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De oliekelder:
Voor nummer vijf van De Olienoot zullen wij de
volgende artikelen uit de oliekelder oppompen.

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MB

97

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

De vraag valt uiteen in twee delen. Dat er verband bestaat tussen doortelraderen en de verwerking van
cacao is evident gezien de molens waarop ze aangetroffen worden. Die molens staan in de Zaanstreek en
juist daar werd in de natijd cacao verwerkt. We zijn echter op zoek naar de oorzaak van dat verband en ook
willen we weten waarom men voor de verwerking van cacao gewone schelraderen vermaakte tot
doortelraderen en/of er zelfs geheel nieuwe raderen voor vervaardigde. Bekend is dat bij de verwerking van
cacao niet alleen het gebruikelijke schelrad op het naslag werd omgebouwd tot doortelrad, maar ook dat het
voorslag van een telrad werd voorzien.

98

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

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

De oliemolen 't Fortuin uit Zee
Toen Hylke Jans Kingma in 1764 naast de vrachtvaart, handel en boekhouding van vijf schepen ook nog de
administratie van de nieuwe oliemolen kreeg, werd er besloten twee van zijn drie zoons te betrekken bij de
werkzaamheden op het kantoor. Jan en Maarten kwamen aan de wal en werden belast met de zorg voor de
oliemolen. Na de dood van hun vader gebeurde dit onder de naam fa. Jan en Maarten Kingma, daarna voor
rekening van Maarten alleen onder de naam fa. M.H. Kingma.
Ook Maarten liet met eigen schepen het lijn- en koolzaad voor de molen aanvoeren. Tijdens de Franse
overheersing, en de daaruit volgende internationale boycot van schepen onder Nederlandse vlag, raakte
echter zijn pakhuis leeg. Hij vertikte het om onder neutrale vlag te varen, raakte zijn schepen kwijt, en was
gedwongen om via makelaars in Dordrecht en Amsterdam koolzaad en indien voorradig, lijnzaad uit NoordBrabant en Zeeland te betrekken. Zelf trok hij naar Groningen om koolzaad te kopen. In 1821 kocht Maarten
een scheepswerf en een kofschip. Pas in 1824 voer weer een van zijn schepen op de landen rond de Oostzee
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en op Frankrijk. Toen Maarten en zijn zoon Hylke in 1825 kort na elkaar overleden zette de jongste zoon Jan de
onderneming voort. Omstreeks 1830 besefte Jan Kingma dat voor de fa. M.H. Kingma de tijd van de
koophandel,
vrachtvaart, rederij
en
daaraan
verwante bedrijven
definitief
voorbij
was.
De
onttakeling hiervan
ging snel. De werf
die nooit in gebruik
was
genomen,
werd in de jaren
1827 en 1828
afgebroken.
De
touwslagerij werd
'slapende' aan de
gang gehouden en
de zeilmakerij was
niet meer van
belang, er werd
immers
weinig
meer van dat doek gebruikt. In de herfst van 1838 verging op de Noordzee de laatste kof die onder directie van
de firma voer en ironisch genoeg de 'Hylke Jans' heette.
In 1840 gingen Jan Kingma en de overige familieleden over tot scheiding en deling van de onderneming. Jan
behield de oliemolen en werd daar nu bijgestaan door zijn oudste zoon Hylke. Jan had echter nog vier op Hylke
volgende zoons en zag driftig om naar uitbreiding van zijn onderneming. Hij stuurde Hylke uit om de kunst van
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het 'patentolie te maken' te leren en nog datzelfde jaar werd in het naast Jans gelegen 'Lenige pakhuis' een
patentoliemakerij ingericht. Er was een opkomende vraag naar olie voor lampen en ook de geringe investering
(de olie kon tenslotte rechtstreeks van de eigen molen geleverd worden) bepaalde de keuze.
In hetzelfde jaar liet Jan de molen vergroten zodat de productie kon worden opgevoerd. Bovendien werd de
molen nu ook ingericht voor het pellen van gerst.
Het bleek niet voldoende en in 1850 kocht Jan voor zijn zoons Hylke en Herre Rinia een oliemolen in Sneek die
ze voor eigen rekening gingen exploiteren.
De andere zonen Tjeerd Herre en Jan Hylke bleven op kantoor en richtten na verloop van tijd de kassiersfirma
gebr. Kingma op, hieruit ontstond de latere Kingma's Bank (1919). In 1871 vertrok Jan Hylke Kingma van
Makkum naar Bolsward, waar hij onder de naam fa. Gebr. Kingma de door hem en zijn broer Tjeerd Herre
gebouwde stoomoliemolen ging exploiteren. Tjeerd bleef bij zijn vader op kantoor waar hij de leiding had over
het in 1869 opgerichte kassiersbedrijf en verder de zorg had voor de voor rekening van zijn vader geëxploiteerde
olieslagerij. In 1873 kreeg hij hulp van zijn jongere halfbroer Eelco. Deze werd nu belast met de inkoop van koolen lijnzaad. Een andere halfbroer, Petrus Horreus, ging in 1874 onder toeziend oog van Hylke Jan te Bolsward
van start met een sigaren- en tabakszaak. Bovendien nam hij voor de helft deel in de daar gevestigde
olieslagerij. Hoewel het alle zelfstandige firma’s waren werkten de olieslagerijen in Makkum, Sneek en Bolsward
en de kassiersfirma in Makkum veel samen en fourneerde men over en weer bedrijfskapitaal en dreef men
gezamenlijk handel. In 1875 overleed Jan Kingma en werd de Makkumer oliemolen beheerd door Tjeerd Herre
en zijn, naar zijn halfbroer vernoemde, zoon Eelco. In 1912 nam Eelco de Sneker olieslagerij over van zijn oom
en dreef deze tot 1922, toen hij het bedrijf van de hand moest doen. Hij keerde terug naar Makkum. Eelco werd
in 1926 directeur van de vestiging van Kingma's Bank N.V. te Sneek en zodoende bleef de inmiddels
hoogbejaarde Tjeerd Herre alleen achter in de oude Makkumer olieslagersfirma. Hoewel het bedrijf geheel
verouderd was, meende Tjeerd dat het moest blijven, omdat anders de oude firmanaam geheel uit Makkum
zou verdwijnen. Alle Familieleden trachtten hem te overtuigen dat het inmiddels florerende bankbedijf de
traditie zou overnemen. Door Tjeerds zoon Jan Marten werd tenslotte de uit Bolsward afkomstige J.J. van
Hettema naar Makkum gestuurd om de exploitatie van de olieslagerij op zich te nemen. Toen Tjeerd Herre
Kingma echter op 16 maart 1930 kwam te overlijden was het met de oude firma gedaan. Een familielid, Jan
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Lucas Glass, werd met de liquidatie van de firma belast. Sinds 1929 was er al geen winst meer uitgekeerd en op
11 april 1932, kort na het overlijden van Tjeerds weduwe, werd de olieslagersfirma uit het handelsregister
uitgeschreven. In 1933 en 1934 werd de molen afgebroken en het hout bij openbare verkoping verkocht.
Waar eens een zestal molens het aangezicht van de vlecke hadden bepaald betekende dit het einde van de
laatste van de Makkumer molens. Wat restte was de onderbouw van de eerste houtmolen, deze bleef staan tot
1981, maar was reeds in 1922 van zijn kap en wieken beroofd.

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

‘t Fortuin uit Zee’
Buiten de dorpskern, nu zouden we zeggen Industrieterrein Zuid, aan het brede water van de Kleine
Zijlroede, lag de windoliemolen die al enkele generaties in het bezit was van de familie Kingma. Hylke
Jans, de koopman, reder en grootschipper, had de molen in 1764 laten bouwen met hout dat hij zelf
had laten verschepen, en had hem de profetische naam ‘t Fortuin uit Zee’ gegeven. De talrijke foto’s
tonen ons een statige bovenkruier, omgeven door witte stenen bijgebouwen, en een houten schiphuis
waarin o.m. het familiejacht lag afgemeerd.
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Het geheel ademt een landelijke rust, die echter meer schijn dan werkelijkheid was. In de oliemolen
werd volgens de opgave door ‘t Nut en de kiesvereniging gemiddeld zestien uren per dag gewerkt.
Gemiddeld - want als er geen wind was, stond de molen stil. De tijd die zo verloren ging moest op
andere dagen weer goedgemaakt worden. Het werk ging dan ‘s nachts door, zodat men soms wel
twintig uur werkte. En was dat onvoldoende, dan draaiden de wieken ook ‘s zondags van middernacht
tot vier uur ‘s ochtends. Dan kon er wat worden geslapen en werd het werkvolk even kerkvolk, waarna
het van ‘s avonds acht uur tot middernacht weer verder ging.
Het was zwaar werk! Op pramen, die werden geboomd of, bij gunstige wind, gezeild, werd het koolen lijnzaad aangevoerd en gelost. Het ging daarbij om forse hoeveelheden. Zo berichtte Tjeerd Herre
Kingma 29 augustus 1885 aan zijn broer Hylke, die samen met Herre Kingma in Sneek een
olieslagerij dreef: ‘Bij narekening en door Altes wordt ons dit bevestigd zal het SS Europa 144.000 kg.
zaad voor ons hebben zijnde 1777 balen á 81 kg. netto.’ Een forse partij die waarschijnlijk niet alleen
voor de Makkumer molen bestemd was maar ook voor de olieslagerij in Sneek, genaamd ‘Het Zwarte
Paard’, en wellicht ook voor de Bolswarder (stoom)olieslagerij van zijn andere broers Petrus en Jan
Kingma.

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

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

Lijnzaad en koolzaad
In de oliemolen werden dus twee soorten zaad verwerkt: lijnzaad waarvan lijnolie en lijnkoeken, en koolzaad
waarvan raapolie en raapkoeken werden geslagen. De koeken werden verkocht aan de boeren als veevoer.
De olie ging naar de eigen patentoliemakerij of naar de zeepziederijen, verffabrieken en andere bedrijven die
het als grondstof voor hun producten gebruikten. Raapolie werd tot de eeuwwisseling nog veel gebruikt voor
verlichtingsdoeleinden. Het productieproces in de molen was redelijk gecompliceerd. Allereerst werd het
zaad gedroogd. Als het droog weer was, werd het buiten op grote kleden uitgestort. Daarna werd het zaad
op een grote, gegroefde gietijzeren plaat geschept. Die plaat was op de versleten legger gelegd die rustte
op een gemetselde fundering. Op de legger stonden twee grote, verticaal geplaatste ronde stenen, de
kantstenen. Als het molenwerk in beweging werd gebracht, beschreven deze stenen (een binnen- en een
buitensteen) twee cirkels op de legger, waardoor het zaad werd gekneusd. Het gekneusde zaad werd
overgebracht naar de vuister. Dit was een stookplaats waar het zaad gedurende korte tijd werd verwarmd,
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zodat de olie bij de volgende productiestap, het persen, gemakkelijk vrij kwam. Wanneer de olie voor
consumptiedoeleinden bestemd was, gebeurde dit niet. Deze olie moest altijd koud worden geslagen, omdat
het anders stoffen bevatte die het ongeschikt maakte voor consumptie.

Vuisters en blok
Dan volgde het persen. Het
verwarmde zaad werd van de
vuister in wollen zakken
geschoven, die op hun buurt
weer tussen met paardenhaar
gevoerde leren omslagen
werden
gelegd.
Twee
knechten sjouwden deze naar
het kolossale eikenhouten
heiblok. Hierin bevond zich
een met ijzerwerk beslagen
holte, waarin een houten wig
paste. De omslagen werden
tussen het blok en de wig
geplaatst. Dan bracht men het
molenwerk in beweging en
met veel geweld en lawaai
werd de wig door een zware
slaghei omlaag geslagen. Dit
gebeurde een aantal malen.
Het dansend opveren van de
hei gaf aan wanneer de wig geheel was vast geslagen. Het geluid dat daarbij werd gemaakt was kilometers ver
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te horen! De olie droop uit de zakken en werd in grote pannen opgeslagen. Wat overbleef was de zaadkoek.
Wanneer de ingeslagen wig door een contrawig weer was losgeslagen, ook dit weer mechanisch met de loshei,
zorgde de veerkrachtige paardenharen vulling van de omslag ervoor dat deze koek gemakkelijk was te
verwijderen en door nieuw zaad te vervangen.
De overgebleven zaadkoek werd voorslagskoek genoemd. Deze werd onder de stampers fijngestampt tot meel.
Dat meel bevatte nog zoveel olie, dat het hele procédé dat hier is geschetst werd herhaald: het meel werd
verwarmd op de naslagsvuister en daarna in het naslagsblok tot olie en naslagkoeken geslagen. ‘Ons
naslagwerk’, aldus Tjeerd Herre Kingma (1838-1930), ‘is altijd van hout geweest, altijd met hetzelfde interieur,
ijzerwerk dateerend van de bouw in 1764, en geleverd door een smid in de Vegelinstraat te Leeuwarden.’

Houten pop
Een speciale rol was er in de Makkumer oliemolen toebedeeld aan een houten pop in deftige kledij. Deze 'telde'
het aantal slagen van de hei tijdens de naslag. Dat kon van tevoren worden ingesteld en via een leren riem,
verbonden aan pop en hei beide, nam de pop na het verkregen aantal slagen de hoed af waarbij tevens een bel
werd geluid. (De werking hiervan komt overeen met wat in de Zaanstreek een schelrad wordt genoemd). De
knecht wist dan dat het zaad voldoende was samengeperst. De overlevering wil dat de oudste pop op windstille
dagen door één van de knechten, ene Govert of Hendrik Kuiper, werd gemaakt. Dit zou zijn geïnstalleerd op
dezelfde dag dat de Fransen in 1813 langs de dijk wegtrokken waarbij de pop keurig de hoed afnam.
De naslagskoeken werden op een speciale snijtafel in stukken van ongeveer een kilo gesneden en deze werden
aan de boeren verkocht als veevoer. De bij de naslag verkregen olie was minder zuiver dan bij de voorslag en
moest gezeefd worden om de droes te verwijderen. Daarna werd het in gemetselde, en later ook ijzeren
bakken opgeslagen. Het productieproces bestond dus uit verschillende stappen. Voortdurend sjouwden de
knechten het zaad en het zaadmeel in de diverse stadia van bereiding van het ene apparaat naar het andere.
Daarbij was de molen zo bemand en ingericht, dat alles tegelijkertijd in beweging was. Bovendien had de
Makkumer molen een zogenaamd 'dubbel werk'. Dat wil zeggen dat de inrichting dubbel aanwezig was en
de capaciteit dus ook twee keer zo groot was. Zo kon in het hoogseizoen, bij voldoende wind, met zes tot
acht man gewerkt worden, waarbij in een etmaal wel één last kool- of lijnzaad kon worden verwerkt, goed
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voor ruim 1000 raap- of 1300 lijnzaadkoeken en de nodige olie.

Impressie van een bedrijvig ambacht
Wie tijdens die topdrukte het schemerige interieur van ‘t Fortuin uit Zee’ binnentrad (pas in 1914 zou er
elektrisch licht in de molen komen), kwam terecht in een waar pandemonium. Alles draaide en stampte. Er
werd turf op de vuren gegooid, er werd zaad geplet, geperst en gestampt, de naslagskoek werd gesneden,
en tussen alles door droegen minimaal twee arbeiders gedurig nieuw zaad aan. De atmosfeer was bedompt,
doortrokken van de geur van het gekneusde zaad, en alle onderdelen van de molen waren bedekt met een
dikke laag van aangekoekte olieresten die zich nauwelijks lieten verwijderen. De rook van de vuisters, die
met turf werden gestookt, prikte in de ogen. En met grote regelmaat kwam dan wéér de zware hei met
donderend geweld naar beneden, en overstemde even al de andere bedrijfsgeluiden. Dat er in het gebouw
veel muizen zaten, die af en toe geplet in de lijn- en raapkoeken werden teruggevonden (die tot ergernis van
Tjeerd Kingma dan onverkoopbaar waren) was bij dit alles niet meer dan een detail.

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

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

Doofheid en huiduitslag
Ernstige ongelukken kwamen niet voor. De molenwiek die in 1873 naar beneden kwam, viel zonder iemand te
treffen in de sloot tussen het molenland en de vennen van boer Kleiterp. Brand, altijd een reëel gevaar met al die
aangekoekte olie, brak er evenmin uit. Dat was in olieslagerijen waar met stoom werd gewerkt wel anders. Zo
meldde Hylke aan dezelfde commissie:
‘61 jaar terug is een machinist-stoker verpletterd. Dit was geheel aan zijn eigen onbezonnenheid te wijten. Ik ben
sinds 1849 bij de olieslagerij en heb anders nooit een ramp bij mij gehad.’
Wel leidde het werken in de oliemolens op de lange duur bijna onvermijdelijk tot doofheid. Een andere klacht
was eczeem. Luister hoe een Zaanse olieslagersknecht enigszins ongemakkelijk antwoord gaf op de vragen die
aan hem werden gesteld:
‘Zijn er op den molen velen doof?’
‘Dat vraagt gij zeker, omdat ik zoo schreeuw. Dat doe ik, omdat mijn vader doof was en altijd riep: dondersche
jongen, ik hoor je niet.’
‘Er zijn veel doven onder de olieslagers, niet waar?’
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‘Ja. hei-doof maar ik heb er geen last van.’
‘Hebt gij ook last van uitslag op handen en armen? Men zeide ons dat dit bij olieslagers veel voorkomt.’
‘Neen, ik heb er geen hinder van en mijn jongen, die olieslager is, ook niet. Van anderen weet ik het niet, want ik
kijk daar niet naar. Er zijn wel veel bleeken onder de olieslagers.’
‘Waaraan schrijft gij dat laatste toe?’
‘Men zegt dat het een dampig werk is; maar mij heeft het nooit gehinderd.’
Ook Tjeerd maakte wel melding van huiduitslag. Wat de dampigheid betrof merkte een fabrikant optimistisch op
dat de rook van de vuren onder de vuisters niet hinderlijk was, want deze (…..) ‘stijgt ten gevolge van de hitte
dadelijk naar boven en verwijdert zich dan door de raampjes’.
Dit was echter lang niet altijd het geval en soms moesten de buitendeuren worden opengezet om frisse lucht te
krijgen.
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Kort historisch overzicht van de oliemolen
1764 Hylke Jans bouwt de oliemolen.
1767 Hij bouwt het pakhuis a/d Krommesloot.
1782. Na het overlijden van Hylke Jans zet zijn weduwe het bedrijf voort onder de naam fa. wed. H.J. Kingma, daarbij
geholpen door haar zoons Jan en Marten.
1799- 1807 wordt de olieslagerij gedreven onder de naam fa. Jan en Marten Kingma.
1807 enkel voor rekening van Marten onder de naam fa. M.H. Kingma.
1825 Overlijden Marten en zijn zoon Hylke vrij kort na elkaar, zoon Jan neemt de olieslagerij over.
1843 vergroting van de oliemolen.
1845- 1848 de molen wordt ook gebruikt voor het pellen van gerst.
1850 Jan Kingma koopt voor zijn zoons Herre, Rinia en Hylke een oliemolen in Sneek, ‘Het Zwarte Paard’.
1871 De andere zoons Tjeerd Herre en Jan Hylke Kingma beginnen in Bolsward een stoomolieslagerij. Tjeerd blijft
echter op kantoor in Makkum. Twee jaar daarvoor hadden zij gezamenlijk de kassiersfirma Gebr. Kingma opgericht. In
1919 werd deze omgezet in N.V. Kingma's Bank.
1875 Na het overlijden van Jan Kingma wordt de olieslagerij voortgezet door Tjeerd Herre en zijn halfbroer Eelco.
1890 Tjeerds middelste zoons Eelco en Gerrit komen in de olieslagerij.
1912 Eelco neemt de oliemolen in Sneek over totdat hij hem in 1922 van de hand moet doen en dan terugkeert naar de
Makkumer molen.
1926 Eelco vertrekt naar Sneek. Hij wordt directeur van de Kingma's bank aldaar; Tjeerd Herre blijft dan als enig
aandeelhouder van de oliemolen over. Hij is dan 88 jaar.
1930 Tjeerd H. Kingma overlijdt.
1932 Zijn weduwe Foekje de Looze overlijdt en de fa. M.H. Kingma wordt uit het handelsregister geschreven.
1933/1934 de molen wordt afgebroken en het hout wordt bij openbare verkoping verkocht.
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De Bruinvisch
Als de wind ermee ophoudt hebben windmolenaars
geen werk meer voor de molen. Zeilen inhalen,
opruimen en aanvegen is dan het parool. Volgende
keer verdergaan.
Deze houding kan niet iedereen zich permitteren.
Schippers van de bruine vloot liggen er dan heel
anders voor. Met een schip vol betalende passagiers
drijven ze dan ergens op het wad terwijl de zeilen
als vuile was boven de dekken heen en weer zwieren.
Het tij verloopt en actie is geboden. Een zetje van
de wind, niet veel, maar genoeg om de boot voort te
stuwen naar een veilige haven waar de kroegen en
het vertier wachten.
Maar schippers en molenaars weten dat de
wind een ongedurige knecht is. Slechts zelden
gebeurt het dat de wind braaf en constant uit
de goede hoek wil waaien. Vaak waait de wind
uit de verkeerde richting, is het te weinig of
te veel of komt het op het verkeerde moment.
Je zou de windkracht soms even willen
uitstellen.

Dat gebeurt… Kees, de schipper van De Bruinvisch
vaart op uitgestelde wind. Wind die het jaar
daarvoor al in de bruine zeilen blies geeft hem de
kracht om de haven te bereiken. De richting van die
wind laat hem koud, evenals de kracht. Of het nu een
gure noordwester is, of een verraderlijke zomerse
zuidoostenwind, het doet hem niets. Onverstoorbaar
stuurt hij zijn schip waarheen hij wil. Recht door
zee. Een man van staal met de wind als knecht op een
schip van staal. Hoe dat kan…??? Sinds enige tijd
gebruikt Kees raapolie geslagen door Windoliemolen
De Passiebloem. Deze olie verstookt hij in zijn
ééncilinder Kromhout dieselmotor. In het
instructieboekje staat dat allerlei plantaardige olie
als brandstof kunnen dienen, vandaar dit experiment.
De gasten op het zonnedek vinden het een geweldig
verhaal. Ze voelen bij wijze van spreken de wind van
vorig jaar door hun haren wapperen. Een witte
schuimsnor voor de boeg en land in zicht. En de
kroegen. Als het meezit blijft er nog wat raapolie
over en dan eten ze vanavond in olie gebakken vis.
Weer een toepassing voor raapolie. De Hemel
geeft, wie vangt die heeft…
MB

115

De laatste West-Vlaamse olieslagers op de praatstoel.

(deel 3,slot)

(fragmenten overgenomen uit Molenecho’s, Vlaams tijdschrift voor molinologie 23 ste jg., nr 3 auteur Alfons
Theunick) De afbeeldingen bij ‘Vlaanderen Wint’ op p.71 e.v. tonen de werkomgeving van A. Declercq.
G. Vande Ginste: Onze kleine hydraulische persen werden gebruikt voor het persen van de opslagkoeken.
Vijfenzeventig procent van deze olie werd gebruikt om zwarte zeep (27) te maken. Het bezinksel uit de
oliekelder van dit soort olie werd niet weggegoten. Sommige zeepfabrikanten wilden deze dikaard (soms
zegt men ook wel drabbe) opkopen voor een (te) kleine prijs, gelijk of dat ze de dikaard uit de oliekelders van
de windoliemolens opkochten. Wij bewerkten zelf die dikaard (28) in onze stoomolieslagerij. Wij hadden een
speciaal filtersysteem uitgedacht waar deze dikaard in terecht kwam. Het principe van deze filter was heel
eenvoudig: in een bak zonder bodem werden ramen ingeschoven, bespannen met een doek in katoen.
Tussen die ramen was er een zekere tussenruimte. De dikaard werd daar bovenop gegoten. Die filter nu
was gemonteerd boven de stoomketel. Uiteraard straalt zo een stoomketel veel warmte uit. Deze was
ruimschoots voldoende om de nog aanwezige olie in de dikaard weer hoogst vloeibaar te maken en ze vrij
snel te laten uitlekken. Die olie werd onder de filter opgevangen in een ijzeren bak en met een buisje
afgeleid naar een oliepulle die op de vloer stond. Op deze manier werd nog eens 2/3 van de omvang aan
zuiver olie herwonnen. Het residu had precies het uitzicht van zwarte zeep. Samen met de opslagkoeken
verwerkten wij dat in het lijnmeel of koekepoere. Zulk zacht en gesmierig (29) aanvoelend lijnmeel werd om
zijn kwaliteit zeer op prijs gesteld. Ik weet niet als dat de voedingswaarde verhoogde, maar 't voelde zachter
aan en de mensen (30) hadden dat geerne(31).
A. Declercq: Oliebrood, dat was de poeier van de opslagkoeken.
G. Vande Ginste: In 1934 hebben we hier de Amerikaanse persen geplaceerd. Er werd ook een persfilter
bijgeleverd. Die werkte ongeveer als ons prototype, maar dan onder druk. De druk in deze persen was veel
groter dan in een labak. De doeken waren uit zware malfil gemaakt en op hun beurt bedekt met poreus
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papier. Als er niettegenstaande de hoge druk maar weinig olie meer uitkwam, moest het hele geval worden
gereinigd Het residu was een harde koek. De gewone malfil die vroeger gebruikt werd om stampzakken (32)
te maken, bleek ook niet voldoende sterk om de grote druk in de Amerikaanse persen te verdragen. We
kochten daarom aangepaste zware malfil. Malfil is een speciaal geweven stof waarvan de schering en de
inslag; volledig zuivere kaardwol is van de hoogste kwaliteit (33).
J. De Brabander: Malfil, dat is stamplaken in zuivere wol. Mijn broer in Rumbeke, die ook olieslager was met
Amerikaanse persen zoals Vande Ginste in Gits, gebruikte ook van die zware malfil. Maar waar hij dat kocht,
weet ik niet meer.
G. Vande Ginste: Na de TweedeWereldoorlog hebben we het een keer geprobeerd om malfil te vervangen
door nylon. Maar dàt heeft niet gefoeterd (34). Nylon bleek voor ons doel onbruikbaar en we moesten
terugkeren naar de malfil. Onder de geweldige druk in de pers, zowel in de wigpersen als in de Amerikaanse
gebeurde het toch regelmatig dat deze zakken scheurden. Gescheurde zakken werden bij ons ter plaatse
hersteld. Daartoe hadden wij twee speciale naaimachines. Ze staan er nog (35). Geraakten de zakken té ver
versleten dan mochten de werkmensen die verkopen voor hun drinkgeld. Die slunsen (36) waren veel geld
waard bij de slunsemarchand (37). Later, toen de daguren duurder werden en nog zwaarder malfil werd
gebruikt, behield de baas deze vodden en maakte ze zelf te gelde. De grondstof voor het vervaardigen van
deze zeer dikke stampzakken gebruikt in de moderne persen, was van dezelfde kwaliteit als de malfil
bestemd voor de pers laden, maar de weefdraden voor deze zeer zware malfil waren als echte koordjes.
Geweven op dezelfde manier ook, deed de dikte van deze stof denken aan een lichte mat, ook wat de
stijfheid betreft. Eén van de gekende leveranciers van deze stof was: AMBLER & SONS, Ltd., BRATFORD.
Lees maar wat er nog op 't etiket staat:
Quality PURE Wool No. 507/ Abt. 30 ozs. per yard / 10 inches wide. / Other widths in proportion./(3650
GRAMMES PER SA.METRE) (38). Ik denk dat het woord malfil een streekwoord is (39).
J. De Brabander: In Moorslede stond de weverij Corion. Later noemde deze weverij: ]oye-De Wulf. Ze
stond op de hoek van de Breulstraat, nu café ‘De Ponie’. Wij betrokken onze malfil altijd bij Corion.
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G. Vande Ginste: Wij hebben nooit lederen schrooën gebruikt. Een schroo (40) bij ons, dat was een
staalplaat met een greep bovenaan en overtrokken met leder. Ze waren van binnen bekleed met peerdhaar
(41).
J. De Brabander: Een schroo is iets langer dan drie maal de diepte van de la, en zo breed als de
binnenbreedte van het blok. In de plooi op één derde van de lengte is een handgreep om de schroo
gemakkelijk te kunnen manipuleren. In latere versie waren er maar twee even lange stukken meer. Rond
1900, toen de hydraulische persen in gebruik genomen werden, waren de schrooën meestal uit plaatijzer. Ze
waren o.m. in gebruik in de olieslagerij te Gits en bij ons op ‘Den Aapmolen’. Onze lederen schrooën zijn
naar Bokrijk gegaan.
Zijn de stampzakken met het warme zaad gevuld -zo een drie kilo per zak - dan worden ze onmiddellijk in de
schrooën gelegd en hun inhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Dit laatste is belangrijk om scheuren te
vermijden tijdens het persen. Telkens worden twee schrooën gevuld en in de labak geplaatst. Deze
handelingen moeten vliegensvlug gebeuren om het zaad zo min mogelijk te laten afkoelen. De schrooën
worden in de la opgespannen door de weggen. Dan wordt de slagheie in het werk getrokken. In de lablok
werden ijzeren bakken gemonteerd. Op je rechterhand had je dan een gegoten ijzeren wegge. Ik zeg wel
wegge, maar wij noemden het een jachtijzer. Daarnevens kwam de schroo met een gevulde stampzak. Dan
had je die houten wegge en dan de slagwegge. Nevens die schroo en die wegge had je dan de loswegge,
die al onder dikker was dan al boven, juist het omgekeerde van de slagwegge. Aan de linkerkant in de labak
was dat precies hetzelfde. Achter de drijfhei was er daar een vlegelke (42), dat met een koord vast lag aan
de heie en ieder keer dat de heie opgetrokken wierd, verstak een armpje, dat aan dat vlegelke vast zat, een
wiel met schuinse tanden. Als dat 63 keer alzo versteken had, waren dan drie tanden uit. Dat miek (43) dat
het wiel niet meer kon vergaan (44). Maar intussentijd was er daar in de ruimte waar geen tanden waren een
uitstekend latje dat kon scharnieren en eindigde in de vorm van een vuistwegske en waar dat de beldraad
aan vast was. Ieder keer dat de drijfheie bewoog, duwde die arm tegen dat vuistwegske en ieder keer belde
het dan. Dat was de verwittiging dat de slagheie moest geschort worden of uitgelost, en de losheie in 't werk
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getrokken. Maar, dat wiel dat kon versteken door de op- en neergaande heie, was dubbel en aan de kant
van de losheie was daar een soortgelijk mechanisme. Op 't moment dat al de ene kant daar drie tanden uit
waren, kwamen dan op de andere schijf de enige drie tanden die er op waren voor de arm van de losheie te
staan. Op haar toer (45) kon de losheie het wiel voor de verwittiging drietanden versteken zodat het vlegelke
voor de drijfheie weer op zijn plaats kwam. Zo had je dan twee koeken per la bak. Maar hier in onze molen
waren er drie stampbakken of labakken op één wentelasse. Zo werden er zes koeken in één keer (één
gang) gestampt. Zelfs hebben we er nog een vierde bijgezet. In 1903 was dat. Dat kwam zo: in Boezinge,
dicht bij de brug, stond daar een stenen molen begaan door een zekere Bonte, die naar Frankrijk trok naar
de streek van Breteuil. In zijn molen stonden daar hydraulische persen. Hij smeet dat weg (46) en wij hebben
er drie gekocht plus nog zijn lablok. Onze lablokken werden nog gebruikt tot in 1907. Toen kochten we
occasiepersen in Torhout bij Fraeys, die op de Burcht brouwer en olieslager was. Na de molenbrand in 1913
werden ze niet meer gebruikt maar vervangen door persen Van Coppenolle, constructeur van Berchem bij
Oudenaarde. Deze Van Coppenolle was daarbij ook olieslager en misschien wel de allereerste in België om
uit het geplette zaad de olie te extraheren door diffusie, t is te zeggen de olie werd uitgeloogd met zeer lichte
essence. Zijn stelsel was eenvoudig: het was een geïnclineerde buis van ongeveer 25 cm doorsnede en een
zestal meter lang waarin een vijze (47) van Archimedes draaide. Al onder werd het zaad ingesteken en al
draaiende naar boven gebracht door de vijzel. Van boven wierd de essence ingegoten. Het onderste zaad
waar dat er nog meest olie in zat kreeg essence die al goed verzadigd was. Maar 't bovenste waar dat de
meeste olie al uit was kreeg de verse vloeistof De olie die van onder uitliep samen met de essence, werd
gestookt. De lichtste vloeistof verdampte eerst. Die werd opgevangen en de olie bleef over. Dassonville te
Lendelede was één der eersten, zo niet de allereerste, om wringerpersen in gebruik te nemen. Dat was
omstreeks 1912. Dat was een heel andere manier om olie te winnen. Vooral na de oorlog '14 -'18 zijn de
wringerpersen alhier overgekomen, al waren ze al vroeger bekend. Dat werkte juist op de goeste (48) van
een vleesmolen of saucijzemolen. Maar in plaats dat er van achter gaatjes zijn om het vlees er door te
persen, is daar een verstelbare conische tap, die past in de kraag van een cylinder. Dat maakt dat men
door die tap dichter te zetten, men de druk van binnen kan verhogen. Eigenlijk zeer eenvoudig: het hele
geval bestaat uit de archimedesvijze (49) die het gebroken zaad aanvoert, en dan die cylinder gevormd
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door ijzeren latten, de ene latte nevens de andere. Ze staan maar een haarke van mekaar. Door het geweld
van de vijze om op 't uiteinde 't maalgoed er door te krijgen, wordt de olie er uit geperst en weggedreven
nissen de latten, terwijl het uitgeperste zaad in dunne schilfers een uitweg vindt nissen tap en wand.
G. Vande Ginste: In tegenstelling met de open étagepersen, die omstreeks de eeuwwisseling in onze streek
hun intrede deden, waren de zogenaamde Amerikaanse persen (veelal van Duitse makelij!) gesloten persen
waarin de olie langs de zijwanden ontwijkt. Wringerpersen beconcurreerden de hydraulische persen.
J. De Brabander: Mijn vader had een stoommachine in de molen geplaatst in 1892. Toen we overschakelden
op de pressen was het deze stoommachine die de pomp moest in beweging brengen om de olie onder druk
te zetten. Tussen die pomp en de pressen stonden accumulateurs zoals wij dat noemen. Dat waren
verzamelaars van druk. Ge hadt daar eerst de kleine druk: vijftig atmosfeer en dan de grote druk:
honderdvijftig atmosfeer. Voor de kleine druk was dat een veel minder pistonske en daar moesten ook niet
zoveel gewichten op liggen om aan die honderdvijftig atmosfeer te geraken. Dat miek, als ge de kraan
opendraaide, dat je onmiddellijk 150 druk had en je niet meer moest wachten om geredelijk aan die druk te
geraken. Zo hadden wij op korte tijd zes koeken.

Over lijnkoeken en de verwerkte zaden
G. Vande Ginste: Om aan de toenemende vraag naar lijnkoeken te kunnen blijven voldoen, kochten we
reeds voor de Eerste Wereldoorlog koeken uit Amerika. Het waren stukken van 80 X 40 cm. Ze werden
aangekocht per partij van 100.000 kg. Bij het overladen moesten die zakken met koeken op de rug gedragen
worden, gelijk of dat ze ook te lijve uit het schip werden gedragen. Vóór de oorlog van 1940 werd hiervoor 60
procent koolzaad en voor 40 procent lijnzaad geslagen. Binst de oorlog heeft Vandemoortele van Izegem
vooral koolzaad moeten verwerken tot margarine. (In de oorlogsjaren werd veel koolzaad aangeplant). Maar
die margarine was ver van smakelijk. Die minder goede koolsmaak hebben ze later door allerlei middelen
zoals centrifuges gedeeltelijk kunnen wegwerken. Het koolzaad dat wij verwerkten voor de eerste oorlog was
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allemaal ingevoerd zaad. Het kwam vooral uit Rusland: Azovzaad en Rigazaad. Ik weet nog stijf wel (50) dat
we juist een schip raapzaad gelost hadden in de haven van Roeselare als de oorlog '14-'18 uitbrak.
A. Declercq: De hydraulische persen, die wij in 1906 in Olsene hadden gekocht en die er nu nog staan,
hebben we nu en dan een keer nog gebruikt om een partij lijnzaad te verwerken. De allerlaatste keer was
'dat in 1965. J. De Brabander: Elk jaar verwerkten wij ook een partij Ravisonzaad. Dat zaad werd ingevoerd
uit Oost-Europa. Ravison gelijkt goed op ‘bruus ‘, een onkruidplant die veel in de tarwevelden te vinden is
(51). De olie werd gebruikt als lampolie en de koeken dienden uitsluitend voor de bemesting. Komeinezaad
(52) heeft een doordringende onaangename reuk, die zich snel in de opslagruimte en vooral in de molen
verspreidt tijdens de verwerking, en er geruime tijd nadien nog blijft hangen. Deze reuk gaat grotendeels in
de olie over. Vooral daardoor is komeinezaadolie in vergelijking met de olie uit lijnzaad en koolzaad van heel
wat mindere kwaliteit. Komeinezaadolie diende uitsluitend als lampolie en een enkele keer als grondstof bij
de zeepfabricage. De koeken waren op verre na niet zo voedzaam als lijnkoeken. Daarbij, ze gingen vrij vlug
tot bederf over. Wij kochten elk jaar zo een 100.000 kilo komeinezaadkoeken bij een olieslager te Quesnoysur-Deule in Frankrijk (53). Die olieslager verwerkte komeinezaad in grote hoeveelheden. Waar hij dat zaad
aankocht, weet ik niet. Wij verkochten die koeken aan de boeren die ze vooral gebruikten voor de bemesting
van hun vlaschaards. De gedroogde stengels van de komeineplant zijn zo hard en taai dat ze bezems
kunnen gebonden worden. Ze werden vooral gebruikt om ‘den vloer toe te vagen’ (54), den aarden vloer
dan. Komeinebezems werden gebonden met gespleten bramen, die groen gebruikt zeer soepel zijn en hard
en sterk na het drogen. Beroepsleurders met bezems, vooral uit de streek van Houthulst en omliggende,
hadden steeds zulke bezems op hun kar liggen of gemonteerd in hun pak dat ze op de rug droegen.
Aangroeiende jeugd, die 's winters niet in het produktieproces kon ingeschakeld worden, of oudere
arbeiders, die ‘afgeschreven’ waren, en hun schraal bestaan op één of andere manier wilden (moesten)
aanvullen, leurden ook wel eens de hoeven af met zulke zelf gebonden bezems. Vanuit Rusland kwam er
Azovlijnzaad en ook veel raapzaad. Ook kochten wij veel raapzaad in Frankrijk. Voor het gebruik van
petroleum algemeen werd, werd vooral koolzaadolie gebruikt als lampolie. De bollantaarns waren ook
gevuld met koolzaadolie.
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Over de werkomstandigheden in een oliemolen
J. De Brabander: Het werk in de oliemolen was een zwaar en bovendien nog een vuil werk ook. We hebben
dikwijls 's nachts moeten werken. Vooral het marsseizoen (55) was niet te onderschatten. Dan was 't van 's
morgens te vieren (56) tot' s avonds te tien en half (57). Lange zware dagen waren dat. Maar ja, ’t was daar
niet aan te ontkomen, omdat de vraag naar koeken en oliebrood dan het grootst was: de koeien konden nog
niet buiten op de weide en het wintervoer was dan al opgebruikt.
A. Declercq: In een oliekot moest ge eigenlijk altijd vuile kleren aan hebben. Hier noemden wij een
olieslagers knecht een stamper. Omdat zijn broek altijd stijf stond van de lijnolie die hij er op morste bij het
overgieten zeiden de mensen: ‘een stamper wordt recht gehouden door zijn broek’.
(27) Men spreekt ook van bruine of groene zeep, soms ook van zachte zeep.
(28) ‘dikkaard’ volgens De Bo
(29) gesmijdig
(30) de klanten
(31) graag
(32) Een stampzak noemt men in Nederland een buul. Het is de zak waarin het voorverwarmde geplette zaad wordt
gegoten. Deze zak wordt in een schroo geplaatst vooraleer hij in de persla komt.
(33) In Holland noemt men dat buullaken.
(34) niet gelukt
(35) in 1977 (jaar van het gesprek)
(36) vodden
(37) voddenkoopman
(38) Over een breedte van 25,4cm weegt dit weefsel dus 3,650 kg de strekkende meter.
(39) Emest Raeymaekers van Arendonk (1904-1982), molenaar-olieslager op de nog bestaande Toremansmolen aldaar,
sprak echter ook over ‘malfil’, ‘Malfil’ is eigenlijk een Frans woord en duidt aan,volgens Larousse: étoffe de laine àfaire
les petits sacs ou l'on enferme les graines de colza ou /' oeil/ette pour extraire /'huile.
(40) We schrijven schroo met dubbele 0 om de uitspraak van de scherplange 00 aan te duiden
(41)paardehaar
(42) hefboompje, balkje

122

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

Zonnebeke. Alfons Theuninck.
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Een haast vergeten molenrestant
Een molenschuur in een uithoek van de Zaanstreek
Zoals de meeste leden wel zullen weten zijn er in de Zaanstreek, waar eens circa 210 oliemolens gestaan
hebben, nog maar vier in bedrijf zijnde oliemolens over. De oliemolens waren hier op de houtzagers na het
meest vertegenwoordigd. Vandaag de dag zijn er in de Zaanstreek ook nog een aantal oliemolenrestanten te
vinden. Deze restanten lopen uiteen van doofpot De Os tot een achtergebleven kantsteen of oliekelder.
Een restant dat na De Os de meest complete is, is het restant van oliemolen De Pauw te Assendelft bij het
buurtschap Nauerna. Dit restant bestaat uit de complete schuur dat zelfs nog voorzien is van het wolfseind*
in het dak. De Pauw was een achtkante dubbele oliemolen en stond aan de Nauernasche Vaart iets ten
noorden van Nauerna, een uithoek van de Zaanstreek tussen de lintdorpen Assendelft en Westzaan tegen
het Noordzeekanaal aan. Een bijzonderheid aan de molen was dat het uiteinde van de schuur, de zuidzijde,
ingericht was als woning voor de blokmaalder. Hier was de kopgevel nog eens voorzien van een fraaie
Zaanse gevel. Bij molens was dat zeldzaam.
Geschiedenis.
Het precieze bouwjaar van De Pauw is niet bekend. De eerste vermelding dateert van 5 mei 1676 bij een
verkoop van de molen. Tot en met de sloop blijft de molen onafgebroken als oliemolen in bedrijf. In 1877
wordt hij een keer door de bliksem raak geslagen. Tenminste, de molen had geen spoor van een inslag maar
een knecht die binnen bezig was raakte buiten bewustzijn, had op zijn hoofd een brandwond, verschroeide
haren en een wond op zijn been. Tijdens diezelfde bui brandt er een boerderij in de naaste omgeving af.
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Verder wisselt de molen
regelmatig van eigenaar en
ook de vooraanstaande
Zaandijkse familie Breet heeft
de molen nog enige tijd in
bezit. In 1883 komt De Pauw
in het bezit van firma De Boer
uit Amsterdam. Deze laat de
molen, naar de fotograaf toe
gekruid en netjes in het kruis,
fotograferen met het
personeel bij, in en op de
molen (zie foto hiernaast). De
Pauw houdt het tot maart
1896 uit. Dan wordt de molen
gesloopt maar de schuur blijft
bewaard. Hierin wordt er
naast de bestaande woning
nog eens twee woningen bij
getimmerd.

Oliemolen De Pauw met op de voorgrond de Nauernasche Vaart. Let op
de grote ramen en de extra deur in de schuur dat aantoont dat De Pauw
bewoond was.
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Toekomst?
Vandaag de dag lijkt het af en toe wel alsof we met z’n allen in een herbouwsfeer zitten. Overal in het land
worden er molens her- of gebouwd. Jammer genoeg worden tot op heden geen molens herbouwd die een
inmiddels uitgestorven functie vervullen (hennepkloppers, volmolens?). Ook de Zaanstreek is over een paar
jaar een geheel nieuwe molen rijker. De landwinningsactiviteiten voor Het Jonge Schaap zijn inmiddels in
volle gang. En toch is dat allemaal merkwaardig. Dit omdat we in Nederland nog genoeg originele
doofpotten, stompen en schuren hebben staan.
Ook De Pauw is zo een geval. Het bijzondere aan deze situatie is namelijk dat de biotoop van de molen
vanaf 1896 praktisch ongewijzigd is. Er zijn naast de schuur een paar lage woonhuizen gekomen en er staan
vlak naast de molen een aantal bomen. Op de plek waar het achtkant stond is een houten schuur verrezen,
maar de staat van onderhoud hiervan is twijfelachtig. Verder staat hij daar nog ronduit prachtig in het vrije
veld, langs de Nauernasche Vaart. Bovendien is er in 1987, nog geen vijftig meter bij de schuur van De
de
Pauw vandaan, een 17 eeuws pakhuis geplaatst. Dit pakhuis, De Archangel, komt van oorsprong uit
Wormerveer en werd op zijn oude standplaats met de sloop bedreigd. Kortom: in die zin is de biotoop alleen
maar beter geworden. Verder staan er in de omgeving nog diverse oude boerderijen.
In de jaren zeventig maakte men zich druk om de herbouw van De Bonte Hen aan de Kalverringdijk. Hier
stond eigenlijk hetzelfde als nu in Nauerna, zij het dat er bij De Hen nog een onderachtkant was. Ook deze
molenrestanten verkeerde niet in al te beste staat van onderhoud. Net als nu het geval is bij De Pauw.
Natuurlijk lag het gezien de locatie van De Bonte Hen ook voor de hand deze aan te kopen en weer op te
bouwen. Maar het zou toch zonde zijn als we dan nu dit restant, omdat dat dan toevallig niet in de molenrij
van de Zaanse Schans staat laten vervallen of slopen.
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De schuur is de laatste jaren
niet echt goed onderhouden.
Gelukkig is hij nog altijd
bewoond, daarom is hij al
die tijd wel wind- en
waterdicht gebleven. De
Zaanse gevel die eens op de
zuidgevel prijkte is in de
afgelopen 108 jaar
verdwenen en de schuur is
nu nog door één huishouden
bewoond in plaats van drie.

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

De schuur van De Pauw (februari 2004) met wederom op de voorgrond de
Nauernasche Vaart. Duidelijk zichtbaar is het wolfseind in het dak.
Bronnen:
Duizend Zaanse Molens, P. Boorsma
www.duizendzaansemolens.nl, R. Couwenhoven
Encyclopedie van de Zaanstreek, eindredactie J.P. & K. Woudt
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Een Dagje Deurne,
Een aantal jaren geleden, toen we (MA en MB) nog maar net in de oliemolenwereld
kwamen kijken bleek dat ook in Deurne het olieslaan weer was gestart. We hebben
de molen bezocht en daarvan is een verslagje gemaakt. Aanvankelijk bedoeld voor de
Gildebrief maar in de Olienoot wellicht beter op z’n plaats omdat tijdens dit bezoek de
kiem is gelegd voor de Olienoot, bode voor de oliewereld. Het verslag is geschreven
in 1999 dus u krijgt een kijkje in de recente geschiedenis.
Sinds we in de Gildebrief lazen dat te Deurne (weer) een oliemolen stond wilden we
deze natuurlijk ook bekijken. Immers, we vertelden onze bezoekers altijd dat er nog maar acht
windoliemolens over waren maar nu was er een negende bij. Natuurlijk zijn wij zeer geïnteresseerd in de
werkwijze. We hadden inmiddels wel gezien dat er per oliemolen een eigen werkwijze was en, als ‘groene’
olieslagers wil je natuurlijk al die manieren zien om er voor jezelf de beste methode uit selecteren. Nou,
ànders ging het in elk geval wel daar in Brabant.
Deurne is vanuit Zwolle natuurlijk een rot eind weg. Anderhalf uur doorblazen over de snelweg, onderwijl alle
windwijzers in de gaten houdend of er misschien toch een aasje wind wilde opsteken. Hoewel het oliewerk
ook elektrisch gedreven kan worden is het op windkracht olieslaan altijd nog even wat leuker. Helaas, alle
vlaggen hingen langs hun masten en gezien de drukverdeling in de atmosfeer zou daar niet veel verandering
in komen. Verder dan windkracht 2 zou het niet gaan die dag. Maar... daar zitten ze in Deurne niet mee.
Want 2 Bft is daar voldoende voor zo’n 30 enden en dat met vier duikers... Het geheim zit (volgens vrijwillig
molenaar Mark Dwarswaard) in de nieuwe hals-, en pensteen, de nieuwe bovenas, de Van Busselneuzen en
natuurlijk heel goed smeren. Hij vertelde dat de maximale draaipremie dan ook ruimschoots gehaald kon
worden en dat zijn molen soms wel zeven keer sneller liep dan die van de buren. Het begrip ‘premiejager’ is
overigens op de molen evenzeer van toepassing als op de molenaar.
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De schoonzoon van de oude mulder verzorgde de catering alwaar Mark (en wij) het goed mee getroffen
hadden. Natuurlijk hebben we de molen uitgebreid bewonderd. De kap was nieuw, maar hecht doortimmerd.
Het vakmanschap straalde ervan af. Uiteraard deed het allemaal nogal nieuw en recht aan maar, zoals Mark
al terecht opmerkte:’ alle molens zijn ooit nieuw geweest’.
Holtens molen in Deurne is een beltmolen met één invaart. Het oliewerk is in de belt geplaatst. Vroeger
was dit ‘hermetisch’ afgesloten van de rest van de molen waar graan werd gemalen. Vanuit de belt ging
er een aftakas naar de naastgelegen zagerij. Wij, gewend aan industrieoliemolens, vonden het oliewerk
natuurlijk klein. Het is enkelwerks uitgevoerd en appelpotten zul je tevergeefs zoeken. Desalniettemin
kan deze molen z’n mannetje wel staan. En natuurlijk was het olieslaan slechts één van de functies.
Uiteraard gingen we ook nog ‘olie meppen’. Het vuister is voorzien van een rookkanaal langs de molenromp
tot + 3 meter boven de belt hetgeen de atmosfeer binnen ten goede komt. Hoewel de molen dus prima
draaide stond er toch te weinig wind om de kantstenen aan te drijven. Dus hebben we de elektrisch
geslagen. Het ombouwen van de aandrijving is vrij simpel en dus snel gedaan. Vandaag werd er raapzaad
verslagen. Raapzaad ziet eruit als zwarte bolletjes maar als ze goed geplet zijn krijg je een plakkerige gele
massa. De kleverigheid wordt veroorzaakt door... de olie. Raapzaad werd ook wel in vogelvoer gemengd
maar dat vinden de vogels niet erg lekker. Omdat ze dan eerst de andere bestanddelen eruit pikten kwamen
ze op den duur op zwart zaad te zitten waarmee de herkomst van de uitdrukking meteen verklaard is.
Wij kwamen echter om de olie er uit slaan. Na het pletten werd het zaad uiteraard verwarmd en toen
geslagen. Helaas begaven de bulen het al vrij snel zodat het toen met het echte olieslaan meteen gedaan
was. De problemen met de bulen zijn dus niet alleen bij ons actueel. Wat ons verder opviel was de enorme
snelheid waarmee de slagen elkaar opvolgden. Over industriemolens werd geschreven dat het niet de
gunstig was om ‘te snel’ te slaan omdat de olie dan niet genoeg kan ontwijken maar getuige de stralen in
de bekkens en getuige de opbrengstcijfers hebben ze daar in Deurne geen moeite mee.
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De ‘oliebank’ (historisch juiste term in Deurne) is
afkomstig uit een rosmolen. Andere gedeelten van het
binnenwerk zijn nieuw gemaakt. In plaats van
kammen zitten er ronde dollen in de wielen wat
overigens prima functioneert.
Naast het oliemolengedeelte vinden we op de hoger
gelegen zolders een compleet ingerichte korenmolen.
Deze molen is samen met een aantal broeders
gebouwd door molenbouwer van Himbergen. Enige
tijd geleden hebben we op één dag alle molens
bezocht en de gelijkenis is frappant. Dit ondanks het
feit dat in deze molens heel veel tweede hands
onderdelen zijn toegepast.
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is zijn er in Deurne
verregaande plannen om het complex uit te breiden
met een houtzagerij. De zaagmachine is al
aangekocht en de tekeningen voor de uitbreiding zijn
ook al een heel eind op streek. Uiteraard wordt ook
deze houtzagerij op windkracht aangedreven.

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

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

•

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

•

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

MB

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

Van links boven naar rechts onder
1. De vuist van de stamperhei is voorzien van een keep, waardoor uitschuiven wordt voorkomen. De
vuistwig is voorzien van een reeks gaten waardoor nastellen een fluitje van een cent is. De vuist van de
stamper ernaast lijkt wel opgedikt, zowel aan de bovenzijde als aan de borstzijde.
2. De steenschijfloop heeft veel meer staven dan gebruikelijk. Een schijfloop met een dergelijk aantal
staven is overigens wel te vinden, namelijk in De Passiebloem, maar deze schijf heeft er niet altijd in
gezeten. De Passiebloem heeft hierdoor erg snelle stenen gekregen.
3. De bovenzijde van de steenspil is voorzien van een stalen muts die onwrikbaar is vastgezet met een
grote wig. Wordt dit altijd zo gedaan?
4. In de vuisterpan van het naslag hangt aan een touw een blok met een handvat. Geen borstel lijkt me
want daarvoor geeft het touw onvoldoende ruimte, maar wat dan wel…?
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5. De bovenzijde van de kussens is afgedekt met een gewafelde plaat. Het nut van de plaat en van de
afwerking is mij onbekend. Wat zou het kunnen zijn?
6. De scheien ter weerszijden van de slagbeitel zijn afgeschuind en steken flink boven het blok uit.
7. Het telraampje aan de binnenkant van de blokstutpen vertoont een onregelmatige verdeling. Vier rijen
van negen en twee rijen met zes gaatjes. Wie weet wat hier werd bijgehouden en ook het waarom van
deze verdeling?
8. Heeft u op uw molen een of meerdere telraampjes? Wat is de verdeling daarvan dan?
9. De knecht loopt met een vossenstaart in de hand?
10. De potplaten zijn erg dik, dikker dan ik ooit gezien heb. Maar geldt dat voor ons allemaal?
11. Op de deksel van de oliekelder ligt een reserveplunjer van de oliepomp en twee schinkelhaken die
gebruikt worden voor het lichten van het kalf uit het laad. (zie ook de Brief uit het verleden op p.78)
12. Afgaande op het maatverschil tussen het kussen en het jaagijzer is het kussen uit een naslaglaad en het
jaagijzer uit een voorslaglaad.
13. Het tegen de oliekelder staande raamwerkje is een mal voor een kussen.
14. Daarvoor ligt een plaatijzeren bak waarin gloeiende kool kon worden geborgen om het laad op
temperatuur te brengen of te houden.
15. Linksonder in de tekening is in een soort stripvorm het complete proces te volgen. De verschillende
stappen dragen een nummer dat ook in de grote tekening is terug te vinden. Bijv nr. 3 op de
voorlsagsmeelbak. Sipman komt hiermee op 17!!! verschillende fases in het proces.
16. De detailtekening van het weefsel van het haar laat zien dat de schering bestond uit gewoon touw en dat
alleen bij de inslag van paardenhaar was. Dat is misschien ook de oplossing voor het probleem van het
niet tot touw kunnen verwerken van paardenhaar. Op deze manier lijkt dat ook niet nodig. Is het bij
oude haren ook zo dat de schering van touw is gemaakt i.p.v. paardenhaar?
Iedere lezer is van harte uitgenodigd om de mysteries te onthullen…
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Meer dan plannen in Ziewent/Arnhem
Johnny Wieringa heeft op verzoek van de
redactie een stukje geschreven over de
plannen met de rosoliemolen in het Nationale
Openluchtmuseum te Arnhem. Walter Vaags
Molenwerken verzorgde de foto’s op p. 135 en
p.136
In de Gelderse achterhoek hebben ongeveer
150 jaar geleden een 60 tal molens gestaan,
waarvan er 39 door paardenkracht werden
aangedreven.
Veelal hebben zij dienst gedaan als
nevenbedrijf.
Van al deze rosmolens zijn er zeggen en
schrijven maar 3 overgebleven.
Zij zijn als het ware over de tijd heen getild.
Een van deze rosmolens, die van de boerderij
Groot Tilder te Zieuwent, is in 1931 aan de
tand des tijds ontnomen door hem over te
plaatsen naar het Nederlands
openluchtmuseum te Arnhem.
Vele generaties hebben hem hier kunnen
bewonder als een ’Stille Kracht’ van het
verleden.
De eerste generaties hadden nog een
herkenning hierbij, maar voor zij die daar op
134

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

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

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

MB

Van de altijd attente J.S. Bakker kreeg ik enige tijd geleden een krantenknipsel toegezonden over een
schaalmodel van een stoomoliefabriek die te Oudewater in het Stadskantoor zou zijn opgesteld. Johan
schreef erbij dat het hem zou verbazen als mij dat niet interesseerde… Hij had gelijk.
Maar aangezien het artikel uit 1980 dateerde was de kans natuurlijk aanwezig dat het model inmiddels een
andere plaats had gekregen.
Allereerst hebben we met de gemeente Oudewater gebeld. In derde of in vierde instantie wist men ons
verder te helpen en om een lang verhaal iets korter te maken bleek het model na de nodige omzwervingen
nu in het modelbouwmuseum in Leiden te zijn beland.
Maar waar was dat museum gebleven? Op internet stond een mooie site (met een foto van de oliefabriek)
maar de telefoon werd nooit opgenomen. Het pand in leiden bleek verlaten. De collectie had een
onderkomen gevonden op attractiepark Duinrell te Wassenaar. De woordvoerder van het museum liet weten
dat de toekomst van het museum onzeker was maar dat hij zich met name over dit model, juist vanwege de
hoge kwaliteit, geen zorgen maakte. Buitendien was er belangstelling vanuit het schildersmuseum te
Sassenheim.
We spraken af het model bij gelegenheid wel eens te komen bezichtigen en dat was dan dat.
Hoe verbaasd waren we toen we eind december een telefoontje kregen waarin dit model ons werd
aangeboden! Men kon er (letterlijk) niet mee door de deur en haast was geboden. Via een bevriende
bedrijfswagenspecialist regelde Harold Rengers* een kleine vrachtwagen en uiteindelijk stond het model op
één van de oliekelders van De Passiebloem.
Minstens zo interessant als de manier waarop dit museumstuk in Zwolle is beland is de technische inrichting
en de apparatuur in de fabriek. Het betreft hier een schaalmodel van de stoomolieslagerij van Verloop uit
1880. Een stoomfabriek met heien dus en daarmee een voorbeeld van de eerste stap nà het motoriseren
van sommige windmolens.
* abonneenummer 12
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Globaal bestaat de fabriek uit twee productiestraten die elk vijf slagbanken hebben. De verdeling is twee
voorslagen op drie naslagen. Iedere ‘straat’ heeft zijn eigen wentelas, maar ook een as voor de aandrijving
voor de roerwerken. Deze roerwerken roeren in dubbelwandige vaten waarin het zaad middels (afgewerkte?)
stoom werd verwarmd. Twee grote voorslagketels en vier kleine naslagketels. Naast ieder voorslagblok
staan 4 stamperpotten en bij ieder naslag staat een tripzeef. Ook de strooptafels zijn nagemaakt, namelijk bij
iedere bank één.
Wat opvalt is dat deze fabriek tenminste (!) de capaciteit van vier windmolens in vol bedrijf heeft terwijl er
‘slechts’ twee kantstenen draaien. Helemaal in het hoekje echter staat een grote pletterij waardoor de stenen
alleen maar gebruikt hoeven te worden voor het doormengen van water. En inderdaad staan de grote
watervaten naast de stenen zelfs met een miniatuur maatbeker aan de rand hangend.
Zo gedetailleerd is het allemaal. De slagentellers bellen echt en de schortkneppels werken ook. Zelfs de
ramen zijn voorzien van hang en sluitwerk en die kunnen dan ook open en dicht. Een kleine elektromotor
zorgt voor de aandrijving zodat alle stampers en heien tegelijkertijd hun werk kunnen doen. De appelpotten
zijn gevuld met zaagsel en in de lades zitten miniatuur koekjes die zelfs nog geprofileerd zijn. Buiten het feit
dat dit object de bezoekers in één oogopslag laat zien hoe een oliefabriek eruit zag heeft het ook waarde
voor de oliewereld. Want waar in Nederland kunnen we nog zíen hoe een stoomoliefabriek is ingericht?
Het hoeft geen betoog dat de maalploeg van De Passiebloem heel blij is met dit model. Het gaat het hart
vormen van een permanente expositie over de olieslagerij in Zwolle. Een gedeelte van de oostschuur wordt
hiervoor ingericht. Het benodigde hout is reeds toegezegd en zodra we klaar zijn zullen wij u dat berichten.
Op de volgende pagina vindt u een schematische afbeelding van de werkvloer. De voorslagen bevinden
zich ter weerszijde van de doorgang halverwege de ‘blokken’. Naast de kantstenen staan de watervaten.
De wentelassen liggen uiteraard boven de blokken en ten behoeve van de vuisters zijn aparte drijfassen
aangebracht, evenwijdig aan de wentelassen.
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Het Naslag
Op de omslag staat deze keer een watergedreven oliemolen, het gaat hier om de Collse Watermolen te
Eindhoven.
De Collse molen is op dit moment de enige gecombineerde watergedreven koren- en oliemolen van Brabant.
Beide functies zijn iedere zaterdagmorgen in gebruik.
De molen is vermoedelijk rond 1300 gebouwd. Hoewel de eerste vermelding pas wordt gevonden bij de
verkoop in 1337.De oliemolen is waarschijnlijk later gebouwd. Tussen 1910 en 1920 is de oliemolen
gesloopt omdat deze niet meer rendabel was.
Afgelopen zomer is na jaren van werk de oliemolen op 24 augustus (2003) weer feestelijk in gebruik gesteld
door de burgemeester van Eindhoven. De oliemolen is helemaal nieuw gebouwd door de firma Beijk uit
Afferden. Het enige overgebleven onderdeel van de oliemolen was het doodbed. Het oliewerk is uitgerust
met één stel pletstenen, koekenbreker, één vuister, één slagbank. De slagbank is voor- en naslag in één.
Een echte boerenoliemolen.
De oliemolen slaat voornamelijk lijnzaad. De molen is eigendom van de gemeente Eindhoven en wordt
draaiende gehouden door een groep van vrijwillige molenaars.
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