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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.

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
gedaan kan worden (zie de tekening van Sipman1). 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

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.
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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
Uit het onderzoek van de studenten van Windesheim2 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 weten3 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

Vlechtwerk aan de haar van Woldzigt
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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
voorwerpen) en de molens met houten persplanken4. 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. Molentekening van Sipman, De Walburgpers 1978.
2. Veldonderzoek naar drukken en drukverloop op het naslag van De Passiebloem, dec 2002, niet gepubliceerd.
3. 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.
4. 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

Op 1ste 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 heilzaamheid-
aan 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.



84

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 ►



89

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. 


