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Het Voorslag
Voor u ligt het vijfde exemplaar van De Olienoot, het ‘vakblad’, voor de ambachtelijke olieslagerij. Dit
exemplaar is zijn geheel gewijd aan de wederopstanding van de rosoliemolen in het Openluchtmuseum te
Arnhem. Deze molen is als eerste Nederlandse oliemolen van de ondergang gered door overplaatsing naar
het museum in 1931 en bijna als laatste van de nog bestaande oliemolens weer in bedrijf genomen. Reeds
vanaf de opbouw in Arnhem stond het gaande werk stil en het eeuwenoude geluid van de heien leek
voorgoed verstomd. Gelukkig davert het geluid nu weer regelmatig door het bos hetgeen tot in de verre
omtrek te horen valt.
In de molenwereld wordt vreemd opgekeken tegen het feit dat men heeft gekozen voor een complete
replica. Doorgaans zijn we gewend aan behoudende restauraties met zoveel mogelijk gebruik van de
originele onderdelen. Voor deze molen, die in het seizoen zeven dagen per week in bedrijf is, was dat geen
optie.
In deze Olienoot vindt u artikelen die rondom de rosmolen zijn geschreven. Allereerst een artikel van dhr. L.
Boot over de technische staat en de bijbehorende aanpak. Mw. C. van Dorst schreef over de historische
context en MA vroeg molenmaker Andre Nibbelink en museumdirecteur Jan Vaessen naar hun ervaringen
met dit project.
Natuurlijk ontbreekt ook nu de rubriek Oliedom niet. Evenals een schematisch overzicht van de verwerking
van vlas en een artikel over de functie en de werking van de bulen.
Wij wensen jullie veel leesplezier toe!

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

De uitvoering en de motivatie voor de ingebruikstelling

door L. Boot

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

Foto A. Nibbelink

eisenpakket
Het museum heeft een aantal voorwaarden aan de uitvoering gesteld. De molen moet tijdens het
openingsseizoen van het museum dagelijks kunnen werken en incidenteel ook in de winterperiode.
Oorspronkelijk was de aandrijving met een paard, maar het is vandaag de dag geen optie meer om
dagelijks de molen te laten aandrijven door een paard. Vandaar dat is gekozen voor elektrische
aandrijving. Wel is het mogelijk af en toe als demonstratie met een paard te werken.
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Daartoe is de trekboom zo gemaakt dat die demontabel is evenals de bijbehorende schoor en loopschoor.
De elektromotor is op zolder geheel uit het zicht gemonteerd en voorzien van een aandrijving met een
kettingschijf op de eikenhouten wentelas. Hiertoe is de nieuwe wentelas iets korter gehouden zodat het
kettingwiel op de askop kon worden aangebracht. Het spreekt voor zich dat als er een demonstratie is met
het paard de motoraandrijving moet kunnen worden losgekoppeld. Deze loskoppeling geschied met een
speciale sleutel die Vaags voor dit doel heeft gemaakt. Aanvullend is ook als voorwaarde gesteld dat de
motor afzonderlijk het slagwerk moet kunnen aandrijven, maar uiteraard moeten slagblok en stenen ook
tegelijk kunnen werken. Hiervoor is een vernuftig systeem bedacht waarmee de wentelas iets kan worden
gelicht zodat de kamwielen uit hun werk worden gezet. Deze ontkoppeling wordt via een staalkabel met een
handliertje van beneden af bediend.

Vaags
De molenmakerij Vaags uit Aalten heeft alles gedemonteerd, nauwkeurig nagemaakt en het geheel
maalvaardig opgeleverd. Voorafgaande aan de demontage is een inventarisatielijst opgesteld waarop alle
onderdelen met hun benaming en de toegepaste houtsoort zijn vastgelegd.
Toen alles gedemonteerd lag in de werkplaats van Vaags, kon ook vastgesteld worden welke onderdelen in
1840 vermaakt dan wel pasgemaakt zijn voor de montage in de oliemolen. Het was in ieder geval al wel
duidelijk dat het materiaal afkomstig was uit een andere oliemolen, alleen is de herkomst ervan niet bekend.
Het eikenhouten steenraam, hangend aan de eikenhouten steenspil, was duidelijk vermaakt voor deze
kollergang met deze maat kantstenen. De gaten voor de houtverbindingen waren verstoken en dit was nog
goed te zien. Ook het kroonwiel was oorspronkelijk voorzien van een andere steekmaat voor de
beukenhouten kammen en ook de kruisarmen waren vermaakt.
Nog een belangrijke aanwijzing was het ingekorte slagblok ‘de laad’. Oorspronkelijk lijkt de laad te hebben
bestaan uit een voorslag en een naslag. Nu was alleen het deel van de voorslag nog in gebruik en men heeft
waarschijnlijk het slagblok bij de inbouw in 1840 ingekort door het naslaggedeelte eraf te zagen.
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Bakken en pannen
De meelbak om het geplette zaad op te vangen ontbreekt op de foto’s die in Zieuwent zijn gemaakt vóór de
verplaatsing. Wel zijn er foto’s van 1930 tot 1944 waarop een meelbak staat met pootjes, maar vanaf 1946 is
een andere bak aanwezig en het is deze bak die is nagemaakt. Omdat de molen dagelijks moet werken, is
gekozen voor een aanpassing van de eikenhouten steenassen Het zijn nu sleutelstenen geworden waarbij
de middelpuntvliedende kracht wordt overgebracht op de steenspil. De tappen aan de onder en bovenzijde
van de koningspil zijn voorzien van vleugels om meer kracht op te kunnen vangen; deze konden geheel
weggewerkt worden in de eikenhouten spil.
De vuister is met de overplaatsing in 1931 geheel functionerend opgemetseld met een werkende oven en
een goed trekkende schoorsteen. De vuisterpan was daarbij ook nog aanwezig, maar die is in de loop van
de jaren verdwenen en vervangen door een groter exemplaar. Zowel de oude foto’s als de maat van het
roerijzer gaven aan dat de originele pan kleiner geweest moet zijn en zo is het weer gereconstrueerd. Er is
ook duidelijk gekozen voor een pan en niet voor een vuisterring, hoewel een pan fysiek meer belastend is
voor de medewerkers. Het is echter mogelijk dat er toch nog gekozen wordt voor een vuisterring, mede
gezien de ARBO-wetgeving.

Oud zeer
Ook tijdens de reconstructie is gebleken dat er problemen moeten zijn geweest bij het monteren van het
olieslagwerk in 1840, want de as voor de aandrijving van de vuisterspil is niet zuiver in het hart van de
bonkelaar op de wentelas gemonteerd. Daarvoor moest deze as met beide rondsels eigenlijk zakken en dit
is niet mogelijk vanwege de bestaande gebintconstructie.
Naast de vuister is schotwerk van grenenhout aanwezig dat niet is vervangen omdat dit een vast
onderdeel van het gebouw is. Voor dit schotwerk is een open kast aanwezig waarin zich de vuisterkaren
bevinden waaraan de bulen worden bevestigd. Dit is volledig in de oorspronkelijke situatie en materiaal
gehandhaafd en wordt als zodanig gebruikt.
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Fragment van de originele schets van de opmeting. De tekening bij het boekje Oliemolens van Bernet Kempers
is de uitgewerkte versie hiervan.
Bron: NOM CDA map Oliemolen
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Nieuwigheden
Het slagblok heeft een geheel nieuwe betonfundering gekregen, om alle trillingen op te kunnen vangen,
zodat door het slaan met de slaghei geen schade aan het gebouw kan ontstaan. Op dit betonblok zijn drie
afgezaagde boomschijven aangebracht waarop het slagblok is geplaatst. De originele schijven konden niet
meer gebruikt worden.
Het spreekt voor zichzelf dat al het touwwerk is vernieuwd. Tenslotte was er direct onder de hangeniersbalk
aan de losheizijde een klos aanwezig waarvan de functie niet direct duidelijk was. Pas nadat alles was
gemonteerd en er proefgedraaid werd bleek dat in deze klos een (essenhouten) veer aangebracht moest
worden om de losbeitel omhoog te houden.

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

MB

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

Braken

25 kg drainagemateriaal

70 kg lokken

1000 kg strovlas

Repelen

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

740 kg strovlas

Roten

580 kg strovlas

Zwingelen

390 kg scheven

120 kg vlaslint

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

120 kg lijnzaad
32 kg lijnolie

De lokken worden verwerkt tot linnen. Van de scheven maakt men o.a. spaanplaat. Het vlaslint wordt na
diverse stappen gebruikt voor linnen, schoenmakersgaren e.d. Als olieopbrengst rekent men 28 %. Dat
impliceert een vetgehalte in de koek van ruim 10 % hetgeen aan de hoge kant is. Het verlies bij de totalen
(32 + 82 = immers 114 kg) wordt in de begeleidende tekst niet verklaard.
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Historische bijdrage
In de molenwereld zou het zo moeten zijn dat een restauratie gepaard gaat met een historisch onderzoek
naar de molen. Gelukkig is dat in dit geval gebeurd en de onderzoekster heeft enkele van haar bevindingen
verwerkt tot een zeer leesbaar artikel voor deze Olienoot

Olieslaan op de boerderij

door Carianne van Dorst

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

Olieslaan als nevenarbeid
Oprichter Krabbenborg was een boer. De oliemolen stond op het erf van zijn boerderij Groot Tilder. Medeoprichter Harbers noemde zich molenaar van beroep. Hij was getrouwd met de dochter van Krabbenborg,
Janna (1799), en had zoals gebruikelijk in Zieuwent intrek genomen bij zijn schoonfamilie op Groot Tilder.
Waarschijnlijk werkte Harbers op de windkorenmolen die zijn schoonvader in 1822 had laten bouwen.
Veel boeren in Zieuwent hadden een nevenactiviteit bij het werk op de boerderij. In de wintermaanden,
wanneer er op het land niet veel te doen was, maakten de boeren bijvoorbeeld borstels van varkenshaar,
leren schoenen of klompen. De omvang van de meeste boerenbedrijven was erg klein. Dankzij de verkoop
van hun ambachtelijke producten konden de kleine boeren hun hoofd net boven water houden. Uitbating van
de rosoliemolen was een nevenactiviteit van de boeren op Groot Tilder. Ze werkten op het land, verzorgden
hun vee en sloegen olie in de minder hectische maanden.
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Krabbenborg en Harbers richtten de molen echter niet op om een bestaansminimum te garanderen. Antony
Krabbenborg was naar lokale maatstaven een tamelijk rijke boer. Hij was mede-eigenaar van een
winstgevende windkorenmolen en bezat een behoorlijke hoeveelheid grond en vee. De landbouwers op
Groot Tilder waren niet slecht bedeeld in de verdeling van de woeste gronden rond Zieuwent in 1832. Alleen
boeren die veel vee bezaten kregen het recht om de voordien gemeenschappelijke gronden te ontginnen.
Krabbenborg en Harbers behoorden tot deze selecte groep. Hun vermogen stelde hen in staat de
aanzienlijke investering in de bouw van de windkorenmolen en de inrichting van de rosoliemolen te
bekostigen.
De bouw, het onderhoud en de expoitatie van de oliemolen vereisten niet alleen geld, maar ook specifieke
kennis en vaardigheden. Olieslaan is een ambacht. Waarom richtte een boerenfamilie in Zieuwent in 1841
plotseling een rosoliemolen op? Naar de motieven van Krabbenborg en Harbers valt slechts te raden. Er zijn
nog geen stukken op tafel gekomen die duiden op de aanleiding of de redenen voor de bouw van de molen.
Toch is op basis van de beschikbare gegevens een aanzet tot een verklaring te geven.

Korenmolen-oliemolen
De boeren op Groot Tilder dreven een boerenbedrijf, een windkorenmolen en een oliemolen. De combinatie
korenmolen-oliemolen kwam in de Gelderse Achterhoek veelvuldig voor. De meeste watermolens in
Gelderland combineerden het malen van graan met het verwerken van oliehoudende zaden tot olie en
veekoeken.
Windkorenmolens die in een bijgebouw olie sloegen kwamen ook voor. Zo voert auteur van Achterhoekse
volksverhalen H.W. Heuvel in een van zijn verhalen een molenaar op die in zijn windkorenmolen in de
nachtelijke uren olie sloeg uit raapzaad.
Het was dus niet echt vreemd dat Krabbenborg en Harbers zowel een korenmolen als een een oliemolen
oprichtten. Al was de combinatie windmolen-rosmolen misschien niet zo gebruikelijk. Harbers had dankzij
zijn werk als korenmolenaar een hoop kennis en ervaring opgebouwd, die hij goed kon gebruiken voor het
werk in de oliemolen. Het is helaas niet bekend waar of van wie de oprichters het specifieke ambacht van
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Antony en Jan? Klein Goldewijk in Zieuwent
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Foto NOM CDA AA 23227

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

Veekoeken als hoofdproduct
De rosoliemolen voorzag in een belangrijke behoefte in Zieuwent. Zieuwent was een gemeenschap van
boeren. Op de weinig vruchtbare zandgronden combineerden ze de teelt van gewassen met het houden van
een paar stuks vee. De mest van het vee hadden de boeren hard nodig om de kwaliteit van hun grond te
verhogen. Na de verdeling van de woeste gronden in 1832 groeide de veestapel in Zieuwent gestaag.
Veehouders konden dankzij de uitbreiding van hun land meer vee houden en hadden bovendien meer vee
nodig om hun land te bemesten.
Dit vee moest gevoed. In de zomer was er voldoende grasland om de honger van de beesten te stillen, maar
´s winters had het vee naast hooi ook voedzamer eten nodig. Raap- en lijnkoeken, eindproducten van de
oliemolen, dienden als wintervoeding voor het vee. Het was het enige krachtvoer dat tot aan het begin van
de twintigste eeuw verkrijgbaar was. De oprichting van de oliemolen moet dan ook bezien worden in het licht
van de uitbreiding van de veestapel in de negentiende eeuw en de groeiende behoefte aan winterveevoer.
Veekoeken worden vaak beschreven als nuttige bijproducten van het olieslaan. In de rosoliemolen uit
Zieuwent vormden de raapkoeken naast olie echter een kernproduct. Niet voor niets stond een olieslager uit
het nabij gelegen Didam halverwege de negentiende eeuw geregistreerd als ‘rosoliemolenaar en
lijnkoekmolenaar’.
De seizoensgebonden aard van het olieslaan bevestigt het belang van de veekoeken voor de oprichting
van de oliemolen. In augustus begon het werkseizoen voor de olieslagers. In deze maand was het
raapzaad rijp en voldoende droog om verwerkt te worden. Boeren uit een omtrek van zo’n 10 km brachten
na de zomer het zaad naar de oliemolen voor hun wintervoorraad veekoeken en olie. De raapolie
gebruikten zij voor verlichting in tuitolielampjes (snotneusjes) en als spijsolie. Elke boer had zijn eigen
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Keulse kannen in de molen staan, waarin de hem toekomende olie gegoten werd. ‘Soms stonden er in het
najaar een driehonderd kannen; zonder enig kenteken, maar de mulder kende ze alle uit elkaar’, herinnerde
zich de laatste eigenaar van de rosoliemolen Antony Klein Goldewijk (1879).
Boeren voerden de raapkoeken in de wintermaanden als ‘koekwater’ of ‘slobber’ aan het vee. In het
voorjaar, vooral wanneer de zomer lang op zich liet wachten, kregen de olieslagers het opnieuw druk. De
koeien konden bij koud weer nog niet naar buiten en het wintervoer was al opgebruikt. De behoefte aan
krachtvoer nam dan toe. Boeren lieten in zo’n periode massaal raapzaad tot olie en veekoeken verwerken
om hun beesten voldoende eten te kunnen geven. Koekwater voldeed dan niet meer. Het vee at de raap- of
lijnkoek droog, als brokken.

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

Foto NOM CDA AA 84442
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De neergang van de oliemolen
Vanaf 1900 waren oliemolens steeds minder lonend. De rosoliemolen in Zieuwent verwerkte voornamelijk
raapzaad. Met de opkomst van kunstmest rond de eeuwwisseling, liep de teelt van raapzaad echter snel
terug. Voordat boeren beschikten over kunstmest, konden zij uit het ‘groenland’ niet veel meer halen dan
een slechte hooioogst en raapzaad. Dankzij de kunstmatige bemesting konden boeren op deze grond koren,
aardappels of haver telen. De productiviteit van het land ging er door verbouw van deze gewassen op
vooruit. Raapzaadteelt putte de grond juist uit, door bijhorende verbranding. Met de verdringing van de
raapzaadteelt zagen de kleinschalige olieslagers hun omzet dalen.
Bovendien nam de vraag naar raapolie af. Boeren gebruikten niet langer raapolie voor de verlichting van hun
woning en bedrijf. Zij stapten over op petroleum. De vraag naar veekoeken bleef bestaan. Boeren hadden
echter de mogelijkheid deze van de markt te betrekken. Zo kocht de Boerenbond in Zieuwent in 1907 34.500
kg raapkoeken elders, voor een bedrag van bijna 3300 gulden.
De neergang van de oliemolens is duidelijk te zien in de gemeente Lichtenvoorde. Het laatste kwart van de
negentiende eeuw waren in Lichtenvoorde drie rosoliemolens werkzaam. In 1906 verdween de eerste van
de drie. In dit jaar ging ook de stoommachine in de oliemolen in Zieuwent stuk. Klein Goldewijk zag geen
reden om opnieuw te investeren in mechanisering en spande zijn paard weer in. Na 1916 liep alleen in de
rosoliemolen in Zieuwent het paard nog trouw zijn rondjes. Antony Klein Goldewijk, stiefzoon van Hendrikus
Klein Goldewijk en de laatste olieslager in Zieuwent, hield zijn molen tot 1923 of 1924 gaande. Zijn broer,
hoofd van een groot gezin, nam na de dood van zijn vader in 1915 de leiding over het boerenbedrijf. Hij zou
het gemengd bedrijf uitbouwen tot een gespecialiseerd melkveebedrijf.
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Carianne van Dorst onderzocht in opdracht van het Nederlands Openluchtmuseum de lokale geschiedenis
van de rosoliemolen uit Zieuwent.
Met dank aan het Centraal Documentatie Archief Nederlands Openluchtmuseum en het Gemeentearchief
Lichtenvoorde.
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Een kort bezoek aan Zieuwent
Op weg naar iets anders reed ik toevallig door het dorp Zieuwent en de verleiding was te groot om niet even
te zoeken naar de historische locatie van de rosoliemolen van het NOM. Ik wist dat de rosoliemolen hoorde
bij de boerderij Groot Tilder van de familie Klein Goldewijk. De eerste de beste voorbijganger wist mij direct
te helpen. Aan de andere kant van het dorp, komende van Ruurlo, is het eerste bedrijf binnen de bebouwde
kom het melkveebedrijf met de naam Tilden of Tilder gevestigd. Het was inderdaad in bezit van de familie
Klein Goldewijk.
Daar aangekomen bleek
het te gaan om een keurig
verzorgde boerderij met
enige bijgebouwen. In de
loopstal naast het
hoofdgebouw trof ik een
oudere man die direct
begreep waar ik voor
kwam. Hij was de oom van
de huidige eigenaar maar
omdat hij geboren was in
de dertiger jaren kon hij
zich de molen - die in 1934
werd overgeplaatst - niet
herinneren. Wel wist hij van het vroegere bestaan van de molen en ook wist hij dat deze in het
Openluchtmuseum in Arnhem stond. Hij vertelde dat er later een kippenhok op die plek had gestaan en dat
bij de sloop daarvan en ook later nog regelmatig puin van een fundering naar boven was gekomen. ‘Nog van
de oliemolen’ werd er dan steevast gezegd.
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Hij liep met me mee naar zijn neef, de
eigenlijke baas van het bedrijf en de
kleinzoon van de laatste olieslager. Ook
deze wist geen details meer over de
olieslagerij, behalve dan de informatie die
hij had opgedaan bij een bezoek aan het
museum. Beide heren vertelden nog wel
over de opruiming van de zolder die ze
enige jaren geleden hadden gehouden. Ze
hadden alles zo van de zolder op de vloer
van de deel gegooid dat het in stukken
uiteen viel. ‘…Anders gaan anderen er
mee slepen, en dan wordt de houtworm
nog verspreid. …’ Ze dachten niet dat er
nog onderdelen van de rosmolen bij waren
geweest.
Bijgaand foto’s van het dorp op afstand en
van het melkveebedrijf zoals het er op 13
maart 2004 uitzag. Naast de schuur,
ongeveer ter hoogte van de wagenloods
heeft de molen gestaan.
MB
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Oliedom
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

MA
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Met hamer en beitel
Buiten alle aandacht voor de overige aspecten willen wij graag de man aan het woord laten die in het hele
traject het dichtste bij de ambachtelijke olieslager staat. Namelijk die àndere ambachtsman: de molenmaker.
Aan het woord komt Andre Nibbelink, medewerker bij Vaags Molenwerken en één van de mensen die met
hamer en beitel deze molen gestalte heeft gegeven.
MA: Waar woon je, hoelang werk je al bij Vaags en hoe ben je ertoe gekomen om molenmaker te worden?
AN: Ik woon in Etten, bij Doetinchem. Toen ik 13 jaar was, raakte ik geïnteresseerd in molens. Met 16 jaar
begon ik officieel met de opleiding en met 18 jaar ben ik geslaagd. Bijna 6 jaar geleden zou de kap van de
molen van Rha worden gelicht. Ik vroeg Vaags of ik gebeld kon worden als het zover was omdat ik foto’s
wilde maken.
Toen het zover was bleek het streng te vriezen en ik vroeg of ik mee mocht werken om warm te blijven. Dat
is zo goed bevallen dat ik enkele weken later de vraag kreeg of ik, in plaats van timmerman in de bouw, bij
Vaags molenmaker wilde worden. Ik heb dat meteen gedaan.
MA: wat vond je van het project rosmolen?
AN: Bijzonder, omdat je in feite een nieuwe molen bouwt aan de hand van het levensechte voorbeeld. Ik
voel me er ook heel erg bij betrokken omdat ik o.a. samen met Berrie Grievink aan de demontage en de
opbouw heb gewerkt. Duidelijk was aan de oude molen te zien, dat deze tot op het laatste moment met
noodreparaties in bedrijf was gebleven. Bij de herbouw in het museum zijn destijds ook wel een paar
‘aanpassingen’ gedaan. Deze ‘fouten’ hebben we nu weg gerestaureerd.
Het aantal bezoekers van de rosoliemolen is trouwens al fors gestegen. Zij horen al op afstand het slaan van
de heien en zien rook uit de schoorsteen komen. Eenmaal binnen gekomen blijkt dat alles nu ook echt in
bedrijf is, zodat men ook kan zien hoe het hele proces in z’n werk gaat.
De communicatie met alle betrokkenen mocht ik voor een groot deel doen, normaal gaat dat via kantoor.
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MA: Kijk je anders tegen olieslaan aan nu je dat zelf gedaan hebt?
AN: ik vond het apart om met de molen te werken en had zoiets van ‘zo zit dat dus’. Ook vond ik het leuk om
wat van de fijne kneepjes te leren.
MA: Hoe Achterhoeks is deze molen gebleven?
AN: De opdracht was om een zo nauwkeurig mogelijke kopie te maken. Van tevoren zijn er samen met dhr.
Boot (medewerker NOM red) lijsten gemaakt van de gebruikte
houtsoorten. Het oorspronkelijke steenwiel was iets te groot
en had daarom vulblokjes, dit wiel hebben we op de goede
grootte gemaakt en we hebben de steenassen nu via sleutels
in de steenspil verankerd i.v.m. de veiligheid maar verder is
alles exact nagemaakt.
MA: Wat vind je van het virtuele paard?
AN: Als molenaar en molenmaker zou ik daar niet voor
kiezen. Ik zou het geld wat dan overblijft liever aan de
restauratie van de andere molens besteden. Maar de reacties
van de museumbezoekers zijn erg positief, en daar gaat het
om.
MA: Welk onderdeel vond je het leukst om te maken?
AN: Het laadblok. Dat heb ik grotendeels zelf gemaakt en dat is nu net het onderdeel waar het om gaat.
Als hier een kleine fout in zit, werk het slagproces niet goed.
Verder wil ik niet onvermeld laten dat ik de samenwerking met o.a. dhr. L.Boot en J. Wieringa van het
NOM, en Mark den Boer voor de technische adviezen als zeer prettig heb ervaren. Ook de communicatie
tussen de betrokken personen was uitstekend, waardoor we volgens mij tot een goedwerkend eindproduct
zijn gekomen.
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De geschiedenis van de strooptafel

MB

Dankzij het standaardwerkje ‘Oliemolens’ van Bernet Kempers was
het niet moeilijk te achterhalen dat de strooptafel in de rosmolen
oorspronkelijk afkomstig was van oliemolen De Wachter in ZuidLaren. Aangezien een van onze abonnees, de heer Medendorp, dat
ding dan waarschijnlijk persoonlijk naar Arnhem heeft gebracht leek
het ons de moeite waard om hem hier eens naar te vragen. Temeer
omdat hij na de Tweede Wereldoorlog nog een tijdje werkzaam is
geweest in het museum en wellicht had hij nog meer interessante
wetenswaardigheden.
Desgevraagd vertelde hij het volgende: …’Die strooptafel? Man, ik
heb nog gezien dat die gemaakt werd. Mijn opa heeft hem namelijk
getimmerd. Dat zat als volgt: Wij draaiden op de molen met wringers
voor de lijnolie en dus hadden wij schilfers als restproduct. Die
schilfers waren niet zo in trek bij het vee, en dus ook niet bij de
boeren. Vandaar dat wij een pers kochten waar weer oliekoeken in
gemaakt konden worden. Dat was een hydraulische etagepers (van Frans Smulders uit Utrecht) die 6
koeken tegelijk kon persen. Om die koeken te stropen hadden we een strooptafel nodig. Onze oude
strooptafel was helemaal verwurmd maar met gebruikmaking van de ijzeren onderdelen heeft mijn
grootvader een nieuwe getimmerd. Die is maar kort in gebruik geweest want een jaar later kregen wij een
andere pers uit Zoetermeer die maar liefst 100 koeken tegelijk kon persen…’
‘…Later heb ik die tafel in Arnhem neergezet. Samen met enige haren en een grote doofpot met
bijbehorende vuurtang. Die moeten er nog zijn, als het goed is. Het model van de tafel heb ik overigens ook
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gebruikt bij de completering van de Passiebloem. Die tafel heb ik ongeveer met dezelfde afmetingen
gemaakt.
Ik heb ook nog aan de rosmolen gewerkt net na de oorlog. De kamwielen waren namelijk helemaal niet
gespeurd en ook de rest van de spullen was maar zo ongeveer neergezet. We hebben de zaak draaivaardig
gemaakt en met het paard van de gebroeders Lodewijks, die op het terrein woonden en daar een
boerenbedrijfje runden, is ook nog proefgedraaid. Echt olieslaan was destijds niet de bedoeling…’
Tot zover het relaas van de heer Medendorp.
Bij de huidige reconstructie van de molen in Arnhem luidde de opdracht om een strooptafel te fabriceren
‘volgens Achterhoeks model’. Het is goed mogelijk dat er inderdaad ‘Achterhoekse tafels’ geweest zijn, maar
het lijkt me niet aannemelijk dat een dergelijke tafel in de rosmolen heeft gestaan. Zo’n tafel hoorde namelijk
thuis in de grote oliefabrieken. De Zuid-Larense tafel heeft bijvoorbeeld een la voor het snijdsel van het mes.
Het uiteinde van die la is smaller gehouden en de reden daarvoor is simpel. De inhoud van die la moet
regelmatig in de stamperpot worden geloosd/gegoten. Stamperpotten horen nu eenmaal thuis in de dubbele
molens en daar valt Zieuwent niet onder.
Bekend is ook dat Anthony Klein Goldewijk zijn koeken met een broodmes op maat sneed. Sterker nog, van
op maat snijden was waarschijnlijk nauwelijks sprake. Het voornaamste doel zal zijn geweest om de vette
uiteinden te verwijderen voor verdere oliewinning. Waarschijnlijk werd het snijdsel op de stenen vermengd
met de volgende portie zaad. Dat is althans ook de huidige werkwijze en die voldoet goed. De koeken en de
olie bleven immers eigendom van de boer… Dus of de ene koek ietwat zwaarder en langer was dan de
andere maakte niet veel uit.
Maar desalniettemin: Dit is dus het verhaal van een Zuid-Larense tafel die in 1929 werd ‘hertimmerd’ en in
1946 naar Arnhem werd getransporteerd. 58 jaar later werd dit model zorgvuldig gekopieerd met
inachtneming van de goed Achterhoekse gewoonte om zo ongeveer alles van eikenhout te maken hetgeen
bij deze kopie dan ook gebeurd is.
U ziet dat er aan zoiets simpels als een oude strooptafel nog een heel verhaal vast kan hangen…
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Bulen en zo

MB

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

In het onderste geval worden
'haren’ gebruikt. Aan het einde van
de persing heeft de koek een
rechthoekige doorsnede terwijl de
olie door de haren naar beneden
kan/moet afvloeien.
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Functie-eisen:
Eerst maar weer even de eisen die aan het functioneren worden gesteld waarvoor we deze keer de
procesvolgorde gebruiken.
Allereerst dienen de bulen voor de opvang en het transport van het geplette en verwarmde lijnzaad.
Eenmaal tussen de haren in de perskamer begint de ‘ellende’. De druk wordt opgevoerd en alleen de olie
mag ontwijken. Afhankelijk van de persmethode (met haren of met persplanken) wordt de spanning
opgebouwd.
Met haren: bij deze methode is het van groot belang dat de buul de juiste pasvorm heeft. Immers,
als de persing is voltooid moet de buul nauwkeurig de wanden van de perskamer volgen. Een te
grote buul levert plooien en vouwen op die klem kunnen komen tussen de haren en de
perskamerwanden (de wangijzers) en te kleine bulen worden zwaar belast, daar waar ze niet
‘ondersteund’ worden door het gietijzer van de wangijzers of de haren. Om deze bulen precies op
maat te krijgen maakt men gebruik van een precies passend plankje dat het formaat heeft van een
geperste koek. Door de buulstof hier aansluitend omheen te naaien krijgt men het vereiste resultaat.
Een simpele rijgsteek volstaat, omdat de naden in verhouding nauwelijks op trek worden belast.
Met persplanken: hierbij is het zaak dat de buul wat ‘te klein’ gemaakt wordt. Hoeveel ‘te klein’ is
eigenlijk van minder belang. De koeken kenmerken zich door een ellipsvormige doorsnede en ronde
zijden. De risico’s bij deze methode zijn divers. Allereerst is er het ordinaire openscheuren of
knappen op de lange zijden. Daarnaast kan ook het stiksel het begeven. Meestal op de lange
naad. Soms ook wordt de bodem eruit geslagen. Een ander probleem is het onregelmatig rekken
van de stof. Koeken zijn van breed boven en smal van onderen. De vorm moet namelijk ‘lossend’
zijn want anders kan de buul er niet afgestroopt worden. Buulstof die niet vormvast is zal het eerst
vervormen waar de druk het hoogste is. Dat blijkt in het midden van de koek te zijn. De koek wordt
in het midden breder en stropen wordt zeer moeizaam of zelfs onmogelijk.
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Tijdens de persing moet de buulstof de olie gemakkelijk kunnen doorlaten. Bedenk eens wat zou gebeuren
als een persing met vloeistofdichte bulen zou plaatsvinden.
Na de persing moeten de bulen nog van de koek gestroopt kunnen worden, waarbij ze soepel genoeg
moeten zijn om gekeerd te kunnen worden. Overigens is het keren van de bulen lang niet op iedere molen
gemeengoed. Bovenstaande functies moeten zonder mankeren dag na dag kunnen worden herhaald. Hoe
langer hoe mooier, zowel voor de verdiensten van de baas als voor het gerief van de olieslager.

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

Bulen maken; de meest simpele werkwijze:
In Zwolle is iedere week de grootste stoffenmarkt van de noordelijke provincies. Stof genoeg, zou je zeggen.
We hebben ook heel wat materialen geprobeerd. Soms heel kort, soms wat langer, maar kapot ging het
allemaal. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen (dankzij een tip uit Zuid-Laren) bij polyester filterdoek van de
firma Lampe uit Sneek. Het maken van bulen gaat in Zwolle als volgt:
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Van de uitgeslagen buul is een nauwkeurige mal gemaakt. De stof wordt met balpen afgetekend volgens de
mal en gesneden langs een rechte aluminium strip die met lijmklemmen op de stof wordt vastgezet. Voor het
snijden gebruiken we een elektrisch soldeerpistool zodat de stof direct is afgewerkt en niet meer kan rafelen.
De stof wordt dubbelgeslagen en met diezelfde soldeerbout op 2 of 3 punten gehecht. Daarna wordt de
lange kant gestikt met een rechte stiksteek op de naaimachine. Het juiste garen - dat net zo belangrijk is als
de juiste stof - is eveneens van polyester. Een brandend kaarsje op tafel maakt het mogelijk het uiteinde van
het garen af te smelten hetgeen heel handig is bij het door de naald halen van de draad, maar een
aansteker kan ook goede diensten bewijzen.
De buul wordt nu ‘op z’n rug’ gelegd zodat de lange naad in het midden èn boven ligt. Dan kan de bodem
gestikt worden en wij maken deze altijd enigszins rond. Nu de draadjes nog afsmelten en de buul is klaar. Uit
en thuis misschien 20 minuten werk.
Naslagbulen hebben in Zwolle en nu ook in Arnhem, een aanvullende eis. Vanwege de houten kaartjes bij
het vuister voldoet een gewone split niet. De buul kan dan niet goed opgetrokken worden, want daarvoor zijn
de kaartjes te dik. Door nu een klein driehoekje in de split te naaien is dit probleem naar tevredenheid
opgelost. De vorm van dit driehoekje blijkt van minder belang.
Door het snijden langs de liniaal is de vorm van de buul mooi strak en regelmatig. Dat stroopt makkelijk en
de koeken zijn navenant van vorm.

En vroeger dan, voor de uitvinding van polyester?
De vraag dringt zich op hoe het kan dat de olieslagers van weleer zich konden redden met wollen buulstof
terwijl wij daar tegenwoordig de sterkste kunststoffen voor gebruiken die we maar kunnen vinden. Dit is
inderdaad deels terug te voeren op de haren (zie boven). Maar in Roderwolde, waar men in het voorslag
met haren werkt, blijkt ook wollen stof niet te voldoen. Janco Doornbosch heeft het vermoeden dat dit komt
omdat de wol van tegenwoordig chemisch behandeld wordt hetgeen wellicht de sterkte van het materiaal
niet ten goede komt. Anderzijds blijkt uit de nog aanwezige overblijfselen (o.a. het weefgetouw in het
molenmuseum en de gegevens van Molenecho’s 1995 p. 154) dat het ouderwetse buullaken toch ook van
bijzonder zware draden werd geweven. Uit de bovenstaande illustratie blijkt dat bulen die tussen ‘haren’
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haren worden gelegd niet zozeer op rek worden belast. De uiteindelijke vorm van de koek wordt hierbij
vooral bepaald door de vorm van de perskamer. Vandaar ook dat een simpele rijgsteek volstaat om deze
bulen aan elkaar te naaien. Desalniettemin kregen ook deze bulen het zwaar voor de kiezen. Door het
intensieve gebruik was de slijtage aanzienlijk en het bulen stoppen behoorde tot de regelmatig terugkerende
karweitjes in de windstille periodes bijvoorbeeld. Versleten bulen hadden overigens kennelijk nog wel enige
waarde want uit diverse bronnen blijkt dat deze werden opgekocht door handelaren. Wat er vervolgens mee
gebeurde en of oude bulen nog voor bijzondere doeleinden werden gebruikt is mij helaas niet bekend.
V.l.n.r.:
De buul wordt eerst
gesneden en dan
dubbelgevouwen.
De langsnaad wordt
gestikt tot de split.
De plaats van de
split is ook op de
mal aangegeven.
De bodem wordt
enigszins rond
gestikt. Evt. wordt in
de split een
driehoekje genaaid.
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Het Naslag
Normaalgesproken vindt u op deze pagina een korte omschrijving van de molen die op de omslag staat
afgebeeld. Gezien de inhoud van de voorgaande artikelen lijkt ons dat overbodig vandaar dat we overgaan
op enige wetenswaardigheden omtrent de rosmolen.
Zo is in het archief van het museum een notitie boven water gekomen dat men voor de herbouw water nodig
had voor het aanmaken van cement e.d. Hoewel het museum is gelegen op de Waterberg is er helemaal
geen water te vinden Vandaar dat men een wichelroedeloper heeft ontboden om naar water te speuren. Of
deze actie ook resultaat heeft gehad is niet vermeld.
Al langer was bekend dat het museum tijdens de tweede wereldoorlog onderkomen heeft geboden aan
evacués uit de Arnhem. Maar liefst 25 personen huisden toen in de rosmolen waaronder een hoogzwangere
vrouw die de bedstee kreeg toegewezen. Tijdens deze periode zijn er in het museum ook twee kinderen
geboren die beiden de toepasselijke initialen N.O.M. kregen.
Daar waar de eeuwenoude techniek van het olieslaan voor relatief weinig problemen zorgde liet de moderne
techniek ons nog regelmatig in de steek. Want op het moment van schrijven is men er nog steeds niet in
geslaagd de beamer die het virtuele paard projecteert, zonder storingen te laten werken. Na enige tijd
‘verdwijnt’ het beest ondanks verwoede pogingen om het met behulp van extra koeling te behouden.
Kennelijk houdt ook een beamer er niet van om rondjes te draaien.
Maar deze kinderziekten zullen in de toekomst hopelijk verholpen worden.
Omdat veel abonnees uit eigen ervaring weten wat het inhoudt om een oliemolen te ‘managen’ kunnen zij
zich een voorstelling maken wat het betekent om een exploitatie te maken voor 7 dagen per week. Van
zaad naar olie en koeken, van etiketten naar bulen en van muizenbestrijding tot flesseninkoop. Alles moet
kloppen tot in de details. Het museum heeft hiermee al grote vorderingen gemaakt en het behaalde
resultaat is een welgemeende felicitatie van de redactie waard.
MB
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