó in het productieapparaat. Je hebt
natuurlijk maar een geringe opbrengst want je perst het niet droog. Het droge meel was toch leuk spul

hoor, het droge hazelnotenmeel. Maar ja, wat kon ik malen…duizend kilo in de week, want ik moest het twee
keer persen want ze willen die koek droog hebben. Dus het restant van die naslagolie dat was niks. De koek
werd verwerkt in de biscuit en de koekjes. De hazelnootolie gebruikten ze ook, maar ze zeiden niet tegen mij
waarvoor. Het zal wel een weg vinden misschien. Of in de olie-industrie. Zonnebloemolie, dat is hetzelfde,
dat vindt ook z’n weg wel, hazelnootolie ook.

Maar nooit zonnebloempitten
Zonnebloempitten heb ik nooit geslagen, voor geen prijs. Dat is brandgevaarlijk, het brandt waar je bij staat.
Ik weet er verder niks van, ik heb het nooit geperst. Ik moet dat niet hebben in de schuur, kom nou. Het gaat
zo fikken voor je neus weg. Trouwens met die pindakoeken moet je ook uitkijken hoor. Ik heb genoeg keren
de zakken open moeten gooien en de zaak eruit. Gloeiend heet. Je moet daar goed op letten. Lijnzaad ook
hoor, de koeken. Ik rook het al als ik ‘s morgens in de schuur kwam. D’ r zit er een tussen die stinkt. Kokend
heet. Meteen wijduit opengooien en dan is het over. Maar ja, in de zomer in de schuur was het ook warm.

Over onweer:
We hebben één keer een klap gehad. Het licht viel uit, alles viel uit. Nou een stuk van de witte zoom af.
Boven, alsof er een bijl langs kwam, gewoon gekloofd. Hij was over de stelling gegaan, over de kabel in de
grond (we hebben een aardleiding natuurlijk) en toen kon je vanaf die aardleiding het geschroeide gras zien
dertig meter verder tot aan het huis. Tot aan de meterkast bij ons in de hal en die sloeg aan flinters. Maar ze
kwamen gauw van de brandweer. Ik heb meteen gebeld en gezegd Het is wel nodig want het is
raakgeslagen. We hebben er nog drie zeiden ze maar we komen eerst naar de molen. Zeven lampen
hadden we stuk in huis. Die klap was raak, maar het mooiste was dit: het was 10 over half 10 ’s avonds en
ome Dirk van de Neckermolen had z’n hele servies aan flinters in de kast. En Henk Borst, van de Woudaap,
had z’n electromotor en een hele schoot hekkens eruit. Alles op dezelfde mep. Nou jij…Zo’n end uit elkaar.

Vroeger
Toen ik klein was stonden er 7 molens te draaien bij ons voor de ramen. En dat maakt indruk hoor. Dus ik
heb het molenvirus al van jongs af aan natuurlijk. Piet was er natuurlijk ook altijd al gek van want hij ging,
samen met Gerrit Smit van de molen De Dood naar Jaap Kit Dan gingen ze zwemmen aan de Zaan want
daar was een zwembad.
Toen Piet nog thuis was, de molen stond nog aan het Westzijderveld, die stond dicht bij waar de Bannehof
nu is, dan ging moeder met de padvinderij weg van vrijdag tot zondag en Piet en ik gingen met een pan met
soep naar de molen en waren drie dagen en nachten bezig. Zolang de wind volhoudt. En toen op een
gegeven moment was het ‘s avonds elf uur kreeg ik het in de benen. Als je 35 uur achter elkaar in de weer
bent…Ik zei tegen Piet: ‘Ik ga naar huis, ik schei d’ r mee uit. ‘Hij zei: ‘Ik ga door zolang er wind is’.
‘s Morgens werd ik wakker om een uur of zeven en toen kwam hij thuis. Hij zei: ‘de wind is gaan leggen ik
ben maar gestopt. ‘

Haren:
Maar wij maakten zelf op de molen de haren ook. Wij hebben toen de oliegang van Rijssen gerestaureerd,
Piet en ik samen, want daar zagen ze daar geen kans voor. Ik had geen haren voor ze want de maat paste
niet. De maat van onze bank, onze persbank, kwam niet overeen met Rijssen. Die had een verschrikkelijk
grote grove laad met hele grote koeken. Dus dat moesten we apart uitmeten en onderdelen laten maken
door die molenmakers daar. Daar hebben we een tekening van gemaakt, met wat ze moesten maken. Toen
hebben wij dat leer laten maken bij ons bij een firma op Zaandam. Van beuken hebben we planken gemaakt
met de groeven erin, en dat hebben we zo aan hun geleverd. We hadden geen haren matten. Dus dat
waren de eerste beuken plankjes.

Demonstratie Rijssen:
Wij waren met de auto erheen gegaan om die molen te demonstreren. We waren s’ morgens vroeg in onze
nette kleren hier vandaan gegaan en de auto stond voor de molen. Er kwamen steeds meer genodigden

zoals de burgermeester en de commissaris van de koningin en zo en Piet staat achter de koffer van de auto
z’n broek uit te trekken. Die stond half in z’n blote kont om die overall aan te krijgen. Een van die notabelen
zegt: ‘Wat gaat hier gebeuren?’ Toen zegt die meneer Ter Horst: ‘U moet hem dat maar niet zo kwalijk
nemen. Het zijn heel andere mensen als wij. Het zijn hele goede vakmensen tot en met, maar ze stammen
nog af van zeerovers’.
Ze hadden die oude molenaar erbij en die had een paar zeilen voorgelegd, twee lange halve of zo, en wij
hadden de vuren opgestookt en we zouden beginnen. Ik zeg tegen die man of hij even wilde bijleggen.
Bijleggen? zegt ‘ie, ik heb aan twee halve zeilen genoeg. Ik zei dat hij hem in top moest leggen. En daar ging
die met tachtig tot negentig enden. De molenaar vloog van de stelling en die hebben we niet weer gezien.
De molen heeft staan karren tot drie uur ‘s middags. Korpershoek was erbij, van monumentenzorg.

Ingenieurs:
We hebben wel feesten gehad met de heren ingenieurs van de hoogovens. Die kwamen alles bekijken van
boven naar beneden. Nou, die spil die is negen meter en die weegt geloof ik een ton of anderhalf, twee en
die staat in een potje te draaien. Toen zegt d’r eentje tegen mij: ‘om de hoeveel weken moet u dat
verwisselen?’ Ik zeg: ‘wat zegt u? Weken? Dat ding gaat tien jaar mee’.
‘En waar smeert u dat mee?’
‘Met raapolie, pindaolie of een beetje Mobil’.
‘Dat bestaat niet, dat houdt dat ding toch nooit. Man als je dat zien staan schudden in dat ding…’
‘Nou’, ik zeg ‘tien jaar en dan moet ‘ie eruit en dan laten we een nieuwe bus draaien en die zetten we erin,
punt uit’.
Algehele verbazing. Discussies liepen hoog op.
Toen waren ze boven in de kap, nou je weet dat het bovenwiel dat ligt achterover en de bonkelaar die staat
daar schuin tegenaan.
‘Dat is technisch niet verantwoord!’ vonden ze.
‘Om de hoeveel maanden moet u zulke kammen verwisselen?’
‘Maanden? dat gaat drie generaties mee!’ Ze snapten er geen laars van

Nog meer geleerden:
Toen kwamen er twee, dat was Pigeaud, de directeur van de elektriciteitswerken in Rotterdam, met nog een
die ik niet kende. Die waren al maanden en maanden bezig met de Prinsenmolen in Rotterdam om hem te
stroomlijnen en om hem te laten stroom opwekken. Daar deugde geen lazer van, dat lukte niet. Toen
kwamen ze bij mij op een hele rustige middag dat er amper wind was. Hij stond met vier volle zeilen en hij
sloeg olie. Hij maakte 26 wieken per minuut. Pigaud had een windmeter bij zich die bleef stil staan. En de
molen ging zo rustig, de zeilen lagen ervoor en erachter en erachter en ervoor maar hij sloeg wel olie. Toen
zegt hij tegen mij: ‘Daar begrijp ik nu helemaal niks van. Onze Prinsenmolen zal met dit weer geen slag werk
verrichten en hij gaat door met dat oude zeilentuig. Wij hebben de molen al drie keer van een stroomlijn
voorzien. Verdekkerd, verbusseld, enzovoort maar we krijgen de gang er niet in.
Toen heb ik gezegd: ‘Moet je eens goed luisteren. Wat u hier ziet met dat Oudhollandse kruis dat valt niet te
verbeteren. Dat hebben onze voorouders wel zó ijselijk nauwkeurig uitgekiend. Want ik zou met dit kruis
geen water willen pompen. Ik zou met dit kruis geen papier kunnen maken. Maar wél olie slaan. En als je
gerst wilt pellen dan moet je nog weer een heel ander stel wieken hebben en dat hadden ze wel in de gaten.
Dit is uitgekiend tot en met en dat kan nooit meer beter’.
‘Ja, maar het is helemaal niet gestroomlijnd‘.
‘Dat moet ook niet want als het wel gestroomlijnd wordt gaat het aan de loop. De hoeken die erachter zitten
zijn net voldoende als er storm opkomt om hem tegen te houden. Hij remt zelf en voor de rest heb je er niks
geen last van. Kijk maar, hij gaat…’
‘Als u wat wilt doen dan moet u met een machine gaan werken met stroom of met stoom maar met
windkracht is dit het einde‘. Ik heb ze niet meer gezien.

Wieksystemen:
Ik heb nou op zoveel molens gestaan in heel Nederland, waar al de gekste grappen mee aan de hand zijn
gehaald. Geef mij dat oude kruis maar. Die doet het. De Zoeker is nog nooit op hol geslagen. Ik heb
Dekker gezien, ik heb van Rieten gezien en zelfzwichting en al die rotzooi, waar je ik weet niet hoeveel

werk aan hebt aan onderhoud. Geef mij maar een goed getimmerd Zaans kruis. Met dikke heklatten. Ik heb
onlangs nog bij een molen op de onderste heklat gestaan en als je en zwiep gaf zag je de schoot zo voor je
uitgolven. Waardeloos. Dat trekt er niet aan. Dat gaat meteen aan de schuif als er wind op staat. Wij hebben
dikke heklatten van 7 centimeter. Dat is zo stijf als een plank. De schoot is uitgerekend. Prachtig.
Nu weet ik niet hoe het met de nieuwe roed is. Dat is een Derckx roed geloof ik. Maar die schoot móet zo
staan. En als hij niet zo staat hebben ze het niet begrepen.

Oliekeergroef
Diagonaal over het kussen loopt een oliekeergroef. Als je een beetje vet spul hebt dan loopt de olie wel eens
over je laadgoed en dan komt het tussen je kussen. Maar dan zit er die groef en die leidt de olie naar het
jaagijzer toe. Die oliegroef zat er heus niet voor niks. Als je droog spul hebt dan heb je er zo’n last niet van.
Maar als je vet spul hebt dan loopt de olie wel eens over je blok heen en dan wordt het naar de perskamer
geleid. Op de kussens zitten de kussendopjes. Daar hadden we verschillende maten van. Verschillende
blokjes hadden we in een bakje liggen. Daar staat de punt van de krul van het jaagijzer op. Het jaagijzer
staat niet op de bodem van de perskamer maar hij hoort deels te hangen. Dat zijn nou de kneepjes. Dat zijn
tenminste de dingen waar ik op uit kom. Boven de staanders zit bij ons ook een spanveer. De veren die wij
op de Zoeker hebben zijn van een Austin. Vroeger hadden de auto’s van die wagenveren. Daar heb ik er
een van op maat gesneden en de staander eraan gehangen.
Het kamerhoutje ligt tussen het jaagijzer en het kalf. Als het jaagijzer naar voren komt krijg je een V-vormige
perskamer. Het kamerhoutje gebruik je alleen bij cacao. Voor andere grondstoffen is het niet nodig. Dan
hoeft het niet want je doet je bulen vol en je laat ze er gewoon in zakken. Cacao ligt erin te rammelen en dat
zakt in je buul naar beneden. Daarom hebben we die kamerhoutjes om die onderkanten dichter bij elkaar te
zetten want dan werd de buul al dichtgeknepen. Ω

Het naslag
Op de omslag zie je de twee noordelijkste oliemolens aan de Kalverringdijk, De Bonte Hen en De Os. Op de
zolders van De Bonte Hen vinden we tegenwoordig de welhaast professionele harenmakerij van Martin (en
tegenwoordig ook Kevin) Bus. Het verdwenen ambacht van harenmaker werd hier opnieuw ontwikkeld, zeg
maar uitgevonden. Over vernuft en de volharding gesproken… Verschillende olieslagers in de lage landen
hebben hier al van geprofiteerd.
Ondanks dat de molen aan het einde van de Kalverringdijk staat (vanuit de toeristen geredeneerd) en
daarom nog geen 10 procent van de bezoekers aan de Schans trekt, is het te prijzen dat de maalploeg de
molen zo vaak laat werken. De as en de roeden zijn dit wel gewend want die zijn afkomstig van de in 1964
zo tragisch verbrandde Koperslager. De (indeling van) de schuren is grotendeels origineel maar de molen is
in 1975 opnieuw opgebouwd, hetgeen overigens met kunst- en vliegwerk binnen de gestelde termijn
gerealiseerd is.
De ander oliemolen (die door de redactie ook altijd nadrukkelijk tot het oliemolenbestand wordt gerekend) is
De Os. Deze is van binnen ingericht als dubbele oliemolen maar heeft zelfs een dubbel dubbele inrichting
gekend. Onder de hoede van de familie Ero (met Matthijs voorop) wordt de molen gekoesterd en zoveel
mogelijk –met oog voor detail–- in authentieke staat gebracht of gehouden. Voor een particuliere eigenaar
een hele prestatie. Je zou kunnen nadenken over hoe het verder moet met De Os. Weer inrichten als
windmolen, als dubbel dubbele motorolieslagerij of zorgvuldig conserveren in de huidige staat.
De omslagfoto’s zijn gemaakt op een stormachtige morgen waarbij de molens aan de dijk aan de ketting
(het rechttouw) bleven. Je ziet de golven op de Zaan kuiven. Aanvankelijk was het plan om de molens
vanuit een bootje te fotograferen maar dat plan hebben we maar snel laten varen. Ω

De olienoot is geschreven voor het olieslagersgilde
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De oliekelder:
Voor nummer acht van De Olienoot zullen wij
de volgende artikelen uit de oliekelder
oppompen.
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Die Ölmühlen?!
Zaak van gewicht
Frans Smulders

Het voorslag
De achtergrond van onze oliekelder op de vorige pagina wordt gevormd door de nieuwe behuizing van één
der redactieleden. Ook op p.243 vindt u hem. Uiteraard de aangewezen plek voor de redactievergadering.
In de oliemolenwereld is er steeds wat te melden. Zo is de Schofmühle in Duitsland (net over de grens bij
Roermond) slagvaardig gerestaureerd door molenbouwer Beijk uit Limburg. Voor de praktische kennis heeft
men zich reeds gewend tot enige ervaren olieslagers uit Deurne en Eindhoven die dienaangaande advies
hebben gegeven. De eerste foto’s zijn veelbelovend, dus beloven wij die voor een volgend nummer.
Ook is het Vlaamse land vertegenwoordigd in de vorm van een uitgebreid interview met Jef Druyts van de
Hoolstmolen. Deze oudgediende vertelt vrijuit over zijn ervaringen in de olieslagerij. Inmiddels loopt Jef
alweer jarenlang mee in het oliecircuit en heeft hij een belangrijke rol in de verspreiding van het ambacht in
België.
Als overige nieuws valt te melden dat de koekenbrekers in ’t Coll en Vlierden weer maalvaardig zijn. Ook in
Arnhem werkt men aan een houten replica die van oorsprong op de deel van een boerderij thuishoort maar
die nu zal worden ingezet ter ondersteuning van de dieren in de dierentuin van Burger’s ZOO. De restauratie
van de Kilsdonkse molen is in voorbereiding alwaar men zich nog het hoofd breekt over de meest
waarheidsgetrouwe reconstructie.
In het nu voorliggende nummer zult u veel artikelen aantreffen van ‘nieuwe auteurs’ waardoor deze
olienoot een afwisselende inhoud kent. Wij hopen dat deze inhoud u weer naar genoegen is.
MA, MB, MC en MD

NOU ZOVEEL…!!!

Pieter Kaat

Naar aanleiding van onze oproep om meer te vertellen over de opbrengst van lijnzaad was de heer Pieter
Kaat (abonnee 49 en oud-blokmaalder van De Bonte Hen) zo vriendelijk een voorbeeld te geven van de
rekenmethode die hij heeft gebruikt. Hij liet zijn brief vergezeld gaan van een oud certificaat van
deelnemersschap in oliemolen De Bonte Hen uit welk voorwoord we het volgende citeren:
‘…De trouwe wiekendrager zou deze stoomoliefabriek in haar verdere ontwikkeling als zogenaamde
proefmolen nog verscheidene jaren terzijde mogen staan. Uit monsters van aangevoerde grondstoffen werd
met behulp van windkracht precies bepaald hoeveel er aan olie uit zou kunnen komen. In feite fungeerde De
Bonte Hen dus als bedrijfslaboratorium voor de stoomfabriek….’
Het is interessant dat men voor de ondersteuning van de stoomfabriek beroep deed op windkracht. Kennelijk
was men nog onvoldoende zeker over de resultaten van de fabriek en des te meer overtuigd van de
prestaties van een windmolen. Mogelijk was het op een windmolen ook makkelijker om ‘kleine proefpartijtjes’
te malen. Het lijkt erop dat De Bonte Hen deze functie nog even heeft gehandhaafd ten behoeve van de
abonnees van De Olienoot. We laten de heer Kaat graag aan het woord.

DE OLIEOPBRENGST VAN ZAAD
In de Olienoot nummer 6, 2005 (p. 176) staat een artikel genaamd 'Hoeveel komt daar nou uit' waarin een
methode wordt beschreven om antwoord te kunnen krijgen op deze toch vaak gestelde vraag. Ik kan mij
goed voorstellen dat men graag wil weten wat de olieopbrengst van een partij zaad is. Tenslotte ging het,
althans in de Zaanstreek, om de olie en waren de koeken - zij het een welkom- bijprodukt. Aan de methode
die in het artikel wordt voorgesteld om het antwoord hierop te vinden kleven zeer veel bezwaren. Er zijn veel
meetpunten en elk meetpunt kent zijn foutenrisico. Wil je dat risico zoveel mogelijk vermijden of verkleinen
dan moet het meetgewicht tot ver achter de komma gaan (en dat vereist laboratoriumapparatuur) en

bijvoorbeeld wat doe je met het morsverlies. Kortom een zeer prijzenswaardig initiatief maar vol risico’s en
daarom eigenlijk niet uitvoerbaar.
Bij het lezen van het artikel dacht ik aan de rekenformule die ik altijd hanteerde toen ik op 'De Bonte Hen'
werkte. Ik heb deze formule geleerd van de heer ir. W.Kaars Sijpesteijn, oud directeur en eigenaar van
oliefabriek Crok en Laan te Wormerveer. De heer Sijpesteijn was destijds voorzitter van de commissie die
het kapitaal beheerde dat Forbo-Vloerbedekkingen ter beschikking had gesteld toen ik dagelijks met de
molen ging olieslaan. Graag wil ik iedereen deze formule aanreiken. De rekenmethode is vrij eenvoudig en
gaat uit van de z.g. droge stof. Je moet daarvoor twee gegevens hebben, namelijk:



het vet- en vochtpercentage van het zaad
het vet- en vochtpercentage van de koeken

Ik kon toen uitgebreid een beroep doen op het Laboratorium van Crok en Laan en het rekenvoorbeeld dat ik
geef is dan ook gebaseerd op één van de vele analyses die ik van zaad, olie en koeken kon laten maken.
Analyses:
 olie in lijnzaad:
 vocht in lijnzaad:
 olie in lijnkoeken:
 vocht in lijnkoeken

32,0 %
12,4 %
14,7 %
16,1 %

Berekening droge stof koeken:
 lijnzaad ( 100 -32 -12,4) = 55,6
 lijnkoek (100 -16,1 -14,7) = 69,2
55,6 gedeeld door 69,2 maal 100 = 80,3 kg.. droge stof per 100 kg. lijnzaad

Restant olie in lijnkoek:
80,3 maal 14,7 gedeeld door 100 = 11,8 kg. olie in de koeken
Olieopbrengst per 100 kg. Lijnzaad:
32 -11,8 = 20,2 kg. olie
Let op: olie wordt nooit uitgedrukt in liters maar in kilo's en men spreekt ook nooit van olie maar van vet.
Nu de olieopbrengst per 100 kg. zaad bekend is kan ook berekend worden wat het rendement is ten
opzichten van de inkoopprijs van het lijnzaad.
Prijsopbrengsten(in dit geval, lekker historisch nog uitgedrukt in guldens):



koeken: f 55,= per 100 kg.
olie: f 290,= per 100 liter (NB soortelijk gewicht olie 0,93 = f 311,83 per 100 kg.)

100 kg. Lijnzaad leverde:
 koeken: 80,3 kg. x f 55,= maakt
 olie: 20,2 kg. x f 311,83 maakt
Totaal opbrengst:
Inkoop zaad:
Negatief rendement:

f 44,16
f 62,99
f 107,15
f 109,00
f 1,85

Opmerking: In bovenstaand rekenvoorbeeld levert 100 kg. lijnzaad precies 80,3 kg. koek en 20,2 kg. olie op.
Bij elkaar opgeteld geeft dat 100,5 kg. eindprodukt

Het verschil komt door het hoger vochtgehalte in de koek dan in het zaad. Er is dus meer vocht toegevoegd.
Trouwens het vochtpercentage in de koek en in het zaad is vrij hoog. De analyses zijn toen gedaan in het
najaar dat nogal regenachtig was. Gemeten over vele jaren bewegen de percentages zich tussen 8 –10%.
Een koek ( en het zaad trouwens ook) moet niet vochtiger zijn omdat dan schimmel kan ontstaan. Het
vetpercentage is in dit voorbeeld vrij laag. Afhankelijk van het land van herkomst varieert het vet tussen 30 40 procent
Nu gaat het om de opbrengsten en die wil je graag zo veel mogelijk beïnvloeden. Echter in het
windoliemolenbedrijf zijn vele variabelen die niet of nauwelijks zijn te beïnvloeden. Variabelen waar je 'iets'
aan kunt doen zijn onder andere:









toevoegen vocht (zie schimmel!!)
vuistertemperatuur
conditie stenen en legger
hoe goed is het zaad doorgemalen (pletterij ook gebruikt)
afstellen laad
-aantal klappen per paar (hoe precies hei je op de schel)
kwaliteit van de haren
-alleen voor- of ook nageslagen

Variabelen waar je 'niets' aan kunt doen:
 buitentemperatuur
 onregelmatigheid van de wind
 vochtpercentage van de buitenlucht
 vetpercentage van het zaad
 buullaken (ik maakte de buIen van oliefilterdoek van v/h weverij Koster te Wormer)

Kortom variabelen die, naar mijn mening, van het
windoliemolenbedrijf de mooiste en meest interessante
bedrijfstak van alle molens maakt.

Illustratie van J. Hartog, Assendelft
De schel bij het naslag met veer en touw,
daarnaast het zg. ‘gemaalbordje’ waarop de
produktie werd aangetekend. Linksonder de haar
met daarnaast de achterzijde van het naslag.
Overgenomen uit: Certificaat van Deelnemerschap in de oliemolen De Bonte Hen staande
aan de Kalverringdijk te Zaandam.
Uitgave: Ver. de Zaanse Molen, Lagedijk 39
1544 BB Zaandijk.

Onderstaand bericht is een transcriptie van een krantenartikeltje uit ‘Het Centrum’ van 9 november 1909 dat
ons door Frans Rutten werd toegezonden. Het verhaal zal velen van ons bekend voorkomen omdat het in
uitgebreide versie, staat opgetekend in Husslage’s Viere Voor op p. 85. Het artikel bestaat overigens uit
slechts vijf (zeer lange) zinnen. Wie de betekenis van ‘Zet De Zoeker op De Wind’ nog kent weet meteen
waar aan de Kalverringdijk dit voorval heeft plaatsgevonden.

V oo r e e n sc ha a p ge vl ucht . — Aan
den molen >De Wind< van den heer Adr.
Honig, staande aan den Kalverringdijk te Zaandam hebben ongenoode gasten in den nacht
een bezoek gebracht, die te oordelen naar de
omstandigheden door de verschijning van een
schaap op de vlucht zijn geslagen. De
nachtwaker tegen wil en dank, het schaap,
werd des morgens tot aan den nek in een bak
olie aangetroffen. Waarschijnlijk heeft het dier,
dat bij den molen graast, des nachts, terwijl de
dieven binnen waren om hun slag te slaan de
deur open gevonden en is het naar binnen
gegaan, op het gerucht waarvan de inbrekers
de vlucht hebben genomen. Behalve een paar
blikjes cacaoboter, die bij den molen op den

Een keringjongen aan het woord
Soms lijken er pareltjes uit het niets tevoorschijn te komen. Zo blijkt Willem Roose in 1997 één der
allerlaatste Zuid-Hollandse olieslagers geïnterviewd te hebben. De tekst hiervan hebben we zo dicht mogelijk
bij de brontekst gehouden. Omwille van de leesbaarheid hebben wij de vragen van Willem (hij kwam er
overigens nauwelijks tussen) in de tekst van Maarten Noordam verwerkt. Waardevolle Zuid-Hollandse
informatie uit de eerste hand.
Het is vandaag 22 mei 1997 en we zitten hier bij de heer Maarten Noordam in Overschie en u bent een van
de weinigen die kan vertellen over het olieslaan op windkracht. U heeft gewerkt met windoliemolen de Marie
Cornelis.
Ook aanwezig dhr. Speelman, laatste telg uit het geslacht die de oliefabriek / veevoederbedrijf. Zijn neef is
bedrijfsleider van de oliefabriek die overigens niet meer aan de familie behoort. In 1972 is het bedrijf
verkocht aan Granaria in Rotterdam. De naam bestaat echter nog wel. Het heet dus nog gewoon Speelmans
oliefabrieken
Ik ben in 1903 geboren en in 1919, toen was ik 16, op de zaak gekomen, op oliemolen Marie Cornelis.
Ik ben begonnen als keringjongen, voor het afstropen van die zakken. De zakken werden eraf gestroopt dan
kwamen die koeken vrij en daar was je dan keringjongen voor. Je moest ook zorgen voor meel voor de
stampers.
In de molen werkten een paar man. Je had natuurlijk het voorslag, dat was 1 man en wij hadden twee
naslagen met twee man dus dat is 5 man bij elkaar die werkten in de molen zelf. Twee ploegen, dus dag en
nacht. Vroeger werkten ze 16 uur per ploeg. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Je stond dan niet de hele tijd
aan hetzelfde werk. Als je werd afgelost moest je andere karweitjes doen. Je had maar acht uur om te
slapen.

Maar ja, ik heb net een boek gelezen dat gaat over de strijd om
de Eenhoorn uit Zaandam. Dat gaat over een molen en daar
werkten ze ook 16 uur. Dus dat schijnt toch wel normaal te zijn
geweest te zijn. Voor ons als jongen, toen ik begon hè, moesten
we 12 uur. Maar die anderen werkten 16 uur.
Olieslaan is iets heel anders dan graanmalen. Koolzaad hebben
we ook gedraaid maar in mijn tijd was het voornamelijk lijnzaad.
Dat werd aangevoerd met een schip uit de havens van
Rotterdam. Dat werd dan hier gedragen, de weg over, naar de
eerste of de tweede zaadzolder. Dat was natuurlijk een heel
gesjouw. Maar die mensen stonden ‘per stuk’ dus per ton zal ik
maar zeggen. Dus hoe gauwer of het schip leeg was hoe eerder
ze het verdiend hadden. Met een drafje gingen ze met een baal
van 90 kilo gewoon de trappen op hoor. Maar het waren
natuurlijk wel draagtrappen met kleine smalle treden. Op de
zolders moest je achteraan beginnen. Evenzogoed een heel
gesjouw natuurlijk.

De Marie Cornelis
Uit de collectie van Johan Bakker die de foto weer kreeg
van Bert van den Bos.

Bijvoorbeeld het meel van de oliemolen dat waren toentertijd zakken van 50 kilo. Dat was lijnmeel en dat
ging naar de boeren. Die voerden het en zij noemden het koekmeel. Het ging dan door de spoeling heen.
Spoeling is het afval van de branderijen. Je had Schiedam, de jeneverstad en daar had je de branderijen.
Vandaar dat ze dat hier het spoelingdistrict noemden. Dit noemden ze ook district 19 bij de provinciale
voedselcommisaris. De meeste boeren hier waren melkend mesters. Dat wil zeggen dat die hadden geen
vaste veestapel maar die kochten hun koeien op de veemarkt in Rotterdam en elders. Dat waren eigenlijk
afdankers van melkveehouders die wel een vaste veestapel hadden en zelf fokten. Deze oud melkse koeien
waren meestal nog niet uitgemolken. Daar zat nog wel wat melk onder dus die boeren hier die molken de
koeien uit en dan hielden ze ze nog een paar maanden voor het vetmesten en dan gingen ze weer naar de
markt en naar de slager. In de stallen kregen de koeien spoeling in plaats van water. Over de spoeling werd
dan het lijnmeel gestrooid en de koeien slurpten het op.
In de zomer werden de koeien in het land ook nog bijgevoerd. In de koeienbocht, een afgezet stukje land,
hadden de boeren ook zo’n bak staan en daar werd de spoeling met een spoelingkist naartoe gebracht. De
spoeling werd van de brouwerijen aangevoerd met spoelingschouwen uit Schiedam. Op die boot stond dan
een houten pomp. Dat heeft lang geduurd hoor, tot in de dertiger jaren, maar toen werd het al minder. Maar
tot op vandaag de dag zijn er nog boeren die spoeling voeren.
Nog even over die zaadzolders en dat sjouwen. Die zakken waren van linnen. Die stortten we. Als je nou
een beetje een volslagen drager was dan had je die zak gewoon op je hoofd staan en dan liep je met losse
handen de trappen op. Als je er was dan knikte je met je hoofd en dan gleed die zak vanzelf leeg. Dat was
wel een slag natuurlijk.
Van de zaadzolder ging het zaad door de wals. Daar werd het geplet en dan werd het op de kollergangen
gedaan. De grootste dat was een loper en die maakte de grootste cirkel. Die kleine die wrong meer, het was
eigenlijk een wringer en die wrong het meel uit elkaar zodat die oliecellen los kwamen te liggen.

In deze omgeving had je trouwens maar weinig oliemolens. In mijn tijd was hier enkel deze en in Delft had je
er nog en in Rotterdam aan de Kootse kade. Daar heeft mijn vader ook nog gewerkt.
Onze molen was een vroeger watermolen die later is omgebouwd tot oliemolen. Voor Zaanse begrippen was
er een heel groot pakhuis bij en hij stond helemaal opgebouwd op een grote stenen voet. Met muren van wel
60 centimeter of dikker.
Ik heb nog een ansicht van de Marie Cornelis tijdens de staantijd. Alles werd dan schoongemaakt en
gerepareerd. Soms werd er ook geschilderd. Op die plek staat nu natuurlijk de huidige oliefabriek. Maar tot
1923 liep alles op wind, de walsen en de kollergang, alles. Als het hard waaide en je had meel nodig dan
was er nog een kollerganger die wat lichter was met kleinere stenen die je erbij kon trekken. Maar we
werkten normaal altijd met de grote stenen. De kleine waren alleen voor het meel.
Na het pletten werd het in een ketel gedaan met een dubbele wand waar met steenkool vuur onder werd
gestookt. Daarin werd het meel gaar gestoomd. Bij het naslag was ook een ketel maar die werd met turf
verwarmd. Anders zou het te hard gaan.
Het meel uit de eerste ketel ging onder de heien van het voorslag. Daarvandaan ging het onder de stampers
en van daaruit naar het naslag. Daar werden die kleine koekjes gemaakt Die werden ook zo wel gevoerd. Je
had bij het naslag een vierkant gemetseld oven met een roerwerk daar in. Het gebeurde wel eens dat je hard
meel voor de spoelingboeren moest hebben. Dan werd het meel gloeiend heet gemaakt. Je kon het haast
niet vastpakken maar dat moest je wel eens doen om het vochtgehalte te bekijken. Je kneep er dan even in
en dan moest je het gauw weggooien want dan kon je het niet meer houden.
Op de grote kollergang voegden we het water erbij. Dat werd van tevoren uitgekiend, dat noemden we
proeven. Als je dan bijvoorbeeld 200 of 300 ton zaad voor de kant lag dan moest er geproefd worden. Dan
werd er 2 of 3 ton misschien wel 4 ton dat werd dan apart gewogen en dan moest je kijken hoeveel water
er op moest. Je had toen geen laboratorium dus dat moest allemaal maar zo’n beetje gaan hè.
Het grootste gedeelte van de olie had je bij het voorslag. Maar bij het naslag had je ook nog wel wat. Je
ving de olie op in van die koperen bekkens met een overloop. Daar liep het doorheen naar een vat dat op

de grond stond onder de vloer. Van daaruit werd het weggepompt in grote bakken om daar verder te
bezinken. Eerst hadden we geen filters. Later kwam dat wel natuurlijk. Alle fijne deeltjes van die olie die je zo
haast niet zag moesten naar de bodem zakken. Je moest de olie ook rustig houden. Het moest gewoon
dood gaan zal ik maar zeggen. Wat naar beneden zonk werd droes. Op de lange duur werd dat opgeschept
en op de kollergangen gegooid om erdoor te mengen.
De olie werd verkocht in vaten. De afnemers waren verfindustrie en vernisindustrie. In wezen waren de
droes en de koeken afvalproducten. Mengerij kende men toen niet dus men had geen samengestelde
veevoeders. Dus de koeken of het lijnmeel (of koekmeel) dat ging zo naar de boeren in kisten.
De molenkoeken liepen schuin toe. Later, met de perserij werden ze vierkant. Het malen van die koeken tot
lijnmeel gebeurde dus met de kleine kollergang.
De koeken werden zo op de kollergang gegooid. Het meel werd dan nog gezeefd en dan ging het zo voor de
koeien. Via een buil met grof gaas. De bonkies eruit, dat was de staart van de buil. Die ging weer terug op
de kollergang. Het waren een soort knikkertjes, dat kwam van het water en zo. De droes stikte natuurlijk van
de olie. Die ging ook weer terug maar naar de grote kollergang. Met een kollergang kon je alles uithalen. Het
waren fantastische fijnmakers, mengers enzovoort.
Vroeger had je natuurlijk het laboratorium nog niet dus werd onderzocht hoeveel water als er op moest. Dus
er werd een beetje geschat. Vooral voelen, dat was een stukje vakmanschap. Dat voelden ze aan, daar
hadden ze een goed gevoel voor.
Wij hadden ook een soort klok, Die was helemaal van hout en hij hing aan de achterkant van het blok. Wij
hadden het altijd over het eerste en het tweede blok. Maar achter dat tweede blok dus daar had je een
hefboom en iedere keer als de hei naar boven ging moest hij een tandje verzetten. Die klok had trouwens
maar één wijzer hoor, dat had verder geen nut maar als het rad rond geweest was dan ging er een bel en
dan was het goed, dan was het eraf en kon je de koeken eruit halen.

Maar daar moest je wel mee oppassen want als de molen dan hard draaide dan kreeg hij natuurlijk een
flinke douw en dan ging hij te hard. Dan kon je regelen met leertjes, leren ringetjes eigenlijk, anders kreeg je
natuurlijk te weinig klappen. De hoogte van de hefboom kon je regelen met die leertjes. Daar was die baas
ook goed in.
Je moest ook nogal oppassen als het hard waaide. Want de heien, en de stampers net zo goed, moesten
wel kunnen vallen. Dan had die hei maar tijd om 1 klap te doen. Dan ging het achter elkaar, net een ratel.
Maar later, als je dan minder wind kreeg dan ging het veel langzamer natuurlijk dan stampte hij helemaal uit.
Het waren trouwens allemaal beuken heien die je had. Dan kon het wezen dat hij helemaal uitsloeg. Dan
verdiende je praktisch niks ook want dan was er zo weinig wind. Maar als het goed was dan mocht hij maar
één klap geven. Het mocht ook weer niet te hard gaan want dan kwam hij niet meer op die wig terecht en
dan zou je stukken maken tot en met.
Als de molen te hard ging moet je natuurlijk zeil weghalen. Mijn vader heeft dat 50 jaar gedaan en die zat
enkel in de nacht. Die kon dat helemaal uitkienen en die liet die molen draaien tot en met. Veel harder dan
op de dag. De eigenaar van de molen liet een villa bouwen met een slaapkamer op het noorden. Dan kon hij
zo kijken vanuit zijn slaapkamerraam naar de molens. Niemand bouwde toen een slaapkamer op het
noorden, dat was helemaal niet de gewoonte maar hij kon dan speciaal kijken naar de molen. Dan stond hij
zich op te winden dat ze hem zo hard lieten lopen heb ik uit overlevering gehoord.
Mijn vader werd wel eens op het matje geroepen en dan was het van: ‘Tinus, jongen wat heb je hem vanacht
weer laten draaien, verschrikkelijk’. Maar ja, hij had de molen goed in de hand en hoe harder ze draaiden
hoe meer ze verdienden. Ze werkten toen op stukloon. Als er in de zomer weinig wind was dan verdiende je
praktisch niks. Maar de staantijd kregen we wel betaald. Dan kreeg je loon voor 2 of 3 weken naargelang
wat er te doen was. Schilderen deden we zelf. Dan kwam ook Piet van Voorde, de molenmaker om alles
na te lopen. Dan werd alles piekfijn in orde gemaakt. Tja het was allemaal houtwerk.
Voor de windstille periodes probeerde je een buffer te maken zodat je kon blijven leveren en zo ook voor
de staantijd. Je moest zorgen dat je voldoende koeken had zodat je de klanten kon blijven bedienen. Maar
we hadden ook een fabriekje in Maasland en dat was een stoomolieslagerij en daar had je drie of vier

persen voor de voorslag, maar verder met blokken. De persen waren gewone etagepersen. Maar het naslag
ging gewoon weer met de hei. Die fabriek maakte dus ook meel en koeken. Kwamen ze in Overschie koeken
te kort dan ging het met een westlandertje (vletje) naar ons gebracht of andersom. Die stoomolieslagerij was
er al voor 1923 en daar werd goed mee samengewerkt.
De compagnon heette Ouweleen. Een van de nazaten is pas geleden honderd geworden. De fabriek van
Maasland is later weer afgestoten. Dat was een drama, maar daar kom ik later nog op.
In wezen staat het natuurlijk los van de oliefabriek. Maar ik heb er nog anderhalf jaar gewerkt. Ik denk dat ze
daar geen vakmensen voor konden vinden. Toen hier de oliemolen werd afgebroken werd er een fabriek van
gemaakt. Toen heeft het een hele tijd stil gestaan en toen ben ik naar Maasland gegaan. Mijn vader bleef
hier maar de rest van het personeel werd ontslagen. Toentertijd vonden we het niet jammer of zo dat die
molen werd afgebroken. Qua werk gingen we er natuurlijk op vooruit.
Iemand die getrouwd was en die een gezin moest onderhouden en er was weinig wind,. Dat kun je in de
zomer hebben, maar ook in de winter. Als de zon opkomt krijgt de wind altijd minder kracht. Dan had je
eigenlijk niks te doen en dan liep je maar een beetje te schooien. Of muizen vangen bijvoorbeeld. Toen de
fabriek geëlektrificeerd werd was dat natuurlijk afgelopen. Destijds werd er geadviseerd door technisch
bureau Yorksveld. Het had te maken ook met Frans Smulders uit Utrecht.
Het voorslag had een pijp tot op de baliezolder. De rook moest of de ene deur uit of de andere. Als het slecht
weer was dan hadden wij daar jassen hangen.
Wij hadden daar een binnenvang. Daar moest je wel samen aanhangen want je had geen hefboom. Dat
werkte met een haak en daarmee werd hij losgegooid. Er was een soort ring op de kapzolder. Je moest dat
heel zachtjes doen anders zwiepte de molen al tot en met.

(wordt vervolgd)

Herstellingen aan Woldzigt
Van de immer enthousiaste familie Doornbos kregen we in maart een brief waarin enige
herstelwerkzaamheden aan ‘hun’ molen staan beschreven. Natuurlijk delen we deze informatie graag met de
lezers van De Olienoot.
De monumentale oliekorenmolen ‘Woldzigt’ te Roderwolde heeft weer voldoende steun. Door de medewerkers van
molenbouwer Doornbosch zijn nieuwe legeringsbalken aangebracht. De oude draagbalken waren zodanig verrot dat
ze vernieuwd moesten worden. Veel hak en breekwerk, stutten plaatsen, want de balken werden bij de muur
afgezaagd. Het hout werd uit de muur gekapt, glasfiberstaven in de balken aangebracht en met kunsthars
aangegoten in de muur.
Een balk was zodanig aangetast dat deze helemaal
vernieuwd moest worden. Na overleg met de
gemeente Noordenveld ( extra geld) werd besloten
om dit toch maar te doen. Dit was een hele klus, want
de balk is 9.70 m. lang en weegt ong. 500 kg. In de
muur werd een opening gekapt, zodat de balk naar
binnen kon worden geschoven.
Het olieslaan lag op dat moment even stil want ook de
appelpotten moesten gerestaureerd worden. Het houtwerk
waar de appelpotten op rustten was totaal vermolmd. Als
deze restauratie afgewerkt is kan de molen er weer jaren
tegen.
A. Doornbos

Benamingen en vaktermen in de olieslagerij:

MB

Als redactie met een ‘internationaal lezerspubliek’ komen we soms in een lastig parket. Wat men in de ene
streek gebruikelijk vindt wordt in de andere streek (terecht) radicaal afgewezen. Daarbij komt nog dat onze
persoonlijke kennis niet uit traditie (van geslacht op geslacht) is voortgekomen maar dat we in relatief korte
tijd ons de beginselen van de olieslagerij hebben eigengemaakt en die kennis in het hele land hebben
gezocht. Al spoedig kom je daarbij tot de ontdekking dat er weinig over het onderwerp is beschreven (of dat
je goed moet zoeken) en dat er heel vaak wordt òvergeschreven. Het zoeken is naar authentieke
streekgeoriënteerde bronnen.
Wat dat betreft is de Zaanstreek hier duidelijk in het voordeel. Verschillende auteurs hebben het hunne
gedaan om de kennis voor later vast te leggen. In de diverse verhalen komen bijna alle termen en
handelingen wel aan bod. We zien dat deze kennis door het hele land sijpelt, ook al bij gebrek aan
alternatieven. Zo kent de opsomming in prijsopgave voor De Passiebloem (1963) van Medendorp een
opvallende overeenkomst met de benamingen in het boekje Over molens der familie Honig*. Een Zaanse
‘schilp’ heet in Zwolle ook zo, simpelweg omdat we het streekeigen equivalent niet kennen. Daarom kiezen
we voor de Zaanse variant hetgeen me altijd nog stukken beter lijkt dan het zelf verzinnen van een term om
maar geen Zaanse termen te hoeven bezigen.
Over sommige zaken is gelukkig wel meer duidelijkheid. De opmerking van wijlen Evert Smit bij de film
Stoere Werkers** dat je kantstenen vooral geen kollergang moet noemen heeft landelijk veel weerklank
gevonden. Lieden uit diverse windstreken maakten opmerkingen over posters en tekstborden waarop de
gewraakte term gebezigd was. (Ik heb me daar zelf ook wel aan bezondigd.) Uit diverse oude advertenties
en bestekken blijkt echter dat het een Zaanse aangelegenheid is. Kollergangen (in molens) vinden we in
Zuid-Holland, Groningen, Overijssel en Gelderland. Met als bijzondere variant: ‘kollergangers in een
kantsteenloods’***. Het moge duidelijk zijn dat de suggestie van de heer Smit om het woord kollergang te
mijden door sommige lieden’ wat al te ruim wordt geïnterpreteerd.

Bij het schrijven van De Olienoot proberen wij zo goed en kwaad als het gaat de streekgewoonten te volgen.
Het gaat echter mis zodra een Zaankanter commentaar gaat geven op een Fries artikel. (p.184) Het spreekt
voor zich dat de lezer hierbij vooral kritisch moet blijven en de context van het geschrevene in aanmerking
moet nemen. Kortom, wie schrijft wanneer wat en met welk doel.
Aanleiding voor dit artikeltje is de terechte verbetering die we van Pieter Kaat mochten ontvangen. Hij schrijft
dat de juiste uitdrukking moet zijn ‘az de haai hong stinge de centen’. Verder corrigeert hij zijn streekgenoot
(p. 185) door te stellen dat de (chef)blokmaalder meer verdiende dan de nachtblokmaalder en niet
andersom. Kijk, daar kunnen we wat mee. Bij deze dan ook de oproep om ons waar nodig te blijven
corrigeren en te voorzien van de juiste termen bij de juiste situatie.
*
**
***

Over molens der familie Honig, door P Boorsma
Videofilm Stoere Werkers, cineast Alex Roosdorp, ISBN 90-5679-421-3
NFA 049
‘Over de term kollergang nog iets leuks: wijlen Cor van Harrewijen van De Ster en De Lelie in Kralingen had het consequent
over de ‘kollerganger’ (met een ‘r’ op het eind dus, maar even consequent over de ‘kantsteenloods’!’ (mail van JSBakker op
19 december 2002)

PS: Na totstandkoming van dit artikel stuitte ik op meerdere schrijfwijzen van de uitdrukking over de heien. Ik
geef ze hier allen weer zodat de Zaankanters naar believen kunnen kiezen.




‘Az de haai hong (den) stinge de cente' (mail van P. Kaat)
‘As de hei hong den stinge de cente’ (J.Jonker, Zaans voor beginners op p. 88)
‘Zoodrê de haai hing, stinge de cente’ (Boorsma, Oud Zaans molenleven p. 39)

De Sester

J. J. Kamphuis

Nog niet zo heel lang geleden hanteerde iedere stad in Nederland zijn eigen aanduiding van de tijd. Pas met
de komst van de spoorwegen en de daarmee samenhangende ‘snelle’ verbindingen kreeg Nederland
behoefte aan een uniforme tijdsaanduiding en de ‘spoortijd’ die overal gelijk was werd de voorloper van de
uniforme tijd die we nu kennen.
Behalve dat de tijd overal verschilde waren ook de eenheden voor maten en gewichten overal anders.
Dat het verschil in maten en gewichten door de eeuwen heen een bron van zorg is geweest bewijst dit stukje
tekst dat ik van het Internet plukte;
‘Extract uit de resolutie van de SG betreffende het middel van het gemaal binnen de stad en vrijdom van ’sHertogenbosch. Van belang achtte men de interpretatie van art. 2 van een ordonnantie dd. 28 juli 1716. In
dit stuk worden de inhoudsmaten gegeven van de diverse lasten en zakken rogge, boekweit, haver, gerst,
bonen en dergelijke. Men maakt hierin onderscheid in Haagse, Nijmegense, Amsterdamse, Rotterdamse en
Bossche zakken. Een Bosch last is 20 zakken of malders. Een malder is 4 schepels of sester en 1 sester is 2
vaten.
Lasten, zakken, malders, schepels, sesters het duizelt je voor de ogen.
Tijdens een kort verblijf in het Zwarte Woud, kom ik bij toeval op een tentoonstelling waarbij de zak centraal
staat. Ik heb nooit vermoed dat er over een eenvoudige zak zoveel te vertellen valt. Vrij vertaald kom ik bij
een van de zakken de volgende tekst tegen:

e

‘ Tot in de 19 eeuw werd graan niet gewogen maar gemeten. Iedere marktplaats had daarvoor zijn eigen
meetsysteem. In 1810 werd in Baden de inhoud van een zak in navolging van Würtemberg genormaliseerd
en werden de graanzakken als ‘Maltersäcke’ aangeduid. In een ‘Maltersack’ pasten 10 sester, tegenwoordig
150 liter.’
De zogenoemde Maltersack lijkt qua benaming heel erg op ons woord malder en is waarschijnlijk hetzelfde.
Echter, een Bossche Malder is gelijk 4 sester en in een Duitse Malter gaan 10 sester, waarbij dan wordt
aangetekend dat de sester overeenkomt met 15 liter.
De sester is dus een graanmaat maar een willekeurige tekst over de werking van oliemolens vermeldt het
volgende: ‘De olie werd onder het laad opgevangen in bekkens die geledigd werden in sesters’.
Alweer die sester, maar nu in de oliemolen.
Husslage schrijft in zijn beschrijving van de oliemolens bij het onderwerp proefmolens: ‘De uitgeperste olie
werd verzameld in een houten kuipje, sester genaamd, in het midden waarvan zich een gladde ijzeren lat
bevond’.
Dat is duidelijk, we weten nu hoe een sester er uit zag, maar we kennen de afmetingen nog niet.
Gelukkig is Husslage zeer uitputtend in zijn informatie en enkele pagina’s verder staat bij de gedetailleerde
beschrijving van het olieslaan de volgende tekst:
‘Wanneer de koperen bekkens onder de laden bijna gevuld waren, werden ze geledigd in een hectolitermaat op gladde sleeijzers, sester genoemd. De olieslagers sleepten de sester aan een touwtje achter zich
aan naar de gemetselde oliebakken…….. etc.’
Het houten kuipje uit de eerdere tekst blijkt dus een kuip te zijn met een inhoud van 100 liter!

Om zo’n kuip aan een touwtje achter je aan te slepen door de molen en leeg te kiepen in de oliekelder, dat
roept vraagtekens op.
De inhoud van de sester blijkt uit het voorafgaande nogal eens te variëren.
Als ik op het Internet ga zoeken kom ik terecht op de site van Ron Couwenhoven; ‘Duizend Zaanse Molens’.
Hier tref ik de volgende tekst aan:

‘Een sester was een ijzeren maat voor olie en wel een vierde hectoliter.’
Daar heb ik iets aan. Ik weet nu wat een sester is en de inhoud is volgens Couwenhoven 1/4e x 100 liter,
dus gelijk aan 25 liter. Dat lijkt me beter door een molen te slepen dan zo’n vat van 100 liter en
zinvoller dan een vaatje van 15 liter... Toch blijft er iets knagen, want wie heeft er nou gelijk?

sesters in molen de Bonte Hen
Op een Engelse website met betrekking tot maten en gewichten (http://www.sizes.com/units/sester.htm )
vind ik vrij vertaald het volgende:
e

e

‘Een sester is een anglo saxische inhoudsmaat uit de 10 tot de 16 eeuw, waarschijnlijk afgeleid van het
latijnse sextarius.
e
In de oudste geschriften ( 11 eeuw), is het een maat waarmee honing werd gemeten. Origineel was de
e
sester ongeveer 1 pint (0,6 liter). In de loop van de tijd veranderde de maat. In de 13 eeuw werd het een
inhoudsmaat voor wijn die gelijk stond aan 4 gallons (18liter). Weer later, in 1421, is het een maateenheid
voor bier en in 1521 gaan er 14 gallons bier (63,6 liter) in een sester.
In Schotland was de sester afwijkend ten opzichte van de Britse maat. In 1150 werd de sester omschreven
als een hoeveelheid die overeenkwam met 3 gallons ( 14 liter) wijn, maar in 1450 bevatte een sester 12
gallons ( 54,6 liter).
Ook in Frankrijk kwam de sester voor. Hier is het een inhoudsmaat die overeenkomt met 23,985 liter.’

De sester was dus een internationale term en was, zoals de oude geschriften
aangeven, wel degelijk een maateenheid, zij het dat de inhoud omgerekend in liters
nogal eens veranderde. Ook verschilde het volume van de sester per plaats in
Europa. Ik heb nu een schat aan informatie maar echt tevreden ben ik niet.
Boorsma schrijft in zijn boek over de molens van de familie Honig dat de sester een
inhoud heeft van 50 liter. Wie moeten we nu geloven; Husslage met 100 liter,
Boorsma met 50 liter, Couwenhoven met 25 liter of de Fransen, Duitsers of de
Engelsen?
Gelukkig zijn onze molens niet alleen mooi om op de foto te zetten, het zijn ook
levende musea en verzamelplaatsen waar je van alles kunt tegenkomen.
In De Ooievaar en De Zoeker tref ik geen sesters meer aan, maar het geluk lacht mij toe als Engel Braun mij
in De Bonte Hen een aantal sesters aan kan wijzen. Gewapend met een rolmaatje en een rekenmachientje
ga ik aan de gang.
De sesters in De Hen blijken van ijzer te zijn en een diameter te hebben van 50 centimeter bij een diepte van
35 centimeter. Dit levert tot de rand een inhoud op van 68 liter.
In de sesters is, zoals Husslage beschreef, overdwars een half ronde staaf aangebracht. De platte kant is de
bovenkant. De diepte gerekend vanaf de platte bovenkant is 25 centimeter en dat komt overeen met een
volume van 50 liter.
Er zijn ook sesters waar midden op de bodem een soort peilstokje is bevestigd. Deze metalen peilstok heeft
aan twee zijden inkepingen en wel om de 2,5 en om de 5 centimeter. De ene zijde heeft zodoende een 5 liter
verdeling en de andere zijde een 10 liter verdeling.

In molen Het Pink tref ik 3 sesters aan, een is gevuld met as uit het vuister en 2 anderen dienen als opslag
voor aanmaakhout. In molen De Os is eveneens een sester aanwezig, ook hier in gebruik als rommelvat met
aanmaakhout. Het kan verkeren.
In de genoemde sesters tref ik een overdwars aangebrachte metalen staaf aan die in het midden tegen
doorbuigen wordt beschermd door een tot op de bodem aangebrachte steunstaaf . De sleeijzers zijn wat
minder duidelijk aanwezig. In het Pink tref ik bovendien op een van de sesters een opgeklonken plaatje aan.
Met wat poetswerk komt de volgende tekst te voorschijn: ‘HALF NED. VAT. ½ HEKTOLITRE M. H. ‘
Een half Nederlands vat!
Een vat was dus kennelijk een inhoudsmaat die overeenkwam met een hectoliter en een half vat werd sester
genoemd.
In het citaat van het extract aan het begin van dit artikel staat als laatste regel dat 1 sester gelijk staat aan 2
vaten. Het zal allemaal wel. Ik ben nu zo eigenwijs dat ik aan durf te nemen dat de schrijver van het citaat de
getallen heeft omgewisseld.
e

De sester is niet van hout al was dit in het begin wel zo, het is geen hectolitermaat en is ook geen 1/4
hectoliter. Iedere tijd en ieder land had zijn eigen sester, die bovendien verschilden naar gelang het gebruik.
Voor mij is duidelijk is geworden dat in onze Zaanse oliemolens noch Husslage, noch Couwenhoven gelijk
hebben. De sesters hebben een totaal inhoud van 68 liter, waarvan 50 liter door een lat of peilstok wordt
aangegeven. Misschien zijn ze historisch gezien van een geheel afwijkende soort en niet representatief voor
de sesters die in de honderden andere molens werden gebruikt, maar voor mij zijn het de enige ware.
Bovendien komt die 50 liter heel dicht in de buurt van de Romeinse sextarius die iets meer dan 56,7 liter
mat!
Wie het beter weet mag het zeggen.

27-09-2005
J.J. (Jaap)Kamphuis
Zaandam
Web: http://home.planet.nl/~industriemolens
NB. Het opmeten van de sesters gebeurde met een rolmaatje. Een geringe afwijking van de werkelijke maat
kan voorkomen. De berekende volumes zijn derhalve afgerond en niet tot achter de komma aangegeven.

Oliedom
MA
• Enkele jonge molenaars waren op bezoek en zoals dat bij ons wel vaker gaat, spraken we over de zin
van het leven en wat we in de toekomst met onze molens en ons leven van plan zijn. Toen ik aan deze
mannen vroeg wat voor een plan zij voor de toekomst hadden antwoordde nr. 1 ‘ik weet het nog niet’, nr.
2 ‘molenmaker’, nr. 3 ‘advocaat’ en nr. 4 ‘rijk worden’. Nu was nr. 4 nog jong, ik schat 21 jaar en het
verstand komt meestal met de jaren dus ik besloot er niet teveel op in te gaan. Nr. 1 liep naar me toe en
fluisterde ‘je moet hem eens vragen hoeveel 50 + 50 is, dan zegt hij 100 euro’ . Ik begon te lachen en
stelde de vraag aan nr. 4. ‘100 euro ‘zei hij, ‘hoezo?’ We moesten allemaal lachen en ik vroeg hem toen
‘en hoeveel is 1 + 1? ‘ ‘Twee euro, hoezo?’ U begrijpt dat we alle vier de slappe lach kregen. Nr. 3
probeerde hem de reden daarvan uit te leggen maar hij snapte de grap niet.
De conclusie die hieruit te trekken valt is duidelijk;
Geldzucht maakt dom, OLIEDOM!

•

Tekst op een flesje olie gegeven op de verjaardag van een ‘sinds-kort-filosofie-student’:

Warm aanbevolen, koudgeslagen HERAKLEITOSOLIE, zeer geschikt voor een doorlopende leerstoelgang.
‘Alles stroomt en niets blijft’
De koek en zopie – ter opluistering van uw verjaardag- zijn weliswaar zonder noemenswaardige
(dialectische) tegenslagen, jedoch onder zéér hoge werkdruk tot stand gekomen.
Deze koek en dopie werden u van harte aangeboden door man en paard van het ‘ora et labora…torium’
van het prestigieuze ‘Max Planck-Instituut für Metaphantastische Molinologie’ ( dit ‘oliedom’ – algemeen
bekend als het ‘corps van de koek ‘njong’ns’: ook wel de ‘Koldergang’ geheten –ressorteert onder de
gelijknamige faculteit van de slagvaardige ‘Eigenzinnige Oliversiteit van Zieuwent’

Gietijzer?

Frans Rutten

Inleiding
Aan de beide zijden van het gat in de laad, zo schrijft Husslage, bevonden zich twee gegoten ijzeren
platen…
Iemand als ik, met een kop vol zaagsel, is snel tevreden. Dat weten we dan ook weer. Hoewel, wat weten we
eigenlijk over het gebruik van gietijzer in de loop van de tijd? Zou dat altijd zo geweest zijn?
Dat is een vraag die ik in ieder geval niet ga beantwoorden, maar onlangs vond ik op de site van het
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Gemeentearchief Utrecht een notariële akte , die iets over het aangesneden onderwerp zegt. Het is maar
een kort stukje tekst, maar het geeft eigenlijk zoveel informatie, dat het aanleiding was om het toetsenbord te
bekloppen (in de pen klimmen is er tegenwoordig niet meer bij).
Het gaat om een verklaring van molenmaker Cornelis van Doorn te Utrecht. Uit de beschrijving die het
archief zelf geeft van de inhoud, zou je kunnen afleiden, dat de aanleiding voor het afleggen van de
verklaring gelegen is in het feit, dat hij zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kon nakomen, omdat
besteld ijzerwerk niet op tijd werd geleverd. Ik denk echter, dat de aanleiding voor de verklaring een andere
is.

Inhoud van de verklaring
De verklaring dateert van 2 januari 1798. Cornelis van Doorn, meester timmerman en molenmaker te
Utrecht, verklaart dat hij heeft aangenomen om voor Geurt van den Bogaart te Amersfoort, aldaar buiten
de Kleine Koppelpoort een nieuwe oliemolen te bouwen. Nu stond er, voor zover ik weet, inderdaad een
oliemolen op genoemde plek, namelijk de Rijzende Zon. Van deze molen wordt echter aangenomen dat
het bouwjaar 1765 is. Op de eerste opname van het kadaster is er op de aangegeven plaats slechts één
oliemolen terug te vinden. Tenzij het hier om zoiets als herbouw na brand gaat, is het dus vooralsnog
onduidelijk welke molen het betreft.

Van Doorn verklaart, dat hij heeft besteld ‘eenig ijserwerk, op de gieterije van de erven de Valk te
Amsterdam onder directie van de heer de Visser, die ten verzoeke van hem comparant, het benoodigde en
bestelde ijserwerk, tot Serdam, heeft doen slijpen’. De genoemde gieterij is naar verluidt omstreeks 1760
opgericht en lag op het Roeterseiland. Het was vermoedelijk in deze tijd de enige ijzergieterij van enige
betekenis in het westen van het land, die bovendien niet aan een hoogovenbedrijf verbonden was. Met
2
betrok het ruwijzer dus van elders. In 1790 beschikte het bedrijf over twee vlamovens .
Nu waren er in Zaandam bezwaren tegen de levering gerezen; daar men aannam of vermoedde, dat het
ijzerwerk bestemd was voor gebruik buitenslands. Ankum noemt in zijn artikel over de Zaanse olieslagerij de
de
export van technische kennis als een van de oorzaken van de achteruitgang in de tweede helft van de 18
eeuw. Op 3 februari 1752 hadden de Staten Generaal zelfs een placcaat uitgevaardigd tegen export van
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molens en daartoe behorende gereedschappen of materialen . Ik denk dan ook, dat dit de reden voor het
afleggen van de verklaring door Van Doorn is, nl. het vastleggen van de bestemming voor de te leveren
materialen: ‘dat de Jaag, en waneijzers, door hem op bovengemelde ijsergieterije te Amsterdam besteld, en
door opgenoemde de Visser, tot Serdam, om te slijppen versonden, niet zijn gedestineerd om buijten
’s Lands verzonden te worden, maar tot geen ander eijnde, dan alleen, om aan bovengemelde olijmolen,
buijten de Kleijne Koppelpoort te Amersfoort, te emploijeren’.
Desnoods is Van Doorn bereid zijn verklaring onder ede te bevestigen.

Conclusie
Ik vond het heel aardig om te lezen, dat een molenmaker uit Utrecht blijkbaar voldoende specialistische
kennis van zaken had om in Amersfoort een oliemolen te bouwen. Hij geeft daarvan ook blijk door de weg te
vinden naar een leverancier die, ongetwijfeld moeilijk verkrijgbare, speciale onderdelen kan leveren.
We weten dat gietijzer een steeds belangrijker rol is gaan spelen in de oliemolens. Uiteindelijk werden er
zelfs complete blokken gegoten, zoals bijvoorbeeld aanwezig in de Wachter te Zuidlaren. Husslage schrijft
dat de potten van oorsprong met ijzeren strippen beklede holtes in het blok waren, voorzien van een dikke
ijzeren bodem. Later werden de potten gegoten en in het blok ingebouwd. In het archief van de Zaanse

Molen is nog een tekening van molenmaker Boerendans van twee aan elkaar gegoten stamperpotten, met
losse bodemplaten. Mogelijk was dit blok echter bestemd voor plaatsing in de verffabriek De Toekomst van
de fa. Vis, om amaril te stampen.
Ik dacht zelf eigenlijk, dat de toepassing van gietijzer in de oliemolens pas aanving met de opkomst van de,
zeg maar, industriële grote gieterijen in het westen, de bekende leveranciers van molenassen e.d. Er waren
echter in het oosten een aantal hoogovenbedrijven annex gieterijen, die al langer bestonden. In een
productcatalogus uit omstreeks 1853 van één van die bedrijven, de fa. Nering Bögel te Deventer, wordt
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vermeld, dat er oliemolenbanken worden geproduceerd .
Deze akte schuift in ieder geval het gebruik van gietijzer in de oliemolens een stukje terug in de tijd. Zouden
de jaagijzers altijd van gietijzer zijn geweest of werden deze misschien eerder gesmeed? Als iemand daar
meer over weet houd ik me daarvoor aanbevolen.
Frans Rutten
1.
2.
3.
4.

Inv. Nr. U207a23, aktenr 42, dd. 2-1-1798. De aktes kunnen via de internetsite van het Gemeentearchief Utrecht worden
geraadpleegd.
Dr. J.C. Westerman, Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland, Utrecht 1948, pp. 38-39.
L.A. Ankum, Een bijdrage tot de geschiedenis van de Zaanse olieslagerij, in: Tijdschrift voor geschiedenis, 1960, I en II; pp. 249249.
Dr. J.C. Westerman, als voren, p.20, noot 1.

Vragenderwijs
Soms dienen zich zaken aan waarbij we denken:
‘hoe zit dat ook al weer bij die andere
oliemolens?’. Natuurlijk bezoeken we elkaar
regelmatig, maar het is natuurlijk niet zo dat we
alle details van alle molens kunnen kennen. Naar
aanleiding van een ontdekking in Deurne willen
we graag het volgende aan de lezers
voorleggen.
Bij het schoonmaken van de jaagijzers bleken
hier aan de lange zijden ‘olieleidgroeven’ te zijn
aangebracht. Deze groeven leiden de
langsdruipende olie van de werkzijde terug naar
een centrale groef in het hart van het jaagijzer.
Innige vervuiling zorgde ervoor dat deze groeven
onzichtbaar waren en derhalve ook hun werk niet
naar behoren konden doen. De foto spreekt voor
zich. De vraag is in hoeverre het hier een unicum
betreft. Dus olieslagers… til uw ijzers even een
handbreedte boven het blok en meldt het ons als
u iets vergelijkbaars ziet met nevenstaande foto.

Enige nadere mededelingen omtrent
kantstenen en de functies van het
water in lijnmeel
MB
Pletten
Het pletten van zaden gebeurt met de kantstenen. Aan
deze eenvoudige constatering zitten toch nog wel een
paar haken en ogen. Pletten is het breken van de
bolster van het zaad. De noodzaak van het pletten is
daarin gelegen dat het vet (de olie) zich aan de
binnenkant van de bolster (bast, zaadhuid, zemel)
bevindt. Die binnenkant wordt door het breken
toegankelijk gemaakt.
Het pantser van het zaad moet verbroken worden
maar vooral niet meer dan dat.
Door de stenen eroverheen te laten rijden, maar vooral
ook door ze ‘om de bocht’ te wringen wordt dit
resultaat bereikt en, omdat het zo mooi geleidelijk gaat,
kan met gedurende de voortgang van het proces de
kwaliteit en de fijnheid van het product goed in de
gaten houden. Men kan tijdens de procesgang
steeds monsters nemen, in tegenstelling tot de ‘platte
stenen’ waar dit achteraf pas gebeurt. Voorts kan
men met kantstenen prima mengen zodat het

doormengen van water, hetgeen soms noodzakelijk is, in één moeite meegenomen kan worden.

Iets over de fijnheid
Bij de oliewinning hebben we te maken met de adhesie (hechting) van de olie en de overige zaaddelen. De
opzet is om de olie vrij te maken van de rest hoe kleiner de adhesie, hoe makkelijker dat gaat. Nu is het vrij
moeilijk om de hechtkracht van lijnolie te beïnvloeden maar er is wel een andere belangrijke factor waar we
iets mee kunnen doen.

Een natuurkundig principe
Zoals gezegd is adhesie hechting. Maar wel hechting tussen stoffen van verschillende aard (anders heet het
cohesie). In dit geval dus de hechting van de olie op de zemeldeeltjes. Belangrijke factor bij adhesie is het
hechtingsoppervlak. De vergelijking met lijm, waarvan de werking geheel berust op het principe van adhesie,
is goed te maken. Hoe groter het lijmoppervlak, hoe groter de som van de hechtkracht. Voor de olieslager is
dit van belang om te weten omdat we met de kantstenen de zaaddeeltjes steeds kleiner maken waarmee we
de oppervlakte (en daarmee het totaal aan hechtkracht) vergroten.
2
2
Bewijs? Neem een dobbelsteen met 6 vlakjes van ieder 1 cm , in totaal dus 6 cm Snij de dobbelsteen in
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tweeën en je hebt 12 vlakjes van in totaal 8 cm . Ditzelfde principe geld ook voor (lijn)zaad.
Bovenstaande in aanmerking genomen kom je dan bij de kantstenen op de volgende redenering:
•
•
•
•
•

Hoe langer het zaad op de stenen ligt hoe kleiner de deeltjes worden.
Hoe kleiner de deeltjes, hoe groter de totale oppervlakte van de zemelen.
Hoe groter de totale oppervlakte van de zemelen, hoe meer olie daar aan kan kleven.
Hoe meer de olie zich vastkleeft aan de zemel hoe moeilijker het wordt om al die olie los te maken.
Hoe moeilijker de olie los te maken is, hoe lager de olieopbrengst zal uitvallen.

Bij de doorgesneden
dobbelsteen is:
-

-

De hoeveelheid
massa is hetzelfde
gebleven.
Het totaal van de
oppervlakte met
twee vlakken
toegenomen.

Over het toevoegen van water
De voordelen
In de spaarzame literatuur over olieslaan kom je meningen pro en contra tegen over het gebruik van water
tijdens het pletten. In Ziewent werd droog geslagen en dat is voor de kwaliteit van de olie ook het beste.
Toch zag en ziet men in de grotere olieslagerijen dat haast altijd water wordt toegevoegd. Daarvoor zijn een
aantal argumenten te geven.
• Verdringer. Vermoedelijk wordt het water deels opgenomen in het zaad en neemt daar de
plaats van de olie in. Daardoor laat de olie -die nu niet meer is opgenomen in de zemel - zich
makkelijker winnen.
•

Medium. Ook is het zo dat het water een rol heeft bij het verwarmen op het vuister. Doordat het water
verdampt op de hete vuisterplaat en deze damp door de brij omhoog trekt wordt de warmte goed
verdeeld. Dan functioneert het water (of eigenlijk meer de waterdamp) als medium.

•
•

•
•

Moderator. Water kan heel veel warmte opnemen. Dat is handig omdat je daarmee het traject
van de temperatuurstijging van het lijnzaad verlengt. Hier heeft het water dus de functie van
moderator. De olieslager krijgt meer tijd.
Bindmiddel. Op de Passiebloem zeggen we bij het voorslaan altijd dat het meel van het vuister
af moet als het ‘begint te dampen’ hetgeen je heel goed kunt zien. Door het er zo snel af te
halen gaat er ook een zekere hoeveelheid vocht mee in de bulen. Het is immers niet allemaal
‘uitgedampt’. Dit restant water helpt weer bij vormen van de koek. Het water werkt hier als
bindmiddel.
Indicator. Doordat de damp boven het vuister zo goed waarneembaar is werkt het water als
indicator voor de temperatuur van het meel.
Gewicht. Het water dat achterblijft in de koeken zorgt voor een gewichtstoename en dat is een
goedkope manier om de veekoeken –die per kilo verkocht worden– winstgevender te maken.

De nadelen
Niet voor niets wordt er op de kleinere olieslagerijen gesteld dat het water een negatief effect heeft op de
kwaliteit. Hoewel, voor zover nu bij mij bekend, dit vooral geldt voor de raap en koolzaadolie. De nadelen op
een rijtje:
• Vetzuur. Het toevoegen van water werkt nadelig op de chemische kwaliteit van de olie. Met
name het vetzuurgehalte stijgt hierdoor hetgeen over het algemeen als ongewenst wordt
beschouwd.
• Smaak. De smaak van raapolie wordt (volgens zeggen) bitter door het water.
• Schimmel. Het water dat in de koeken lekker voordelig de winst laat stijgen zorgt er ook voor
dat de houdbaarheid van de koeken afneemt. Ze zullen sneller schimmelen en broeien.
• Broei. Het water maakt dat ook het meel/geplette zaad snel zal schimmelen en broeien
waardoor men genoodzaakt is om meel binnen een zekere tijd te verwerken tot koek. Met name
voor de vrijwillige molenaars die onregelmatig draaien en die afhankelijk zijn van wind, kan dit
voor problemen zorgen.

•

•

Stroef. Water dat wordt toegevoegd aan koeken die onder de kantstenen worden gemalen zorgt
ervoor dat het meel zich anders gaat gedragen. Het meel blijkt stroef te zijn en de stenen willen
meer ‘rechtdoor’ hetgeen het nodige vraagt van de steenspil en het steenraam. Deze
onderdelen protesteren dan ook vaak tegen deze werkwijze.
bulenkiller. Het toevoegen van te veel water, of het onvoldoende laten uitdampen ervan, blijkt
een desastreus effect op de bulen te hebben. Die knappen open op de zijkanten. Waarschijnlijk
is ook dit het gevolg van een chemisch proces. Daar weet ik echter te weinig van…Maar, zoals
altijd, wie meer weet is van harte uitgenodigd om…

Starre assen
Zoals ik schreef in Het raadsel van de appelpotten op p. 186 is het toevoegen van water voor het maken van
‘pakkende naslagkoeken’ aan te bevelen. De daar beschreven werkwijze is –bij gebrek aan potten– niet uit
te voeren op de kleine olieslagerijen. Toch weten we uit historische bronnen* dat daar ook werd nageslagen.
Bij hedendaagse pogingen dit te evenaren werden verschillende resultaten bereikt die te herleiden waren op
de constructie van de kantstenen. Zoals gezegd willen de stenen op de koeken - en meer nog op het meel
dat hiervan ontstaat- rechtdoor. In de molens van Deurne en ’t Coll heeft men doorgaande steenassen.
Hierdoor worden de stenen door elkaar in bedwang gehouden en dat houdt de zaak rustig. Overigens werkt
men op deze molens zowel bij het voorslaan als bij het naslaan zonder water. Om toch redelijke
naslagkoeken te krijgen wordt een groot aantal slagen voor lief genomen.

Scharnierende assen
Op andere molens moeten de stenen gecorrigeerd worden door het steenraam. Dat lukt meestal wel maar
het gaat gepaard met grote krachten. Speciaal op De Passiebloem waar de steenoren erg lang zijn en het
bijbehorende hefboomwerking navenant is. De steenoren dreigen in een spagaat te belanden. Reden
genoeg om het pletten van koeken en meel niet in praktijk te brengen op deze molen.

Aangezien er van de rosoliemolen uit Zieuwent bekend is dat er werd nageslagen was dat reden om te
zoeken naar een werkbare methode voor het verbrijzelen van de koeken. Omdat de molen, zoals zoveel
kleinschalige oliemolens, geen potten heeft blijven de kantstenen welhaast als enige over om de koeken te
breken. De eerste proeven hiermee leidden tot overbelasting van de motor die dan automatisch afschakelt.
De steenassen zijn scharnierend uitgevoerd net zoals de sleutelstenen in een verfmolen. De binnenste
uiteinden van deze assen zijn via de steenspil gekoppeld zodat ze elkaar net zo in bedwang houden als bij
een doorgaande as het geval is. Het probleem is echter meer het steeds schever lopen van de stenen die
uiteindelijk klemlopen op het steenraam. Voor een deel bleek dat op te lossen door de ruimte onder de
steenas te ondervullen. Hierdoor wordt het scheeflopen weliswaar vermeden maar wordt de druk op de taats
echter wel flink vergroot.

Andere techniek
Door het proces anders uit te voeren bleek het maken van naslagmeel op de stenen wel te kunnen. De
oplossing bleek om het lijnzaad tijdens de eerste pletronde niet te bevochtigen en matig te verwarmen. Dat
leidt tot zeer brosse koeken die zelfs met handkracht al tot meel en brokken gemaakt kunnen worden. Deze
massa wordt wel ‘geslikt’ door de stenen waarna er uiterst behoedzaam water aan toegevoegd kan worden.
Het hiermee gemaakte meel leent zich prima voor het naslaan waarbij de olie rijkelijk vloeit. Uiteindelijk levert
dat meer olie op dan in één keer doorslaan, tenzij er bij de eerste persing langer dan normaal doorgeslagen
wordt. Dat laatste is echter historisch onjuist aangezien de oorspronkelijke wollen bulen een dergelijke
behandeling waarschijnlijk niet lang konden verdragen.
*Molenecho’s Vlaams tijdschrift voor molinologie 18e jaargang nr 3 1990 omschrijving van de bouw, techniek en werking van oliemolens
in de Oostenrijkse Nederlanden. In deze tekst wordt uitvoerig stilgestaan bij de wijze van olieslaan zoals die werd toegepast rond 1778
De originele tekst is te vinden in de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 te Brussel.onder handschrift nr. 14.252.

Rap en bijzonder

MA

MA interviewde Jef Druyts (nr. 103), molenaar van de Straalmolen (turbine/graan) en de
Hoolstmolen(water/olie) in Balen. De overgrootvader van Jef, Victor de Kinderen, is rond 1900 gestart met
de Vlaamse evenknie van het vakblad ‘De Molenaar’. Na zijn overlijden heeft zijn zoon en daarna diens
dochter Els, Jefs moeder, dit werk overgenomen. Jef komt dus uit een ‘molengekke’ familie.

Wat is je betrokkenheid bij de Hoolstmolen in Balen?
In 1982 kwamen wij op de Straalmolen en wij wisten niet dat de
Hoolstmolen behalve koren-, ook oliemolen was.
We zijn met molenaar Guust Huybrechts gaan praten en door
mensen samen te brengen hebben we met vrijwilligers de molen
maal- en slagvaardig gemaakt.
Via molenfeesten, tentoonstellingen en veel vrijwilligerswerk hebben
we het ‘eigenaarsdeel’ van de restauratie, die 1miljoen Belgische
franks kostte, zelf opgebracht. In de Kempen hebben we veel
vrijwilligerswerking. Dat is hard nodig ook. We moeten de handen
ineenslaan. Maar we hebben grote betrokkenheid bij onze molens.
Dit provinciebestuur is niet in molens geïnteresseerd maar geeft nu
wel draaipremie.
Oost- en West-Vlaanderen hebben molens in bezit en daar heeft
men ook een gemotiveerd provinciebestuur.
Restaureren is niet zomaar wat. Ik ben er steeds voorstander
geweest om zelf de handen uit de mouwen te steken. In het begin
werden restauraties wel verknoeid door ondeskundigheid van de

molenmaker of door geldzucht, je kunt het dan beter zelf doen.
In 1984 was de molen slagvaardig, we sloegen elke week olie.
Nu om de veertien dagen met Guust, zijn zoon Maarten en Jan en Gaspard. Die laatste twee zijn vrijwilligers
uit het openluchtmuseum Bokrijk (Genk). Ze komen uit Limburg.
Vanuit de Kempen hadden vrijwilligers het achtkant in Bokrijk twee seizoenen gedraaid, totdat Jan en
Gaspard kwamen.
Waar heb je zelf het olieslaan geleerd?
Op De Bonte Hen, van Piet Kaat. In die tijd hebben we de Zaan bezocht en wilden op De Zoeker
binnengaan maar hij had al bezoek genoeg (Piet Kaal). Op de Bonte Hen werden we plezierig ontvangen.
Later zijn we nog eens een hele dag terug gegaan om de eerste kneepjes te leren.
Zijn er in Vlaanderen nog olieslagers te vinden die het vak ‘om den brode’ hebben uitgevoerd?
Heel misschien in West-Vlaanderen hoewel ik me daar ook niemand herinner uit de tijd dat ik in Brugge
draaide. Ik denk niet dat er een levende is.
Tot in de jaren zestig is in Hoolst olie geslagen.
Is er uitwisseling van kennis onder Vlaamse olieslagers?
Ja, alle nieuwe olieslagers (zoals in Hoogstraten) komen bij ons of in Lille stage lopen.
We hebben goed contact. Iedereen zit in de werkgroep Levende Molens Kempen en we vergaderen elke
twee maanden.
Heeft de overheid belangstelling voor het ambacht van olieslager?
Nee ik denk het niet. Dit wordt met alle liefde en plezier overgelaten aan vrijwilligers. Er wordt wel
geprobeerd de molens goed te laten werken.

De laatste restauratie van een oliemolen is erg
misgelopen. De architect heeft verkeerde info gehaald
door verkeerde communicatie.
Hoewel de molen slecht functioneert, werkt men er toch
mee. Ik zou daar niet graag mee werken op zo’n
oenige manier.
Wat zijn de perspectieven voor de oliemolens in
Vlaanderen?
Zolang we vrijwilligers vinden die het blijven doen ziet
het er niet slecht uit. Restauratiesubsidie in Vlaanderen
is 80 %. Onderhoudspremie was 40%, nu is dat ook
80% en de procedure is eenvoudig. Men kan de
molenmaker zo inroepen. Dit geldt voor alle molens.
Wordt er in België kennis verzameld en/of vastgelegd?
Rondom olieslaan is dat al gebeurd door Lieven
Denewet. Maar het is wel een beetje het probleem, we
kenden de oude korenmulders nog, maar olieslagers
hebben we niet gekend. Zij traden niet op de voorgrond
en zijn daarna gestorven. In West-Vlaanderen is het
olieslaan langer doorgegaan. Men teelde daar meer
en langer vlas. Het is daar ook industriëler. In de
Kempen was het loonslagen. Op de meeste plaatsen
was het rond de oorlog voorbij.
Is er een vergelijking te maken tussen de Vlaamse en

Hollandse methoden
Tja, hoe hebben ze het hier vroeger gedaan?
We hebben het in Holland geleerd en
eventueel aangepast aan de eigen molen. Wij
kunnen onze kollergang niet uitschakelen. We
hebben een vrij groot tempo met olieslaan.
(Dat kan ik me nog levendig herinneren, MA)
Ik houd wel van een gangetje. Gelukkig heb ik
een turbine met snelheid. Ik hou niet van
‘fantasiemalen’; twee korrels graan per
minuut…
Vroeger nam ik graan mee van mijn bedrijf. Ik
maalde 500 kilo er zo rap mogelijk door en ging
daarna iets anders doen.
We hebben de stenen wel eens uitgeschakeld.
We hebben veel problemen met de flens van
de transmissie-as gehad. Die kwam altijd los.
Nu zit hij fatsoenlijk in elkaar en dat houden we
graag zo. Soms slaan we wel eens een paar
kammen uit het wiel.
Als Guust graan maalt, breekt hij koeken op de kollergang.
Er worden steeds meer oliemolens gerestaureerd, wat vind jij daarvan?
Ik vind dat goed. Dat hoef je voor mij niet te laten als een gemeenschap daar achter staat. Het moet wel een
beetje zin hebben. Een windmolen helemaal nieuw bouwen, in hoeverre is dat waarheidsgetrouw. Er moet
een blijvend draagvlak zijn, anders is het weggesmeten geld.

Heb je iets bijzonder meegemaakt?
Ja de stenen zijn een keer losgekomen.
Ik was niet aanwezig. Guust kreeg mensen op bezoek en zette de molen aan.
Hij vond de molen niet goed klinken, liep erheen en wilde de molen stilzetten.
Aan de buitenkant van de steen zit alleen een pen door de as. Er zit geen
buitensluiting of een steenoor. Die pen was er nu uitgevallen. Eerst is de ene
steen door de ring gedonderd, daarna de steen waar de as nog aan zat. Die
lag er ook naast. Later zijn de pennen geborgd met een boutje erdoor.
Voorheen was er nooit iets met die pen gebeurd en nu in ene keer wel. Hij
was niet kapot of zo maar ‘gewoon’ eruit gevallen.
Gelukkig waren de bezoekers buiten en was Guust in de graanmolen.

Guust Huybrechts in een
karakteristieke houding.

Hoe hebben jullie die stenen erop gekregen?
De oude as was uitgesleten. Daarvoor hebben we een nieuwe as gekregen.
We hebben aan de zolder twee I-profielen waar we takels aan gemaakt
hebben. Daarna hebben we de I-profielen onderstut en de eerste steen
omhoog gebracht en op z’n plaats geduwd. Daarna volgde de tweede. Ik ben
trots dat we ze weer op hun plaats gekregen hebben

Heb je nog iets voor Oliedom?
Op de vraag ‘hoeveel olie haal je uit dat koolzaad’, antwoorden we altijd: ‘ bent u van de belastingen?’
Dit hebben we overgehouden van toen we eens olie sloegen en er een bezoeker kwam die ons de pieren
uit de neus vroeg, dat vonden we niet normaal. Hij leek net een belastinginspecteur die een kruisverhoor
deed.
Toen ik nog in Brugge draaide, kreeg ik 10.000 bezoekers per jaar. Je krijgt dan de gekste vragen. Een
keer kwam er een toerist aan, hij klom de trap op en het eerste wat hij vroeg was ‘hebt u hier een wc?’

Naslag
Deze keer is op de omslag een Belgische oliemolen te zien, te weten: Hoolst Molen te Balen. Elders in deze
Olienoot wordt één van de olieslagers, Jef Druyts (van wie ik het olieslaan heb geleerd), geïnterviewd.
In deel II van het boek ‘Van Zadelsteen tot Zetelkruier’ van Paul Bauters is op een driedimensionale tekening
opgenomen van Gerrit Pouw die de Hoolstmolen voorstelt. Deze tekening is echter niet conform de
werkelijke situatie.
Zo heeft Balen geen steenraam en wordt het steenwiel door een ronsel gedreven in plaats van de getekende
bonkelaar. Ook de aandrijving van het roerwerk is anders; in Balen gebeurt dit door een drijfriem en niet door
de afgebeelde houten assen en wielen.
Het lijkt er sterk op dat er twee molens zijn verwisseld. De tekening toont namelijk merkwaardig veel
overeenkomst de reconstructietekening die Nico Jurgens maakte voor Holten’s molen in Deurne. Zij het dat
er enige elementen zijn toegevoegd zoals een schoor in het steenraam (die bij de draairichting van de
pletstenen in Deurne overigens op trek zou worden belast en derhalve overbodig is.) In Deurne draaien de
stenen namelijk ‘linksom’ vanwege de extra overbrenging. In Balen is de draairichting gelijk aan die in
Deurne dus ook in Balen is een schoor op die plek nutteloos. In veel andere wateroliemolens draaien de
stenen ook ‘linksom’.
Waarschijnlijk tekende Nico Jurgens als eerste. In zijn reconstructietekening zaten enige oplossingen die in
praktijk anders zijn uitgevoerd. De enige plaats waar we deze ‘vergissing’ terugvinden is in het
bovenvermelde boek.
Maar eind goed al goed, het is bij deze rechtgezet.

MD
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Voorslag
Het doet ons altijd plezier als andere lezers een bijdrage leveren aan de Olienoot met belangwekkend
nieuws. Vandaar dat we verguld zijn met de informatie uit Roderwolde waar in de grond een bijzondere
ontdekking is gedaan. Ook Johan Bakker, Matthijs Ero en Nico Jurgens zijn in de pen geklommen en de
vruchten daarvan zult u op de volgende pagina’s kunnen lezen.
Het interview met Maarten Noordam leverde genoeg materiaal voor een interessant kijkje in het wel en wee
van de Zuid-Hollandse olieslagerij waarbij de overgang van de traditionele productiewijze naar modernere
methoden vanuit de praktijk wordt belicht. Deze fase wordt ook vanuit een ander gezichtspunt wat duidelijker
door de bijzondere catalogus van machinefabrikant Frans Smulders. In het gelijknamige artikel hebben we
een indruk trachten te geven van de informatie die in deze catalogus te vinden is. Andere artikelen zijn
geïllustreerd met beeldmateriaal uit deze catalogus en de koek is nog lang niet op…!!!
Meer kennis uit het verleden is te vinden in het artikel over de oliën. Deze informatie gaat terug naar 1868.
Het betreft een fragment uit een handboek om falsificaties van verfgrondstoffen te kunnen herkennen. In het
artikel Salet kunnen we lezen hoe deze informatie vervolgens door de ambachtscholen in de praktijk werd
aangeboden aan leerling schilders. Nog meer gegevens over olie, het onderzoeken daarvan en de functie
van de proefmolen bij de oliefabrikanten is te vinden in een boeiende bijdrage van Pieter Kaat die we echter
wegens plaatsgebrek moeten doorschuiven naar de volgende keer.
Het beloofde kijkje in Duitsland leverde ook voor de redactie verassende resultaten op. Wij hopen dat dit
eveneens geldt voor de lezers en we wensen u bij het lezen van dat artikel en bij de rest van deze achtste
Olienoot veel plezier.
MA, MB, MC en MD

De oliën
MB
Er wordt er reeds lang onderzoek gedaan naar de scheikundige eigenschappen van olie. Het succes van
goede verfsystemen staat of valt met de ingrediënten waaruit de verf is opgebouwd, naast uiteraard het
vakmanschap van de schilder. In het artikel over SALET kunnen we lezen hoe de scheikundige benadering
werd vertaald naar theorie voor schildersjongens. In de bibliotheek van het NOM vonden we een werkje uit
1868 (dat is 43 jaar vóór Salet) met de volgende titel.
Handboek tot het LEEREN KENNEN EN ONDERZOEKEN der SCHILDERVERVEN, OLIEN EN VERNISSEN

ten dienste van SCHILDERS, HANDELAREN IN VERFSTOFFEN, BOUWKUNDIGEN, AANNEMERS,
OPZICHTERS, ENZ.
Door G.J. JACOBSON A.BZ
Geëxam. Apoth. oud-adsist. aan het Chem. Laoboratorium te Deventer en lid van den geneeskundigen
Raad van Zuid Holland.
Uit dit boeiende boekje staan alle bekende kleurstoffen omschreven met daarbij de methode om falsificaties
te onderscheiden. Uiteraard gaat onze eerste belangstelling uit naar de oliën:
De oliën worden in het algemeen onderscheiden in vluchtige en vette. Vluchtige oliën worden bereid door
overhaling van verschillende stoffen met water; zij verdampen bij verwarming bijna onveranderd en geven op
papier eene vlek die bij verwarming verdwijnt of hoogstens eene broze harsvlek nalaat. Bekende
voorbeelden van vluchtige oliën zijn: terpentijnolie en petroleum. De vette oliën worden doorgaans door
uitpersen verkregen, zij verdampen bij verhitting niet onveranderd en geven op papier eene vetvlek, die bij
verwarming niet verdwijnt.
De vette oliën zijn, evenals de vaste vetten, mengsels van verschillende verbindingen; stelt men olijfolie aan
de koude bloot, dan wordt een gedeelte vast en een ander gedeelte blijft vloeibaar; beide zijn vetten van
verschillende samenstelling. Het best leert men de verschillende stoffen kennen waaruit de vette olie en de

vaste vetten bestaan wanneer men eene stearinefabriek bezoekt. Daar wordt de palmolie en talk na
afwasschen met water gekookt met zwavelzuur waardoor het vet in twee verschillende stoffen gescheiden
wordt. Boven op drijft een zwart gekleurd vet en onder in den bak is eene waterige vloeistof die behalve het
gebruikte zwavelzuur en water, eene stroopachtige zoetsmakende stof: glycerine of oliezoet genaamd,
bevat, deze stof wordt uit dit waschwater afgescheiden en voor verschillende doeleinden verkocht. Het
bovendrijvend zwart gekleurd vet wordt in destilleerketels gebracht en door overhitte stoom overgehaald. In
den ketel blijft eene pikachtige stof achter. Het gedestilleerd vet wordt onder sterke persen gescheiden in
een vast vet, waaruit de kaarsen gegoten worden en eene dik vloeibare olie, die onder den naam van oleïne
in den handel gebracht wordt en tot zeepbereiding dient. Men ziet dus dat bij deze fabriekaadje uit het vet
verkregen worden:
1.
2.
3.
4.

eene stroopachtige in water oplosbare stof: glycerine;
vaste vetten, die zure eigenschappen bezitten en daarom vaste vetzuren genaamd worden;
vloeibare vetzuren;
eene pikachtige stof die door de bewerking grootendeels gevormd is, in den destilleerketel achterblijft en
tot gasbereiding gebruikt wordt.

Uit alle vetten en vette oliën verkrijgt men bovengenoemde stoffen, dus ook uit de lijnolie, papaverolie enz.;
maar de hoeveelheid verschilt, de oliën bevatten meer vloeibare, de vetten meer vaste vetzuren. De
samenstelling van deze vette zuren is ook niet dezelfde, men vindt in verschillende vetten, verschillende
vetzuren en verschillende mengsels. Uit deze oppervlakkige beschrijving ziet men dat de chemische
samenstelling van de oliën zeer ingewikkeld is, en men zal begrijpen dat het lang geduurd heeft voor men
omtrent die samenstelling en veranderingen eenig licht verkregen heeft, en dat er nog veel te onderzoeken
overblijft. De vette oliën worden weder verdeeld in drogende en niet drogende; de eerste veranderen
langen tijd aan de lucht blootgesteld, in een vast niet meer vet lichaam, de laatste blijven steeds kleverig.
Alleen de drogende oliën kunnen in de schilderkunst gebruikt worden, daartoe behooren: lijnolie,
papaverolie, notenolie, katoenpittenolie, ricinusolie enz.

Lijnolie
De lijnolie wordt verkregen door uitpersing van lijnzaad; doet men dit koud dan verkrijgt men eene lichtgele
olie, bij verwarming zooals in het groot steeds geschiedt, is zij bruinachtig gekleurd. Het drogen der oliën is
geheel iets anders dan het drogen, b. v. van met water bevochtigde lichamen. Het water verdampt, maar de
olie trekt langzamerhand zuurstof uit de dampkringslucht aan en wordt dik en eindelijk hard. Door het drogen
vermeerdert dus het gewicht der olie. Omtrent hetgeen hierbij plaats greep en welke veranderingen de olie
daarbij onderging, was men tot voor korten tijd nog geheel in het onzekere, en men wist derhalve ook niet
wat eigenlijk tot het drogen vereischt werd, en daardoor kwamen een groot aantal verschillende voorschriften
en geheime middelen in den handel om het drogen te bevorderen. Professor Mulder heeft echter
daaromtrent in 1864 en 1865 zeer belangrijke onderzoekingen gedaan en deze bekend gemaakt in de
Scheikundige verhandelingen enz. Vierde deel, eerste stuk; Uitgegeven bij H. A. Kramers te Rotterdam.
Voor degene die scheikunde beoefend hebben, is de lezing van deze hoogst belangrijke verhandeling zeer
aan te bevelen; voor de anderen zal ik hier daaruit mededeelen wat voor de schilderkunst belangrijk is. Met
een enkel woord is reeds gezegd dat olie bij het drogen zuurstof opneemt, dit is echter niet de eenige
verandering die daarbij plaats grijpt. De vetzuren die daarin aanwezig zijn, worden gedeeltelijk vrijgemaakt,
gedeeltelijk in andere stoffen omgezet, dit gaat gepaard met verdampen van gevormde verbindingen. De
voornaamste stof die daarbij gevormd wordt, door prof. Mulder, linoxyne genoemd, is de eigenlijke grondstof
van alle gedroogde lijnolieverven, het is eene veerkrachtige, buigzame stof, die veel op leder of gutta percha
gelijkt. Er bestaan twee verschillende vormen van linoxyne, namelijk: een wit en een rood linoxyne, die door
verschillende scheikundige bewerkingen kunnen verkregen worden. Door den invloed van het licht
verandert, de roode linoxyne in witte. Uit vele proeven is gebleken dat 100 deelen lijnolie bij drogen aan de
lucht 11 tot 12 deelen in gewicht toenemen, wanneer de olie in dunne lagen uitgestreken is; bij verwarming
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tot 80 gaan hiervan 4-5 deelen weg, zoodat eene toename in gewicht van 7 pct. over blijft. Bij drogen in
direkt zonlicht is het toenemen in gewicht steeds minder dan 7 procent. Wanneer er bij de lijnolie loodoxyde
(goudglit) gemengd is, is de aanwinst 8 pct. en meer. Om die toename in gewicht te verkrijgen, is een tijd
van minstens vier maanden in den zomer noodig; het direkte licht bevordert echter het drogen. De drogende
oliën hebben echter eenige dagen noodig eer zij beginnen te drogen, en zijn dan in 14 dagen in den zomer,

in den winter langer, nog niet droog, dat is in den toestand dat zij niet meer kleven, werkelijk droog duurt veel
langer. Men heeft daarom de olie toebereid om dat drogen te versnellen, en daartoe verschillende
voorschriften gegeven, die door prof. Mulder voor het grootste gedeelte getoetst zijn aan de ervaring bij zijn
onderzoek opgedaan. De oude lijnolie is terecht zeer gezocht, men heeft vroeger beweert dat versche olie,
slijm en eiwit bevatte, en dat deze door liggen afgescheiden werd, en dat daaraan het spoediger drogen toe
te schrijven was. Dit is niet het geval, versche lijnolie bevat geen slijm of eiwit, maar door ouderdom worden
de bestanddeelen van de olie eenigszins omgezet, zoodat er vette zuren vrij worden, zij wordt rans,
waardoor de metaaloxyden die er mede gemengd worden, zich daarmede kunnen verbinden en het drogen
bevorderen. Om het drogen te bespoedigen wordt de lijnolie vooraf gekookt. Om het nut van gekookte olie te
begrijpen, is het noodig na te gaan wat ons de proeven van prof. Mulder dienaangaande geleerd hebben: Bij
het koken neemt de olie zuurstof op, zoo wel uit de lucht als van de stoffen die er bijgemengd zijn en
zuurstof af kunnen geven; de olie ondergaat daarbij eene omzetting in hare bestanddeelen zoodat zij van
ongekookte in de volgende punten verschilt:
1. Een klein gehalte aan water of vochtigheid dat de versche olie steeds bevat, is uitgedreven.
2. De vetzuren die in de olie gebonden zijn, zooáls boven bij de oliën in 't algemeen beschreven is, worden
gedeeltelijk vrij en wel in des te grooter hoeveelheid naar mate de olie langer kookt.
3. Wanneer er tevens loodoxide (goudglit) voor handen is, verbinden zich deze vetzuren daarmede.
4. Er wordt eene stof gevormd (anhydride van lijnoliezuur) die veerkrachtig taai is, en later bij het drogen
der verf de bovengenoemde linoxyne geeft, dit is eene stof die op zich zelve reeds droog en veerkrachtig
is en dus niet meer behoeft te drogen.
5. Bovendien wordt de olie meer of minder gezuiverd.
Gekookte lijnolie heeft dus reeds gedeeltelijk dezelfde veranderingen ondergaan die zij later bij het drogen
ondergaan moet.
Overigens verschilt de samenstelling van gekookte olie, naarmate zij korter of langer, zwakker of sterker
gekookt is, omdat bovengenoemde veranderingen dan minder of meer zijn gevorderd.

Sterk gekookte lijnolie heeft geheel en al het vermogen verloren om eene vetvlak te geven. Uit deze
gegevens nu kan men leeren wat er eigenliik noodig is om goede gekookte olie te vervaardigen. Men zal al
dadelijk begrijpen dat verschillende toevoegseIs, die hier en daar aanbevolen worden, zooals brood, wijn of
onwerkzame minerale stoffen, als gips en dergelijke, en die, zoo men zegt, zouden dienen om de slijm of het
eiwit af te scheiden, geheel nutteloos en zelfs schadelijk zijn, eenvoudig omdat lijnolie zooals boven gezegd
is, geen slijm of eiwit bevat. Verder zal men begrijpen dat door verhitten in een gesloten vat, de olie niet
drogend wordt, wel wanneer men er lucht doorleidt, omdat zij zuurstof moet opnemen. Om aan de
voorwaarde onder 3. opgeteld te voldoen, is echter een toevoegsel van loodoxide (goudglit) nuttig.
Een zeer doelmatig voorschrift is daarom het volgende: Op 14 kannen olie neemt men 4 Ned. oncen
goudglit, vooraf fijngemaakt en gegloeid (zie bI. 46) 4 Ned. oncen menie en 2 Ned. oncen goede omber;
men kookt de olie op een zacht vuur tot de kleur roodachtig is en er grauwe dampen ontwijken. De menie
geeft een gedeelte van zijn zuurstof af en lost daarna met het goudglit op: de omber werkt door zijn gehalte
aan mangaanoxyde, dat, zooals wij bij de siccatieven zullen zien, het drogen bevordert. Men zij bij het koken
voorzichtig dat men het vuur niet te hard aanstookt, opdat de olie niet overkookt en houde steeds een
passend deksel bij de hand, om bij ontbranding dadelijk den pot te kunnen dekken. Het schuim, dat gedurig
boven komt drijven, neemt men weg. Deze olie zal ongeveer 3 pct. loodoxide bevatten. Voor olie die zeer
spoedig drogen moet en waar donkere kleur niet hindert, neemt men alleen menie, het dubbele van de
genoemde hoeveelheid en omber, deze olie is vrij donker gekleurd. Voor fijn werk bereidt men volgens prof.
Mulder de olie door zacht koken in een open pot met 3 pct. menie, gedurende twee uren; daarna laat men
bezinken en stelt de olie in ondiepe looden bakken, los met glas bedekt, in den zomer aan het heldere
zonlicht bloot. Men verkrijgt dan eene zeer goed drogende bijna ongekleurde olie. Men heeft verder
aangeraden om de olie in flesschen met eene oplossing van loodsuiker en goudglit in water, aan het zonlicht
bloot te stellen, van tijd tot tijd omschuddende. Men verkrijgt alsdan eene biina ongekleurde, vrij goed
drogende olie, die ongeveer;3 pct. loodoxyde opgelost houdt en zich alleen daardoor van ongekookte olie
onderscheidt, maar aan de andere bovengenoemde vereischten niet voldoet, omdat zij niet aan hitte

blootgesteld is. Voor zinkverven kan men geene olie gebruiken die met goudglit of menie gekookt is, omdat
zij daardoor dezelfde nadeelen verkrijgt die de loodverven bezitten; men kookt daarom de olie daarvoor met
bruinsteen. Men gebruikt deze olie ook als siccatief; bij de siccatieven zal het voorschrift opgegeven worden.
Men heeft ook beproefd olie te koken met zinkwit in plaats van met goudglit, deze olie voldoet echter niet
aan de verwachting. Vooral in Duitschland wordt de drogende lijnolie op de volgende wijze in het groot
0
bereid: Men verwarmt 15 tot 20 kannen lijnolie tot 40 graden Celcius, neemt ze daarna van het vuur en
mengt er 1. Ned. ons rookend salpeterzuur onder. Men laat het mengsel twee of drie dagen staan onder
gedurig omroeren; eindelijk wordt de olie van het bezinksel af gegoten. Men zegt dat deze olie binnen 24
uren droogt; ik weet niet of zij hier te lande gebruikt wordt, maar in geen geval kan zij goed gekookte olie
vervangen, zie de vereischten onder gekookte olie opgeteld. Eene zeer goed drogende olie, vooral geschikt
voor zinkverven, bereidt men door 2 Ned. looden gedroogd boorzuur mangaanoxydule (bij een scheikundige
verkrijgbaar) goed fijn te wrijven met een weinig lijnolie, en daarna te mengen onder 15 kannen lijnolie. Men
verwarmt het mengsel onder omroeren, langzaam tot kokens toe, laat het eenige oogenblikken zeer zacht
koken en daarna rustig staan bezinken. Standelolie is zeer dik gekookte lijnolie, men gebruikt ze meestal
met terpentijn gemengd; dikwijls is de standelolie vervalscht door dat men er gewoon hars in heeft opgelost;
in dat geval verkrijgt men een hard mengsel wanneer men er zinkwit onder mengt. Goede standelolie moet
met zinkwit niet hard worden. Men verlangt dikwijls, vooral voor fijn werk, ongekleurde of gezuiverde lijnolie,
ook daartoe zijn een groot aantal voorschriften gegeven. Het eenvoudigste en het beste bereikt men zijn
doel door de olie met eene gelijke hoeveelheid water in eene flesch, het best van wit glas, gedurende
geruimen tijd aan het zonlicht bloot te stellen, men schudt dikwijls om en vervangt nu en dan het water door
versch. Zonder water gaat het bleeken veel langzamer. Ook door trekken met grof gemalen beenderenkool
en filtreren verkrijgt men bijna ongekleurde olie, dit geeft echter veel verlies omdat er veel olie in de kool
blijft zitten. Het eerste voorschrift is het beste, maar daartoe wordt geruime tijd vereischt.

Maarten Noordam en de Marie Cornelis, een keringjongen vertelt…
(vervolg)
Het uiterst informatieve verhaal van Maarten Noordam wordt hier vervolgd. Sommige puzzelstukjes gaan op
elkaar aansluiten als we lezen dat de heer Noordam met machines van Frans Smulders heeft gewerkt. De
illustraties bij dit artikel komen dan ook uit de catalogus van deze machinefabrikant. Bij het oorspronkelijke
interview was naast Maarten Noordam en Willem Roose ook de heer E. Speelman aanwezig die hier en daar
zijn oud-werknemer met informatie terzijde stond. Wederom hebben wij omwille van de leesbaarheid zijn
bijdragen in de tekst verwerkt.
Met De Hoop (de korenmolen van hetzelfde bedrijf) hadden wij geen bemoeienis. Dat was helemaal apart.
Bij die molen was rond 1900 al een stoommaalderijtje neergezet. Naast die molen stond het olieloodsje. Ze
hadden nog een petroleumhandeltje erbij. Gelijk met de molenwagen ging er een vat petroleum mee naar de
boeren. Later kreeg je de automaat, dat was een geel karretje met busjes petroleum en dat was natuurlijk
veel handiger voor de boerin om de oliestellen te vullen. Die stoommaalderij werd in uiterste noodzaak
gebruikt tot 1907-1908 want toen hebben ze er een graanpakhuis bijgebouwd met silo’s en kokers. Voor die
tijd best vooruitstrevend. Aan de Schiekant zat een bekerelevator. Dat werd allemaal aangedreven door de
stoommachine. Toentertijd kregen ze veel handel van graan, Petersburger erwten, maïs en noem allemaal
maar op. Daar grossierden ze in voor de molenaars. s’ Maandags gingen ze naar de beurs en dan kregen ze
de orders allemaal mee. Ze hadden een paar motorscheepjes die dan tot diep in de nacht werden geladen.
Dan gingen ze dinsdag naar Rotterdam en dan werd dat door de beurtschippers naar de molenaars
gebracht.
Op dinsdag stookten ze dan ook de stoomketel nog leeg, maar als er wind was dan moest al gauw de molen
draaien. Na de eerste wereldoorlog was dat wel afgelopen. Ze hadden toen immers ook die fabriek erbij

gezet en die nam een hoop wind weg. In de oorlog hadden we er een cirkelzaag in gezet. Dat was trouwens
de oude cirkelzaag van de oliefabriek waarmee de koeken gezaagd werden.
Toen zaagden we generatorhout voor de houtgasgeneratoren. Ook vrachtwagens en bussen reden op
brandhout. Ze trokken dan een dolly, een karretje, waarop dat apparaat stond. Later heb ik wel met Piet van
der Hoeven klusjes staan malen. Als dan de wind zuidwest was en achter de fabriek zat stonden de zeilen te
slaan tot en met. Nadien heeft de molen geen dienst meer gedaan.
In de tweede wereldoorlog was er in de oliefabriek niks te doen maar toen werd ik voorman in de
grasdrogerij. Dat heb ik jaren gedaan. Daar werkte ook Jan Huiskes. Die is nou net overleden. Jan was niet
altijd even voorzichtig. In de drogerij stond een hakselmachine die wel eens stroopte. Dan moest je met een
houtje het gras eruit halen. Jan stak zijn hand er in en was gelijk vier vingers kwijt. Dat was eind ’42. Later
heeft hij nog een topje van zijn vinger verspeeld in de wringer van de oliefabriek en nog later kreeg hij een
splinter in zijn oog. Maar hij kon sleutelen, dat was geweldig. Hij was zeer handig, ondanks zijn handicap.
Ik heb er zo’n beetje vijftig jaar gezeten. Mijn vader ook trouwens. Die noemden ze ouwe Tinus. Je had ook
kleine Tinus, dat was een broer van mij.
Aan het einde van het windmolenbedrijf werd besloten de zaak te elektrificeren om er persen in te zetten. Er
werden 4 voorslagpersen neergezet en 2 naslagpkuippersen. De molen werd afgebroken al bleef een stuk
van de romp staan. Daar binnenin kwam de perserij. Ze gingen werken met accumulatoren. Dat waren twee
grote kuipen die gevuld waren met oud ijzer. Die kuipen werden omhoog gepompt waardoor druk ontstond.
Zodra de kuip boven was ging een veiligheidsklep open. Zodra de etagepers werd bijgezet hoorde je de
pomp werken in de pompkamer. Er kwam ook een stoomketel en dubbelwandige ketels voor het lijnzaad.
Dus vuurtjes en al dat gedoe was allemaal over. Het zaad werd geplet in een breekwals met 5 rollen. Dan
werd het door een koker naar de kollergangen gedaan en als het meel dan goed was dan kon je het
persen. Het was eigenlijk een compleet nieuwe fabriek in het oude gebouw. Er was wel een stuk

aangebouwd voor de pompkamer en het ketelhuis. Tot de grote brand in 1949 is dat allemaal gewoon blijven
werken.
Je kreeg eerst de vormpers en daarmee werd het zaad tussen zuiver wollen persdoeken in vorm geperst
zodat je het zo in de voorslagpers kon schieten. (schuiven red.) Je moest daar wel handig in zijn. Je liet dan
de pers opkomen. Dat regelde je met een kraan van het kranenblok. Je zag dan de olie er aan alle kanten
uitkomen. Dat was een mooi gezicht hoor.
Met de oliemolen draaide
je 15 ton in de week als je
goede wind had. Na de
verbouwing waarbij we
vier persen kregen ging
dat behoorlijk omhoog.
Misschien wel 100 ton in
de week. Je kreeg niet
alleen de boeren maar
ook andere klanten.
Er waren voorslag
lijnkoeken die gingen als
zodanig de deur uit naar
molenaars. Die schaften
zich destijds dan een
koekenbreker aan zodat
ze op de stenen gemalen
konden worden. De
voorslagkoeken kon je zo

Deze machine dient voor het
afsnijden van de oliehoudende kanten
der voorperskoeken Zij wordt
vervaardigd om aan eene of aan
beide zijden te kunnen snijden. De
afgesneden randen worden door
middel van een schroefgang, onder
het mes aangebracht, weer naar de
kansteenen of den verwarmingsketel
teruggevoerd. Het is eene verouderde
constructie, die echter tot voor korten
tijd veel werd gebruikt. Op verlangen
wordt zij ook nu nog door mij
gemaakt.

Tekst en afbeelding uit: cataloog
Frans Smulders p. 54

niet voeren aan het vee. Daarom werden die eerst gemalen op de kollergangen en dan kreeg je het in de
ketel en van daaruit werd het nageperst. De voorslagkoeken van de fabriek waren uiteindelijk minder vet dan
de koeken van de molen. De randen waren toch nog vet. Vandaar dat de koeken met twee of drie naast
elkaar tussen de knieën genomen werden om de vette rand eraf te schrapen. Wat je overhield was niet wat
je noemt een mooie koek. Toen hebben ze naderhand een snijmachine gekregen die heen en weer ging. We
hielden dan de koeken ertegenaan en dan werd er een mooi rond randje aan gesneden. De hoekjes gingen
eraf en dan had je prachtige voorslagkoeken. Tja, het oog wil ook wat maar het maakte verder niks uit.
Je had ook het naslag met die ronde kuippersen. Dat ging anders die persten een plaat van 4 koeken naast
elkaar en die ging naar de zaagmachine. De koeken werden gezaagd en in een kist gedaan. Er kwam niet
zoveel olie meer uit. Daar was op gerekend natuurlijk want in de kuippers het waren allemaal latjes waar de
eventuele olie doorging.
Van machinefabriek Duyvis (het bedrijf bestaat nog) kregen we een automaat. Het naslag met de kuippersen
werd zo’n beetje stilgezet en de koeken werden gemaakt in die Duyvis pers. Die machine was zo groot als
deze kamer, 4 x 4 meter. Uit een keteltje liet je er meel oplopen en dan kwam een vulling en dan de stempel.
Het werkte hydraulisch maar het was wel een ingewikkeld apparaat. Op een gegeven moment gingen die
bekken weer uit elkaar en dan kwam er een houten schuif die de koeken naar een stapelaar schoof. Als ze
tenminste niet aan de stempels bleven kleven. De koeken werden door iemand ingepakt. Dat heette het
tablet model. Je had ook briketjes maar dat ging weer heel anders. Je kreeg toen ook de tijd van
samengestelde koeken en er werd ook gemengd. Het begon voor de oorlog al maar tijdens de oorlog was de
lijnkoekentijd min of meer over en moest alles gemengd worden.
Tegelijkertijd kregen we een zuiger. Toen hoefde er niet meer gesjouwd te worden. Een man stond in het
schip en zorgde dat de pijp op de goede plek was. Zo werd alles opgezogen en werd het naar boven toe
getransporteerd. Bovenin werd het gezeefd en gewogen. Eerst vooral lijnzaad maar later ook wel

grondnoten. Koolzaadolie of raapolie werd ook wel boterolie genoemd en ging naar de boterfabriek.
Raapzaad, koolzaad dat is allemaal zo’n beetje hetzelfde.
Door de elektrificatie ontstond er een overproductie en de vanzelfsprekende afname van koeken van de
fabriek van Maasland was niet langer aan de orde. Toen is er ook heibel geweest tussen de firmanten en
heeft Overschie nog een jaar stil gestaan. De klanten werden wel bediend maar dan met koeken uit de
Zaanstreek. Uiteindelijk is Speelman & Co opgesplitst en heeft Speelman de fabriek in Overschie
overgehouden. Maasland heeft gedraaid tot 1940.
Toen er weer werd gemoderniseerd werd er een nieuwe fabriek gebouwd en daar werden 6 wringers in
gezet. Vier van Smulders en twee van Duyvis. Dat speelde eind twintig. Ze werden aangedreven door een
80 pk elektromotor. Er zat een enorme partij drijfriemen in. Al dat vet was niet best voor de riemen. Ze slipten
en daartegen gebruikten we hars. Dat kleeft tot en met. Het gebeurde wel dat je bij een machine stond en
dat de riem eraf liep. Die kwam dan op je lijf en dat kleefde verschrikkelijk.
De voorslagpersen waren van de Harreburger Eisen und Bronsewerken. Daar hebben we nog een monteur
aan overgehouden. Hij was meegekomen uit Duitsland. Grutzenbach heete hij, wij noemden hem Gortenbuik
of Poekepoeke.. Hij is toen bij ons blijven hangen maar voor de oorlog is hij toch weer terug gegaan.
Die wringers waren vrij gemakkelijk. Het zaad werd geplet en verhit en het ging er aan de ene kant in en aan
de andere kant weer uit. Je had in de perskamers latten zodat de olie weg kon schieten en aan het eind zat
een kegel die je moest stellen. Hoe meer dat je die kegel stelde hoe zwaarder de machine moest draaien.
Aan het einde kreeg je de schilfers en die gingen de handel in of naar de boer. Die werden zo gevoerd. Bij
die wringers liepen twee man. De schilfers gingen in een silo waar misschien wel twintig zakken in konden.
Af en toe moest je dus de silo aftappen maar je hoefde niet bij de zak te blijven staan. Lijnzaad kwam aan in
zogenaamde platenbaaltjes. Dat waren zakken die in de zeeboot open werden gesneden zodat het lijnzaad
als bulk via een binnenschip bij ons terecht kwam. De lege zakken werden meegegeven en daar deden wij
de schilfers dan weer in.

Bijzondere grond bij de restauratie van Woldzigt
Zoals in de vorige olienoot op p. 233 was vermeld heeft de koren- en
oliemolen van Roderwolde enige ‘reparatiën’ ondergaan. Een deel van
deze werkzaamheden betrof de restauratie van de fundering van het
naslagblok met de bijbehorende appelpotten. Nu was de fundering
hiervan al eens hersteld door het opstorten van een betonnen voet op de
bestaande houten fundering maar deze oplossing bleek niet te voldoen.
Vandaar dat men het nu degelijker heeft aangepakt en een geheel
nieuwe fundering heeft gemaakt die op betonnen palen is gestort.
Tijdens de werkzaamheden deed molenaar Janco Doornbos een
bijzondere ontdekking in de grond die de stuitblokken omhulde.
Hiernaast ziet u een schematische weergave van de opstelling zoals die
door verschillende molenboeken wordt omschreven. De grond onder het
blok wordt verdicht door het indrijven van heipalen die ‘mannetje aan
mannetje’ de kracht van de heien en de stampers opvangen. Husslage *
schrijft erover dat men daarvoor z.g. slieten gebruikte ‘soms wel zestig
stuks’ en in het Groot Volkomen Molenboek vinden we respectievelijk 9
en 12 palen onder de potten en het laad. Op de heipalen wordt het
stuitblok geplaatst (vaak eiken stammen) die te beschouwen zijn als
‘vervangingshout’ omdat de kans op verrotten op de grens van het
grondwater natuurlijk zeer groot is. Het vervangen van een relatief korte
eiken stam is stukken eenvoudiger dan het opnieuw inheien van juffers.
Het ‘enige’ dat moet gebeuren is dat het slagblok even opgetild moet
worden en in de bovenkant van het nieuwe stuitblok het kalf moet
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worden ingelaten. Lees hierover ook p. 76 en verder.
Bij nadere beschouwing is de oplossing niet altijd even stabiel. Het stuitblok moet door de omringende grond
recht overeind gehouden worden, wellicht enigszins geholpen door het vastklemmen van het blok op de
fundering middels de blokstutten. Hier en daar zullen de vloerdelen ook wel meehelpen al zijn ze daar niet
voor bedoeld en we zien ook wel dat er bewust ruimte wordt gelaten tussen het stuitblok en de vloer. Deze
spleet wordt dan afgedicht met touw. Door het voortdurende trillen en schudden tijdens het heien en
stampen kunnen de stuitblokken wel eens de neiging krijgen scheef te zakken. Zeker als de grond eromheen
onvoldoende stabiel is en de stuitblokken wat lang zijn uitgevallen.
De recente ervaringen in o.a. Roderwolde en Zwolle hebben geleerd dat het lastig olieslaan is met
ondeugdelijke funderingen. Vandaar dat er de laatste jaren aan beide molens flink wat geld in de grond is
gepompt.
Bij beide molens heeft men gekozen voor een zelfde soort oplossing waarbij de blokken op hun plek zijn
gebleven. Voor en achter het blok werd de vloer opgenomen en daar heeft men rijen funderingspalen gezet.
Daaroverheen is een betonnen plaat gestort en daarop heeft men de stuitblokken geplaatst. Overeenkomst
is ook dat men op beide molens éérst heeft gepoogd het probleem op te lossen door het plaatsen van een
betonnen ‘kesp’ of kop boven op de houten heipalen. In de praktijk heeft deze oplossing bewezen niet te
voldoen.
Maar wat is nu de ontdekking in Roderwolde. Bij de eerste reparaties was al opgevallen dat de grond rond
de stuitblokken anders aanvoelde en anders rook ten opzichte van de omringende grond. Aanvankelijk werd
dit geweten aan het ‘knoeien’ van olie rondom het laad. Maar nu het naslag rigoureus werd aangepakt bleek
de ‘verontreiniging’ zich ook uit te strekken onder de appelpotten. De scheiding tussen schone en ‘vervuilde’
grond was zo duidelijk dat er aan 'knoeien’ niet meer te denken viel. Het leek er sterk op dat men op één of
andere wijze de grond had verbeterd en gestabiliseerd. Het grondpakket bleek ijzerhard en taai. De geur

was een beetje ranzig als een mengsel van aarde en lijnolie. Waar men normaal de schop hanteert bij
grondwerken had men nu meer baat bij pikhouweel en bijl…
Achteraf ging er bij molenaar Doornbos een belletje rinkelen.
(Zonder hem was dit artikel overigens nooit geschreven.)
Ooit had hij eens lijnolie verkocht aan een aannemer die aan
‘grondverbetering’ ging doen. Hiervoor had men een recept
met olie, potklei en zand. Helaas is het precieze recept
hiervan niet bekend maar wellicht dat het ooit weer ergens
opduikt. Inmiddels heb ik de vraag uitgezet bij Nico Jurgens,
Dick Zweers, Paul Groen en Leen Boot die tot op heden
helaas geen van allen met het verschijnsel bekend waren.
Natuurlijk zijn we benieuwd of er ook elders in het land
ervaringen met deze vorm van grondverbeteringen zijn
opgedaan. We houden ons aanbevolen voor reacties.

Woldzigt. Links het blok met daarop nog het
uithaaldersbakje, Rechts een deel van de kuip en
de afloopbak van de stenen. In het midden
(aanmerkelijk lager) een gedeelte van de
betonplaat die zich onder het gehele blok
uitstrekt.

De sester
(reacties van Johan S. Bakker en Nico Jurgens:)
Over de inhoud van de sester ontvingen we twee berichten van hooggewaardeerde lezers die prachtig op
elkaar aansluiten.
Johan Bakker schreef:
Dan nog iets over de sesters. Het is misschien wel handig om te weten dat men in het verleden bij
inhoudsmaten twee soorten hanteerde: Voor droge waren en voor natte waren elk met hun eigen naam. Dat
is wel logisch ook. Maten met droge waren als graan, aardappelen, steenkool enz. zijn op de bekende
manier af te strijken met de beroemde strijkstok. Bij natte waren lukt dat niet of niet goed. Zet de maat maar
iets scheef of probeer een volle maat maar eens te verslepen of over te gieten. Vandaar dat je hier geen
strijkstok maar een peilstok had die uiteraard in het midden stond. Zo heette de hectolitermaat voor droge
waren een mud en voor natte een vat. Bij beide ging het uiteraard om honderd liter.
Bij de invoering van het metrieke stelsel knoopte men aanvankelijk aan bij de oude namen; iets wat nu nog
wel eens voor verwarring wil zorgen. Zo was het oude Amsterdamse sester als oliemaat 48,5 liter (1 aam = 3
sesters = 40 mengel). Metrisch gezien komt 50 l het dichtste bij en vandaar het opschrift op het sester in Het
Pink.
In verband met het hanteren van de sesters hield men uiteraard een soort ‘vrijboord’ aan, vandaar dat de
totale inhoud groter is dan de maateenheid. (Vergelijk het maar met het zonder morsen hanteren van een
werkelijk tot de rand toe volle emmer met een half volle emmer.)
Nico Jurgens schreef:
J.J. Kamphuis slaat de spijker op zijn kop in zijn artikel over de sester. Waarschijnlijk heeft hij de sesters in
De Bonte Hen tevens gedateerd zonder dat zelf te beseffen.

Over de oude Nederlandse maten en gewichten stelde J.M. Verhoeff een interessant boekje samen onder
de gelijkluidende titel (een uitgave van het P.J. Meertens-Instituut). Hierin komen tot de fantasie sprekende
inhoudsmaten voor als haverachel, mengel (= 8 mand), maatje (= 4 beduit). Het boekje geeft een overzicht
van oude maten (lengte, oppervlakte en inhoud) zoals deze in het verleden in de verschillende plaatsen in
Nederland werden gehanteerd. Het boekje is zeker niet volledig, want daarvoor zou een zeer omvangrijk
archiefonderzoek nodig zijn geweest. Bovendien was het niet altijd mogelijk om de oude maten te herleiden
tot metrische waarden, en ook is er wel eens een foutje ingeslopen. Maar het onderzoek is een
prijzenswaardig initiatief geweest en het boekje zal vaak uitkomst bieden. In de woordenlijst wordt onder het
lemma sester vermeld:
sester, sister <oudfr. sestier < lat. sextarius, zesde deel
inh maat natte waar: speciaal oliemaat: 40 mengel
inh maat droge waar: in Noord-Brabant; te Breda en Bergen op Zoom blijkbaar aanduiding voor
geheel verschillende maten van resp. 346 l en 47,5 l
In het overzicht van maten staat onder Amsterdam:
olie (olijf- en zaadolie, traan):
aam =
145,5 l
(= 3) sester =
48,5 l
(3?)
(= 40) mengel =
1,2 l

In de rest van Nederland werd de sester als inhoudsmaat vrijwel niet genoteerd. Uitzondering is
Appingedam, waar voor natte waar is opgegeven:
aam = 3 sester
sester =40 mengel
of 35 kroes

Ook hier gaan 3 sester in een aam, hoewel de naam verwijst naar het zesde deel! De maten in Appingedam
konden niet herleid worden tot metrische waarden.
De Amsterdamse maten werden ook in de omgeving gebruikt, zoals in de Zaanse dorpen.
Kamphuis berekende de inhoud van
de sesters van De Bonte Hen,
gemeten onder de lat of peilstaaf, als
50 liter. Hoewel een rolmaat geen
precisie-instrument is, lijkt het verschil
met de waarde die Verhoeff opgeeft
me te groot om aan
onnauwkeurigheid van de meting toe
te schrijven. Blijkbaar werd de oude
sester bij de invoering van het
metrische stelsel door Napoleon
aangepast op de dichtstbijzijnde
‘ronde’ metrische waarde. Daarmee
zouden de sesters in De Bonte Hen
van na 1800 moeten dateren.

Schepel en sester in ‘t Pink

Oliedom
Een collega vertelde het volgende:
Voor het eerst was er een nieuwe leerling op de molen, een jongen
van 14 jaar. Aangezien zo’n jongen eerst maar eens een tijdje
hutjongen moet zijn i.v.m. zijn karaktervorming en zijn plaats
moet leren kennen, kreeg hij allerlei klusjes te doen. Nu was
de olieslager druk bezig met naslaan en er stond een goede
wind. Er zat nog heel wat meel in de potten en het zou
goed uitkomen als dat verslagen zou worden want de
volgende week zou de veevoerhandelaar de koeken
ophalen. Dus, hij wilde niet van zijn plek af. In de hut wist
hij een thermoskan met koffie en daar had hij wel zin in. Hij
zei, ‘ga jij hiernaast eens koffie voor me halen’. De jongen,
blij iets te mogen doen, sprintte weg.
Na een vrij lange tijd kwam hij terug, voorzichtig lopend met een
mooi gebloemd kopje en bijpassend schoteltje vol met koffie.
Waar kom jij nou vandaan en wat duurde het lang? Vroeg de
mulder.
‘Nou euhh… de buurvrouw moest eerst de koffie nog zetten’
zei de nieuweling.’
De mulder liep later zelf maar even met het kopje naar de
buurvrouw om haar te bedanken voor de lekkere koffie.

Frans Smulders
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Oud molenmaker Medendorp uit Zuid-Laren heeft in zijn verzameling molenboeken een catalogus uit 1902
van machinefabriek Frans Smulders uit Utrecht. Dat is een belangwekkend boekwerkje aangezien deze
fabrikant toeleverancier was van machines voor oliefabrieken. Wellicht gaat de interesse van de meeste
lezers in eerste instantie uit naar het ambachtelijke olieslaan en niet zozeer naar de fabrieken maar ook voor
hen valt hier en daar nog iets interessants te lezen. Hieronder een transcriptie van het voorwoord:
M.M.
Hierbij heb ik de eer u den cataloog van in mijne fabriek vervaardigde machines aan te bieden.
Voor eenige maanden overgegaan in eene volgens de laatse eischen gebouwde fabriek, voorzien
van de nieuwste werktuigen, ben ik in staat, meer nog dan vroeger, in korten tijd deugdelijk en
duurzaam werk af te leveren. Steeds zijn wij er op uit die verbeteringen aan te brengen, die aan
de ondervinding getoetst, practisch blijken te zijn. Verschillende mijner werktuigen werden in het
buitenland gepatenteerd.
FANS SMULDERS

Het boekje bevat ruim 100 pagina’s. Daarvan zijn de eerste twintig gereserveerd voor tevredenheids -, en
dankbetuigingen van afnemers van machines. Deze geschriften geven ons een indruk van wat er aan
machines werd geleverd. Het staat buiten kijf dat alleen tevreden klanten aan het woord kwamen. Het was
immers bedoeld als reclame. Overigens geloof ik niet in dat men zich van dergelijke korte briefjes bediende.
Het lijkt me dat de machinefabrikant alleen heeft geplaatst wat hem ten dienste stond. Wat bijvoorbeeld te
denken van de volgende tekst:

Bondiger kan het haast niet. Ongetwijfeld handelt het hier over de oliefabriek die genoemd wordt in het
gesprek met Maarten Noordam op p. 232. In de reeks komen maar liefst 44 fabrikanten aan het woord uit
alle windstreken. Bijvoorbeeld Ulbe Twijjnstra (van het latere UTD) maar ook Wessanen en Laan, Soms
bevat de brief ook inhoudelijke informatie. De volgende tekst bijvoorbeeld illustreert dat men ook toen al de
ervaring had dat koolzaad een ongunstig effect had op de levensduur van het persdoek. Jacob van Assen uit
Zwolle schrijft hierover op 23 mei 1902:
‘Speciaal wensch ik te vermelden dat niettegengestaande de zeer hoge olieopbrengst het verslijt van
persdoek tot een minimum is gereduceerd. Ik gebruik van primo october tot nu toe 23 mei nog steeds hetzelfde
stel persdoeken dat U erbij leverde en teeken daarbij aan dat ik veel koolzaad heb verwerkt.’

Ook over de productiesnelheid komen we wat te weten. Fabrikant C.J. Cockuijt te Jutfaas meldt dat de
naslagpers 360 koeken per uur produceert.
Naast dit informatieve gedeelte vinden we natuurlijk de tekeningen en schetsen van de machines zoals ze
geleverd werden. Bladerend door de ‘cataloog’ kunnen we tot de conclusie komen dat het rond 1900 de wigpersen al
lang ruimte hadden gemaakt voor hydraulische persen. In het leveringsprogramma staan kantstenen, zaadwalsen en
pletwalsen gebroederlijk naast elkaar.
Voor de aandrijving van de persen werd vaak een accumulator te baat genomen. Het probleem van het
opbouwen van de benodigde druk is dat er korte tijd veel vermogen wordt gevraagd. De accumulator kon hierin
voorzien. De energie van de pomp werd opgeslagen door een bak met gewichten via een zuiger/cilinder omhoog te
persen. Vanuit de cilinder kan de druk op de vijzels van de oliepers worden geleid via een leiding met een afsluiter.
De gedachte hierachter is dat de accumulatorpomp onafgebroken werkt ongeacht of de oliepers aan het werk is of
niet. Door tijdens het laden en lossen van de pers toch door te gaan met het opbouwen van druk door de bak met
gewichten omhoog te pompen wordt de efficiëntie verhoogd. Het principe is goed te vergelijken met een stuwmeer
dat voortduren gevoed wordt door een bergbeekje terwijl dat water slechts af en toe water wordt ingezet om
elektriciteit op te wekken.
Nieuw voor mij was het gebruik van een vormpers. De bedoeling van de vormpers is het verdichten van het
(lijn)meel zodat er meer tegelijk in een voorpers kon worden gedaan. Het volume werd ongeveer tot 1/3
teruggebracht. Op de volgende bladzijde vinden we nog een afdruk uit de catalogus van de voorpers. Deze
voorpers werd gevoed vanuit de vormpers, allemaal aangedreven door (de pomp van de) accumulator. De kwaliteit
van de afbeelding is door de verkleining helaas niet geweldig maar hopelijk voldoende om de tekst leesbaar te laten
zijn.

Opvallende zaken op de tekening van Sipman (deel 3)

Matthijs Ero

Naar aanleiding van de artikelen van Mark den Boer en Ranko Veuger over zaken die opvallen in de
tekening van Sipman (Walburgpers, 1979, map met tekeningen, tek. 24), heb ook ik deze tekening eens
bekeken. Het lijkt mij het gemakkelijkst dat ik enkel in ga op de punten waaraan ik iets toe te voegen heb,
omdat het anders een herhaling van wordt. Ook hier is het het handigste om de nummers van de Olienoot
met de artikelen ‘Opvallende zaken op de tekening van Sipman’ (Olienoten 4 en 6, respectievelijk p. 132 en
p. 202) erbij te pakken en zo mogelijk nog eens een blik op de bewuste tekening te werpen.
1. Een keep onderaan in een vuist, die het uitschuiven van die vuist naar voren toe belet, is een methode
die m.i. geregeld voorkomt. Met name wanneer er een stuk hout is ingezet, dus waar de keep van de
vuist naar onderen verder doorloopt dan noodzakelijk en waarvoor in de plaats een vulling wordt gezet,
is het een praktische manier om te voorkomen dat de vulling eruit schuift. Ook het toepassen van
borgpennen in de vuistwig komt veelvuldig voor. In de Zaanstreek bezitten in ieder geval De Ooijevaar,
De Os en De Zoeker dergelijke borgpennen. Tevens zijn de borgpennen afgebeeld op een Sipmantekening van De Woldzigt (nr. 43), enkele tekeningen achter de bewuste oliemolentekening. Borgpennen
komen eveneens voor op de borgwiggetjes achter de vuist.
Verder verbaasde mij het verhaal van de naar voren komende spaak en de als gevolg daarvan gesneuvelde
kam. Wil een vuist dusdanig naar voren komen dat de zaak blokkeert, dan is daar wel het e.e.a. aan vooraf gegaan
wat betreft het vallen van aan de slaghei verwante onderdelen. De hei moet voordat de vastloper intrad al een
tijdje een ander geluid hebben gegeven.
4. In de film ‘Stoere Werkers’ zien we een dergelijk blok in bedrijf bij het naslag van De Koperslager.
10. Zoals Mark den Boer verondersteld toont de stamperpotplaat ook naar mijn mening behoorlijk dik.
Gelukkig bevinden zich in veel molens nog losse stamperpotplaten, in ieder geval in de Zaanstreek al
een stuk of 12. Daardoor weten we hoe die, normaalgesproken bijna aan het zicht onttrokken dingen,
eruit zien. Zie ook de bijgaande foto van de vangbalk van De Ooievaar.

Een versleten plaat ondergaat vaak een tweede
leven als gewicht op het strijkwerk van de stenen,
aan een end van de roed, als palgewicht of als
contragewicht aan de slagbeitel. De platen
hebben veelal een diameter van 21 à 22 cm. Is
die een soort universele maat? Is dit buiten de
Zaanstreek ook courant?
In deel 2 van de artikelen over de opvallende zaken in
de tekening van Sipman, voegt Ranko Veuger er nog
een extra gedeelte aan toe over de zaken die hem
opvielen.
4. Wanneer we nog eens goed naar de plaat kijken,
is te zien dat er in de plaat twee halve cirkels in
uitgespaard zijn die dus voorkomen dat de as uit
het vuister zich hier ophoopt, zoals verondersteld werd. Het is moeilijk te zien doordat Sipman er ook
een schaduw heeft getekend, maar onder het rooster is het volgens mij gewoon open. Wat de reden van
deze ijzeren plaat op de twee stalen liggertjes is, weet ik niet exact. Maar ik kan me zo voorstellen dat
dat is om de eigenlijke, naar onder taps toelopende, stookruimte te ondersteunen. Wanneer een
asbunker veel groter is dan het rooster, moet er wel iets gebeuren -ondersteunen- om te voorkomen dat
de stenen in het vuister naar beneden vallen.
6. Ranko vraagt zich bij dit punt af wat er zich op de tekening tegen de meelbak van het naslag bevindt.
De tekening op zich zit ongelofelijk knap in elkaar, het stamperblok blijft zichtbaar terwijl ook het koppel
stenen is getekend. Daarom moet je soms goed kijken om te zien in welk ‘vlak’ van de tekening iets
thuis hoort. Vandaar dat Ranko per abuis de hoekverbinding van het steenraam had aangezien als iets
dat aan de meelbak zou moeten zitten

Een handgeschreven lesboek

MB

Enige tijd geleden kwam een bezoeker met iets moois aanzetten. Tijdens zijn bezoek aan De Passiebloem
viel al op dat hij veel kennis had over verf en verfstoffen. Ook het werken met wrijfstenen en verfmolens was
hem bekend en even later haalde hij een manuscript tevoorschijn uit 1911. Het bleek een handgeschreven
lesboek te zijn van de vermaarde schilder J. Salet. De titel van het boek is: ‘Theorie en Materialenkennis
Huisschilderen’ door J. Salet* , Zwolle 1911. Bladzijde na bladzijde werd door de 12-jarige Salet in
schoonschrift alle kennis opgeschreven die op de toenmalige ambachtschool voor schilders noodzakelijk
werd geacht. Een greep uit de inhoudsopgave:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende soorten kwasten en penselen
Verschillende soorten messen
Wrijfsteen en verfmolens
Ladders en steigers
Prijzen van materialen
Prijzen van gereedschappen
Verschillende oliën
Het drogen der oliën
Stopverf en plamuur

Tot onze vreugde mochten we het boek kopiëren op voorwaarde dat we de familie niet zouden vergeten als
we er ‘iets mee gingen doen’. De man vertelde overigens nog dat na het overlijden van deze bekende
Zwolse schildersbaas zijn opvolgers door de dokter rond de baar werden geroepen. De dokter lichte de
bovenlip van de overledene op en toonde de donkergrijze verkleuring aan de voet van de tanden bij het
tandvlees. Dat was het onmiskenbare teken voor loodvergiftiging en daar wilde de geneesheer even op
wijzen. Opdat de heren schilders het maar wisten…
Het past niet binnen het bestek van De Olienoot om grote stukken uit dit manuscript op te nemen. Hier en
daar is het kostelijke lectuur en het geeft veel inzicht in de dagelijkse schilderspraktijk uit die dagen. Een
interessant gedeelte over het gebruik van lijnolie nemen we uiteraard wel op zodat de lezers een globale
indruk hebben van de toonzetting en de informatie uit die dagen.
De lijnolie hier genoemd speelt de hoofdrol bij den schilder, omdat ze zeer vettig is en toch uit haar eigen natuur
droogt. Het gebruik ervan dagteekent uit de 15e Eeuw. Zij wordt bereidt of geslagen en geperst uit het lijnzaad en
is geel van kleur.
De beste voor den schilder is de zoogenaamde magere lijnolie, geperst uit ons inlandsche zaad en uit Noord
Rusland. Over het algemeen leveren de koude luchtstreken de beste lijnzaden, de lijnolie die uit Zuid Ruslandsch
zaad geperst wordt is ongeschikt voor schilderwerk en dient tot de zeepfabricatie.
Met het volgende middel kan men onderzoeken of ze zuiver is. Men voegt bij tien druppels lijnolie een druppel
sterk zwavelzuur. Als dan moet ze bruinrood tot bruinzwart worden. Doet zij dat niet dan is ze vervalscht. Om ze
helder en blank te krijgen kan men ze bleeken door bijv. de olie in een flesch te doen, daarbij wat opgeloste ijzer
Vitriool in regenwater te voegen en vervolgens een tijd lang in de zon te zetten. Om ze sterker en duurzamer te
maken moet men ze koken, maar eerst menie, amber en goedglit te hebben toegevoegd. Daarbij moet men onder
het zachte koken gedurend roeren.

* Deze naam staat ook geschilderd op de steunder van De Passiebloem.

Ölmühlen

MB

Tja, bij het samenstellen van de vorige inhoudsopgave hebben we een artikel over Duitse oliemolens
beloofd. Nu hebben we geluk dat we met de titel alle kanten uitkunnen anders zaten we schromelijk in de
problemen. Want om een afgewogen verhaal te schrijven over hoe het bij onze oosterburen gesteld is vergt
een intensieve studie en daar het schrijven van De Olienoot nog altijd in de vrije uurtjes gebeurt is dat wat
teveel van het goede. Maar wat hebben we dan wel.
In het verleden hebben MA en MB eens een bezoek gebracht aan het Freilichtmuseum Hessenpark*. Dat
museum, in de buurt van het Taunusgebergte bij de plaats Neu-Anspach, is sowieso een aanrader voor
iedereen die van openluchtmusea houdt. Er staat een aantal molens (altijd leuk) maar opvallender is het
grote aantal afdakjes waaronder gebinten opgeslagen liggen. Verspreid over het terrein liggen er misschien
wel honderd gebouwen te wachten op herbouw. Een korte inspectie van de toestand van dit (uniek,
waardedragend en historisch uitermate belangwekkende) materiaal leerde ons dat er onder die afdakjes veel
bont geknaagd en hout gewurmd wordt. Een museummedewerker vertelde ons dat alle gebouwen minutieus
wetenschappelijk zijn onderzocht, gedocumenteerd en gedemonteerd. Nu is het geld op. Heel leerzaam…
Maar ergens is er op het terrein ook een rosoliemolen te vinden die van oorsprong in Fränksch-Crumbach in
Odenwald heeft gestaan. Deze van oorsprong watermolen staat helaas niet in het oorspronkelijke gebouw
opgesteld maar in een slecht passende schuur. ‘Sie wurde niemals wieder richtig aufgebaut und steht heute
halbfertig in einer sheune des Museums herum.’ Zo schreef K.H. Schanz aan de redactie. Het blok is dubbel
uitgevoerd waarbij de perskamers gelijk van grootte zijn. Tevens valt op dat het laad erg klein is ten opzichte
van de maat van het blok. De kleinste wigpers in het grootste blok dat ik ooit zag. Wat tevens opviel is dat
men recentelijk de haren had vernieuwd (in sisal). De molen was verre van maalvaardig en binnen de
huidige schuur ook nauwelijks maalvaardig te maken.

Opmerkelijk was ook de manier
waarop de heien werden gelicht.
Omdat de hefhoogte kennelijk niet in
één keer bereikt kon worden maakt
men gebruik van dubbele, enigszins
verspringende spaken die als een
tweetrapsraket de hei optilden. Die
oplossing hadden we voordien ook nog
nooit ergens waargenomen.

De oliemolen te Hagen. Rechts in beeld de heien met daarop
de twee ‘versprongen’ vuisten per hei. In het midden van het
beeld het tweede stel heien.

Toen de andere helft van de redactie in
het openluchtmuseum van Hagen**
was ontdekten ze een zelfde
constructie. Zij maakten er wèl foto’s
van. In dit museum vinden we zeer
veel metaalwerkplaatsen en
watermolens. Interessant voor
iedereen die van ambachten houdt en
dubbel interessant voor diegene die
het olieslaan ook eens ànders wil zien.
Kantstenen zijn er niet te bekennen.
Wel een verzameling stamperpotten
waarbij twee stampertjes vlak naast
elkaar driftig het lijnmeel aan stukken
roffelen. In wezen niets nieuws want
voor de toepassing van de
kantstenen in de oliemolen ging het

lijnzaad hier te lande ook in stamperpotten. Vreemder in onze ogen is de wijze van het persen. Het lijnzaad
werd in doeken gevouwen in een soort kleine wasmachinetrommel gedrapeerd. Daarin werd middels een
wigpers een stempel gedreven die de olie liet ontwijken. Werkelijk curieus. De molen is afkomstig uit Gielau
im Niedersächsichen Kreis Lüchow – Dannenberg.
Sprekende met het personeel van de beide musea ontstond bij ons de indruk dat er weinig informatie
bekend was over de diepere achtergrond van olie en olieslaan. Over hoe de spreiding en de ontwikkeling
van de olieslagerij in Duitsland was, over
de herkomst van de zaden en het verbruik
van de olie wist men weinig te vertellen.
Over het verzamelen van kennis
daaromtrent, laat staan het opleiden voor
het ambacht van olieslager bleek ook
weinig te melden. Wellicht is het beeld dat
wij hebben gekregen uit deze twee
tamelijk toevallige ontmoetingen niet
representatief voor de gehele situatie in
Duitsland. Hopelijk hebben we onze
vragen gewoon niet aan de goede
personen gesteld. Wellicht dat één van
onze lezers contacten heeft die ons
hiervan kan overtuigen.

*www.hessenpark.de
**www.freilichtmuseum-hagen.de
Hagen, tweelingstampers in plaats van kantstenen.

Hagen, twee persen
naast elkaar in één
slagblok. In de
perskamer bevindt
zich een
geperforeerde
metalen trommel
waarin het
voorslagsmeel
wordt gedaan.
Vanaf de zijkant
wordt een ronde
stempel door de
slagbeitel
aangedreven.

Van bevriende zijde kregen we een tip over een publicatie die handelt over de Sültemühle in de Gemeinde
Bippen. Ook met deze molen is weer iets bijzonders aan de hand. Deze molen heeft namelijk maar één hei
boven de slagbank. De bijgaande tekening maakt duidelijk dat dit ‘probleem’ eenvoudig met een los vulstuk
dat bovenop de losbeitel kan scharnieren(?) opgelost. Getuige de oude foto in deze publicatie heeft de
molen daadwerkelijk zo gefunctioneerd. Om nog even terug te komen op het stampen van lijnzaad versus
het gebruik van de kollergang: de auteur van dit boekje noemt het eerste systeem Duits en het tweede
systeem Hollands. Wat dat betekent voor de verklaring dat het Duitse woord Kollern de naamgever is van
‘onze’ kollergang laat ik graag in het midden.

Afbeelding overgenomen uit: Die Sültemühle,
Herausgegeben von: Gemeinde Bippen – Der
Bürgermeister

Het naslag
De omslag van deze olienoot wordt gesierd door de eerste molen van de vereniging De Zaanse Molen, Het
Pink. De voorganger van de huidige molen was een wipmolen. Onderdelen daarvan zijn nog steeds in het
interieur te vinden. De foto’s op de omslag zijn van de hand van maalploeglid en molenaar Andre Koopal.
Oliemolen het Pink heeft een veelbewogen geschiedenis maar is de rampspoed toch steeds weer te boven
gekomen. Even wat rampen op een rijtje:
29 dec 1782
15 nov 1792
15 mrt 1876
16 nov 1903

roed afgemalen door storm
brand in de molen door steenbreuk
bovenas gebroken, kap ontzet
beide roeden gebroken

25 juni 1915
19 nov 1922
11 sep 1926

brand door blikseminslag
brand en een schuur asbreuk
bovenas gebroken

Het mag wel een wonder heten dat de molen dit alles heeft overleefd en er nu zo goed bij staat.
Vandalisme en diefstal zorgden ervoor dat in 1939 niet veel meer over was dan een ‘cavalje’ waar zeer veel
werk in gestoken moest worden om weer van een maalvaardige molen te kunnen spreken.
Tijdens de omvangrijke herstelwerkzaamheden kwamen van alle kanten de ontbrekende onderdelen om de
molen te completeren. Een pletterij met pletbak, zaadwagen en maten, de vuisterplaten met schuifringen en
karen, staanders en jagers, laadgoed en haren, stookgereedschap een doofpot, een naslagskoekenhok, een
zeef voor de meelbak, uithaalbakjes, een compleet schelrad, spaken vuisten keephouten en wiggen, enige
balies, dit alles en nog veel meer werd aangevuld. Dat bij het proefmalen nog een korte schoor naar
beneden kwam en dat de kantstenen ook nog enige aandacht vroegen zijn details die de feestvreugde
kennelijk niet hebben bedorven. Vanwege de bijzondere positie als eerste verenigingsmolen, maar ook
omdat het proces nog regelmatig in zijn geheel (dwz met voor en naslag) wordt uitgevoerd verdient deze
molen alle zorg aandacht en waardering.
Gegevens ontleend aan: Het Pink,
geschiedkundig overzicht van G.J. Honig en P. Boorsma, dagblad De Zaanlander 1940, Koog aan de Zaan.

De olienoot is geschreven voor het olieslagersgilde
Contact:
Ada Meurs
Mark den Boer
Martijn Coenraads
Mark Dwarswaard

Telemannstraat 60 8031 KL Zwolle, 038-4225533 meursdenboer@solcon.nl
Telemannstraat 60 8031 KL Zwolle, 038-4225533 meursdenboer@solcon.nl
Krommenbeemd 6 5641 JX Eindhoven, 06-52612522 info@magic-sound
Zederikkade 223 4128 LS Lexmond, 06-22937601 m.dwarswaard@planet.nl
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De oliekelder:

Voor nummer tien zullen
wij de volgende
artikelen uit de
oliekelder
oppompen.
•

andere zagen

Groot/klein spaken
•
Van olie en

Het voorslag van de éénnalaatste OlieNOOT

MA, MB, MC, MD

Het einde van De OlieNOOT in z’n huidige vorm is in zicht. Plompverloren laten we de lezers weten dat we
niet verder gaan dan tien nummers. Een project als De OlieNOOT doe je omdat je het leuk vindt en omdat je
denkt dat het nuttig is om wat van de ontdekkingen en de inzichten te delen. Het moet echter niet teveel op
werk gaan lijken, het is immers onderdeel van een hobby. Veel aspecten in de olieslagerij zijn inmiddels in
de OlieNOOT aan bod gekomen. Sommige zaken hebben we zelf geschreven, sommige zaken zijn door
anderen belicht. Helaas hebben we (te) weinig kunnen melden over de plaats van de oliemolen in de
geschiedenis of over de daadwerkelijke arbeidsomstandigheden van de olieslagers. Maar al met al hebben
we toch veel wetenswaardigheden weten te bundelen en dat heeft ons veel genoegen verschaft.
Inmiddels zien de bezigheden van de individuele redactieleden er heel anders uit dan vijf jaar geleden.
Sommigen zijn inmiddels ook hout gaan zagen. Het: ‘Even Voorstellen’ van p. 4 zou nu heel anders
geschreven moeten worden. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we altijd geïnteresseerd zullen blijven in
de olieslagerij.
Oliemolens zijn populair. Niet in de laatste plaats vanwege de actie en het gerichte geweld dat daarbinnen
plaatsvindt. Bovendien is de olieslagerij over het algemeen teamwork hetgeen ook een bepaalde
aantrekkingskracht genereert. Niet in de laatste plaats moet vermeld worden dat veel olieslagers gedreven
vrijwilligers zijn die zich met hart en ziel inzetten voor hun molen. Die gedrevenheid wordt herkend en
gewaardeerd.
Op de komende jaarvergadering van De Hollandsche Molen zullen we nummer tien presenteren. Daarna
zullen we ons beraden op het vervolg. Om de informatie in de OlieNOOT ook voor anderen te bewaren
zullen wij Cd-rom’s met de complete oplage schenken aan de stichting Molendocumentatie, Vereniging de
Zaansche Molen, Stichting Levende Molens en de redactie’s van Molenecho’s te Belgie en het TIMS
magazine Molinologie. Hoe het verder gaat met het olieslagersgilde zullen wij bespreken in nummer TIEN.

Kritische snelheden in Oliemolens

(deel 1)

In De Utskoat van juni 1989 liet de Zaanse molenkenner Evert Smit als reactie op een artikel van Jaap van
Driel zijn licht schijnen over het verschijnsel spaken in oliemolens. Met dank aan de redactie van het Friese
molenblad nemen wij in deze en in de volgende OlieNOOT een gedeelte van de tekst over.
‘…Terecht schrijft Van Driel, dat de 6 stampers elk door 3 spaken gelicht worden. De beide voorslagheien
(slaghei en loshei) hebben inderdaad elk 2 lichten maar… de naslag-heien hebben hetzelfde aantal spaken
als de stampers, nl. 3 (dus niet 2).
Om nu op Van Driels onderwerp terug te komen: wat de kritische snelheid van de oliemolenwentelas betreft,
kunnen we stellen, dat deze overschreden wordt, zodra de molen gaat ‘spaken’. Bij spaken (werkwoord)
volgen de lichten of spaken elkaar zó snel op, dat de hei tijdens het na-stuiten geen tijd krijgt om néér te
vallen op de slagbeitel, maar halverwege zijn val alweer wordt opgepakt. Vuist en spaak komen dan elkaar
tegemoet en de ontmoeting is dan verre van zachtzinnig en brengt een onaangenaam bonkig geluid voort,
dat het beste wordt weergegeven als ‘oeng’!
Bij oliemolens met een normale overbrengingsverhouding gebeurde het vaak tijdens een stevige wind, dat
de naslaghei geen tijd kreeg om uit te stuiten. De hei gaf dan elke keer één klap op de slagbeitel, veerde
omhoog maar werd halverwege zijn tweede val alweer geschept door de volgende licht, om daarna opnieuw
op de beitel te vallen. En dan kwam de volgende spaak reeds. Elke oplichting leidde dus tot één klap op de
slagbeitel en één klap op de wentelasspaak. Geluid: ‘tok – oeng – tok – oeng, tok – oeng’ enz.
De ‘oeng’ ging je dan door merg en been…(Ik spreek uit eigen ervaring uit de jaren 1930 op De Koperslager
te Zaandijk.) Hier werd dus duidelijk de kritische snelheid overschreden. Om de kwaal te verhelpen kon men
in de eerste plaats gaan zwichten. Maar…soms kon ‘uitleggen’(dus iets méér zeil gaan voeren) eveneens
een remedie zijn. Bovendien kon tijdens het spaken de wakkerende wind zorgen voor een iets verdere
overschrijding van de kritische snelheid waardoor het spaken plotseling vanzelf ophield...’

Tims + olieslagers bijeenkomst
De gemiddelde abonnee zal misschien tussen de 50 en 75 molenboeken in de kast hebben staan. Als die
allemaal gelezen zijn dan wordt het lastig om meer informatie te vinden over de oliemolen. Behalve dan
natuurlijk door zelf olie te slaan en ervaringen uit te wisselen met anderen. Maar hoe zouden we nu meer te
weten kunnen komen over de details en de achtergronden van de olieslagerij?
Gelukkig zijn er nog mensen te vinden die oorspronkelijk onderzoek doen waardoor (voor ons nieuwe) feiten
bekend worden. Luisteren naar en vragen stellen aan deze mensen leidt tot meer inzicht.
Een zeer goede mogelijkheid hiervoor wordt geboden op zaterdag 28 oktober 2006 in verenigingsgebouw
‘De Schakel’ te Nijkerk. Dan wordt een dag georganiseerd door het TIMS en het olieslagersgilde met als
thema de olieslagerij.
Als voorbeeld van het gebodene lichten we even een tipje van de sluier op over hetgeen Frans Rutten zal
bespreken, (Zonder de andere sprekers te kort te willen doen overigens!):
Wat is er bekend over de inrichting van de grootste Zaanse oliemolens? En wat weten we over de
enkelwerks oliemolens? Een vogelvlucht met veel technische details uit het archief van de Vereniging De Zaansche
Molen. Welke mogelijkheden waren er om de productie op te voeren? Welke kennen we uit de praktijk? Hoe was
het oordeel uit de praktijk over deze molens? Tenslotte: van een os die boter ging bereiden, de inrichting van een
verdwenen motormolen nader verklaard.
Heel veel is er over oliemolens geschreven, maar veel zaken worden slechts terloops aangestipt.
Het tekeningenarchief van De Zaansche Molen biedt in veel gevallen een zeer uitgebreide
documentatie van deze zaken. Aan de hand van dit materiaal wordt een beeld gegeven van de
mogelijke inrichting van de zogenaamde ‘dubbele dubbele’ oliemolens. Zelfs in de natijd was er
nog een motormolen die een tweede dubbel werk kreeg. Deze inrichting was duidelijk geïnspireerd
op die van de dubbele dubbele windmolens, maar aangepast aan de motoraandrijving.

Programma themabijeenkomst: oliemolens 10.00-18.00 uur
09.45 Zaal open voor deelnemers aan themadag ‘oliemolens’.
Ontvangst met koffie.
10.00 Opening en korte inleiding door de dagvoorzitter
De dagvoorzitter is Ada Meurs, bestuurslid van het olieslagersgilde
10.10-11.15 Oliemolens in West-Vlaanderen door Herman Vanhoutte
De heer Vanhoutte zal ons meenemen naar de vele oliemolens die deze meest westelijke provincie
van Vlaanderen rijk was. Herman is zelf betrokken bij de reconstructie van oliemolen ‘De Grote
Macht’ te Moorsele.
11.15-11.30 Korte thee- of koffiepauze
11.30-12.30 Boerenoliemolens door Nico Jurgens
Boerenoliemolens onderscheiden zich in meerdere opzichten van hun grote ‘broers’. In deze
voordracht probeert Nico Jurgens door middel van een systematische bewerking van de weinige
beschikbare gegevens tot enkele voorlopige conclusies over deze verdwenen bedrijvigheid te
komen, die enig inzicht bieden in hun ontstaansgeschiedenis, verspreiding en toepassing.
12.30-13.45 Lunch
13.45-15.00 Oliemolens in Zwitserland en het Zwarte Woud door Heinz Schuler
De heer Heinz Schuler is voorzitter van de molenvereniging van Zwitserland en eigenaar van een
oliemolen. De interesse van de heer Schuler gaat met name naar oliemolens en heeft zich verdiept
in de wateroliemolens van zijn land en het Zwarte Woud.
15.00-15.30 Thee- of koffiepauze
15.30-16.30 Werken op en om de oliemolens in de Zaanstreek door Nico Maas
De heer Maas was werkzaam als molenmaker in de Zaanstreek en is zijn molenmakerscarrière
begonnen bij molenmaker Husslage. Hij kent als geen ander de Zaanse oliemolen. Hij zal verhalen
over zijn rol bij de diverse restauraties. Zijn verhalen staan bekend als kleurrijk met veel sfeer.
16.30-16.45 Korte pauze

16.45-17.45 ‘Sla dan zooveel goeden olie, als uw molen lev'ren kan.’door Frans Rutten
Frans Rutten heeft reeds meerdere malen voor TIMS een lezing gehouden. Zijn interesse gaat met
name uit naar industriemolens. Hij zal ons dit maal inleiden over enkelwerks oliemolens, de
gangbare dubbele oliemolen, molens met een extra naslag, dubbele dubbele oliemolens en tenslotte
de oliemolen ‘De Os’, die als motormolen ook een dubbel dubbel werk had.
18.00 Sluiting
Aanmelding
De deelnameprijs is vastgesteld op € 39. - per persoon. Mocht de hoogte van dit bedrag u weerhouden om
naar deze bijeenkomst te gaan dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie van De OlieNOOT.
Als gebruikelijk wordt zowel in de morgen als in de middag koffie en thee geschonken en een koffietafel
geserveerd en zijn tevens de organisatiekosten bij dit bedrag inbegrepen.
Aanmelding voor abonnees van De OlieNOOT in Nederland en Vlaanderen uitsluitend door melding
bij de Zwolse redactie van De Olienoot. Het verschuldigde bedrag gaarne overmaken naar het TIMS.
Bankrelatie voor Nederland en België: Postbank 6104927, t.n.v. TIMS NEDERLAND, R. Goosens,
a
Slootgaarderweg 10 , 1738 DC Waarland onder vermelding van Najaarsbijeenkomst.
Vlamingen kunnen eveneens op deze rekening betalen door gebruik te maken van internationale IBAN en
BIC codes: IBAN nummer: NL48PSTB0006104927 BIC-code: PSTBNL21
Na afloop van de themabijeenkomst is er gelegenheid tot gezamenlijk dineren in De Dolle Jonker (op eigen
rekening). In verband met de reservering willen wij dat graag van tevoren weten. Ook dit kunt u melden bij
de redactie. Wij bevelen deze dag ten zeerste en van harte aan en hopen op de aanwezigheid van veel
olieslagers.

In het najaar van 1999 organiseerde de afdeling Gelderland van het Gilde van Vrijwillige molenaars een
excursie naar Overijssel, waarbij ook De Passiebloem werd bezocht. Op de stellingzolder, me vergapend
aan het gaande werk, hoorde ik Ali, een rondleidster, zeggen: ‘je kunt op afspraak met Ada en Mark een
dagje olie slaan. Dat knoopte ik in mijn oren.
e
Onderstaand relaas is de weerslag van een 2 dag olieslaan, een maand na m’n eerste keer. Het was
bedoeld voor ‘Molenwereld’ maar is door ruimtegebrek nooit geplaatst. Sommige opmerkingen zijn door de
tijd achterhaald. Zo ging ik er destijds vanuit dat De Passiebloem een ex-Zaanse molen was en knoopte
daaraan de termen blote benen en geknipte nagels. Dit om te benadrukken dat het Zaanse termen zijn
(evenals burgemeester voor tempelbalk trouwens). Ook mijn opmerking over de kollergang, die te herleiden
is naar bij het commentaar bij Stoere Werkers van Evert Smit zou ik nu niet meer zo plaatsen, aangezien ik
daar nu mijn twijfels over heb. Je hoort die term op elke oliemolen gebruiken, ook in België en Duitsland.
Tenslotte: Nu bijna 7 jaar later kijk ik terug op een bijzondere ervaring op een bijzondere molen met
bijzondere mensen. Ik hoop dat jullie na het lezen van mijn verhaal een tikkeltje jaloers op me zijn.

Storm over Nederland en olie slaan op De Passiebloem

Jan Knegt

Al eerder ben ik als ‘leerling-olieslager’ bezig geweest in Zwolle. Bijna direct daarna is de afspraak gemaakt voor
een volgende keer. Het werd vrijdag 3 december 1999. De avond tevoren werd ik gebeld door de molenaar die met
me mee zou gaan. ‘Gaat het wel door? Er wordt zulk beestenweer verwacht! Een telefoontje naar Ada bevestigde
mijn vermoeden: 'moet kunnen. We zijn met 4 molenaars, waarvan 2 met meer dan 20 jaar ervaring. Als het te gek
wordt stoppen we gewoon!'
Gerrit-Jan, poldermolenaar te Waardenburg en ik (idem te Hellouw) zijn om 9 uur bij de Passiebloem. (Olieslaan is
mijn passie geworden). De molen staat op het zuiden, meer dan een veld uit de wind. De zeilen liggen in lijn, de
borden zijn er uit. Op deze ex-Zaanse molen mag je misschien zeggen: ze staat met blote benen en geknipte

nagels. In de schuur hoor je de wind te keer gaan, de molen zelf staat er onbewogen bij. Na de koffie en de eigen
gebakken speculaas waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt in verband met het weer: alleen kruien met
opgeschorte heien, wie er bij nood op de vangbalk gaat, gaan we aan het werk. De kantstenen worden in het werk
getrokken, de vang gelicht. Met een rustig gangetje komt alles in beweging. Op deze molen is vroeger nogal
vertimmerd, de kantstenen lopen optimaal bij de snelheid van het gevlucht van zo'n 40 enden. Voorlopig mag de
molen dus niet veel sneller draaien, eerst moet er genoeg zaad voor deze dag geplet worden. Normaal gaat er een
half loopje op het doodbed, vandaag krijgen de kantstenen een heel loopje onder zich (25 kg). Als voorzorg worden
de appelpotten in het voorslagblok gevuld met oud meel. Wil de molen te hard gaan, dan kunnen de stampers van
deze potten in het werk worden gezet. Voorlopig werkt ze in een rustig gangetje. Op deze stormdag is er een taak
meer te vervullen. Mark zal het weer in de gaten houden, terwijl Ada zich bemoeit met de uitleg van en het
toezicht op het ‘oliegebeuren' Ik heb me als steenknecht opgeworpen en zorg voor de stenen, terwijl Gerrit-Jan
uitleg krijgt over de handelingen van de blokmaalder ( degene die de heien bedient) Nu Mark veel boven is, zorg ik
ook voor het vuister, het brandt inmiddels, maar het moet wel blijven branden. Hierop moet straks het geplette
lijnzaad verwarmd worden tot+ 40 o. De rook van het houtvuur zoekt zich een weg omhoog door de molen. Als het
zaad genoeg geplet is gooi ik er een liter water bij. Even later is het eerste loopje klaar en de afloopbak wordt
ingeschakeld. Die werkt het meel naar de buitenkant, waar ik een schuif open trek, zodat het in de voorslagsmeelbak valt. Een kilo of 5 daarvan kan meteen het vuister op. Een nieuw loopje gaat intussen onder de kantstenen, 3
loopjes is voor vandaag genoeg. We zullen al het meel deze dag niet meer kunnen slaan, er zal wat over blijven voor
zaterdag. Als het meel op het vuister begint te dampen kan het in 2 bulen ( zakjes ven hennepdoek) tussen de
haren (planken van beukenfineer, vroeger van paardenhaar) in het voorslagsblok. De slaghei slaat op een wig
waardoor de bulen onder druk komen te staan en de lijnolie onder het slagblok in bakken loopt.
Gehoorbescherming is hier verplicht. Vroeger werden de 4 mannen van een oliemolen heidoof. Daardoor bleven
ze oliedom.

GEWELDIGE BUIEN
Tegen 11 uur komt Mark van de stelling: jongens we moeten stoppen, er komen een paar geweldige buien aan!
Haastig halen we het meel van het vuister, want anders zal het aanbakken als de molen stil staat en het roerijzer
op het vuister dus ook. De kettingen en de bliksemafleider gaan aan de roe. We benutten deze gedwongen pauze
met een extra bakje koffie. Dan barst de eerste bui in alle hevigheid los. Wind giert door de planken van de
schuur, regen kletst tegen de wand en de ruiten. Hier en daar lekt het een beetje. De molen blijft er onbewogen
onder. De barometer is sinds we hier vanmorgen waren zeer zichtbaar gezakt. Een drie kwartier later kunnen we
verder. Ik loop gelijk door naar de stelling en trek de vang los. Het gevlucht begint aarzelen achteruit te draaien!
Mark komt erbij, we kruien een eindje mee en proberen het nog een keer, nu wil de molen snel vooruit, de
kantstenen zijn nog niet klaar, dus dat mag ook weer niet. Een stukje terug dus. De hevige wind probeert de kap
verder te kruien dan wij willen. Verder regent het weer behoorlijk. Toch is dit een schitterende ervaring.
Tenslotte zijn we tevreden en gaan snel naar binnen.

Welhaast PROFESSIONEEL
Sinds 30 okt. 1998 wordt er op haast professionele wijze olie vervaardigd op het voorslagsblok. Van het
naslagsblok wordt de fundering vernieuwd, wat in januari 2000 is afgerond. Er zijn nieuwe ‘haren’ gemaakt naar
voorbeeld van de oliemolen in Rijssen, deze voldoen zeer goed. Met de bulen zijn meer problemen. Ondanks dat er
bij het naaien ervan goed wordt gekeken naar de schering en inslag van het hennepdoek ‘buiken’ ze toch door de
grote druk en kan de koekenjongen de koeken er haast niet uitkrijgen, de top van de koek smaller is dan het
midden. De gemeente Zwolle heeft de buurt van de molen de keuze gegeven: of de molen weg, of de bomen weg.
Het werden de bomen, waardoor De Passiebloem al bij windkracht 3 in staat is zaad te pletten onder de
kantstenen. (kollergang is een term uit de oliefabrieken) De voorslagskoeken worden verkocht aan een
kinderboerderij, de lijnolie vindt haar weg naar drie afnemers in de stad. Ada Meurs en haar man (ook molenaar)
Mark den Boer zijn de enthousiaste motor achter het weer opbloeien van De Passiebloem. Een team van
buurtgenoten en andere enthousiastelingen zorgen voor het vervaardigen van nieuwe bulen, het wassen van

ingeleverde flessen, het etiketteren van de schone flessen, het rondleiden op de molen, de koffie enz. enz. Nu na
meer dan een jaar zijn ze echter nog steeds in de experimentele fase, zoals ze dat zelf zien. Tenslotte heeft het
naslag al zo'n 70 jaar niet neer gefunctioneerd, en met de bulen zit het ook niet erg goed. In de periode voordat
ze begonnen en ook later zijn alle ander oliemolens langdurig bezocht en op enkele is stage gelopen.
MIDDAGPAUZE
Halverwege de middag is de storm op zin hevigst. De barometer is verder gezakt. Nu en dan kraakt de molen. Het
gevlucht ligt natuurlijk weer vast. Toch wil het niet echt aan de ketting trekken. We staan dan ook bijna dwars op
de wind. Als het ergste voorbij is moeten we bijna een veld kruien om weer behoorlijk wind te vangen, de storm is
nu bijna naar noordwest geruim en behoorlijk afgezwakt. De kantstenen zijn allang klaar, het wordt tijd om eens
wat meer omwentelingen te maken. Voor het vuister en de heien geeft dat niet, en ik als poldermolenaar zie ook
liever 70 enden. (dat haalt ze echter ook nu niet) Nog steeds draaien we zonder zeilen of borden. Pas om een uur
of 5 moeten de steekborden er echt wel in. De lucht klaart op, in het westen zijn nog wat lichte plekken in de lucht
te zien. De molen staat in het licht van de schijnwerpers lustig te malen. We gaan nog even door, maar om half 7
mag ik niet meer aan een nieuwe emmer lijnzaadmeel beginnen. Een pan erwtensoep verschijnt op het vuister ter
afsluiting van een enerverende dag. Zo moet het vroeger vaker zijn toegegaan op De Passiebloem. Een dag werken
(maar toen waren de dagen wel langer) voor 18 liter lijnolie, omdat er vaak gestopt moest worden door het weer.
Jan Knegt

Onderstaand bericht is een transcriptie van een artikeltje uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
Courant. Zulke tragische ongevallen zullen helaas vaker voorgekomen zijn. De verhalen erover bereikten
ons in 1998 – 130 jaar later – vanuit de Zwolse gemeenschap en dankzij de altijd attente Johan Bakker
konden we gericht op datum zoeken. De tekst op de plaats van de vraagtekens was helaas niet te
ontcijferen.

Zwolle, 25 augustus 1868- Gisteren avond,
omstreeks 6 uur, is in den molen ‘De
Passiebloem’ van de heeren Vischer en Gorter,
gelegen aan de Vecht alhier, een treffend
ongeluk gebeurd. Terwijl de timmerman Derk
ter Haar werkzaam bovenin den molen was,
werd in het benedenlocaal een knallend geluid
gehoord en het lekken van bloeddruppels.
Onmiddellijk de molen stilgezet hebbende
ijlde men naar boven en zag nu, dat ter Haar
met het hoofd tussen het drijfwerk was
geraakt, waardoor de hersenpan bijna
verbrijzeld en het hoofd half van het lijk
gescheiden was. De ongelukkige, die veel aan
duizelingen en ?????leed, was 60 jaren oud en

Koekenbrekers

MB

Hoewel het vaak niet direct tot de dagelijkse bedrijfsvoering van de oliemolens hoort is het toch wel eens de
moeite waard om het eens over koekenbrekers te hebben. In de tegenwoordig actieve oliemolens vinden wij
die namelijk regelmatig en af en toe gaan die dingen ook ter revisie
uit elkaar. Eenmaal uit elkaar genomen blijken ze dan op veel
manieren weer in elkaar te passen en wat is nu de goede wijze? Een
artikel uit De Molenaar geeft helderheid over de gedachtengang van
de ontwerpers en geeft de oplossing voor het bovengenoemde
probleem.
De functie van het apparaat is op niet mis te verstane wijze in de
naamgeving verankerd. Meer lijkt me daar ook niet over te zeggen.
Als we er vanuit gaan dat oliemolens al enige eeuwen in bedrijf zijn
dan staat voor mij evengoed vast dat men welhaast net zo lang het
probleem heeft dat de koeken te hard zijn voor het vee. Nu is de ene
koe de andere niet en ook onder varkens en kippen vind je
verschillen, maar over het algemeen worden de koeken, met name
ten behoeve van het kleinvee, gebroken alvorens ze gevoerd
worden. Uiteraard is er ook over dit onderwerp een boeiende studie
te maken die alle verschijningsvormen bestrijkt maar dat is niet de
strekking van dit artikel.
Zoals zo vaak vinden we ook hier weer houten machines die langzamerhand verstaald of verijzerd zijn
geworden. Steeds meer onderdelen werden van metaal totdat men uiteindelijk (nagenoeg) geheel
gietijzeren brekers ging vervaardigen. Een onderscheid valt te maken tussen brekers die op de

boerenbedrijven werden gebruikt en brekers die door de
(wind)mulders werden toegepast. In het eerste geval ging het vaak
om een ‘zelfgemaakt’ exemplaar dat door een plaatselijke
timmerman, uiteraard met behulp van de dorpssmid, in elkaar werd
gewrocht. Twee voorbeelden hiervan zijn te vinden in het
Nederlands openluchtmuseum te Arnhem (links NOM AA54177) en
op de Goudriaanse molen (boven, foto Andries van der Graaf). De
aandrijving geschiedde vaak op handkracht al is er wellicht hier en
daar een mechanisatie te vinden. In het tweede geval betreft het
brekers met meerdere assen en rollen, vaak voorzien van een
grove en een fijne vertanding. De aandrijving geschiedde
mechanisch op wind of waterkracht. Het product diende tot verdere
vermaling en werd later gemengd met andere grondstoffen. De
eeuwige strijd tussen de leverancier van de koeken en de molenaar
ging over eventuele schimmel en hoe dat van invloed was op de
1
prijs .
In verband met de wensen van onze grootste afnemer heeft de
maalploeg van De Passiebloem de brekerrollen uit de molen van
Kampen, de Olde Zwarver, omgebouwd tot een enkele breker op
handkracht. Het eerste prototype voldeed niet daar er geen
vliegwiel was aangebracht. In de tweede versie was voorzien van een oude schijf van circa 70 kilo en deze
werkt uitstekend. De verleiding is groot om deze breker aan te sluiten op het binnenwerk van de molen
hetgeen zeer eenvoudig kan geschieden door een riem van de wentelas naar deze schijf te leiden. Daar dit
in de historische situatie voor zover bekend nooit het geval is geweest zullen wij zo lang mogelijk weerstand
bieden tegen deze aandrang.

Haast iedereen kent wel de gietijzeren wieltjes met een vierkante
spiegel die naast elkaar op de as van een koekenbrekerwals zijn
geschoven. Ze werden door sommige molenmakers nog wel gebruikt
als gewicht of als grote onderlegschijf. Over hoe nu de verdeling van
de brekertanden moet zijn valt nog iets te lezen in een oude
2
molenaar . In essentie komt het hierop neer. Om te voorkomen dat de
koek op de brekertanden blijft dansen moeten de tandpunten als een
schroefgang over de omtrek van de wals zijn aangebracht.
Om met een serie identiek gegoten wieltjes een schroefgang te kunnen
bereiken is een slimmigheidje ingebouwd die je op het eerste gezicht
niet zou verwachten bij zo’n simpel voorwerp. De as van de wals is
vierkant en correspondeert qua grootte met de spiegel van het wieltje.
Op de omtrek van het wiel is een aantal tanden aangebracht dat een
veelvoud heeft van 4 plus of min 1. Het vierkante gat heeft tot gevolg
dat het wieltje op 8 verschillende manieren aan de as is te schuiven
hetgeen resulteert in 8 verschillende tandposities. Met enig puzzelen is
dan ook een schroefgang van tandpunten aan de omtrek te vormen
waardoor de koek tussen de walsrollen wordt getrokken. De
schroefgangen van een walsenpaar draaien tegen elkaar in en al
klepperend verdwijnt de koek hiertussen om eventueel nog door een
tweede walsenpaar met fijnere tanden tot brokken te worden
3
verpulverd. In een leerboek voor molenaars vinden we dat een wals met een lengte van circa 65 cm met
een diameter van ongeveer 23 cm en een snelheid van tussen de 120 en 200 toeren per minuut een
capaciteit heeft van 1500 tot 2000 kilo per uur hetgeen aan kracht 2 tot 3 PS vergt (1.5 tot 2.2 KW).
1.
2.
3.

Interview in 2004 met dhr. Kelderman, molenaar te Marle.
De Molenaar 1967 p. 406
Ich werde Muller, verdere gegevens onbekend.

Oliedom

JSB

Twee molenaars uit een zelfbewuste molenstreek kwam eens op een molendag op bezoek bij De Lelie (krap
18 meter vlucht) in het Zuid-Hollandse Kralingen. Daar begonnen ze gelijk af te geven op het formaat. ‘Wat
een klein ding, het lijkt wel speelgoed, onze molens zijn veel forser, dat waren tenminste echt grote molens
met fatsoenlijke 23 meter vlucht etc.
De molenaar van De Ster wees hen er fijntjes en
beleefd op dat Zuid-Holland oliemolens heeft gekend
met vluchten tot 27 meter die waarschijnlijk waren
uitgerust met dubbel-dubbel werk en heel wat
konden verstouwen.
Even waren chauvinisten uit het veld geslagen. Ze
herstelden zich met de opmerking: ‘ 27 meter, wat
een dwaasheid, dat kan nooit ergens goed voor zijn.
Wat hep zuks nou voor zin… ‘

Volgende maalmarathon aanstaande

MA

Tradities worden gemaakt door ooit met iets te beginnen en er niet meer mee op te houden. Zo zal er wat
ons betreft er in maart 2006 wederom een 48-uurs maalmarathon worden georganiseerd op De Passiebloem
in Zwolle. Het is de bedoeling om non-stop volle bak te gaan, al leert de ervaring dat je alles kunt
organiseren, behalve de wind.
Uit de eerdere afleveringen van 2 en 4 jaar geleden is al gebleken dat een oliemolen als De Passiebloem
‘los’ komt na een wat langere periode van intensief gebruik. De paar effectieve uren op een willekeurige
draaidag zijn daarvoor toch vaak onvoldoende. Na ongeveer een half etmaal van olieslaan zijn de
aangekoekte en deels uitgeharde olieresten verdwenen en is er sprake van een uiterst soepele machine
waarmee het heel anders en ook veel lichter werken is. Toch beperken wij de diensten tot 8 uur
aaneengesloten werken in plaats van de 16 uur die vroeger gebruikelijk was.
Uiteraard zijn alle lezers uitgenodigd om op ieder tijdstip van de marathon de sfeer te komen proeven. De
maalploegleden zullen echter persoonlijk worden uitgenodigd en ingedeeld. In voorgaande jaren was dit een
mengeling van collega olieslagers uit Drenthe, Overijssel, Noord-Holland , Gelderland en Brabant en leden
van onze eigen ploeg. Never change a winning team zullen we maar zeggen.
Brood wordt gebakken van mix uit de eigen winkel. Aan het einde van de marathon zal weer een
afsluitende maaltijd worden georganiseerd waarvoor onze plaatselijke topkok zal garant staan. De
definitieve datum zal allerwegen nog bekend gemaakt gaan worden.

Men zou geneigd zijn te zeggen dat ARBO niet alleen van de laatste jaren is na lezing van onderstaande
tekst. Het stuk is gevonden in het Historisch Centrum Overijssel. Oliefabrikant Reinders had kennelijk een
bezoek van de toenmalige arbeidsinspectie gehad. Hij kreeg de opdracht diverse veiligheidmaatregelen te
treffen, waaronder in De Passiebloem en De Roode Molen. Hiertegen maakte hij bezwaar waarop de
Minister de onderstaande beschikking deed uitgaan. Uit de inhoud kan de conclusie getrokken worden dat
de beide oliemolens zelden of niet werden gebruikt voor de olieproductie. Het geeft ook aan dat het hek rond
de steenspil van De Passiebloem er staat vanaf 1905 en dat zelfs daar een stuk petite histoire aan vast zit.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
Beschikkende op het beroep, ingesteld onder dagteekening van 21 maart 1905, door
de Fima Reinders & Co, olie- en lynkoekfabrikante te ZWOLLE, tegen het voorschift van den
Inspecteur van den Arbeid in de 7e Inspectie te ARNHEM, van 13 Maart 1905, No 4441/587,
voor zoover daarby gelast wordt zorg te dragen, dat uiterlyk 3 maanden na dagteekening
van het voorschrift:
In de lijnkoekenfabriek ‘EXCELSIOR’enz. enz.;
Dat op de olieslagery en lynmeelmalery de ‘ROODE MOLEN’ gelegen aan de Nieuwe
Vecht P No 158,
1e enz.
2e. het spoorwiel bij de trap door een stevig hek of schot is beveiligd.
3e.enz.
5e. de riem van de zaadpletter is ondervangen met een planken goot.
6e. enz.
7e. de slag- en losheien zyn voorzien van een veiligheidsinrichting volgens aangegeven
model.

Dat op de olieslagery en lynmeelmalery ‘de Passiebloem’ gelegen aan de Nieuwe
Vecht P No 152
1e. enz.
2e. de toegang tot den wentelas by de doorgang is afgesloten en de kamraderen geheel zijn
omkast;
3e. de kamraderen op de andere zijde van den wentelas zyn omkast;
4e. het verticale spoorwiel en de steenspil zijn beveiligd door het plaatsen van stevige
schotten van minstens 1 Meter hoogte;
5e. de slag- en losheien zijn voorzien van eene veiligheidsinrichting volgens aangegeven
model.
Overwegende, dat appelante verzoekt de bovenomschreven beveiligingen niet te
behoeven aanbrengen, daar de windmolen ‘de Roode Molen’ en de molen ‘de Passiebloem’
(over de laatste acht jaren hebben zy misschien slechts gedurende 50 dagen dienst gedaan
als oliemolen) alleen gebruikt zullen worden voor het fabriceeren van lynmeel en de
bovenvermelde wentelassen, wielen, heien, enz. niet weer in werking zullen worden
gebracht;
Overwegende verder:
dat uit een nader ingesteld onderzoek is gebleken, dat de molens ‘de Roode Molen’ en ‘de
Passiebloem’ in de laatste jaren byna uitsluitend gebruikt werden tot het malen en builen
terwyl de inrichting tot olieslaan slechts by uitzondering in gebruik kwam (laatstelyk in
1904 gedurende iets langer dan een week wegens buitengewone drukte in het bedryf en het
in ongereede raken van een installatie in eene andere oliefabriek van appellante);
dat alle, in het bovenvermelde deel van het voorschrift van den Inspecteur van
den arbeid genoemde, machinedeelen van beide molens stil staan, indien er alleen
gemalen en geen olie geslagen wordt, behalve de sub 4 e van de voorschriften
betreffende ‘de Passiebloem’ genoemde steenspil, die ook voor de malery in beweging is;

dat de beschutting van den steenspil absoluut noodzakelyk is, daar deze zware
houten as door een vloer heengaat en van verschillende uitstekende spieën enz. is
voorzien;
dat de beveiliging van de overige machinedeelen, genoemd in het voorschift
betreffende de ‘Roode Molen’, sub 2 e. 3 e, 4 e en 5 e. alleen dàn noodzakelyk is wanneer
de wentelas in beweging wordt gebracht;
Gezien de Veiligheidswet, alsmede het Koninklyk Besluit van 7 December 1896 (Stbl. No 215), laatstelyk
gewijzigd by dat van 16 Maart 1903 (Stbl. No 84);

HEEFT GOEDGEVONDEN:
het voorschift door den inspectuer van den arbeid in de 7e Inspectie te ARNHEM, onder
dagteekening van 13 Maart 1905, No 4441/587 gegeven aan de Firma Reinders en Co, olie- en
lynkoekfabrikante te ZWOLLE, te handhaven, met dien verstande echter:
a. dat sub 4 e. van het voorschrift betreffende ‘de Passiebloem’ aangegeven
beveiliging van de steenspil door het plaatsen van stevige schotten van ten minste 1
Meter hoogte, moet zyn aangebracht binnen veertien dagen na den datum dezer beschikking;
b. dat de beveiligingen van de overige machinedeelen, zls zyn aangegeven in het
voorschrift betreffende de ‘Roode Molen’, sub 2 e, 5 e, en 7 e. en in dat, betreffende de
‘de Passiebloem’, sub 2 e, 3 e, 4 e en 5 e. alleen dàn moeten zijn aangebracht wanneer de
wentelas in beweging wordt gebracht en dat, zoolang deze wentelas buiten werking is, ze
onwrikbaar vast moet zyn gezet.
Afschrift dezer beschikking zal worden gezonden aan den Inspecteur van den
arbeid in de 7e Inspectie, te Arnhem en aan den Burgemeester van Zwolle.

’s Gravenhage 10 juni 1905
get Kuyper.
Overeenkomstig het oorspronkelyke
De Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken

Pieter Kaat vond in de vorige Olienoot aanleiding om de relatie tussen de proefmolen en het laboratorium
nader te beschouwen.

De proefmolen als bedrijfslaboratorium

Pieter Kaat

In de molenliteratuur en met name die met betrekking tot de oliemolen kan je nog wel eens lezen dat er een
relatie wordt gelegd tussen de proefmolen en het bedrijfslaboratorium. Kort gezegd wordt daarbij min of
meer beweerd dat de windoliemolen destijds nog werd aangehouden om als bedrijfslaboratorium de
stoomoliefabriek ten dienste te staan. Ik noem als voorbeeld:
− het certificaat van deelname in oliemolen de Bonte Hen
− de speciale uitgave van de Windbrief over de restauratie van de Bonte Hen
− recentelijk in de Olienoot nummer 7, pagina 229 (citaat) je had toen geen laboratorium dus dat moest
allemaal maar zo’n beetje gaan, he. (einde citaat)
Op p. 237 (olienoot nummer 7) wordt Husslage aangehaald zij het alleen over de proefmolen. In zijn boek
Windmolens, Zaandijk, ( 1965) pag. 10 beschrijft Husslage de situatie van voor de z.g. verstoming. Het
olieslagerscontract 1727 had een aantal molens aangewezen om zuiver proefondervindelijk vast te stellen
hoeveel olie en koeken een bepaald monster van een bepaalde partij zaad opleverde (zie verder tussenkop
1). Waar het mij om gaat is de directe relatie die gelegd wordt tussen proefmolen ‘als bedrijfslaboratorium
voor de stoomoliefabriek’. Naar mijn mening is de stelling feitelijk en historisch onjuist. Het hebben van een
windoliemolen naast de stoomoliefabriek had een andere, meerduidige functie. Met kracht van
argumentatie wil ik mijn stelling onderbouwen.

1

1. Je had toen geen laboratorium
Wellicht wordt bedoeld dat het betreffende bedrijf toen nog geen laboratorium had, dat kan. Het laboratorium
als zodanig, waarin op microniveau ‘de geheimen van de natuur aan haar wordt blootgelegd’ is evenwel
e
e
eeuwenoud. De chemie als wetenschap dateert uit de 17 - 18 eeuw
Eeuwen voor onze jaartelling had de toegepaste chemie al een hoge vlucht genomen en kon men o.a.
2
verfstoffen, zeep, cosmetische stoffen, zouten en zuren bereiden .
e
In de 19 ging men zich bezig houden met het veredelen van vetten. De Fransman Michael Eugene
Chevreul (1786-1889) geldt als grondlegger van de vetchemie. Zijn onderzoeken naar de samenstelling en
3
eigenschappen van vetten gaven de grote stoot tot deze aparte wetenschap .
‘Rechts daarvan een huisje waarin de jubilaris het eerste laboratorium stichtte. Daar experimenteerde de
4
heer T.Duyvis EGz zelf op bescheiden schaal’ .
Het mag toch duidelijk zijn dat met deze mate van wetenschap de proefmolen - om vast te kunnen stellen
hoeveel olie een bepaalde partij zaad zou opleveren – niet nodig was; noch dat hij als bedrijfslaboratorium
kon of moest functioneren.
2. een andere bedrijfsfunctie van de proefmolen
In de bedoelde functieperiode bestond de proefmolen dus naast de stoomoliefabriek. Deze periode kan je
stellen tussen 1852 toen de stoomoliefabriek ‘de Liefde’ als eerste in zijn soort werd gesticht en uiterlijk 1917
toen molen ‘de Poelsnip’ waar als windmolen het langst het olieslaan werd uitgevoerd, werd stilgezet. (Voor
de Zaanstreek was De Liefde wellicht de eerste. J.S. Bakker schrijft in Molenwereld 95 van juli/augustus
2006 op p. 268 dat in Groningen reeds in 1837 een stoommachine wordt ingezet. MB)
Je zou dan kunnen denken dat elke stoomoliefabriek ook een proefmolen had. Dat is wat de Zaanstreek
betreft niet overeenkomstig getuige de tabel op de volgende pagina.

Staat der Vereeniging tot onderlinge verzekering tegen ongelukken aan werklieden op olieslagerijen
aan de Zaan van 15 mei 1898 tot 15 mei 1899

FIRMA

OLIEMOLEN:

STOOMFABRIEK:

Crok en Laan
Duyvis
Adr. Honig

De Bonte Hen (verkocht 1927)
De Poelsnip (1917 stilgezet)
Het Pink (verwerkte in 1926 al
jarenlang cacaoafval)
De Wind
Het Oude Bonte Kalf
De Bakker
De Hoop (gesloopt 1899)
Het Fortuin (gesloopt 1901)

De Engel
De Zaan
Het Hart

Claas Honig
P.H.Sijpestijn
Wessanen en Laan

De Kroon
De Vrede
De Tijd

Andere fabrikanten hadden evenwel geen molen meer:
FIRMA
Bloemendaal en Laan
Prins
Crok
Honig en Koning
C.Smit
(er waren in 1898 nog 54 windoliemolens aanwezig)

STOOMFABRIEK:

De Toekomst
De Liefde
De Wachter
Wilhelmina
De Reus

Wessanen en Laan had in 1895 naast stoomoliefabriek ‘de Tijd’ dus nog in bedrijf de molens ‘De Hoop’ en
‘Het Fortuin’ Gezien de grote problemen die men had met de stoomfabriek, het breken van heien,
5
wentelassen etc. zullen deze molens eerder gediend hebben ‘voor de zekerheid’ dan als proefmolen .
Trouwens twee proefmolens voor 1 firma?????
De werkelijke bedrijfsfunctie was, beredeneerd een andere. Deze redenatie is mede bepaald door mijn
ervaring op ‘De Bonte Hen’.
Wij kennen diverse soorten zaad. Elke soort kent diverse rassen die in diverse landen onder diverse
omstandigheden (klimaat, bodemgesteldheid etc.) geteeld worden. Door deze diverse variaties is bekend dat
geen partij zaad identiek is aan de vorige of andere partij. Dit feit impliceert dat zowel vet- en
vochtpercentage kan verschillen maar ook de verwerkbaarheid tot meel. Ik heb dat in de praktijk meerdere
keren meegemaakt. En daarmee komt volgens mij de functie van de proefmolen naar voren. Het vet- en
vochtpercentage zal in het bedrijfslaboratorium bepaald zijn (zie tussenkop 1) maar de vraag: ‘hoe laat de
partij zich vermalen’ wordt door de molen beantwoord. (Waarmee de molen dus functioneerde als
proefwerkplaats voor het bedrijf en het laboratorium ondersteunt MB.) Dat is op (laboratorium) microniveau
niet of onvoldoende te bepalen.
De stoomoliefabrieken werkten nog als de windmolen d.w.z. met heien, vuisters, stampers en kantstenen.
Alleen de wind was vervangen door stoomkracht. Het waren grote bedrijven die grote hoeveelheden zaad
verwerkten. De in 1888 opgerichte stoomoliefabriek ‘het Hart’ versloeg met 2 voorslagen en 4 naslagen 62,5
6
ton zaad per week .
In zo’n groot productiebedrijf is het vermalen van een proefpartij ondoenlijk; het productieproces zou te veel
verstoord worden. In 1880 werd voor het eerst een ander perssysteem ingevoerd (bij Duyvis) het z.g. AngloAmerikaanse (AA) systeem. De fabriek had een capaciteit van ca. 100 ton in de week en men verwerkte
5
hoofdzakelijk lijn- en koolzaad . Andere fabrikanten volgden snel maar voor het vermalen bleef men gebruik
6
maken van kantstenen . Het productieproces oliemolen – oliefabriek was alleen nog a.h.w. met elkaar
verbonden door de kantstenen. Want: ook al stonden de hoeveelheden zaad die verslagen werden in de
stoomfabriek in geen enkele verhouding meer:

‘…toch kon men het zonder de windmolen nog steeds niet stellen en haalde de Tijd steeds eerlijk 15 kan
6
minder als met de windmolen …’
3. het maalproces
Wij weten allen dat de olie in gestolde vorm in cellen zit welke
cellen als geheel een zaad vormen. Het maalproces heeft tot
doel deze cellen/kernen open te breken zodat de olie
bereikbaar wordt. Het maalproces is dan ook zeer essentieel
en bepaalt in hoge mate het rendement. Het maalgoed moet
goed doormalen zijn en steeds voldoende poreus. Te kort
malen laat te veel zaad heel; te lang malen levert pap op. De
conditie van de kantstenen, de legger, de soort zaad maar
vooral de wind zijn mede bepalend. De wind echter was niet
van toepassing voor de stoomfabriek en geldt dus als nadeel
voor de windmolen!!!. Door de enorme toename van de
productie bij het in gebruik nemen van de AA-persen konden
de kantstenen ‘het niet meer bijhouden’. (In 1895 ging
Wessanen en Laan over op hydraulische persen en in 1897
Crok en Laan). Er werd geëxperimenteerd met nieuwe
pletwalsen de z.g. 5-rollenwals. Het voordeel bovendien was
dat dit een continu-systeem is in tegenstelling tot de
kantstenen als charge-systeem. Daarmee verviel de laatste
binding met de windmolen. Er bleef geen enkele
bestaansreden meer over voor de windmolen om
proefondervindelijk de stoomfabriek terzijde te staan.
Uit: catalogus Frans Smulders p.44

4. statusfunctie van de windmolen
Wie de respectievelijke briefpapieren van de Zaanse industrieën uit die periode beziet (overigens grafische
wondertjes op zich) zal het opvallen dat naast het tonen van de fabrieken ook windmolens staan afgebeeld
die samen met ‘Anno zoveel’ als het ware de respectabiliteit van het bedrijf uitstralen. De fabriek was
gevestigd, bezat reputatie en kon terugvallen op jarenlange ervaring.
Op 8 mei 1913 trouwde T.Duyvis Egz met M.J.C. Boekenoogen. Oliemolen ‘de Poelsnip’ stond lang in ‘volle
tooi’. De reputatie van de windmolen ging zelfs zover dat de koeken van de z.g. automaten van de
stoomfabriek volledig werden nagemaakt naar die van de windmolen; niet alleen de vorm ook het patroon
5
van het weefsel van de buul werd nagebootst . Hoe indrukwekkend was het om ook nog een echte
windmolen te hebben.
5. de sociale functie van de windmolen
In het boek de strijd om de Eenhoorn van Cor Bruyn wordt op indringende wijze de overgang van het
windbedrijf naar de stoom beschreven. Een jarenlang verbondenheid met de molen ondanks ‘als zijn
grilligheden’ en 16-urige werkdag was niet inwisselbaar voor de zekerheid van de stoomfabriek. Ik heb dat
zelf uit de mond van mijn oom Jacob Kaat (1895-1984) mogen vernemen. Hij heeft als olieslager gewerkt op
‘de Koperslager’ en op ‘de Bonte Hen’ en daarna op de vertoomde ‘de Veerschuit’. Hij vond het meer dan
vreselijk. ‘Door het hoge en monotone tempo viel ik bijna in slaap; nooit eens variatie of een slappe wind’.
Bekend is dat vele molens aan de blokmaalder ‘voor weinig’ werden overgedaan zodat zij als ‘pettenbaas’
verder konden. In hoeverre deze sociale functie in altruïstische zin heeft doorgewerkt zou nader onderzocht
moeten worden. Het is niet ondenkbaar dat het aanhouden van een windmolen ook om deze reden gedaan
werd. ‘Het ontzien van het oude personeel om reden van het jarenlange, trouwe dienstverband’.
6. conclusie
Op grond van argumenten is het aannemelijk om te stellen dat het aanhouden van een windmolen om
andere of meerdere redenen werd gedaan dan om reden van ‘bedrijfslaboratorium’.

Indien voor de molen daarin nog een functie was toebedeeld dan zal die liggen in het vermalen van het zaad
als ‘proef’. De Zaanse fabrikanten noemden zich ‘koopman’ en zelden ‘fabrikant’ ondanks dat vroeger al de
windmolen ‘fabriek’ werd genoemd. (In 1970 noemde de directie van Duyvis zich nog koopman.) Het
handelen was het zout in de pap.
Hoe nuttig was dan de windmolen om kleine, incourante partijen te verwerken van diverse soorten zaden om
die vervolgens ‘te kunnen verhandelen op de beurs’. Toch iets anders dan die enorme hoeveelheden olie en
koeken van één of twee soorten zaad. Tenslotte hadden vele fabriekseigenaren hun vader op zijn wekelijkse
bezoek aan de windmolen destijds als kind mogen vergezellen. Zij waren de geur van brandende turf nog
vast niet vergeten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Olienoot 7 / 2005 p. 229 derde alinea
K.Woudt e.a. Zaans woordenboek Zaandijk 1971 p. 348 e.v.
Grote Winkler Prins, Amsterdam/Brussel 1968 p.312 e.v.
dr ir J.v.Loon, De technologie der vetten, Den Haag 1952 p.14
Uit de oude doos, Koog aan de Zaan 1959, p.3 e.v. (speciale uitgave n.a.v. het 50-jarig bedrijfsjubileum van de heer T.Duyvis
EGz.)
R.Laan, Wessanen’s Koninklijke Fabrieken 1765-1940, Wormerveer 1940 p.98 e.v.
K.Woudt e.a. Encyclopedie van de Zaanstreek, Wormerver 1991 p.311

Op zien Zwols
Werkend aan De OlieNOOT kom ik (MB) nog wel eens teksten tegen die in een voor mij vreemd dialect zijn
opgesteld. Hoe dat voelt zullen veel lezers kunnen ervaren bij het doornemen van het onderstaande. Uit het
archief is een Zwolse tekst opgedoken waarin enerzijds een stukje couleur locale wordt opgedist en
anderzijds de noden van de arbeidersklasse niet worden verheeld. Ik wens de niet-oostelijke lezers veel
succes met de vertaling. Wellicht is het handig om te weten dat Zwollenaren de letter h niet gebruiken. Maar
in woorden met een ch in het midden of aan het eind, zoals bijvoorbeeld ’s nachens (’s nachts) en wachtied
(wachttijd), blijft de letter h van kracht. Let op. Bij woorden waar de ch aan het begin van een woord staat,
bijvoorbeeld bij skrieven (schrijven) en skitteren (schitteren),verandert de ch in de letter k.
Voor vertaalhulp: mail de redactie. Helaas is de oorspronkelijke auteur ook daar niet bekend. Voor de
correcte Zwolse spelling heeft Minke Kraaijer zorg gedragen.
Ik wol ’t effen ebben aover de märresjosee en de staking bi’j de ölliefebriek van Reinders. Een staking die,
a-k ’t goed ebbe, veur in de därtiger jören ef plaatsevunnen. Bi’j die ölliefebriek Reinders wieren toen ook
nog veekoeken emaakt. ‘t Is now Golden Wonder.
Tiedens die staking waeren wi’j onderweg naor skoele maer toen wi’j langes de febriek en wollen, kwamp ter
een grote märresjosee op ons of. IJ zei: ‘Jonges, jullie mutten een andere weg nemmen. Ie mag ier niet
langes want der is een staking uutebröken. ‘t Is völste gevöörlijk.’ Toen bint wi’j een entien terug-elopen,
aover ‘t smalle bruggien bi’j de mölle de Passiebloeme, wöör ook een pliesie ston, en vandöör deur een
stukkien weiland en naor de Vondelkade.
‘s Aovends bint wi’j maer aover de Rooie Uzenallee naor uus toe egaon en bint wi’j een ele tied niet meer
aover de Boerendanserdiek egaon. Die staking ef lange eduurd.

Op een mörgen zaggen wi’j een eel stel kerels ankommen op de fietse met veur en achter märresjosees,
ook op de fietse en met ‘t geweer op de rugge. Die kerels op de fietse wieren deur de stakers onderkroepers
enuumd, euren wi’j later.
Now was ‘t een soort oorlog ewörren. Die onderkroepers wieren deur de stakers met stienen egooid. De
chauffeurs van de vrachwaegens van Reinders zatten achter gepantserd glas. Die vrachwaegens waeren
olde Engelse legerwaegens met massieve banden. De wielen wieren met een dikke (fietse)ketting
an-edreven. Bi’j de febriek was toen gieniene meer veilig. Ook op de Vlasakkers niet. En bi’j de algemene
begraafplase op de Meppelerweg mos ie ook niet kommen want dan a-j kans dä-j een stuk dakpanne op
oew teste kregen, anders wel een bakkeie.
Uuteindelijk ef die staking niks op-elèverd. Zie ebben der gien stuver bij ekrègen. De meesten konnen toen
wel teruggekommen.
A-j gien wärk adden in die tied, a-j gien stuver te makke, a-k aoste ezegd. Dan ko-j alle daegen gaon
stempelen. Ik zie ze nog zo staon in de Lommerdstraote, ele ri’jen.
Now gaon wi’j ’t ebben aover dät bruggien bi’j die mölle de Passiebloeme. Dät bruggien was ter op emaakt
dät ter een melkwaegentien aover-en kon.
Dät bruggien aover de Ni’je Vechte bi’j de kop, vlakbi’j de mölle de Passiebloeme, die der now nog veur de
show stiet maer toen nog volop in wärking was. Aover dät bruggien kon pesies zo’n melkwaegentien wöör
drie köpperen bussen op stonnen, wat veerkantig en op-eslöten in twie richels. Dät waeren ele mooie
waegenties wöör de boeren met de stad ingongen umme melk te venten.
Tot zover het relaas van de onbekende scribent.

Ölmühlen und wissenschaftliche Freude (oder Trübnis)

Nico Jurgens

In zijn artikel ‘Ölmühlen’ in OlieNOOT 8 merkt MB op dat het heel leerzaam was om te zien hoe het museale
bouwwerken vergaat als ze minutieus worden onderzocht, gedocumenteerd en gedemonteerd. Nu weet ik
niet welk uurtarief mijn Duitse collega’s vragen, maar ik droom er wel eens van dat ik opdracht krijg om een
molen te onderzoeken voor een bedrag ter grootte van 5% van de restauratiekosten. Van een dergelijk
comfortabel percentage zou ik bij wijze van spreken de moleculen van het hout kunnen tellen. Ik vrees dus
dat die gebouwen in het Freilichtmuseum Hessenpark er zonder wetenschappelijk onderzoek óók niet
hadden gestaan, en dan hadden we helemaal niets meer geweten.
Ook merkt hij op dat de museummedewerkers weinig konden vertellen over de spreiding en de ontwikkeling
van de olieslagerij in Duitsland, evenals over
de herkomst van de zaden en het verbruik van
olie. Blijkbaar is er ondanks alles toch nog te
weinig onderzoek gedaan, maar daar hoeven
deze medewerkers zich niet voor te schamen,
want wij geven als ‘molenlanders’ nu niet
direct het goede voorbeeld. Dat blijkt al uit de
vraag over de ontstaansgeschiedenis van de
term ‘kollergang’.
De olijfoliemolens in de Klassieke Oudheid
werkten met kantstenen. Vaak was er een
enkele kantsteen, maar kollergangen met
twee kantstenen kwamen ook voor. Bijgaande
foto werd door mijn zus gemaakt in Glanum
(bij St. Rémy de Provence) van een opgraving
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van resten uit de Gallo-Hellenistische tijd (2 - 1 eeuw vóór Christus) en de Gallo-Romeinse tijd (eind 1
e
eeuw vóór Chr. - 3 eeuw na Chr.). Doordat de restanten uit beide tijdperken hier broederlijk door elkaar
liggen, is niet met zekerheid vast te stellen uit welke periode de gefotografeerde kollergang dateert, maar
e
toch zeker niet later dan de 3 eeuw. Het is dan niet precies op een jaar te zeggen, maar het was toch in elk
e
geval ruim vóór Cornelis Corneliszoon. De olijfoliemolens rond de Middellandse Zee werkten tot in de 20
eeuw met kollergangen.
Er is volstrekt geen onderzoek gedaan naar het tempo waarin, en de wegen waarlangs de kollergang in de
Nederlandse oliemolens terecht is gekomen. Yves Coutant maakt in zijn voortreffelijke doctoraalthesis geen
melding van stenen in middeleeuwse Vlaamse oliemolens. Op dit moment zijn me geen oude vermeldingen
bekend van pletterstenen in Vlaanderen; misschien werden ze daar niet eerder dan in de achttiende eeuw
toegepast. Op het steenwiel van de slagmolen van Ellikom staat het jaartal 1702. Zonder kollergang geen
steenwiel. Hopelijk lezen onze Vlaamse oliemolenvrienden dit en kunnen ze mij de mond wassen. Het
oudste jaartal op één van de kantstenen van de oliemolen op de Heuvel bij Moergestel is 1612. Dat is dan
wel 15 jaar na CC, maar Noord-Brabant was toen nog Spaans. Het is dan moeilijk voor te stellen dat de
kollergang zuidelijker niet bekend was. Die rosmolen op de Heuvel werd al vermeld in 1564, maar of er toen
al een kollergang was, vermelden de bronnen niet.
In zijn werk ‘Molens Mulders Meesters’ vermeldt Herman Hagens op pagina 270 bij de stadsmolens van
Zutphen: ‘gegeven voor twee molenstenen daer een comen is op die watermolen ende een op die oliemolen
…’ (1400/01). Eén molensteen op een oliemolen? Met de onvolledige kennis die ik van middeleeuwse
oliemolens heb, lijkt me dit toch een kantsteen of een ligger van een kollergang, temeer daar in 1547-1548
‘oly muelle steenen’ blijkbaar tot de normale uitrusting van de Oostendorper Molen bij Haaksbergen lijken
te behoren (pagina 427). Als in de herstelrekening van de stadsmolens van Zutphen één steen genoemd
wordt, zullen de andere er waarschijnlijk al eerder geweest zijn. Cornelis Corneliszoon komt dan twee
eeuwen later nog eens aankakken met zijn kollergang. Of interpreteren we zijn octrooi verkeerd, en waren
kollergangen ook al bekend in Holland, maar op dat moment nog niet in windmolens in Holland? (Met mijn
onderzoek naar Het Haantje in Weesp ben ik al aan het proberen deze laatste poot postuum onder de

stoel van CC vandaan te zagen). Bernet Kempers vraagt zich (op pagina 77 van zijn boekje Oliemolens) af
wat er bedoeld wordt met het slaen ende malen van diverse oliehoudende zaden in de Leeuwarder
windoliemolen in 1566.
Hoe dan ook lijkt de kollergang bij zijn reis naar Holland de Zuidelijke Nederlanden te hebben overgeslagen.
Wijzen de vermeldingen in Zutphen en Haaksbergen wellicht op een weg via onze oosterburen? Daar zou
het dominicanenklooster van Eisenach in de elfde eeuw een oliemolen gehad hebben, en ook in Erfurt zou
toen een oliemolen bestaan hebben, dus al twee eeuwen vóór de oudst bekende vermeldingen in Brabant
en Vlaanderen (respectievelijk 1265 en 1270). Details van de werktuigen van deze vroege oliemolens zijn
niet bekend.
Alle mij bekende Duitse oliemolens in het grensgebied met ons land werkten (in elk geval op het laatst) met
kollergangen. Dateringen zijn mij daarvan niet bekend. In het Ölmühlenmuseum in Bad Salzkotten (oostelijk
Nordrhein-Westfalen) wordt het raapzaad gekneusd door middel van een kollergang. De oliemolen van
Berschweil (Saarland) heeft een kollergang. Rolf Reisener behandelt de kollergang in Der Mühlstein 2003
nummer 2. Daarin begint hij met de vermelding van een oliemolen in Heusweiler (Saarland) uit 1770 waarin
een kollergang (van zandsteen) aanwezig is. Foto’s bij dat artikel tonen de als ‘Denkmal’ opgestelde ligger
en kantsteen (er zou er één ontbreken) in Kollmar an der Elbe (Schleswig-Holstein) die afkomstig zouden
zijn uit een oliemolen. Over de introductie van de kollergang in Duitsland maakt hij ons niets wijzer.
De oliemolen van Weinsheim (Rheinland-Pfalz) heeft een kollergang. De molen van Kappel-Grafenhausen
(Zwarte Woud, Baden-Württemberg) heeft een kleine kollergang met één kantseen. Die van Pockaut uit
1783 (Sachsen) heeft een stamperblok en een oliebank met horizontale wiggen. Buiten die molen staat het
stamperblok van de oliemolen van Mildenau opgesteld. De oliemolen van Zschornegosda (Brandenburg)
werkte eveneens met een stamperblok en een oliebank met horizontale wiggen. Zij nog vermeld dat Gielau,
waar de molen in het Freilichtmuseum Hagen vandaan komt, in het oostelijke puntje van Niedersachsen ligt
en dat die molen dus niet representatief is voor Westfalen.
Dit zeer onvolledige snel bij elkaar geharkte lijstje geeft al het beeld dat kollergangen algemeen waren in het
westen van Duitsland, terwijl in het oosten stampers algemeen waren. Springen we de Zwitserse grens over,

dan zien we dat de oliemolen van Böttstein (Aargau) werkte met een kollergang met één kantsteen, evenals
die van Münsingen (Bern).
Zou het misschien zo zijn dat het principe van de kollergang via de Rijn verspreid is? Zoals de torenmolen
via de Rijn van het oosten naar het westen ging, en de wipmolen van het westen naar het oosten? En als dat
zo zou blijken te zijn, ging de verspreiding van de kollergang dan van zuid naar noord of omgekeerd? De
toepassing van kollergangen met een enkele kantsteen in het Zwarte Woud en in Zwitserland lijkt toch
eerder op mediterrane invloed te wijzen, en dan rijst het vermoeden dat de verspreiding van de kollergang
noordwaarts ging, om tenslotte via een boog zuidwaarts in Vlaanderen terecht te komen. Verspreiding via
Zwitserland en Duitsland zou de term ‘kollergang’ in elk geval wat begrijpelijker maken. Vergelijking van de
stenen in Glanum met die in Vlaamse oliemolens wekt de indruk dat er in de loop der eeuwen een
ontwikkeling was om de diameter van de ligger steeds kleiner te kiezen, terwijl die van de kantstenen steeds
groter gekozen werd. In Vlaanderen bereikte de diameter van de kantstenen een dusdanige grootte, dat
spatlappen nodig waren om het van de stenen afvallende meel binnen de kuip te houden.
Zullen we eens beginnen zélf onderzoek te gaan doen? Ik weet in Nederland wel een paar oliemolens die
nog nooit onderzocht zijn, en in archieven wachten vast ook nog wel een paar intrigerende documenten.
Met excuses aan al diegenen die wanhopige pogingen doen om de historie haar geheimen te ontfutselen.
Naschrift MB:
Mijn opmerkingen in het bewuste artikel hadden geen diepere bedoeling dan te wijzen op de tragiek van het
resultaat van een plan dat kennelijk te groot was voor de beschikbare financiën. De werkwijze: eerst goed
onderzoeken en dan pas restaureren’ is in mijn ogen juist, waarbij achteraf nog eens een verantwoording
van de keuzes en de afwijkingen moet worden vastgelegd. In dat verband is het mij een raadsel waarom
(bouw)historisch onderzoek niet vanzelfsprekend is voorafgaand aan iedere restauratie en de opstelling (of
is het onmacht) van de rijksdienst tot nu toe bevreemdt mij dan ook in hoge mate*. Ik zou het enorm
toejuichen als de diverse molendeskundigen via de molenbladen of anderszins meer inzicht zouden geven

in de achtergronden en de diepere bedoelingen van de keuzes die gemaakt worden zodat deze ook door de
‘gewone man’ te begrijpen en te verklaren zijn.
Wellicht moet ik mijn zegeningen tellen maar De Passiebloem is enige malen ingrijpend gerestaureerd en
jammer genoeg daarbij ook ‘bezemschoon’ opgeleverd. Nog kom ik onderdelen tegen waarvan het gehalte
eikenhout zich beperkt tot de laag beits die erop zit. Eronder zit wat anders, minders ook…
Helaas wist de betreffende museummedewerker ons geen nadere gegevens te verstrekken. Waarschijnlijk is
de verbinding tussen de wetenschappelijke staf en de uitvoerenden niet gemaakt. Nog helazer is dat dit een
zeer herkenbaar verschijnsel is en kenners vaak achteraf hun wijsheid ventileren die de uitvoerenden op
voorhand zo goed hadden kunnen gebruiken. De bereidheid om van elkaar te leren is zeldzaam.
We behouden monumenten niet voor onszelf, we bewaren ze voor de mensen na ons. Daarbij past enerzijds
terughoudendheid. Anderzijds mogen de sporen die wij ongetwijfeld nalaten niet onzichtbaar gemaakt zijn
want onze huidige manier van omgaan met het monument maakt onlosmakelijk deel uit van de geschiedenis
ervan en verdient er dus ook een plaats in.

Het Naslag

MB

Het naslag handelt over de molen die op de omslag is afgebeeld. Zo hebben we dat ooit als redactie
bedacht, zo is het althans tot nu toe geweest en zo zal het ook de volgende keer weer zijn. Maar deze keer
staat er geen molen op de omslag maar zijn het detailfoto’s van het schaalmodel van de olieslagerij van
Verloop uit Oudewater. Een levensecht schaalmodel waarin je de gehele werking en inrichting van een
stoomoliefabriek kan zien (en horen!!!). Zie hiervoor ook p.138.
Met soortgelijke foto’s heb ik tijdens een lezing voor het Historisch Centrum Overijssel eens een ‘virtuele
rondleiding’ gegeven door deze fabriek. Pas bij de laatste van de serie liet ik weten dat het opnames van
een schaalmodel betrof. Het bleek dat veel toehoorders het tot op dat moment niet in de gaten hadden en in
de veronderstelling verkeerden dat er nog écht ergens een verlaten stoomoliefabriek stond die nog helemaal
was ingericht.
De fabriek van Verloop werd in 1917 grondig gemoderniseerd en huisvestte aanvankelijk hydraulische
persen en later wringers. In de jaren vijftig ging de fabriek over in de handen van margarinefabriek Brinkers
uit Zoetermeer en maakte ook bij deze oliefabriek het lijnzaad als grondstof plaats voor copra, dat uit ZuidOost- Azië werd aangevoerd. De fabriek stond in Oudewater letterlijk in kwade reuk en was in de laatste
jaren van haar bestaan ook wel bekend als ‘Stinkie Brinkie’. Nadat Brinkers in 1989 de gebouwen verlaten
had, nam de in 1913 gestichte veevoederfabriek Six de opstallen over. Rond Six is veel te doen geweest in
Oudewater. Omwonenden klaagden over de stank die het bedrijf zou verspreiden en wezen ook op de
overlast door transport met zware vrachtwagens. De aanhoudende aandacht hiervoor resulteerde in een
geplande verplaatsing van het bedrijf.
De foto’s op de omslag zijn van de hand van Gerben D. Wijnja.
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De oliekelder

Het Voorslag
Alle redactievergaderingen voor De OlieNOOT hebben plaatsgehad op een bijzondere locatie en dat gold
ook voor de laatste. Die was namelijk tijdens de maalmarathon op oliemolen De Passiebloem te Zwolle waar
we ook de ‘oprichting’ hebben meegemaakt. We hebben besproken hoe het nu verder moet, en eerlijk
gezegd zijn we daar niet helemaal uitgekomen. Dat De OlieNOOT in de huidige vorm en met de huidige
frequentie ophoudt te bestaan is duidelijk. Maar om alle olieslagers nu zomaar ‘los’ te laten voelt niet goed
en dat mag derhalve niet gebeuren. Omdat we niet weten wat de toekomst brengt vragen we iedereen die
op de hoogte wil blijven van eventuele ontwikkelingen en initiatieven een mailtje of een briefje te sturen naar:
meursdenboer@solcon.nl zodat we alle adressen bij elkaar kunnen zetten en op een gemakkelijke manier
contact kunnen maken. Let op: dit geldt voor alle abonnees, wil je op de hoogte blijven, stuur dan een mail.
Alleen dan weten we dat en bij wie de interesse er is.
In deze Olienoot staat een belangrijk artikel van Evert Smit, voorzien van enige aanvullingen, dat meer
inzicht geeft in het gaande werk van De Zoeker, maar ook van de samenhang en de onderlinge verschillen
van de andere oliemolens. Daarnaast zijn er twee verassingen. We hebben de ‘prikker van het jaar 2006’
Frank Terpstra gevraagd zijn visie te geven op de rol van de vrijwillig molenaar in het Nederlandse
molenbehoud. Frank kon het niet laten ook de andere ‘molenspelers’ tegen het licht te houden. Heel blij zijn
we ook met het artikel van Piet van Os dat tegelijk ook een beetje bedoeld is als plaagstootje naar de
houtzagers die het tot op heden zonder samenwerkingsverband stellen. Wie weet wat er van komt. Als
laatste melden we hier de recensie van het boek van Van Bussel dat onlangs is verschenen en dat met
stoom en kokend water nog in deze Noot moest worden geplaatst. Het is, zij het op het nippertje, gelukt
De redactie hoopt dat jullie er allemaal van kunnen genieten. Het gaat u allen wel.

MA,MB,MC,MD

Maalmarathon Passiebloem doorslaand succes

MB

De afgelopen maalmarathon had eigenlijk een andere naam moeten hebben. Een marathon was het, maar
slaan, laat staan malen, was niet voortdurend aan de orde. Zoals ook bij eerdere versies begon het met
weinig wind die, in tegenstelling tot de voorspelling, gestadig afnam. Zo kwam het dat de eerste twee
ploegen niet aan productie zijn toegekomen. Pas op het einde van de tweede ploeg, zo tegen 6 uur in de
morgen, kwam er wat wind opzetten zodat de stenen tenminste konden draaien. De rest van de vrijdag bleef
het gelukkig waaien waardoor er inderdaad olie geslagen kon worden, zij het met enige onderbrekingen.
Ook deze keer waren er mensen letterlijk van heinde en verre komen opdagen om de Zwolse maalploeg te
versterken. De provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland,
Brabant en Zuid-Holland, alsmede een enthousiaste Vlaming gaven acte de presence. Dat leidde tot een mix
van methodes om olie te slaan hetgeen bij sommigen de wenkbrauwen tot boven de haargrens deed stijgen.
Leerzaam was het in elk geval en aan sfeer en gezelligheid heeft het bepaald niet ontbroken.
Vlak voor het begin van de marathon ontstond het idee om de wereld per webcam te laten meegenieten.
Helaas bleek de voorbereidingstijd te kort om van een bestendige uitzending te kunnen spreken maar toch
zijn we bij vlagen zichtbaar geweest op het internet. Om dat voor elkaar te krijgen leek de hut van de molen
soms net op een internetcafé met overal driftig muizende computeraars die met meer of minder legale
software in de weer waren.
De molen zelf heeft zich prima gehouden. Alleen de boventaats van de koningspil kreeg het wat warm door
de voortdurende belasting zonder gelegenheid tot afkoeling. Een al langer bekend gegeven overigens en
gelukkig geen probleem. Tijdens de 48 uur (+ napraten) zijn er 18470 omwentelingen bijgetikt. Dat is bijna
10000 omwentelingen minder dan vorige keer, maar wat natuurlijk telt is de opbrengst in olie en die is
uitgekomen op 7.77 gram per omwenteling.
Naast het sociale aspect en de attentiewaarde voor de molen had het evenement deze keer ook een
onderzoekskant. Er is niet alleen gekeken naar de totale opbrengst maar ook per ploeg werd een

administratie bijgehouden van de resultaten. Om iedereen scherp en gemotiveerd te houden is dit gedaan in
de vorm van een wedstrijd waarbij het gewicht van de naslagkoeken die zijn geproduceerd is gedeeld op de
hoeveelheid olie. Daarin schuilt natuurlijk het probleem dat het meel dat in het begin van een ploeg gebruikt
wordt afkomstig is van de voorgaande ploeg. Ook is gekeken naar de kwaliteit van de koeken. Deze zijn
beoordeeld op uiterlijk en structuur. Wat daarbij opviel was dat slechts weinigen in staat bleken goed
naslagsmeel te bereiden al heb ik toevallig ook gezien dat op zichzelf goed geprepareerd naslagsmeel min
of meer werd geroosterd hetgeen natuurlijk nooit een ordentelijke koek kan opleveren.
Er kan maar 1 ploeg winnaar zijn. Daar waar de resultaten van het naslag bij de ploegen C en D gelijk
bleken zijn er andere factoren die uiteindelijk de doorslag gaven. Het uiteindelijke verschil lag deze keer in
een eenvoudige kist brandhout die door Janko Doornbos werd klaargezet voor de volgende ploeg. Samen
met zijn ploeggenoten Andre Koopal en Matthijs Bassie mag hij zich verheugen in het beste resultaat, zijnde
102.7 gram per kilo geproduceerde naslagkoek.
Het effect van de publiciteitscampagne liet enigszins op zich wachten. De vrijdag, met miezerig en
waterkoud weer, was erg rustig al werden we wel vereerd met een ambtelijk bezoek dat ter ondersteuning
van de maalploeg gebak hadden meegebracht. In de avond verscheen zelfs nog een wethouder die, op weg
naar iets anders, de verleiding niet weerstond en derhalve, besmet met ‘odeur du turf’, te laat op zijn
oorspronkelijke afspraak verscheen. De belangstelling vanuit de molenwereld was gering. Men vraagt zich
wel eens af wat men dán moet organiseren om molenbestuurders in de molen te krijgen. Maar met de
daaropvolgende uiterst drukke zaterdag, met veel wind en evenzoveel bezoekers hadden we geen tijd om
daarbij stil te staan.
De afsluitende maaltijd was (overigens evenals de voorgaande maaltijden) weer een groot succes. We zijn
door de vrijwilligers echt verwend en dat mag ook wel eens benadrukt worden. Kortom; goed voor de
contacten, goed voor de molen, goed voor het draagvlak, goed voor de vaardigheden, overal goed voor
Net lijnolie dus…

Natuurlijk ligt de eerste interesse van de lezers bij de ambachtelijke olieslagerij. Maar uiteraard is er ook
heden ten dage nog volop behoefte aan olie en wordt er steeds meer oliehoudend zaad gekweekt. In de
veranderende energiemarkt met torenhoge olieprijzen wordt er zeer geïnteresseerd gekeken naar
plantaardige alternatieven. Het berichtje van het Energiebron Overijssel in de derde Olienoot is een teken in
die richting. Sommige mensen kijken niet alleen, zij doen ook en zo zijn Johan Vogt en Frank Slijkhuis
begonnen met het oprichten van de Twentsche Oliemolen te Haaksbergen waar zij uit koolzaad olie winnen
die als brandstof kan worden benut.

Twentsche Oliemolen
In het bedrijf maakt men gebruik van een Duitse
oliepers en deze weegt ongeveer een ton of 7. De
krachtbron is een 45 KW elektromotor en daarmee
wordt maximaal 1 ton per uur in volcontinu proces
verwerkt. Sinds 30 mei 2006 heeft de molen 5800
draaiuren gemaakt. Als het goed is draait alles
onbemand en zonder onderbreking. De
procesbewaking is geautomatiseerd en storingen
worden per SMS doorgegeven. Alvorens het koolzaad
de molen ingaat wordt het gedroogd tot een
vochtgehalte van 6,6 à 6,7 %. Ook wordt het
gereinigd. Ten aanzien van de eerste verwachtingen
valt de reinheid van het zaad toch wat tegen hetgeen,
vooral in het begin, voor storing van de bedrijfsvoering
heeft geleid. Daar heeft men inmiddels veel van geleerd zodat het aantal storingen flink is gedaald.

Het persen zelf gebeurt met een worm in één doorgang maar is onder te verdelen in 4 fasen waarbij de
o
o
temperatuur iedere keer met 10 stijgt tot maximaal 75 . Tussen iedere stap wordt het zaad weer even ‘los’
gelaten waardoor de opbrengst uiteraard hoger uitvalt. De temperatuurstijging wordt geheel veroorzaakt
door de ontstane wrijving. Als het goed is dan heeft het restproduct een vetwaarde van 12 %. Over de
samenstelling en de aard van het zaad is nog veel te ontdekken. Zo moet de voedende vijzel, die het zaad in
de eigenlijke pers brengt, bij de ene partij een andere frequentie hebben dan bij de andere om het beste
resultaat te bereiken. Hetzelfde geldt voor de snelheid van de pers zelf. Momenteel wordt overwogen om tot
menging van diverse kwaliteiten over te gaan, zoals dat vroeger overigens ook op de ambachtelijke
olieslagerijen gebeurde.
Het bedrijf is nog te kort in actie om al uitgebreide expertise te hebben opgedaan in de verschillende rassen
en soorten. Aangezien het zaad een natuurproduct is kan men natuurlijk grote onderlinge verschillen
aantreffen. Uitgangspunt is 40% vet, 9 % vocht en 2 % vervuiling. Voldoet een partij niet aan die eisen dan is
dat uiteraard van invloed op de prijs. Na het persen wordt de olie gefilterd zodat deze voldoet aan de
(voorlopige) DIN norm voor PPO. Deze norm is afkomstig uit Oostenrijk alwaar men al veel langer ervaring
heeft met deze tak van sport.
Het restproduct gaat naar mengvoederbedrijven die het graag hebben vanwege het eiwitgehalte. Het wordt
bijgemengd tot maximaal 5% van het totaal. Momenteel is er heel veel vraag in de markt. Uiteraard is het
bedrijf voorzien van een GMP permissie.
Helaas is de Nederlandse regering er nog niet toe overgegaan om de accijns op PPO te verlagen hetgeen
natuurlijk niet meehelpt aan het bedrijfsresultaat. Dit beleid valt moeilijk te rijmen met andere
beleidsvoornemens en afspraken die zijn gemaakt. Toch is deze accijns niet bepalend voor het resultaat.
Uiteraard speelt de huidige schaarste aan koolzaad en niet te vergeten de wereld-olieprijs ook een
belangrijke rol. Maar volgens de directie is het bedrijf het eerste jaar goed doorgekomen en ziet de
toekomst er zonnig uit.
MB

Stuwende kracht
Deze keer even niet alleen over oliemolens of aanverwanten zaken, maar over een stel mensen. Stuwende
krachten, daar gaat het hier over. Nu het einde van De Olienoot, in ieder geval in deze vorm, letterlijk in onze
handen ligt leek het mij een goed moment een paar mensen nog eens extra voor het voetlicht te brengen. Ik
begin met een citaat uit Olienoot nr. 1 uit 2002 dat ons terug brengt bij hoe het ooit begon: …Bovendien leek
het ons een uitdaging om al deze kleurrijke molenaars op een of andere manier met elkaar te verbinden.
Dus: het olieslagersgilde is opgericht om te fungeren als contactorgaan tussen mensen die zich bezig
houden met of interesseren voor de ambachtelijke olieslagerij alsmede voor het onderzoeken en verzamelen
van praktische kennis en gegevens betreffende het olieslaan in het Nederlands taalgebied. Daarom dus…
Toen ik rond de eeuwwisseling hoorde van het voornemen om een ‘olieslagersgilde’ op te richten, vond ik
dat een leuk idee maar had niet gedacht dat dit werkelijk iets serieus zou worden. Leuke ideeën zijn er zat,
maar wie gaat zich nou inzetten om zoiets van de grond te krijgen? En bovendien: iedereen is in het
molenwereldje veelal zo overtuigd van zijn eigen maniertjes en gewoontes en opereert toch het liefst op zijn
eigen eilandje: nee wij redden ons wel en hebben geen behoefte aan een ander.
En dan opeens trekt er een duo langs allerlei oliemolens in het land en steken daar hun licht op. Zij hebben
een kapitale oliemolen onder hun hoede gekregen en willen alles van olieslaan weten. Het duo weet door
hun menselijke, vriendelijke en vooral open vizier veel informatie te vergaren. Door hun voorkomen en
mensenkennis lijken alle deuren open te gaan. Het zijn dan ook deze mensen die inzien dat het van belang
is om meer met elkaar van gedachten te wisselen. Zoveel oliemolens zijn er niet en als ze elkaar dan nog
niet eens kennen!
Door dat eerder genoemde duo, Mark den Boer en Ada Meurs uit Zwolle, werd samen met Mark
Dwarswaard en Martijn Coenraads gedacht over het maken van een verbindende schakel. De laatste twee
waren actief in het Brabantse bij de gereconstrueerde oliemolens in Deurne en Eindhoven. Er kwam een
gloednieuw gilde: het Olieslagersgilde.

Zoals het hoort bij een groepering wordt er een blad uitgegeven: De Olienoot was geboren. Niet een paar
stenciltjes met een nietje, maar een keurig verzorgd blaadje met een ringband. Mark en Ada zetten zich
samen met de andere twee reactieleden buitengewoon in en krijgen daarmee een wel heel bijzonder
vakblad van de grond. Oude publicaties die ooit ergens eerder waren verschenen worden nu voor een
geïnteresseerd publiek opnieuw gepubliceerd. Er komen openhartige interviews met personen achter de
molens en mensen schrijven hun ervaringen en meningen op, waar in een volgende Noot weer op terug
gekomen kan worden. Dit maakte het blad zeer breed. Blijkbaar is het mogelijk om over oliemolens en alles
wat daarmee samenhangt zo uit te wijden. Mark en Ada zelf dragen ook aan de inhoud van ieder nummer
een behoorlijk steentje bij. Mark weet regelmatig bijna wetenschappelijk artikelen te schrijven en kan
onderwerpen vaak op een andere manier belichten waardoor je een andere kijk op dat zaak krijgt. Ook
hierop werd soms door een lezer gereageerd.
Beste redactie: al mochten er slechts tien nummers verschijnen, de oprichting van het olieslagersgilde en de
Olienoot heeft velen plezier, vermaak en denkwerk gebracht. De verwachtingen zoals die in 2001 in de
Olienoot stonden blijken een goede basis te zijn geweest en de olieslagersbijeenkomst die in samenwerking
met het TIMS in Nijkerk was georganiseerd was toch een mijlpaal voor alles wat er door jullie gedaan is.
Jullie hebben voor een betrekkelijk klein gezelschap een blad uit willen geven dat door verassend veel
mensen gewaardeerd werd. Het was zelfs bij onze zuiderburen bekend. Waar andere molenbladen op de
vlakte bleven uit angst dat het niet meer interessant zou zijn voor een breed publiek, gingen jullie juist de
diepte in. Ik denk dat ik voor vele leden spreek als ik zeg dat een hartelijk dank jullie wel voor de
gepassioneerde inzet op zijn plaats is. Het einde van de Olienoot in deze vorm is jammer, maar begrijpelijk.
Hartelijk bedankt,
Matthijs Ero

Oliemolens
wind-, water- en rosoliemolens
Het nieuwe boek van P.W.E.A. van Bussel
Heel kort voor de deadline van dit nummer kregen we het daags ervoor verschenen boek Oliemolens, wind-,
water- en rosoliemolens van wijlen P.W.E.A. van Bussel in handen. Uiteraard mag een boek dat zozeer
betrekking heeft op ons hoofdthema niet onbesproken blijven. Het is voor mij ondoenlijk om een dergelijk
boek in zo’n kort tijdsbestek te op zijn merites te beoordelen. Maar gezien ook de andere publicaties van
deze auteur (Korenmolens, 1981 en De Molens van Limburg, 1991) mogen we veel verwachten. Daarin
worden we dan ook niet teleurgesteld.
Na de algemene omschrijving van het verschijnsel Oliemolens, volgt een deel waar globaal de diverse
verschijningsvormen worden besproken. Hierna komt een uitgebreide inventarisatie die ook doorspekt is met
veel wetenswaardigheden. Daarbij valt op dat Van Bussel zich zeer trouw betoont aan de gekozen bronnen
(meestal de gekende provinciale molenboeken) en dat latere inzichten en verbeteringen niet zijn
meegenomen. Voor een kenner is dit enigszins storend maar het bredere publiek zal het niet merken. De
logische ordening is gemaakt aan de hand van de aandrijving, eerst de windmolen dan de watermolen en tot
slot de rosmolen.
Vervolgens is er aandacht voor enkele bijzondere gevallen zoals een verdwenen watervluchtmolen en de
slagmolen van Lille. In de 2 hoofdstukken die daarna komen toont zich de technische opleiding en
belangstelling van Van Bussel. Op theoretische wijze benadert hij de werking van de kollergang en de
slagbeitel. Die informatie wordt op een heldere en eenvoudigde wijze uiteen gezet. Daarbij vallen uiteraard
enige nuances ten prooi aan die vereenvoudiging. Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat de
natuurkundige principes die gelden voor deze werktuigen in een molenboek worden gepubliceerd. Daarmee
wordt het de huidige praktiserende olieslagers een stuk gemakkelijker gemaakt om hun ‘gereedschap’ te
vatten.

Beide hoofdstukken zijn onmisbaar voor het begrip van hoofdstuk 16 waarin een poging wordt ondernomen
om de diverse kollergangen en kantstenen met elkaar te vergelijken. Daarin alleen al bevindt zich een schat
aan informatie waar toekomstige onderzoekers een hoop plezier aan kunnen beleven. Voor het schrijven
van dit hoofdstuk is veel rekenwerk noodzakelijk geweest en het is heel handig dat er niet bezuinigd is op
het aantal principetekeningen. Daarin is Van Bussel erg sterk gebleken. Als een rastechneut tekent hij
precies wat nodig is waarmee de lezer in één oogopslag de opstelling van het gaande werk kan
doorgronden. Dat is, in deze tijd van ingewikkelde 3D presentaties en nodeloze verfraaiing, een verademing.
Het terugbrengen tot de essentie, zodat de lezer niet afgeleid wordt door zaken die er niet toe doen draagt
enorm bij aan de duidelijkheid. Alsof het een aangenaam leerboek betreft. Hulde daarvoor.
Toch past, juist bij dit hoofdstuk, maar ook bij de overige informatie, wel een kanttekening. Bij het trekken
van sommige conclusies gaat Van Bussel mij vaak net een stap te ver. Als hij bijvoorbeeld stelt dat het
binnenwerk van De Zoeker ‘oorsponkelijk’ is en daarom gebruikt kan worden voor een uitgewerkt voorbeeld
dan gaat hij voorbij aan de wijzigingen die het binnenwerk van deze molen heeft ondergaan. Dat deert niet
zozeer bij het uitwerken van een rekensom, maar de conclusie dat de molen ‘gunstige verhoudingen’ heeft
doet geen recht aan de historische situatie. Want ook de conclusies dat overige molens ‘te trage’ stenen
bezitten veronderstelt dat de molenbouwers eeuwenlang kennelijk verkeerde molens hebben gebouwd
hetgeen ik uiteraard niet voor waar kan aannemen. Bovenstaande voorbeeld geldt voor meer passages. De
parameters die gekozen zijn voor het trekken van conlusies hebben vaak betrekking op een bepaalde tijd en
een bepaalde streek (Zaan). Waarschijnlijk eenvoudigweg omdat overige gegevens ontbreken. Dat is
begrijpelijk en verdedigbaar, maar het had er naar mijn smaak ook bij geschreven mogen worden.
Met dit in het achterhoofd is het toch aanbevelenswaard het boek aan te schaffen en te lezen. Het bij
vraagstukken te gebruiken als bron en als hulpmiddel om de principes die aan de olieslagerij ten grondslag
liggen te doorgronden. Het werk van de vader, dat onder bijzondere omstandigheden door zijn zoon en de
overige familieleden moest worden afgerond, is een waardige loot aan de Van Busselstam en een grote
dienst aan de molenliefhebber.
MB

Tja,molenvrienden met een zaaghart. Bijgaand een bijdrage van een gewaardeerde collega houtzager om
jullie eens te laten voelen hoe het is om een eigen zaagblad te hebben. Piet van Os tekende voor deze
bijlage. De afbeeldingen zijn gevonden op www.gutenberg.org en bedoeld als verlevendiging van de tekstl.

Hout: het groene goud
Hout is sinds mensenheugenis een onmisbare grondstof. Hout werd en wordt gebruikt als
constructiemateriaal. Hout heeft als voordeel dat het naast drukspanningen ook trekspanningen, en daarmee
buigingen, kan opnemen. Steen daarentegen mag alleen op druk belast worden. Hout is beschikbaar in
redelijk grote afmetingen. De duurzaamheid is, in tegenstelling tot die van steen, echter gering.
Gedurende vele eeuwen is hout gebruikt als brandstof. Vanaf ca. 1650 werd die rol in de Lage Landen
overgenomen door turf. Grote delen van Europa bleven echter nog lange tijd afhankelijk van hout als bron
van energie. Pas vanaf ca. 1850 kon steenkool daar hout als brandstof vervangen.
Hout werd bij voorkeur uit de directe omgeving betrokken. Het laat zich namelijk lastig vervoeren. Voor de
korte afstand konden paard en wagen gebruikt worden. Voor de langere afstanden moest gebruik gemaakt
worden van waterwegen. Wanneer hout op een verantwoorde wijze uit een bos geoogst wordt, dan is een
bos een vrijwel onuitputtelijke bron van hout. In oude oorkonden zijn tal van voorbeelden te vinden waarin de
houtkap gelimiteerd wordt. Met die beperkingen moest soms de hand worden gelicht, wanneer er b.v. door
schade door brand of oorlogshandelingen, voor herstelwerkzaamheden ineens veel constructiehout nodig
kon zijn.
Bij een toenemende bevolking ontstaat er een toenemende vraag naar hout en daardoor een toenemende
druk op het bos om meer te oogsten dan verantwoord is. Voor boseigenaren kan de verleiding dan groot
worden om het bos te gelde te maken. Dat gebeurde dan ook. Rond 1640 was in onze omgeving het hout zo
goed als op. Vrijwel al het bos was door roofbouw verwoest.

In de Lage Landen was de vraag
naar hout enorm. Gedurende de
Gouden Eeuw was Holland de
scheepswerf van Europa. Daarnaast
was er veel hout nodig voor
stedelijke uitbreidingen. Ter
illustratie: onder het paleis op de
Dam (te Amsterdam) zit aan
funderingshout zo ‘n 30 tot 40 ha.
bos.
Wanneer er in de directe regio geen
hout meer aanwezig is, zal er hout
aangevoerd moeten worden uit
gebieden met een houtoverschot.
e
Dordrecht heeft in de 14 eeuw een
houtmarkt waar o.m. hout afkomstig
van de benenloop van de Rijn
verhandeld wordt. Op de Deventer
houtmarkt wordt hout uit Westfalen
e
e
verhandeld. Andere plaatsen met een houtmarkt in de 14 en 15 eeuw zijn Hasselt, Kampen, Zwolle en
Zutphen. Eikenhout afkomstig uit het Munsterland wordt in Wezel (vlak over de huidige grens met Duitsland)
verhandeld.
e
In de 15 eeuw komt de invoer van hout uit Noorwegen op gang en wordt de Republiek de belangrijkste
afnemer van Noors hout. Aan die positie komt een einde wanneer de Engelsen die rol overnemen. Adriaan
van Bommenee geeft de reden daarvan aan: ‘In den jaare van 1600 en in de taghtig hebben de Engelsen
sterk gaan vaaren op Noorweegen en aldaar beginnen weg te halen het beste Noortse houdt, omdat sij
daar meerder geld voor gaaven als de Neederlanders, soodat men alhier maar weynig goet houdt meer uyt

Noorweegen na die tijd hebben kunnen bekoomen, als dat seer jonk was en met veel spint was beset.’ Wat
van Bommenee niet vermeldt is dat de Deense koning, die dan ook koning van Noorwegen is, een einde
wenste te maken aan de verkoop van hout in de vorm van onbewerkt rondhout. De bouw van watergedreven
zaagmolens wordt door hem gestimuleerd en de verkoop van rondhout is aan beperkingen onderhevig. Het
gezaagde hout wordt vooral aan de Engelsen verkocht. De Hollanders hebben voornamelijk belangstelling
voor rondhout en richten zich op het Baltisch gebied. Belangrijke steden waar hout uit deze Oostzeegebieden vandaan kwam waren Stettin, Danzig, Memel en Riga. De import uit Zweden en Rusland was
beperkt Beiden landen voerden een restrictief beleid bij de uitvoer van hout. Militaire en politieke redenen
speelden daarbij een rol. Zo mocht het Russische eikenhout uitsluitend voor de eigen oorlogsvloot gebruikt
worden. Veel Zweeds hout was bestemd voor de ijzersmelterijen.
e
In de loop van de 17 eeuw vindt er een verschuiving plaats van import van hout uit Noorwegen en de
Oostzee-gebieden ten gunste van het Rijnse hout. Na de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) komt dat gebied in
rustiger vaarwater en neemt de aanvoer van hout over de Rijn toe. Van houttransport op de Rijn, is al sprake
sinds de Romeinse tijd. De eerste schriftelijke bron, in de vorm van een vlotterijverdrag, dateert uit 1342. Een
andere schriftelijke bron maakt in 1372 melding van een watergedreven zaagmolen in het Enztal. Een telling,
vele jaren later in 1624, komt op 187 zaagmolens in het hertogdom Württemberg. Als Hollandse
houthandelaren stroomopwaarts de Rijn opgaan op zoek naar hout, is er aan de midden- en bovenloop van
de Rijn al een structuur aanwezig van hout oogsten, verwerken (zagen) en vervoeren. De komst van de
kapitaalkrachtige Hollanders brengt wel veranderingen met zich mee. Nieuwe bossen in het noordelijke
Zwarte Woud, moeten worden ontsloten om aan de vraag naar ‘Höllanderholz’ te kunnen voldoen. Want de
Hollanders willen veel hout, van grote afmetingen (ca. 70 voet lengte) en van goede kwaliteit. Boseigenaren
moeten investeren in ‘waterstraten’ om het hout bij bevlotbare rivieren te krijgen.
e
In de 18 eeuw komen, de tot de verbeelding sprekende zgn. ‘Kapitalfloβe’ de Rijn afzakken. Duitse
groothandelaren in hout, meestal verenigd in compagnieën, kopen hout afkomstig uit het noordelijke Zwarte
Woud. In vooral Mannheim worden uit het aangekochte hout de reuzenvlotten samengesteld. Zo’n vlot, met
de afmeting van omstreeks 3 voetbalvelden en drie lagen dik, kon in 30 dagen door zo’n 400
bemanningsleden van Mannheim naar Dordrecht gebracht worden. De waarde van een zo’n vlot bevond

zich tussen de 350.000 en 500.000 gulden. Daarvan ging ca. 120.000 gulden zitten in transportkosten.
Waarvan dan (globaal) de ene helft (60.000 gulden) op ging aan de 28 tollen die gepasseerd moesten
worden en de andere helft aan beloning en verzorging van de bemanning.
De (groot-) handel in Rijns hout was vooral in Duitse handen. Alleen in de beginperiode waren Hollandse
houthandelaren actief betrokken bij deze handel. Na aankomst in Dordrecht wordt het meeste hout geveild
door Nederlandse makelaars. Ook wordt er wel hout onderhands verkocht. Bij het veilen van hout heeft de
verkoper geen zekerheid over de prijs die hij voor het hout krijgt. Hij loopt dus risico. Een manier om dat
risico te beperken is
kartelvorming. Van
Bommenee schrijft
daarover: ‘Over 40 à 50
jaaren plaght men het
goede en blanke
waageschot pas half soo
veel geldt te koopen als nu,
omdat in ’t jaar 1723 een
vlot met waageschotte
blokken is van boven den
Reijn afgekoomen dat
vandenandere scheyde en
daar wel den helft van
weghgeraakte. En als het
overgebleevene verkogt
werdt, doen booden de
waageschotsaagers
soodaanig
teegensdeandere aan,

soodat de Duytse moffen doen sooveel geldt maakte van dat gedeelte als voormaals van een geheel vlot,
soodat sij na dien tijd met geen swaare vlotten meer sijn afgekoomen als voor dien tijd.’ Uit 1786 stamt een
kartelverdrag tussen ‘Rheinischer Holzhändler’ die voor ‘gemeinschaftl [iche] Rechnung’ werken. Daaruit: ‘…
da die Umstände des Handels überhaupt, besonders aber der Holzverkauf in Holland unumgänglich
erfordert, unsere Vereinigung geheim zu halten, wenigstens nicht ruchbar werden zulassen, daβ wir auch
bey dem Verkauf in Holland vereiniget seyn, so verbinden wir uns …’
De houthandel met Noorwegen kende een andere opzet. Daar werden voor een vastgestelde periode, een
vooraf bepaald hoeveelheid en een vaste prijs afgesproken. De boseigenaar en de houtkoper wisten beiden
waar ze aan toe waren.
Van de houtexport naar Nederland zijn geen statistieken bijgehouden. De bosbouwhistoricus Jaap Buis komt
voor de laatste jaren van de Republiek tot een schatting van de volgende hoeveelheden: Rijns hout
(bovenloop): ca 150.000 m³, uit de Oostzeelanden: tussen de ca. 100.000 en 120.000 m³ en uit Noorwegen:
tussen de ca. 69.000 en 83.000 m³.
De aanduiding ‘Holland’ zou van ‘Houtland’ afgeleid kunnen zijn. Meestal wordt daarbij gedacht aan de
bossen die, in vroeger tijden gestaan, in onze omgeving gestaan zouden hebben. Beter zou het zijn om dan
te denken aan de grote hoeveelheden hout die in de Lage Landen verhandeld en verwerkt zijn.
Piet van Os
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Oliedom
Een bekwame blokmaalder – Piet in dit verhaal – had lang samengewerkt met Bert. Van hutjongen af had
Piet hem alle kneepjes van het olieslaan geleerd en ook Bert werd door de patroon erkend als een
volwaardig vakman wat bleek toen hij hem als blokmaalder benoemde op een van zijn andere oliemolens.
Daar werkte hij verscheidene jaren waarbij de productie en de handel uitstekend verliepen. Er was weinig tot
geen schade en de opbrengsten waren prima in orde.
Na enige tijd verliep de handel een beetje en de patroon besloot de patroon de molen te verkopen naar
Brabant. Uiteraard wilde Bert niet meeverhuizen maar op zijn ‘eerste molen’ was de plaats van
nachtblokmaalder vrijgekomen zodat hij daar direct aan het werk kon.
Piet leek niet zo goed aan de situatie te kunnen wennen. Regelmatig sprak hij Bert aan over de kwaliteit van
zijn koeken alsof het nog zijn leerling was. Dan greep hij weer een koek van Bert’s stapel, brokkelde er al
keurend een randje af en vertelde op luide toon wat er aan schortte. Teveel water, of juist te weinig. Te heet,
of te kort gemalen. Steeds was er kritiek. Omwille van de lieve vrede deed Bert maar alsof hij de
aanwijzingen ter harte nam, hoewel hij wist dat er op zijn kwaliteiten als olieslager eigenlijk niets aan te
merken was. Maar toen het commentaar aanhield begon hem dat op het laatst natuurlijk flink te vervelen.
Piet moest maar eens leren zijn neus niet in andermans zaken te steken.
Zo gebeurde het dan dat Bert regelmatig een van zijn koeken ter keuring aan Piet begon voor te houden.
Dat stond Piet wel aan, want hij voelde zich erg serieus genomen. Op een dag was het weer zover en juist
toen de patroon de molen betrad liep Bert met een koek naar zijn ‘keurmeester’. De kritiek was deze keer,
misschien omdat de patroon meeluisterde, lang niet mals. ‘Veuls te zacht, d’r zit nog allebarstens veel vet
in.’
Bert grijnsde en zei luid, zodat iedereen het horen kon: ‘dat doch ik nou ook, moar ‘t is d’r ientje van oew
eige stapel en ie hebt hum verdrienogtoe zelluf gemaakt…’

Bij de vorige OlieNOOT moesten we met een redactionele noodgreep het artikel van Evert Smit, dat eerder
verscheen in de Utskoat in 1989, op een onheuse manier inkorten omdat we dreigden het door de TNT
gedicteerde gewicht te overschrijden. Maar in dat wat reeds gepubliceerd was heeft u kunnen lezen dat het
de remedie tegen een spakende molen niet alleen zwichten hoeft te zijn. Zeil uitleggen kan ook helpen. Het
relaas van deze Zaanse molenkenner heb ik aangevuld met een tabel en enige toelichting in grijze
tekstvakken.

Groot en klein spaken

(deel 2)

Bij oliemolens met een normale overbrengingsverhouding gebeurde het vaak tijdens een stevige wind, dat
de naslag hei geen tijd kreeg om uit te stuiten. De hei gaf dan elke keer één klap op de slagbeitel, veerde
omhoog, maar werd halverwege zijn tweede val alweer geschept door de volgende spaak, om daarna
opnieuw op de beitel te vallen. En dan kwam de volgende spaak reeds. Elke oplichting leidde dus tot één
klap op de slagbeitel en één klap op de wentelasspaak. Geluid: ‘tok - oeng - tok - oeng, enz.’ De ‘oeng’ ging
je dan door merg en been (Ik spreek uit eigen ervaring omstreeks de jaren 1930 op ‘De Koperslager’ te
Zaandijk). Hier werd dus duidelijk een kritische snelheid overschreden.
Om de kwaal te verhelpen kon men dan in de eerste plaats gaan zwichten. Maar soms kon ‘uitleggen’ (dus
iets méér zeil gaan voeren) eveneens een remedie zijn. Bovendien kon tijdens het spaken de wakkerende
wind zorgen voor een iets verdere overschrijding van de kritische snelheid, waardoor het spaken plotseling
vanzelf ophield. Want wat gebeurde er dan? De eerste terugstuiting van de hei na de eigenlijke klap op de
slagbeitel werd dan namelijk opeens ‘synchroon’ mee omhoog genomen door de aankomende spaak, en
alles liep weer gesmeerd, soms zelfs kwartierenlang! Spaakte de molen dan af en toe toch even tijdens een
‘zaam’, dan deed men er niets aan en nam het gebonk op de koop toe. Want hoe onwaarschijnlijk het
klinken moge steeds weer bleek, dat de molen er eigenlijk best tegen kon! Spaken kwam niet alleen voor bij
de eerste stuitklap zoals we hierboven beschreven. In een goed onderhouden oliemolen met vakkundig

verstreken laadgoed, stuitte de naslaghei bij weinig wind wel 4 tot 8 maal per keer na. Met een matig windje
kon dit ongestoord plaats vinden. Er was steeds volop tijd om uit te stuiten.
Maar stelt U zich nu eens voor, dat de wind geleidelijk wakkert. De molen loopt sneller en de wentelas nadert
de kritische snelheid; in dit geval beter aan te duiden als de ‘spaakzone’. Op een gegeven moment begint
een aankomende spaak zijn storend werk, met als eerste slachtoffer de laatste nastuitklap. Was tot op dat
moment het geluid b. v. een rustig vijfmaal ‘tok’ opeens verandert dit dan in ‘1tok - 2tok - 3tok - 4tok - 5oeng’.
Er komt meer wind, en de laatste ‘oeng’ verdwijnt, omdat spaak en heivuist ‘synchroon’ gaan lopen. Vanaf
nu krijgt de slagbeitel steeds 4 normale ‘tok’ klappen. Even later verandert die vierde ‘tok’ weer in ’oeng’, om
vervolgens weer te verdwijnen, d. w. z. onhoorbaar te worden. Iedere ‘oeng’ is harder van geluid dan zijn
voorganger ‘oeng’, omdat de hei steeds van iets groter hoogte op de spaak terechtkomt. (Het zal U duidelijk
zijn, dat van de 5 klappen nr. 1 hoger stuit dan b.v. nr. 5. De oorzaak hiervan ligt in het valhoogteverschil).
Tenslotte blijft slechts één ‘tok’ over, gevolgd door de hardste ‘oeng’; dit is de situatie, die we hierboven het
eerst beschreven hebben, en die soms leidde tot zwichten. Uit het bovenstaande blijkt wel, dat er geen
sprake is van één kritische spaaksnelheid, maar van een hele kritische zone. Oliemolens, die later door een
motor gedreven werden, kregen echter wel een uitgekiende wentelassnelheid toebedeeld, die de slaghei
blijvend van het spaken verloste. Deze snelheid kwam hier op neer, dat de hei steeds twee ‘tok’ klappen op
de beitel gaf, waarbij de daarop verwachte ‘oeng’ was ‘weggesynchroniseerd’. Op de zogenaamde ‘Zaanfilm’
uit 1926, waarop het draaiende binnenwerk te zien is van de ontwiekte oliemolen ‘De Jonker’, die door een
motorgedreven werd, is dit duidelijk waarneembaar. In de later nieuwgebouwde stenen oliefabrieken, die
aanvankelijk nog met heien werkten, werd datzelfde wentelastoerental aangehouden.

‘GROOTSPAKEN’
Nu valt er nog iets te vertellen over het begrip ‘spaken’. Behalve het tot nu toe behandelde ‘kleinspaken’,
waarbij alleen de naslaghei betrokken was, bestond er ook nog ‘grootspaken’. Maar omdat ik dit zelf, ook
voor de tweede wereldoorlog in de ‘Koperslager’, nooit meegemaakt heb, laat ik hierover tot slot liever P.
1
Boorsma aan het woord.

Mimiek was den meesten olieslagers eigen. Deze kunst om, zonder te spreken, elkaar hunne bedoelingen
verstaanbaar te maken leerden zij, ongemerkt van jongs af. Het geraas in een snelmalende, in vol bedrijf
zijnde oliemolen was inderdaad: oorverdoovend, zoodat gelijk reeds eerder werd medegedeeld, vele
olieslagers ‘haidoof’ werden. Begon het te spannen 't zij bij aanleggende wind of een naderende bui ‘as ie
(de molen) spaakte’ en: ‘'t meel oit de pan vloog’, dan werd er geen woord gesproken. De blokmaalder had
slechts een teeken te geven om zijn maats, die hem in zulke oogenblikken letterlijk ‘naar de oogen keken’
naar de stelling te doen ‘vliegen’, teneinde aldaar de noodige maatregelen te treffen. (‘Spaken’ treedt op
zodra de wentelas zóó snel draait, dat heien en stampers niet meer ‘néér komen’, d.w.z.: niet op de beitels
of in de potten vallen, doordat de spaken elkaar in zeer snel tempo opvolgen. Men hoort daarbij een
donderende roffel: wentelas en stampwerktuigen werken als een reusachtige ratel en: ‘brokkenmaken’ is
veelal het gevolg. Een wolk van stof daalt neer en maakt alles in den molen onzichtbaar: ‘den gaat 't 'r bai
't heer deur!’ Het meel vliegt uit de pan, dat wil zeggen: het roerijzer, hetwelk al draaiende het
aanbranden van het meel voorkomt, krijgt zooveel ‘gank’dat het propellerallures aanneemt en het meel
omhoog werpt, over den ring heen, zoodat het, vér weg, rond stuift. De welwillende geduldige lezer zal
opgemerkt hebben , dat deze beschrijving van het spaken gesteld is in den tegenwoordigen tijd, maar
tevens zal hij begrijpen, dat zulks een gebeuren tot den verleden tijd behoort, want de weinige oliemolens,
die nog in werking zijn, verwerken geen zaad meer en voeren niet zooveel mogelijk zeildoek tot het laatste
oogenblik toe. Het was dan ook inderdaad de moeite waard om dat ‘stomme-ambacht-spel’in den oliemolen
gade te slaan.

Lome en krappe oliemolens.
Wie van U ooit een bezoek aan de malende olieslaande ‘Zoeker’ gebracht heeft, zal zich niet kunnen
voorstellen, dat in deze molen de naslag ooit zou kunnen spaken. Dat klopt! Er is namelijk iets ongewoons in
de overbrengingsverhouding van de Zoeker. Vroeger werd er bij oliemolens verschil gemaakt tussen ‘lome’

en ‘krappe’ molens. Bij de eerste groep draaide het binnenwerk langzaam; bij de tweede groep liep alles
veel sneller bij een zelfde aantal enden.
De Zoeker blijkt nu duidelijk een krappe molen te zijn; dat is hij althans geworden in de afgelopen eeuw, toen
er veel met de overbrengingen ‘gerommeld’ is vanwege veranderingen in bestemming, waarbij o. a. het
gebruik van heien en stampers niet nodig was. Bij de restauratie in 1957, aan de vooravond van de
inwerkingtreding van het ‘Olieslagerscontract 1958’, werd van vakkundige zijde geoordeeld, dat de wentelas
te snel zou lopen voor het slaan van pindakoeken, wanneer de voorslaghei normaal door twee lichten
geheven zou worden. Sindsdien ‘haait de Zoeker op ien licht’ met de voorslag. Wat de naslag betreft deze
zou zéker te snel lopen met zijn drie spaken. Ook daar moest dus geminderd worden, maar aangezien je
natuurlijk niet van drie lichten naar twee kunt over stappen, moest men wel terug naar één.
Gevolgen: Stampers en stenen draaien in de Zoeker zichtbaar sneller dan in de andere Zaanse oliemolens,
maar vóór en naslagheien vallen met veel grotere tussenpozen.

Vergelijking tussen 4 oliemolens.
Hieronder volgt een leerzame vergelijking tussen 4 Zaanse oliemolens in zake hun krap of loomheid. Deze
vergelijking werd mogelijk gemaakt
dank zij de vermelding van alle aantallen' kammen per wiel in het, aan gegevens zo rijke, Noordhollands
Molenboek
Hoewel ik niet graag ingrijp in een tekst van Evert Smit neem ik hier toch de vrijheid om een
andere tabel te plaatsen. Hierbij zijn nog wat meer oliemolens ingevoegd. Uit de tabel blijkt
duidelijk dat De Passiebloem zelfs nóg snellere stenen heeft dan De Zoeker terwijl de
wentelas veel trager is. Zonneklaar een gevolg van een tussentijdse aanpassing van de
aandrijving der stenen van De Passiebloem, waarschijnlijk met als doel om met de stenen
partijtjes veevoer te ‘prakken’ Mogelijk werd het snelste stel uit de tabel, dat van de Pelmolen
te Rijssen, daar ook voor gebruikt.
MB

Tabel van enige Nederlandse industriemolens.
molen
vlucht
steenspil wentelas naslag aantal
enden met 50
slagen, 3
spaken
De Bakker
Bonte Hen
De Ooievaar
De Os
Passiebloem
De Pelmolen
‘t Pink
Woldzigt
3
De Zoeker

19-20
0,3
0,66
23,05
0,32
0,72
22,5
0,34
0,75
22-23
0,35
0,78
23
0,53
0,54
21,8 0,28 / 0,60
0,66
23,3
0,32
0,75
22,5
0,24
0,69
22,4 0,47 / 0,34 0,90 / 0,66

150
92
89
85
123
101
89
96
74 / 222 / 101

voorslag aantal voorslag
slagen bij 2
aantal slagen
spaken
bij 1 spaak

110
78
80
66
xxxx
78
80
84
82 / xxx / 78

tijd/sec

55
286
39
187
40
182
33
145
38
240
39
203
40
182
42
194
41 / 222 /39 156 / 409/ 202

Commentaar bij de tabel.
1. Molen De Bakker heeft gestaan in de Zaanstreek en is verbrand in 1909.
2. Voor het samenstellen van de tabel is een gevluchtsnelheid aangenomen van 70 enden.
3. Voor het bovenwiel c.a. van De Os is het gemiddelde genomen van de overige Zaanse oliemolens.
4. Bij De Passiebloem heeft het voorslag nooit meer dan 1 spaak gehad.
5. Het tweede cijfer bij de Pelmolen geeft de snelheid van de tweede kollergang.
6. De bijzondere cijfers van De Zoeker worden in de tekst en in voetnoot 3 verklaard.
7. Kolom 6 en 7; het naslag dicteert de molen en het herladen hiervan is gesteld op 30 sec. Het voorslag
blijft dus slaan gedurende twee persingen van het naslag plus 1 ‘haren-verwisseltijd’.
MB

We zien hier duidelijk hoe aanzienlijk krapper de Zoeker is dan zijn collega's, die toch geen van allen ‘loom’
genoemd mogen worden. Husslage noemt nl. op blz. 25 van genoemd boek een aantal enden (zie onze
eerste kolom) van 98 à 100 typisch loom, en een aantal van 84 enden typisch krap. De Zoeker met zijn 74
enden blijkt dus nog liefst 10 enden krapper te zijn dan ‘typisch krap’! Geen wonder dus, dat in deze molen
in 1957 genoemde spaken verwijderd zijn. Maar toch is deze snoeierij wel wat al te krachtdadig geweest.
Voor- en naslag van de Zoeker kwamen hierdoor nl. wel van het éne uiterste in het andere. Want door het
wegnemen van 2 van de 3 naslagspaken, veranderde het getal 74 opeens in het drievoudige, nl. 222 enden
voor 1 paar naslagkoeken, d.w.z. meer dan twee maal zo loom als de ‘loomste’ van zijn collega's, de Bonte
Hen! Onnodig te zeggen, dat des Zoekers voorslag ook veel lomer werkt dan die in Pink, Bonte Hen of
Ooievaar.

Rommelen met kamwielen.
De beide slagwerken van de Zoeker zijn nu dus super-loom, terwijl stenen en stampers de super-krapheid
van de molen zelf weerspiegelen. Zoals gezegd: het experimenteren met kammen-aantallen is de oorzaak
van deze vreemde toestand geweest. Aan het wonderlijke bovenwiel van De Zoeker zijn nog steeds de
sporen te zien van dit alles, in de vorm van een kleinere en een grotere, naar binnen geplaatste tandkrans.
Rommelen met kamwielen was trouwens van oudsher al gebruikelijk, zij het niet in die mate als waarin het
bij de Zoeker is gebeurd. Husslage schrijft op blz. 25 van ‘Windmolens’, dat hij in het bezit was van de
gegevens (kammen-aantallen) van alle wielen van de oude Bonte Hen bij zijn bouw in 1695 -èn bij de sloop
van de molen in 1936. Hieruit was af te leiden, dat in die spanne tijds ALLE betrokken kamwielen veranderd
waren. Men heeft dus in die 240 jaar geëxperimenteerd met snelheden en overbrengingen om de meest
economische daarvan te vinden. Ook zullen geleidelijke veranderingen in de biotoop en in weertypen op
de lange termijn een rol gespeeld hebben bij deze experimenten. Het is goed, dat Husslage deze
gegevens publiceerde. Vooral, omdat zij nog eens van grote practische waarde zouden blijken te zijn. De
herbouwers van de Bonte Hen (1974-1979) hebben zich nl. kennelijk laten leiden door Husslage's cijfers
van 1936. Want wie nu, aan de hand van de in het Noord-hollandse Molenboek vermelde kammenaantallen van de nieuwe molen, aan het rekenen slaat, komt uit op precies hetzelfde aantal enden per 1

paar naslagkoeken, als waarmee de vorige Bonte Hen zijn bestaan beëindigde in 1935. Over de sloop in dat
jaar nog één merkwaardigheid: U had nooitgedagt, dat het hout van deze molen toen verkocht is aan een
zekere schaatsenfabriek in IJlst...Hierbij behoorden ongetwijfeld de bewuste kamwielen, maar zéker ook het
achtkant, dat door de sloper werd omgetrokken, maar, tegen alle verwachtingen in, heelhuids en
ongeschondenin de onderdijk belandde! De schaatsen, uit dit achtkant gemaakt, moeten dus wel héél solide
zijn uitgevallen, en wie weet heeft één van U nog een paar van dat hout in de familie.

Oorspronkelijk geschreven door Evert Smit 1989 en verschenen in de Utskoat van
juni en september in dat jaar. In 2007 ten behoeve van de OlieNOOTuitgebreid en
van commentaar voorzien door MB

1. ‘OudZaansch Molenleven’, Deel I, blz. 139
2. Windmolens’ van G. Husslage, blz. 25 en 26
3. In het roerige verleden van De Zoeker zijn een aantal wijzigingen geweest. In de molen was een
bovenwiel dat met 44 kammen rustig klein genoemd kan worden. De cursieve cijfers hebben allen
betrekking op die toestand. Later werden bovenwiel en bonkelaar vermaakt tot meer normale
verhoudingen. Daarmee kreeg het gangwerk ook weer normale, zij het voor de Zaanstreek lome,
proporties. De doorgehaalde cijfers wijzen daarop en in vergelijking met de Overijsselse molens
was het niet eens superloom. Door het wegzagen van 1 spaak bij het voorslag en 2 spaken bij
het naslag is de actuele situatie ontstaan waarbij de molen 222 enden nodig heeft voor 50 slagen.
Weten we uit het relaas van Jaap Kaal dat er veelal 80 slagen nodig zijn en dat vraagt maar liefst
288 enden per paar koeken. Daar zal dan inderdaad niet veel olie meer inzitten. Naar het mij
voorkomt moet men toch wel op de rand van de technische mogelijkheden zijn aangeland. Het
laadgoed wordt voortdurend zeer zwaar belast.
Getuige het prachtige geluid kan er weinig – zeg maar niets meer – aan verbeterd worden.

Potten in beeld
Roelof Kooijker en Matthijs Ero fotografeerden beiden een pot in een nieuwe functie. Roelof toog naar de
korenmolen van Veenoord en Matthijs bleef ongetwijfeld in de Zaanstreek waar deze appelpot tot bloempot
was getransformeerd

Oorspronkelijk stelden we Frank Terpstra, de vraag of hij een artikel wilde schrijven over het thema: ‘De
vrijwillige molenaar; ramp of zegen?’ Wij deden dit omdat we enerzijds de waarde inzien van de gedreven
vrijwilliger die veel van zijn vrije tijd geeft aan de molen. Anderzijds zien we diezelfde vrijwilliger soms dingen
doen die niet in het voordeel van het oorspronkelijke monument zijn. Net zoals er gebeurtenissen uit de
geschiedenis onthouden moeten worden, zo zijn er ook monumenten die de moeite van het behouden waard
zijn. Om die onvervangbare relicten bloot te stellen aan zo hard mogelijk draaien, of aan de hamer en de
zaag van de goedbedoelende vrijwilliger lijkt daarmee in tegenspraak. Frank Terpstra zou zichzelf niet zijn
als hij het bij deze eenvoudige constatering zou laten. Hij etaleert een veelomvattende visie op het
molenveld die richting geeft aan het toekomstige molenbehoud waarbij de rol van alle spelers wordt belicht.
Dat zijn voorstellen de tekorten van de huidige structuur blootleggen hoeft geen betoog.

Draaien met molens voorbij

door Frank Terpstra

De vrijwillig molenaar is ooit in het leven geroepen om de ras uitstervende beroepsmulders op te volgen en de molens gaande te
houden. Inmiddels vraagt het molenbehoud in al zijn facetten om vergaande innovaties. De molenwereld dient een hoogwaardige
instandhoudingsstrategie te ontwikkelen. Er kan niet alleen worden ingezet op de ‘mooie’ ansichtkaart. Dan rest over enige decennia
een molenrestant dat enkel refereert aan koekhappen en klompendansen.

Een korte terugblik
‘De tijd van de molens is voorbij. Even onmerkbaar als de 13 eeuwen molengeschiedenis is
begonnen kwam haar einde. Ruim een eeuw geleden begon voor de molens de strijd om het
voortbestaan. Een halve eeuw later was die strijd uitgestreden en verloren. Sindsdien behoren de
molens tot de geschiedenis en zijn het monumenten geworden’….’ Wat van de molens is
overgebleven is een restant waarin te weinig van de historische- en streekbouwwijzen is te vinden
door te onverschillige of te moderne herstellingen en door overbrenging van molens naar andere
streken. M.i. is het niet mogelijk het vroeger geldend waarderingspeil toe te passen op het
tegenwoordige molenrestant. Te duidelijk is het einde van de molengeschiedenis gepasseerd'…

Anton Sipman leidt met deze woorden zijn standaardwerk ‘Molenbouw’ in (1975). Hij was zijn tijd zeer ver
vooruit. Nadat de molen als werkpaard was afgedankt, veranderde zijn functie definitief. Met het voortgaan
van de tijd, evolueert de menselijke samenleving met haar culturele en materiële voortbrengselen
onstuitbaar. De vrijwillig molenaar bestond in 1975 nog maar net; Sipmans doemscenario van molens die
louter als façade hun oude dag zouden slijten, is gelukkig niet zo extreem bewaarheid geworden. Het waren
enthousiaste molenliefhebbers die – bijna spelenderwijs – het draaien met molens hebben opgepakt. Het
molenbeheer kwam zo op vrijwillige basis tot stand. Het begrip gediplomeerd vrijwillig molenaar lijkt in
Nederland nu soms bijna een even groot monument te zijn geworden als de molen zelf. Zoals voor zoveel
instituties geldt: op een gegeven moment is het middel zelf doel geworden en is het tijd voor een herijking op
basis van de nieuwe realiteit en voortschrijdend inzicht.
Problematiek
Het leek tot nu toe, dat de vrijwillig molenaar in het leven is geroepen om 4 zeilen voor te kunnen leggen, om
een landelijk en voor de eeuwigheid vastgesteld en schier oneindig repertoire aan molenbenamingen uit zijn
hoofd te kunnen opdreunen en vooral om iedere molen te kunnen laten draaien – en daarmee basta.
Inzicht krijgt in de huidige molenaarsopleiding te weinig kans om te beklijven; het gaat niet verder dan kennis
op het niveau van rijtjes leren.
Vrijwillig molenaars wordt nog steeds gevraagd om zuinig te zijn op hun molen met als reden dat deze
minstens 1 miljoen euro herbouwwaarde vertegenwoordigt. Wanneer komt het moment, waarop we hem
vertellen dat de bouwhistorische waarde van het cultuurmonument onmogelijk kan worden gerepliceerd en
deze onvervangbare waarde niet kwantificeerbaar is?
Kritische massa en diepgaandere inzichten hebben zich ook in het professionele molencircuit te weinig
ontwikkeld. De waan van de dag bepaalt het beleid; oftewel er is geen beleid. Bouwhistorisch onderzoek is
nog steeds niet verplicht om in aanmerking te kunnen komen voor schaarse subsidiegelden en nog
belangrijker: om het onvervangbare van het cultuurmonument te kunnen behouden. Naast molenbehoud

zelf is ook beleid nodig waarmee de historische waarde van het molenerfgoed wordt vermarkt. Onbekend
maakt immers onbemind.
Voor hoogwaardig molenbehoud zijn hoognodig nieuwe en samenhangende arrangementen benodigd:
Molenbehoud versie 2.0. En tegelijkertijd ook Vrijwillig Molenaar versie 2.0.

Ambacht is dood
Anno 2007 denken het ambacht van de vroegere molenaar letterlijk levend te kunnen
houden, is gestoeld op een kinderlijk sprookje. Hetzelfde geldt voor het ambacht van de
molenmaker. Ten eerste is de productie van molens tegenwoordig volstrekt irrelevant. De
vraag is er niet meer en dat betekent dat je zal uitkomen op een gekunstelde, soms zelfs
kolderieke vraag. Ten tweede geldt, dat de kunde, het ambacht, dat we tegenwoordig
uitoefenen nooit exact hetzelfde zal kunnen zijn als vroeger, om de simpele reden dat
alle relevante aspecten die het vroegere leven - en dus ook het vroegere ambacht hebben bepaald onmogelijk kunnen worden nagebootst. Wij leven ten opzichte van de
vroegere molenaar en molenmaker in een volstrekt onvergelijkbare wereld en context.
De molens produceren niet primair een gemalen product meer

Hoe nu verder?
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Integraal molenbehoud,
samengevat in 4 M’s

WAARDERING
Het molenbehoud werd tot dusver gevat in de trits molen – vrijwillig molenaar – biotoop. De vrijwillig
molenaar wordt even belangrijk gemaakt als het te behouden molenmonument zelf. Dat concept
is te beperkt indien we molens als hoogwaardige cultuurmonumenten wensen te behouden.
Molenbehoud versie 2.0 begint met een integrale benadering en kan worden samengevat in
4 M’s: Molen – Mensen – Maatschappij – Molenbiotoop.

Wat betekenen de veel gebezigde begrippen ‘origineel’ of ‘authentiek’ nu eigenlijk?
‘Origineel’ is de situatie die is ontstaan tijdens de bouw en gedurende de diverse gebruiksperioden – wat
die dan ook mogen zijn geweest.

Een ‘originele’ situatie is herkenbaar aan zichtbare gebruikssporen en bestaat – indien aanwezig – uit
historische lagen van de verschillende gebruiksperioden. Dit laatste betreft aanpassingen, toevoegingen of
verwijderingen van elementen. Aspecten die de keuzes beïnvloedden waren onder meer: de technische
ontwikkelingen, de gevraagde functie, de bouwlocaties (afhankelijk van de toenmalige infrastructuur,
eigenaarssituaties, etc.), de streekgebonden ‘architectuur’, de beschikbaarheid van materialen en
secundaire delen en de gebezigde bouwtechniek en maakmethode. Soms stroken ‘originele molens’ niet
met de ‘logische’ situatie die je vooraf verwachtte daar aan te treffen. Dergelijke situaties zijn bijvoorbeeld
het gevolg van armoedige omstandigheden, irrationele keuzes of toevalligheden.
De combinatie van alle aanwezige ‘originele’ – en tegelijk zeer kwetsbare! – eigenschappen geeft het
betreffende object zijn ‘ziel’ en ‘identiteit’. Kortom: zijn cultuurhistorische waarde.

I Molen
De kernactiviteit van molenbehoud is het behouden van de collectie monumentale molens. Notie krijgen van
de cultuurhistorische waarde van de objecten waarover het gaat is een eerste vereiste. Deze waarde wordt
bepaald door de aspecten informatiewaarde, kenmerkendheid, zeldzaamheid en gaafheid.
Een molen is bepaald door zijn geschiedenis. Dezelfde geschiedenis heeft bepaald welke molens er niet of
deels niet meer zijn. Historisch materiaal dat weg is, is voorgoed weg.
II Mensen
De allround inzetbare molenwentelaar heeft ook vroeger nooit bestaan. Het ging vroeger bij een molen
primair om het bedrijf, de functie waartoe de molen diende. In het desbetreffende productieproces moest
men werken om de kost te verdienen en toevallig ging dat met een molen. Met de introductie van de vrijwillig

molenaar zijn alle vroegere molenaars op één hoop gegooid. Van de watermolenaar op een NoordHollandse binnenkruier tot de mulder op een Brabantse standerdmolen. Zoals al eerder betoogd: We
moeten absoluut niet terug willen naar het verleden. De per regio voorkomende molentypen bieden echter
een natuurlijk uitgangspunt voor de benodigde nieuwe opleidingsarrangementen voor startende vrijwillig
molenaars. In de huidige praktijk ligt de lat voor beginnende molenaars te hoog en kan de doelstelling niet
worden waargemaakt. Er is ook geen stimulans ter verdieping, nadat men vrijwillig molenaar is geworden.
Alles in één keer weten kan niet en is niet goed.
Organisatorisch is een naar de regio gedifferentieerde aanpak eveneens in het voordeel. Het geeft regionale
molenaarsgroepen autonomie en daardoor meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de opleiding van
vrijwillig molenaars. In tegenstelling tot de beginjaren 1970, zijn er in elke regio nu volop gevorderde
molenmensen beschikbaar, die de opleiding en de toetsing van beginnende molenaars voor hun rekening
kunnen nemen.
Het aspect mensen gaat veel verder dan de vrijwilligers die in hun vrije tijd molens laten draaien. Daarmee
kunnen we de molens nog niet behouden en daarmee maken we de pasgeslaagde molenaar te belangrijk.
Er zijn namelijk ook voldoende gekwalificeerde bouwhistorici, cultuurhistorici en restauratievaklieden nodig.
Ook vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen tot cultuur- en/of bouwhistoricus. Laten we trouwens eens
ophouden het over molenmakers te hebben, die zogenaamd het ambacht levend houden. Promoveer ze tot
molenrestaurateurs en eis tevens die kwaliteit en kennis van bouwhistorie!
Voor het molenbehoud is het van groot belang, dat hoogwaardige kennis ook daadwerkelijk invloed krijgt op
de restauratiepraktijk. De kennis van de daartoe bevoegde overheden is onvoldoende; het molenveld zal
zelf voor een gedegen kennisinfrastructuur moeten pleiten en zorgdragen. De overheid moet zich richten
op adequaat toezicht en kan zelf niet meer tegelijk planmaker zijn. Het is nu de slager die zijn eigen vlees
keurt. Eigengemaakte bouwsels worden tot monument verklaard, wat absurd is!
Bestuurlijk zal de molenwereld vakinhoudelijk sterker moeten worden. Aan de vrijwillig molenaar worden
eisen gesteld. De vrijwillig bestuurder van een stichting die beslist over het instandhoudingsbeleid is in veel

gevallen een leek. De managerscultuur, die overal doordringt in de maatschappij, dient voornamelijk korte
termijnbelangen. Er is een reveil nodig van deskundigheid. Opportunistische prietpraat dient tegengas te
krijgen!
III Maatschappij
Molens zijn blijvend dure kostgangers. Veelal wordt gemopperd op restauratieachterstanden. Het
consequent afstemmen van de technische uitvoeringsprogramma’s op nog aanwezige cultuur- en
bouwhistorische waarden is van nog groter belang. Te veel geld, te veel restaureren ineens leidt niet zelden
tot vernietiging van cultuurhistorische waarden.
Er is structureel meer geld nodig, maar met geld alleen is het molenerfgoed niet gered!
De regelgeving rond subsidieregelingen is juridisch en administratief complex. Ook het nieuwe BRIM.
Hierdoor is het molenveld vooral bezig met procedures en hebben mensen die zich daarin vastbijten het voor
het zeggen. Deze praktijk leidt af van de inhoud.
De monumentstatus en de cultuurhistorische waarde, die wetenschappelijk moeten worden vastgelegd in
redengevende omschrijvingen, vormen een veel beter leidmotief voor het instandhoudingsbeleid dan
subsidieregels. Het Charter van Venetië is een internationaal handvest dat een prima vakinhoudelijke basis
biedt: laat cultuur- en bouwhistorische waarden het uitgangspunt zijn. Ontdek dan, dat een zeldzame
molenromp zonder wieken, die gedurende zijn vroegere gebruik is getransformeerd tot motorgemaal ook van
waarde is!
De overheid stelt geld beschikbaar, maar dient vooral op onafhankelijke wijze toe te zien of hoogwaardige
instandhouding wordt bereikt. De molenwereld kan hieraan ook zelf bijdragen, door kwaliteit te stimuleren en
te waarderen. Folkloristische prijsuitreikingen voor het laten terugkeren van de zoveelste 13-in-een-dozijn
tuinmolen dragen niet bij aan meer bewustwording.
Natuurlijk blijft de molen een marketinginstrument voor bijvoorbeeld de toeristensector. Het rondje Holland
langs Keukenhof, Volendam en Zaanse Schans zal ongetwijfeld busladingen Chinezen blijven trekken. Met
het voortschrijden van de tijd, komen molens echter steeds verder af te staan van het Nederland van alle

dag. Een uitdaging waarvoor het molenbehoud staat, is het verkrijgen van inhoudelijke waardering bij een
breder publiek. Daarbij zal tegelijk geaccepteerd moeten worden, dat niet iedereen molengeïnteresseerde is.
Binnen het erfgoed vormen molens slechts een beperkte categorie. Daarom is het goed om bredere
verbanden aan te gaan en inhoudelijke linken te leggen naar andere erfgoeddomeinen. De molen is immers
bepaald door zijn cultuurhistorische context.
IV Molenbiotoop
De biotoop werd aanvankelijk louter vanuit windvang beredeneerd. Gelukkig is hierin de laatste tijd een
kentering waarneembaar. De culturele biografie van de molenbiotoop (prof. dr. Gerard Rooijakkers) maakt
deel uit van de geschiedenis en is onvervangbaar, net als de molen zelf.
Besluit
Passie voor het molenmonument zou voor het toekomstige molenbehoud de basis moeten vormen. Hieruit
zal molenbehoud versie 2.0 vorm moeten krijgen. De bestaande instituties – van monumentenzorg, via
molenvereniging tot molenaarsgilde – zijn geen doelstelling op zich, maar een middel met ieder hun eigen
verantwoordelijkheid. Het molenbehoud heeft behoefte aan inspirerende visies, die in relatie tot erfgoed in
bredere zin dan molens, invulling geven aan toekomstig beleid. Kaders op wetenschappelijk niveau zijn
nodig, om de waan van de dag te kunnen overstijgen.
Voor dit alles is het vruchtbaar, net als in de jaren 1970, als groepen mensen (weer) de mogelijkheid krijgen
en het initiatief nemen om het molen(aars)veld van de toekomst spelenderwijs vorm te geven. Hoogwaardig
molenbehoud vraagt creatieve inzet van alle beschikbare kennis en voortschrijdende inzichten.
Durft de molenwereld de sprong naar versie 2.0 niet aan, en blijven we stilstaan in de tijd, dan resteert over
enkele decennia slechts een karikaturaal molenrestant.
Laat de vrees van Anton Sipman niet bewaarheid worden!
Beetsterzwaag, 10 maart 2007

Frans Rutten knipte weer eens een informatieve advertentie voor De OlieNOOT.
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Op de omslag van deze 10 Olienoot is Holten’s Molen te zien, de koren- en oliemolen waar ik -tot zo’n
anderhalf jaar geleden- 8 jaar met veel plezier heb gemalen en olie geslagen. Het stokje is daarna
overgenomen door MC, die overigens voor de foto’s heeft gezorgd.
De molen heeft een oliewerk gehad tussen 1893 en 1946. Dat oliewerk was afkomstig van een
e
wateroliemolen te Horst aan de andere kant van de Peel. Hiervan zijn de 2 spil, de ligger, één pletsteen en
het stuitblok nog aanwezig evenals een drijfwiel van het roerwerk, dat tussentijds als luiwiel heeft
dienstgedaan. De oliebank met reestijlen, een deel van het steenraam en de andere pletsteen komen van
een rosmolen te Wanroy en dat geldt ook voor de pletsteen die buiten staat. Van Wanroy is ook het
laadgoed nog bewaard gebleven, maar dat was niet meer bruikbaar. Alle overige onderdelen zijn in 1998
gemaakt door Molenbouw De Jongh uit Veldhoven die de gehele molen toen keurig heeft gerestaureerd
(de naamgeving van diverse onderdelen zijn overgenomen uit een archiefstuk uit 1893).
John de Jongh is nu bezig met de spanten ten behoeve van de gestarte herbouw van de zagerij (kijk ook op
www.holtensmolen.nl) welke tussen 1909 en 1957 dienst heeft gedaan en die overging in de tot op heden
bestaande Houthandel Holten achter de molen. Binnenkort heeft Holten’s Molen dus zijn drieledige functie
weer terug; koren-, olie- en… houtzaagmolen.

