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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 olie-
molenmaker, 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
verschilt echter nogal. Wat mij bij het zien van Stoere Werkers1 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.

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
moet door het naar beneden forceren van de haren2 of door het optillen van

tekening 1

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
produceren) en komen bepaald niet overeen met het bijna achteloze ‘werpen’ van wijlen Piet Roos3 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.
In het olieslagerscontract van 18704 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
veel meer greep op heeft. Op het naslag van de Passiebloem lijkt het wel of er 4 jaagijzers5 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
van de Pettenbazen6, 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
In de grote molenboeken7 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
Sipman8, 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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Gerrit Husslage in een artikel9 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.



32

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 hoofd-
stuk 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

Detail met de ‘implantaten’ oftewel de ingeschroefde tanden op het
schelrad van De Os.
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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 lijn-
zaadkoeken 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
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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



41

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
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 windoliemolen te
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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
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
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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:
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)

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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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

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.
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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’...

Openingstijden: 1e en 3e 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.

• Jan Fokkes
• Henk Westenberg
• Wim ter Schegget
• Bertus Hodes
• Jan Schutte
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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


