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

•
•
•

Die Ölmühlen?!
Zaak van gewicht
Frans Smulders

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

Pieter Kaat

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

DE OLIEOPBRENGST VAN ZAAD
In de Olienoot nummer 6, 2005 (p. 176) staat een artikel genaamd 'Hoeveel komt daar nou uit' waarin een
methode wordt beschreven om antwoord te kunnen krijgen op deze toch vaak gestelde vraag. Ik kan mij
goed voorstellen dat men graag wil weten wat de olieopbrengst van een partij zaad is. Tenslotte ging het,
althans in de Zaanstreek, om de olie en waren de koeken - zij het een welkom- bijprodukt. Aan de methode
die in het artikel wordt voorgesteld om het antwoord hierop te vinden kleven zeer veel bezwaren. Er zijn veel
meetpunten en elk meetpunt kent zijn foutenrisico. Wil je dat risico zoveel mogelijk vermijden of verkleinen
dan moet het meetgewicht tot ver achter de komma gaan (en dat vereist laboratoriumapparatuur) en
bijvoorbeeld wat doe je met het morsverlies. Kortom een zeer prijzenswaardig initiatief maar vol risico’s en
daarom eigenlijk niet uitvoerbaar.
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Bij het lezen van het artikel dacht ik aan de rekenformule die ik altijd hanteerde toen ik op 'De Bonte Hen'
werkte. Ik heb deze formule geleerd van de heer ir. W.Kaars Sijpesteijn, oud directeur en eigenaar van
oliefabriek Crok en Laan te Wormerveer. De heer Sijpesteijn was destijds voorzitter van de commissie die
het kapitaal beheerde dat Forbo-Vloerbedekkingen ter beschikking had gesteld toen ik dagelijks met de
molen ging olieslaan. Graag wil ik iedereen deze formule aanreiken. De rekenmethode is vrij eenvoudig en
gaat uit van de z.g. droge stof. Je moet daarvoor twee gegevens hebben, namelijk:



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

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

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

Berekening droge stof koeken:
 lijnzaad ( 100 -32 -12,4) = 55,6
 lijnkoek (100 -16,1 -14,7) = 69,2
55,6 gedeeld door 69,2 maal 100 = 80,3 kg.. droge stof per 100 kg. lijnzaad
Restant olie in lijnkoek:
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80,3 maal 14,7 gedeeld door 100 = 11,8 kg. olie in de koeken
Olieopbrengst per 100 kg. Lijnzaad:
32 -11,8 = 20,2 kg. olie
Let op: olie wordt nooit uitgedrukt in liters maar in kilo's en men spreekt ook nooit van olie maar van vet.
Nu de olieopbrengst per 100 kg. zaad bekend is kan ook berekend worden wat het rendement is ten
opzichten van de inkoopprijs van het lijnzaad.
Prijsopbrengsten(in dit geval, lekker historisch nog uitgedrukt in guldens):



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

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

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

Opmerking: In bovenstaand rekenvoorbeeld levert 100 kg. lijnzaad precies 80,3 kg. koek en 20,2 kg. olie op.
Bij elkaar opgeteld geeft dat 100,5 kg. eindprodukt
Het verschil komt door het hoger vochtgehalte in de koek dan in het zaad. Er is dus meer vocht toegevoegd.
Trouwens het vochtpercentage in de koek en in het zaad is vrij hoog. De analyses zijn toen gedaan in het
najaar dat nogal regenachtig was. Gemeten over vele jaren bewegen de percentages zich tussen 8 –10%.
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Een koek ( en het zaad trouwens ook) moet niet vochtiger zijn omdat dan schimmel kan ontstaan. Het
vetpercentage is in dit voorbeeld vrij laag. Afhankelijk van het land van herkomst varieert het vet tussen 30 40 procent
Nu gaat het om de opbrengsten en die wil je graag zo veel mogelijk beïnvloeden. Echter in het
windoliemolenbedrijf zijn vele variabelen die niet of nauwelijks zijn te beïnvloeden. Variabelen waar je 'iets'
aan kunt doen zijn onder andere:









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

Variabelen waar je 'niets' aan kunt doen:
 buitentemperatuur
 onregelmatigheid van de wind
 vochtpercentage van de buitenlucht
 vetpercentage van het zaad
 buullaken (ik maakte de buIen van oliefilterdoek van v/h weverij Koster te Wormer)
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Kortom variabelen die, naar mijn mening, van het
windoliemolenbedrijf de mooiste en meest interessante
bedrijfstak van alle molens maakt.

Illustratie van J. Hartog, Assendelft
De schel bij het naslag met veer en touw, daarnaast
het zg. ‘gemaalbordje’ waarop de produktie werd
aangetekend. Linksonder de haar met daarnaast de
achterzijde van het naslag.

Overgenomen uit: Certificaat van Deelnemerschap in de oliemolen De Bonte Hen staande
aan de Kalverringdijk te Zaandam.
Uitgave: Ver. de Zaanse Molen, Lagedijk 39
1544 BB Zaandijk.
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Onderstaand bericht is een transcriptie van een krantenartikeltje uit ‘Het Centrum’ van 9 november 1909 dat
ons door Frans Rutten werd toegezonden. Het verhaal zal velen van ons bekend voorkomen omdat het in
uitgebreide versie, staat opgetekend in Husslage’s Viere Voor op p. 85. Het artikel bestaat overigens uit
slechts vijf (zeer lange) zinnen. Wie de betekenis van ‘Zet De Zoeker op De Wind’ nog kent weet meteen
waar aan de Kalverringdijk dit voorval heeft plaatsgevonden.

V oo r e e n sc ha a p ge vl ucht . — Aan
den molen >De Wind< van den heer Adr.
Honig, staande aan den Kalverringdijk te Zaandam hebben ongenoode gasten in den nacht
een bezoek gebracht, die te oordelen naar de
omstandigheden door de verschijning van een
schaap op de vlucht zijn geslagen. De
nachtwaker tegen wil en dank, het schaap,
werd des morgens tot aan den nek in een bak
olie aangetroffen. Waarschijnlijk heeft het dier,
dat bij den molen graast, des nachts, terwijl de
dieven binnen waren om hun slag te slaan de
deur open gevonden en is het naar binnen
gegaan, op het gerucht waarvan de inbrekers
de vlucht hebben genomen. Behalve een paar
blikjes cacaoboter, die bij den molen op den
weg zijn gevonden, wordt niets vermist.
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Een keringjongen aan het woord
Soms lijken er pareltjes uit het niets tevoorschijn te komen. Zo blijkt Willem Roose in 1997 één der
allerlaatste Zuid-Hollandse olieslagers geïnterviewd te hebben. De tekst hiervan hebben we zo dicht mogelijk
bij de brontekst gehouden. Omwille van de leesbaarheid hebben wij de vragen van Willem (hij kwam er
overigens nauwelijks tussen) in de tekst van Maarten Noordam verwerkt. Waardevolle Zuid-Hollandse
informatie uit de eerste hand.
Het is vandaag 22 mei 1997 en we zitten hier bij de heer Maarten Noordam in Overschie en u bent een van
de weinigen die kan vertellen over het olieslaan op windkracht. U heeft gewerkt met windoliemolen de Marie
Cornelis.
Ook aanwezig dhr. Speelman, laatste telg uit het geslacht die de oliefabriek / veevoederbedrijf. Zijn neef is
bedrijfsleider van de oliefabriek die overigens niet meer aan de familie behoort. In 1972 is het bedrijf
verkocht aan Granaria in Rotterdam. De naam bestaat echter nog wel. Het heet dus nog gewoon Speelmans
oliefabrieken
Ik ben in 1903 geboren en in 1919, toen was ik 16, op de zaak gekomen, op oliemolen Marie Cornelis.
Ik ben begonnen als keringjongen, voor het afstropen van die zakken. De zakken werden eraf gestroopt dan
kwamen die koeken vrij en daar was je dan keringjongen voor. Je moest ook zorgen voor meel voor de
stampers.
In de molen werkten een paar man. Je had natuurlijk het voorslag, dat was 1 man en wij hadden twee
naslagen met twee man dus dat is 5 man bij elkaar die werkten in de molen zelf. Twee ploegen, dus dag en
nacht. Vroeger werkten ze 16 uur per ploeg. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Je stond dan niet de hele tijd
aan hetzelfde werk. Als je werd afgelost moest je andere karweitjes doen. Je had maar acht uur om te
slapen.
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Maar ja, ik heb net een boek gelezen dat gaat over de strijd om
de Eenhoorn uit Zaandam. Dat gaat over een molen en daar
werkten ze ook 16 uur. Dus dat schijnt toch wel normaal te zijn
geweest te zijn. Voor ons als jongen, toen ik begon hè, moesten
we 12 uur. Maar die anderen werkten 16 uur.
Olieslaan is iets heel anders dan graanmalen. Koolzaad hebben
we ook gedraaid maar in mijn tijd was het voornamelijk lijnzaad.
Dat werd aangevoerd met een schip uit de havens van
Rotterdam. Dat werd dan hier gedragen, de weg over, naar de
eerste of de tweede zaadzolder. Dat was natuurlijk een heel
gesjouw. Maar die mensen stonden ‘per stuk’ dus per ton zal ik
maar zeggen. Dus hoe gauwer of het schip leeg was hoe eerder
ze het verdiend hadden. Met een drafje gingen ze met een baal
van 90 kilo gewoon de trappen op hoor. Maar het waren
natuurlijk wel draagtrappen met kleine smalle treden. Op de
zolders moest je achteraan beginnen. Evenzogoed een heel
gesjouw natuurlijk.

De Marie Cornelis
Uit de collectie van Johan Bakker die de foto weer kreeg van
Bert van den Bos.
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Bijvoorbeeld het meel van de oliemolen dat waren toentertijd zakken van 50 kilo. Dat was lijnmeel en dat
ging naar de boeren. Die voerden het en zij noemden het koekmeel. Het ging dan door de spoeling heen.
Spoeling is het afval van de branderijen. Je had Schiedam, de jeneverstad en daar had je de branderijen.
Vandaar dat ze dat hier het spoelingdistrict noemden. Dit noemden ze ook district 19 bij de provinciale
voedselcommisaris. De meeste boeren hier waren melkend mesters. Dat wil zeggen dat die hadden geen
vaste veestapel maar die kochten hun koeien op de veemarkt in Rotterdam en elders. Dat waren eigenlijk
afdankers van melkveehouders die wel een vaste veestapel hadden en zelf fokten. Deze oud melkse koeien
waren meestal nog niet uitgemolken. Daar zat nog wel wat melk onder dus die boeren hier die molken de
koeien uit en dan hielden ze ze nog een paar maanden voor het vetmesten en dan gingen ze weer naar de
markt en naar de slager. In de stallen kregen de koeien spoeling in plaats van water. Over de spoeling werd
dan het lijnmeel gestrooid en de koeien slurpten het op.
In de zomer werden de koeien in het land ook nog bijgevoerd. In de koeienbocht, een afgezet stukje land,
hadden de boeren ook zo’n bak staan en daar werd de spoeling met een spoelingkist naartoe gebracht. De
spoeling werd van de brouwerijen aangevoerd met spoelingschouwen uit Schiedam. Op die boot stond dan
een houten pomp. Dat heeft lang geduurd hoor, tot in de dertiger jaren, maar toen werd het al minder. Maar
tot op vandaag de dag zijn er nog boeren die spoeling voeren.
Nog even over die zaadzolders en dat sjouwen. Die zakken waren van linnen. Die stortten we. Als je nou
een beetje een volslagen drager was dan had je die zak gewoon op je hoofd staan en dan liep je met losse
handen de trappen op. Als je er was dan knikte je met je hoofd en dan gleed die zak vanzelf leeg. Dat was
wel een slag natuurlijk.
Van de zaadzolder ging het zaad door de wals. Daar werd het geplet en dan werd het op de kollergangen
gedaan. De grootste dat was een loper en die maakte de grootste cirkel. Die kleine die wrong meer, het was
eigenlijk een wringer en die wrong het meel uit elkaar zodat die oliecellen los kwamen te liggen.
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In deze omgeving had je trouwens maar weinig oliemolens. In mijn tijd was hier enkel deze en in Delft had je
er nog en in Rotterdam aan de Kootse kade. Daar heeft mijn vader ook nog gewerkt.
Onze molen was een vroeger watermolen die later is omgebouwd tot oliemolen. Voor Zaanse begrippen was
er een heel groot pakhuis bij en hij stond helemaal opgebouwd op een grote stenen voet. Met muren van wel
60 centimeter of dikker.
Ik heb nog een ansicht van de Marie Cornelis tijdens de staantijd. Alles werd dan schoongemaakt en
gerepareerd. Soms werd er ook geschilderd. Op die plek staat nu natuurlijk de huidige oliefabriek. Maar tot
1923 liep alles op wind, de walsen en de kollergang, alles. Als het hard waaide en je had meel nodig dan
was er nog een kollerganger die wat lichter was met kleinere stenen die je erbij kon trekken. Maar we
werkten normaal altijd met de grote stenen. De kleine waren alleen voor het meel.
Na het pletten werd het in een ketel gedaan met een dubbele wand waar met steenkool vuur onder werd
gestookt. Daarin werd het meel gaar gestoomd. Bij het naslag was ook een ketel maar die werd met turf
verwarmd. Anders zou het te hard gaan.
Het meel uit de eerste ketel ging onder de heien van het voorslag. Daarvandaan ging het onder de stampers
en van daaruit naar het naslag. Daar werden die kleine koekjes gemaakt Die werden ook zo wel gevoerd. Je
had bij het naslag een vierkant gemetseld oven met een roerwerk daar in. Het gebeurde wel eens dat je hard
meel voor de spoelingboeren moest hebben. Dan werd het meel gloeiend heet gemaakt. Je kon het haast
niet vastpakken maar dat moest je wel eens doen om het vochtgehalte te bekijken. Je kneep er dan even in
en dan moest je het gauw weggooien want dan kon je het niet meer houden.
Op de grote kollergang voegden we het water erbij. Dat werd van tevoren uitgekiend, dat noemden we
proeven. Als je dan bijvoorbeeld 200 of 300 ton zaad voor de kant lag dan moest er geproefd worden. Dan
werd er 2 of 3 ton misschien wel 4 ton dat werd dan apart gewogen en dan moest je kijken hoeveel water
er op moest. Je had toen geen laboratorium dus dat moest allemaal maar zo’n beetje gaan hè.
Het grootste gedeelte van de olie had je bij het voorslag. Maar bij het naslag had je ook nog wel wat. Je
ving de olie op in van die koperen bekkens met een overloop. Daar liep het doorheen naar een vat dat op
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de grond stond onder de vloer. Van daaruit werd het weggepompt in grote bakken om daar verder te
bezinken. Eerst hadden we geen filters. Later kwam dat wel natuurlijk. Alle fijne deeltjes van die olie die je zo
haast niet zag moesten naar de bodem zakken. Je moest de olie ook rustig houden. Het moest gewoon
dood gaan zal ik maar zeggen. Wat naar beneden zonk werd droes. Op de lange duur werd dat opgeschept
en op de kollergangen gegooid om erdoor te mengen.
De olie werd verkocht in vaten. De afnemers waren verfindustrie en vernisindustrie. In wezen waren de
droes en de koeken afvalproducten. Mengerij kende men toen niet dus men had geen samengestelde
veevoeders. Dus de koeken of het lijnmeel (of koekmeel) dat ging zo naar de boeren in kisten.
De molenkoeken liepen schuin toe. Later, met de perserij werden ze vierkant. Het malen van die koeken tot
lijnmeel gebeurde dus met de kleine kollergang.
De koeken werden zo op de kollergang gegooid. Het meel werd dan nog gezeefd en dan ging het zo voor de
koeien. Via een buil met grof gaas. De bonkies eruit, dat was de staart van de buil. Die ging weer terug op
de kollergang. Het waren een soort knikkertjes, dat kwam van het water en zo. De droes stikte natuurlijk van
de olie. Die ging ook weer terug maar naar de grote kollergang. Met een kollergang kon je alles uithalen. Het
waren fantastische fijnmakers, mengers enzovoort.
Vroeger had je natuurlijk het laboratorium nog niet dus werd onderzocht hoeveel water als er op moest. Dus
er werd een beetje geschat. Vooral voelen, dat was een stukje vakmanschap. Dat voelden ze aan, daar
hadden ze een goed gevoel voor.
Wij hadden ook een soort klok, Die was helemaal van hout en hij hing aan de achterkant van het blok. Wij
hadden het altijd over het eerste en het tweede blok. Maar achter dat tweede blok dus daar had je een
hefboom en iedere keer als de hei naar boven ging moest hij een tandje verzetten. Die klok had trouwens
maar één wijzer hoor, dat had verder geen nut maar als het rad rond geweest was dan ging er een bel en
dan was het goed, dan was het eraf en kon je de koeken eruit halen.
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Maar daar moest je wel mee oppassen want als de molen dan hard draaide dan kreeg hij natuurlijk een
flinke douw en dan ging hij te hard. Dan kon je regelen met leertjes, leren ringetjes eigenlijk, anders kreeg je
natuurlijk te weinig klappen. De hoogte van de hefboom kon je regelen met die leertjes. Daar was die baas
ook goed in.
Je moest ook nogal oppassen als het hard waaide. Want de heien, en de stampers net zo goed, moesten
wel kunnen vallen. Dan had die hei maar tijd om 1 klap te doen. Dan ging het achter elkaar, net een ratel.
Maar later, als je dan minder wind kreeg dan ging het veel langzamer natuurlijk dan stampte hij helemaal uit.
Het waren trouwens allemaal beuken heien die je had. Dan kon het wezen dat hij helemaal uitsloeg. Dan
verdiende je praktisch niks ook want dan was er zo weinig wind. Maar als het goed was dan mocht hij maar
één klap geven. Het mocht ook weer niet te hard gaan want dan kwam hij niet meer op die wig terecht en
dan zou je stukken maken tot en met.
Als de molen te hard ging moet je natuurlijk zeil weghalen. Mijn vader heeft dat 50 jaar gedaan en die zat
enkel in de nacht. Die kon dat helemaal uitkienen en die liet die molen draaien tot en met. Veel harder dan
op de dag. De eigenaar van de molen liet een villa bouwen met een slaapkamer op het noorden. Dan kon hij
zo kijken vanuit zijn slaapkamerraam naar de molens. Niemand bouwde toen een slaapkamer op het
noorden, dat was helemaal niet de gewoonte maar hij kon dan speciaal kijken naar de molen. Dan stond hij
zich op te winden dat ze hem zo hard lieten lopen heb ik uit overlevering gehoord.
Mijn vader werd wel eens op het matje geroepen en dan was het van: ‘Tinus, jongen wat heb je hem vanacht
weer laten draaien, verschrikkelijk’. Maar ja, hij had de molen goed in de hand en hoe harder ze draaiden
hoe meer ze verdienden. Ze werkten toen op stukloon. Als er in de zomer weinig wind was dan verdiende je
praktisch niks. Maar de staantijd kregen we wel betaald. Dan kreeg je loon voor 2 of 3 weken naargelang
wat er te doen was. Schilderen deden we zelf. Dan kwam ook Piet van Voorde, de molenmaker om alles
na te lopen. Dan werd alles piekfijn in orde gemaakt. Tja het was allemaal houtwerk.
Voor de windstille periodes probeerde je een buffer te maken zodat je kon blijven leveren en zo ook voor
de staantijd. Je moest zorgen dat je voldoende koeken had zodat je de klanten kon blijven bedienen. Maar
we hadden ook een fabriekje in Maasland en dat was een stoomolieslagerij en daar had je drie of vier
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persen voor de voorslag, maar verder met blokken. De persen waren gewone etagepersen. Maar het naslag
ging gewoon weer met de hei. Die fabriek maakte dus ook meel en koeken. Kwamen ze in Overschie koeken
te kort dan ging het met een westlandertje (vletje) naar ons gebracht of andersom. Die stoomolieslagerij was
er al voor 1923 en daar werd goed mee samengewerkt.
De compagnon heette Ouweleen. Een van de nazaten is pas geleden honderd geworden. De fabriek van
Maasland is later weer afgestoten. Dat was een drama, maar daar kom ik later nog op.
In wezen staat het natuurlijk los van de oliefabriek. Maar ik heb er nog anderhalf jaar gewerkt. Ik denk dat ze
daar geen vakmensen voor konden vinden. Toen hier de oliemolen werd afgebroken werd er een fabriek van
gemaakt. Toen heeft het een hele tijd stil gestaan en toen ben ik naar Maasland gegaan. Mijn vader bleef
hier maar de rest van het personeel werd ontslagen. Toentertijd vonden we het niet jammer of zo dat die
molen werd afgebroken. Qua werk gingen we er natuurlijk op vooruit.
Iemand die getrouwd was en die een gezin moest onderhouden en er was weinig wind,. Dat kun je in de
zomer hebben, maar ook in de winter. Als de zon opkomt krijgt de wind altijd minder kracht. Dan had je
eigenlijk niks te doen en dan liep je maar een beetje te schooien. Of muizen vangen bijvoorbeeld. Toen de
fabriek geëlektrificeerd werd was dat natuurlijk afgelopen. Destijds werd er geadviseerd door technisch
bureau Yorksveld. Het had te maken ook met Frans Smulders uit Utrecht.
Het voorslag had een pijp tot op de baliezolder. De rook moest of de ene deur uit of de andere. Als het slecht
weer was dan hadden wij daar jassen hangen.
Wij hadden daar een binnenvang. Daar moest je wel samen aanhangen want je had geen hefboom. Dat
werkte met een haak en daarmee werd hij losgegooid. Er was een soort ring op de kapzolder. Je moest dat
heel zachtjes doen anders zwiepte de molen al tot en met.

(wordt vervolgd)
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Herstellingen aan Woldzigt
Van de immer enthousiaste familie Doornbos kregen we in maart een brief waarin enige herstelwerkzaamheden aan
‘hun’ molen staan beschreven. Natuurlijk delen we deze informatie graag met de lezers van De Olienoot.

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

MB

Als redactie met een ‘internationaal lezerspubliek’ komen we soms in een lastig parket. Wat men in de ene
streek gebruikelijk vindt wordt in de andere streek (terecht) radicaal afgewezen. Daarbij komt nog dat onze
persoonlijke kennis niet uit traditie (van geslacht op geslacht) is voortgekomen maar dat we in relatief korte
tijd ons de beginselen van de olieslagerij hebben eigengemaakt en die kennis in het hele land hebben
gezocht. Al spoedig kom je daarbij tot de ontdekking dat er weinig over het onderwerp is beschreven (of dat
je goed moet zoeken) en dat er heel vaak wordt òvergeschreven. Het zoeken is naar authentieke
streekgeoriënteerde bronnen.
Wat dat betreft is de Zaanstreek hier duidelijk in het voordeel. Verschillende auteurs hebben het hunne
gedaan om de kennis voor later vast te leggen. In de diverse verhalen komen bijna alle termen en
handelingen wel aan bod. We zien dat deze kennis door het hele land sijpelt, ook al bij gebrek aan
alternatieven. Zo kent de opsomming in prijsopgave voor De Passiebloem (1963) van Medendorp een
opvallende overeenkomst met de benamingen in het boekje Over molens der familie Honig*. Een Zaanse
‘schilp’ heet in Zwolle ook zo, simpelweg omdat we het streekeigen equivalent niet kennen. Daarom kiezen
we voor de Zaanse variant hetgeen me altijd nog stukken beter lijkt dan het zelf verzinnen van een term om
maar geen Zaanse termen te hoeven bezigen.
Over sommige zaken is gelukkig wel meer duidelijkheid. De opmerking van wijlen Evert Smit bij de film
Stoere Werkers** dat je kantstenen vooral geen kollergang moet noemen heeft landelijk veel weerklank
gevonden. Lieden uit diverse windstreken maakten opmerkingen over posters en tekstborden waarop de
gewraakte term gebezigd was. (Ik heb me daar zelf ook wel aan bezondigd.) Uit diverse oude advertenties
en bestekken blijkt echter dat het een Zaanse aangelegenheid is. Kollergangen (in molens) vinden we in
Zuid-Holland, Groningen, Overijssel en Gelderland. Met als bijzondere variant: ‘kollergangers in een
kantsteenloods’***. Het moge duidelijk zijn dat de suggestie van de heer Smit om het woord kollergang te
mijden door sommige lieden’ wat al te ruim wordt geïnterpreteerd.
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Bij het schrijven van De Olienoot proberen wij zo goed en kwaad als het gaat de streekgewoonten te volgen.
Het gaat echter mis zodra een Zaankanter commentaar gaat geven op een Fries artikel. (p.184) Het spreekt
voor zich dat de lezer hierbij vooral kritisch moet blijven en de context van het geschrevene in aanmerking
moet nemen. Kortom, wie schrijft wanneer wat en met welk doel.
Aanleiding voor dit artikeltje is de terechte verbetering die we van Pieter Kaat mochten ontvangen. Hij schrijft
dat de juiste uitdrukking moet zijn ‘az de haai hong stinge de centen’. Verder corrigeert hij zijn streekgenoot
(p. 185) door te stellen dat de (chef)blokmaalder meer verdiende dan de nachtblokmaalder en niet
andersom. Kijk, daar kunnen we wat mee. Bij deze dan ook de oproep om ons waar nodig te blijven
corrigeren en te voorzien van de juiste termen bij de juiste situatie.
*
**
***

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

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




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

J. J. Kamphuis

Nog niet zo heel lang geleden hanteerde iedere stad in Nederland zijn eigen aanduiding van de tijd. Pas met
de komst van de spoorwegen en de daarmee samenhangende ‘snelle’ verbindingen kreeg Nederland
behoefte aan een uniforme tijdsaanduiding en de ‘spoortijd’ die overal gelijk was werd de voorloper van de
uniforme tijd die we nu kennen.
Behalve dat de tijd overal verschilde waren ook de eenheden voor maten en gewichten overal anders.
Dat het verschil in maten en gewichten door de eeuwen heen een bron van zorg is geweest bewijst dit stukje
tekst dat ik van het Internet plukte;
‘Extract uit de resolutie van de SG betreffende het middel van het gemaal binnen de stad en vrijdom van ’sHertogenbosch. Van belang achtte men de interpretatie van art. 2 van een ordonnantie dd. 28 juli 1716. In dit stuk
worden de inhoudsmaten gegeven van de diverse lasten en zakken rogge, boekweit, haver, gerst, bonen en dergelijke.
Men maakt hierin onderscheid in Haagse, Nijmegense, Amsterdamse, Rotterdamse en Bossche zakken. Een Bosch last
is 20 zakken of malders. Een malder is 4 schepels of sester en 1 sester is 2 vaten.

Lasten, zakken, malders, schepels, sesters het duizelt je voor de ogen.
Tijdens een kort verblijf in het Zwarte Woud, kom ik bij toeval op een tentoonstelling waarbij de zak centraal
staat. Ik heb nooit vermoed dat er over een eenvoudige zak zoveel te vertellen valt. Vrij vertaald kom ik bij
een van de zakken de volgende tekst tegen:
e

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

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

sesters in molen de Bonte Hen
Op een Engelse website met betrekking tot maten en gewichten (http://www.sizes.com/units/sester.htm )
vind ik vrij vertaald het volgende:
238

e

e

‘Een sester is een anglo saxische inhoudsmaat uit de 10 tot de 16 eeuw, waarschijnlijk afgeleid van het
latijnse sextarius.
e
In de oudste geschriften ( 11 eeuw), is het een maat waarmee honing werd gemeten. Origineel was de
e
sester ongeveer 1 pint (0,6 liter). In de loop van de tijd veranderde de maat. In de 13 eeuw werd het een
inhoudsmaat voor wijn die gelijk stond aan 4 gallons (18liter). Weer later, in 1421, is het een maateenheid
voor bier en in 1521 gaan er 14 gallons bier (63,6 liter) in een sester.
In Schotland was de sester afwijkend ten opzichte van de Britse maat. In 1150 werd de sester omschreven
als een hoeveelheid die overeenkwam met 3 gallons ( 14 liter) wijn, maar in 1450 bevatte een sester 12
gallons ( 54,6 liter).
Ook in Frankrijk kwam de sester voor. Hier is het een inhoudsmaat die overeenkomt met 23,985 liter.’
De sester was dus een internationale term en was, zoals de oude geschriften
aangeven, wel degelijk een maateenheid, zij het dat de inhoud omgerekend in liters
nogal eens veranderde. Ook verschilde het volume van de sester per plaats in
Europa. Ik heb nu een schat aan informatie maar echt tevreden ben ik niet.
Boorsma schrijft in zijn boek over de molens van de familie Honig dat de sester een
inhoud heeft van 50 liter. Wie moeten we nu geloven; Husslage met 100 liter,
Boorsma met 50 liter, Couwenhoven met 25 liter of de Fransen, Duitsers of de
Engelsen?
Gelukkig zijn onze molens niet alleen mooi om op de foto te zetten, het zijn ook
levende musea en verzamelplaatsen waar je van alles kunt tegenkomen.
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In De Ooievaar en De Zoeker tref ik geen sesters meer aan, maar het geluk lacht mij toe als Engel Braun mij
in De Bonte Hen een aantal sesters aan kan wijzen. Gewapend met een rolmaatje en een rekenmachientje
ga ik aan de gang.
De sesters in De Hen blijken van ijzer te zijn en een diameter te hebben van 50 centimeter bij een diepte van
35 centimeter. Dit levert tot de rand een inhoud op van 68 liter.
In de sesters is, zoals Husslage beschreef, overdwars een half ronde staaf aangebracht. De platte kant is de
bovenkant. De diepte gerekend vanaf de platte bovenkant is 25 centimeter en dat komt overeen met een
volume van 50 liter.
Er zijn ook sesters waar midden op de bodem een soort peilstokje is bevestigd. Deze metalen peilstok heeft
aan twee zijden inkepingen en wel om de 2,5 en om de 5 centimeter. De ene zijde heeft zodoende een 5 liter
verdeling en de andere zijde een 10 liter verdeling.
In molen Het Pink tref ik 3 sesters aan, een is gevuld met as uit het vuister en 2 anderen dienen als opslag
voor aanmaakhout. In molen De Os is eveneens een sester aanwezig, ook hier in gebruik als rommelvat met
aanmaakhout. Het kan verkeren.
In de genoemde sesters tref ik een overdwars aangebrachte metalen staaf aan die in het midden tegen
doorbuigen wordt beschermd door een tot op de bodem aangebrachte steunstaaf . De sleeijzers zijn wat
minder duidelijk aanwezig. In het Pink tref ik bovendien op een van de sesters een opgeklonken plaatje aan.
Met wat poetswerk komt de volgende tekst te voorschijn: ‘HALF NED. VAT. ½ HEKTOLITRE M. H. ‘
Een half Nederlands vat!
Een vat was dus kennelijk een inhoudsmaat die overeenkwam met een hectoliter en een half vat werd sester
genoemd.
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In het citaat van het extract aan het begin van dit artikel staat als laatste regel dat 1 sester gelijk staat aan 2
vaten. Het zal allemaal wel. Ik ben nu zo eigenwijs dat ik aan durf te nemen dat de schrijver van het citaat de
getallen heeft omgewisseld.
e

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

27-09-2005
J.J. (Jaap)Kamphuis
Zaandam
Web: http://home.planet.nl/~industriemolens
NB. Het opmeten van de sesters gebeurde met een rolmaatje. Een geringe afwijking van de werkelijke
maat kan voorkomen. De berekende volumes zijn derhalve afgerond en niet tot achter de komma
aangegeven.
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Oliedom
MA
• Enkele jonge molenaars waren op bezoek en zoals dat bij ons wel vaker gaat, spraken we over de zin
van het leven en wat we in de toekomst met onze molens en ons leven van plan zijn. Toen ik aan deze
mannen vroeg wat voor een plan zij voor de toekomst hadden antwoordde nr. 1 ‘ik weet het nog niet’, nr.
2 ‘molenmaker’, nr. 3 ‘advocaat’ en nr. 4 ‘rijk worden’. Nu was nr. 4 nog jong, ik schat 21 jaar en het
verstand komt meestal met de jaren dus ik besloot er niet teveel op in te gaan. Nr. 1 liep naar me toe en
fluisterde ‘je moet hem eens vragen hoeveel 50 + 50 is, dan zegt hij 100 euro’ . Ik begon te lachen en
stelde de vraag aan nr. 4. ‘100 euro ‘zei hij, ‘hoezo?’ We moesten allemaal lachen en ik vroeg hem toen
‘en hoeveel is 1 + 1? ‘ ‘Twee euro, hoezo?’ U begrijpt dat we alle vier de slappe lach kregen. Nr. 3
probeerde hem de reden daarvan uit te leggen maar hij snapte de grap niet.
De conclusie die hieruit te trekken valt is duidelijk;
Geldzucht maakt dom, OLIEDOM!

•

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

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

Frans Rutten

Inleiding
Aan de beide zijden van het gat in de laad, zo schrijft Husslage, bevonden zich twee gegoten ijzeren
platen…
Iemand als ik, met een kop vol zaagsel, is snel tevreden. Dat weten we dan ook weer. Hoewel, wat weten we
eigenlijk over het gebruik van gietijzer in de loop van de tijd? Zou dat altijd zo geweest zijn?
Dat is een vraag die ik in ieder geval niet ga beantwoorden, maar onlangs vond ik op de site van het
1
Gemeentearchief Utrecht een notariële akte , die iets over het aangesneden onderwerp zegt. Het is maar
een kort stukje tekst, maar het geeft eigenlijk zoveel informatie, dat het aanleiding was om het toetsenbord te
bekloppen (in de pen klimmen is er tegenwoordig niet meer bij).
Het gaat om een verklaring van molenmaker Cornelis van Doorn te Utrecht. Uit de beschrijving die het
archief zelf geeft van de inhoud, zou je kunnen afleiden, dat de aanleiding voor het afleggen van de
verklaring gelegen is in het feit, dat hij zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kon nakomen, omdat
besteld ijzerwerk niet op tijd werd geleverd. Ik denk echter, dat de aanleiding voor de verklaring een andere
is.

Inhoud van de verklaring
De verklaring dateert van 2 januari 1798. Cornelis van Doorn, meester timmerman en molenmaker te
Utrecht, verklaart dat hij heeft aangenomen om voor Geurt van den Bogaart te Amersfoort, aldaar buiten de
Kleine Koppelpoort een nieuwe oliemolen te bouwen. Nu stond er, voor zover ik weet, inderdaad een
oliemolen op genoemde plek, namelijk de Rijzende Zon. Van deze molen wordt echter aangenomen dat het
bouwjaar 1765 is. Op de eerste opname van het kadaster is er op de aangegeven plaats slechts één
oliemolen terug te vinden. Tenzij het hier om zoiets als herbouw na brand gaat, is het dus vooralsnog
onduidelijk welke molen het betreft.
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Van Doorn verklaart, dat hij heeft besteld ‘eenig ijserwerk, op de gieterije van de erven de Valk te
Amsterdam onder directie van de heer de Visser, die ten verzoeke van hem comparant, het benoodigde en
bestelde ijserwerk, tot Serdam, heeft doen slijpen’. De genoemde gieterij is naar verluidt omstreeks 1760
opgericht en lag op het Roeterseiland. Het was vermoedelijk in deze tijd de enige ijzergieterij van enige
betekenis in het westen van het land, die bovendien niet aan een hoogovenbedrijf verbonden was. Met
2
betrok het ruwijzer dus van elders. In 1790 beschikte het bedrijf over twee vlamovens .
Nu waren er in Zaandam bezwaren tegen de levering gerezen; daar men aannam of vermoedde, dat het
ijzerwerk bestemd was voor gebruik buitenslands. Ankum noemt in zijn artikel over de Zaanse olieslagerij de
de
export van technische kennis als een van de oorzaken van de achteruitgang in de tweede helft van de 18
eeuw. Op 3 februari 1752 hadden de Staten Generaal zelfs een placcaat uitgevaardigd tegen export van
3
molens en daartoe behorende gereedschappen of materialen . Ik denk dan ook, dat dit de reden voor het
afleggen van de verklaring door Van Doorn is, nl. het vastleggen van de bestemming voor de te leveren
materialen: ‘dat de Jaag, en waneijzers, door hem op bovengemelde ijsergieterije te Amsterdam besteld, en
door opgenoemde de Visser, tot Serdam, om te slijppen versonden, niet zijn gedestineerd om buijten
’s Lands verzonden te worden, maar tot geen ander eijnde, dan alleen, om aan bovengemelde olijmolen,
buijten de Kleijne Koppelpoort te Amersfoort, te emploijeren’.
Desnoods is Van Doorn bereid zijn verklaring onder ede te bevestigen.

Conclusie
Ik vond het heel aardig om te lezen, dat een molenmaker uit Utrecht blijkbaar voldoende specialistische
kennis van zaken had om in Amersfoort een oliemolen te bouwen. Hij geeft daarvan ook blijk door de weg
te vinden naar een leverancier die, ongetwijfeld moeilijk verkrijgbare, speciale onderdelen kan leveren.
We weten dat gietijzer een steeds belangrijker rol is gaan spelen in de oliemolens. Uiteindelijk werden er
zelfs complete blokken gegoten, zoals bijvoorbeeld aanwezig in de Wachter te Zuidlaren. Husslage schrijft
dat de potten van oorsprong met ijzeren strippen beklede holtes in het blok waren, voorzien van een dikke
ijzeren bodem. Later werden de potten gegoten en in het blok ingebouwd. In het archief van de Zaanse
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Molen is nog een tekening van molenmaker Boerendans van twee aan elkaar gegoten stamperpotten, met
losse bodemplaten. Mogelijk was dit blok echter bestemd voor plaatsing in de verffabriek De Toekomst van
de fa. Vis, om amaril te stampen.
Ik dacht zelf eigenlijk, dat de toepassing van gietijzer in de oliemolens pas aanving met de opkomst van de,
zeg maar, industriële grote gieterijen in het westen, de bekende leveranciers van molenassen e.d. Er waren
echter in het oosten een aantal hoogovenbedrijven annex gieterijen, die al langer bestonden. In een
productcatalogus uit omstreeks 1853 van één van die bedrijven, de fa. Nering Bögel te Deventer, wordt
4
vermeld, dat er oliemolenbanken worden geproduceerd .
Deze akte schuift in ieder geval het gebruik van gietijzer in de oliemolens een stukje terug in de tijd. Zouden
de jaagijzers altijd van gietijzer zijn geweest of werden deze misschien eerder gesmeed? Als iemand daar
meer over weet houd ik me daarvoor aanbevolen.
Frans Rutten
1.
2.
3.
4.

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

246

Vragenderwijs
Soms dienen zich zaken aan waarbij we denken:
‘hoe zit dat ook al weer bij die andere
oliemolens?’. Natuurlijk bezoeken we elkaar
regelmatig, maar het is natuurlijk niet zo dat we
alle details van alle molens kunnen kennen. Naar
aanleiding van een ontdekking in Deurne willen
we graag het volgende aan de lezers
voorleggen.
Bij het schoonmaken van de jaagijzers bleken
hier aan de lange zijden ‘olieleidgroeven’ te zijn
aangebracht. Deze groeven leiden de
langsdruipende olie van de werkzijde terug naar
een centrale groef in het hart van het jaagijzer.
Innige vervuiling zorgde ervoor dat deze groeven
onzichtbaar waren en derhalve ook hun werk niet
naar behoren konden doen. De foto spreekt voor
zich. De vraag is in hoeverre het hier een unicum
betreft. Dus olieslagers… til uw ijzers even een
handbreedte boven het blok en meldt het ons als
u iets vergelijkbaars ziet met nevenstaande foto.
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Enige nadere mededelingen omtrent
kantstenen en de functies van het
water in lijnmeel
MB
Pletten
Het pletten van zaden gebeurt met de kantstenen. Aan
deze eenvoudige constatering zitten toch nog wel een
paar haken en ogen. Pletten is het breken van de
bolster van het zaad. De noodzaak van het pletten is
daarin gelegen dat het vet (de olie) zich aan de
binnenkant van de bolster (bast, zaadhuid, zemel)
bevindt. Die binnenkant wordt door het breken
toegankelijk gemaakt.
Het pantser van het zaad moet verbroken worden
maar vooral niet meer dan dat.
Door de stenen eroverheen te laten rijden, maar vooral
ook door ze ‘om de bocht’ te wringen wordt dit
resultaat bereikt en, omdat het zo mooi geleidelijk gaat,
kan met gedurende de voortgang van het proces de
kwaliteit en de fijnheid van het product goed in de
gaten houden. Men kan tijdens de procesgang steeds
monsters nemen, in tegenstelling tot de ‘platte stenen’
waar dit achteraf pas gebeurt. Voorts kan men met
kantstenen prima mengen zodat het doormengen van
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water, hetgeen soms noodzakelijk is, in één moeite meegenomen kan worden.

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

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

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

-

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

Over het toevoegen van water
De voordelen
In de spaarzame literatuur over olieslaan kom je meningen pro en contra tegen over het gebruik van water
tijdens het pletten. In Ziewent werd droog geslagen en dat is voor de kwaliteit van de olie ook het beste.
Toch zag en ziet men in de grotere olieslagerijen dat haast altijd water wordt toegevoegd. Daarvoor zijn een
aantal argumenten te geven.
• Verdringer. Vermoedelijk wordt het water deels opgenomen in het zaad en neemt daar de
plaats van de olie in. Daardoor laat de olie -die nu niet meer is opgenomen in de zemel - zich
makkelijker winnen.
• Medium. Ook is het zo dat het water een rol heeft bij het verwarmen op het vuister. Doordat het
water verdampt op de hete vuisterplaat en deze damp door de brij omhoog trekt wordt de
warmte goed verdeeld. Dan functioneert het water (of eigenlijk meer de waterdamp) als medium.
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•
•

•
•

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

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

•

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

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

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

252

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

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

MA

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

Wat is je betrokkenheid bij de Hoolstmolen in Balen?
In 1982 kwamen wij op de Straalmolen en wij wisten niet dat de
Hoolstmolen behalve koren-, ook oliemolen was.
We zijn met molenaar Guust Huybrechts gaan praten en door
mensen samen te brengen hebben we met vrijwilligers de molen
maal- en slagvaardig gemaakt.
Via molenfeesten, tentoonstellingen en veel vrijwilligerswerk hebben
we het ‘eigenaarsdeel’ van de restauratie, die 1miljoen Belgische
franks kostte, zelf opgebracht. In de Kempen hebben we veel
vrijwilligerswerking. Dat is hard nodig ook. We moeten de handen
ineenslaan. Maar we hebben grote betrokkenheid bij onze molens.
Dit provinciebestuur is niet in molens geïnteresseerd maar geeft nu
wel draaipremie.
Oost- en West-Vlaanderen hebben molens in bezit en daar heeft men
ook een gemotiveerd provinciebestuur.
Restaureren is niet zomaar wat. Ik ben er steeds voorstander
geweest om zelf de handen uit de mouwen te steken. In het begin
werden restauraties wel verknoeid door ondeskundigheid van de
molenmaker of door geldzucht, je kunt het dan beter zelf doen.
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In 1984 was de molen slagvaardig, we sloegen elke week olie.
Nu om de veertien dagen met Guust, zijn zoon Maarten en Jan en Gaspard. Die laatste twee zijn vrijwilligers
uit het openluchtmuseum Bokrijk (Genk). Ze komen uit Limburg.
Vanuit de Kempen hadden vrijwilligers het achtkant in Bokrijk twee seizoenen gedraaid, totdat Jan en
Gaspard kwamen.
Waar heb je zelf het olieslaan geleerd?
Op De Bonte Hen, van Piet Kaat. In die tijd hebben we de Zaan bezocht en wilden op De Zoeker
binnengaan maar hij had al bezoek genoeg (Piet Kaal). Op de Bonte Hen werden we plezierig ontvangen.
Later zijn we nog eens een hele dag terug gegaan om de eerste kneepjes te leren.
Zijn er in Vlaanderen nog olieslagers te vinden die het vak ‘om den brode’ hebben uitgevoerd?
Heel misschien in West-Vlaanderen hoewel ik me daar ook niemand herinner uit de tijd dat ik in Brugge
draaide. Ik denk niet dat er een levende is.
Tot in de jaren zestig is in Hoolst olie geslagen.
Is er uitwisseling van kennis onder Vlaamse olieslagers?
Ja, alle nieuwe olieslagers (zoals in Hoogstraten) komen bij ons of in Lille stage lopen.
We hebben goed contact. Iedereen zit in de werkgroep Levende Molens Kempen en we vergaderen elke
twee maanden.
Heeft de overheid belangstelling voor het ambacht van olieslager?
Nee ik denk het niet. Dit wordt met alle liefde en plezier overgelaten aan vrijwilligers. Er wordt wel
geprobeerd de molens goed te laten werken.
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De laatste restauratie van een oliemolen is erg
misgelopen. De architect heeft verkeerde info gehaald
door verkeerde communicatie.
Hoewel de molen slecht functioneert, werkt men er toch
mee. Ik zou daar niet graag mee werken op zo’n
oenige manier.
Wat zijn de perspectieven voor de oliemolens in
Vlaanderen?
Zolang we vrijwilligers vinden die het blijven doen ziet
het er niet slecht uit. Restauratiesubsidie in Vlaanderen
is 80 %. Onderhoudspremie was 40%, nu is dat ook
80% en de procedure is eenvoudig. Men kan de
molenmaker zo inroepen. Dit geldt voor alle molens.
Wordt er in België kennis verzameld en/of vastgelegd?
Rondom olieslaan is dat al gebeurd door Lieven
Denewet. Maar het is wel een beetje het probleem, we
kenden de oude korenmulders nog, maar olieslagers
hebben we niet gekend. Zij traden niet op de voorgrond
en zijn daarna gestorven. In West-Vlaanderen is het
olieslaan langer doorgegaan. Men teelde daar meer en
langer vlas. Het is daar ook industriëler. In de Kempen
was het loonslagen. Op de meeste plaatsen was het
rond de oorlog voorbij.
Is er een vergelijking te maken tussen de Vlaamse en
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Hollandse methoden
Tja, hoe hebben ze het hier vroeger gedaan?
We hebben het in Holland geleerd en
eventueel aangepast aan de eigen molen. Wij
kunnen onze kollergang niet uitschakelen. We
hebben een vrij groot tempo met olieslaan.
(Dat kan ik me nog levendig herinneren, MA)
Ik houd wel van een gangetje. Gelukkig heb ik
een turbine met snelheid. Ik hou niet van
‘fantasiemalen’; twee korrels graan per
minuut…
Vroeger nam ik graan mee van mijn bedrijf. Ik
maalde 500 kilo er zo rap mogelijk door en ging
daarna iets anders doen.
We hebben de stenen wel eens uitgeschakeld.
We hebben veel problemen met de flens van
de transmissie-as gehad. Die kwam altijd los.
Nu zit hij fatsoenlijk in elkaar en dat houden we
graag zo. Soms slaan we wel eens een paar
kammen uit het wiel.
Als Guust graan maalt, breekt hij koeken op de kollergang.
Er worden steeds meer oliemolens gerestaureerd, wat vind jij daarvan?
Ik vind dat goed. Dat hoef je voor mij niet te laten als een gemeenschap daar achter staat. Het moet wel
een beetje zin hebben. Een windmolen helemaal nieuw bouwen, in hoeverre is dat waarheidsgetrouw. Er
moet een blijvend draagvlak zijn, anders is het weggesmeten geld.
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Heb je iets bijzonder meegemaakt?
Ja de stenen zijn een keer losgekomen.
Ik was niet aanwezig. Guust kreeg mensen op bezoek en zette de molen aan.
Hij vond de molen niet goed klinken, liep erheen en wilde de molen stilzetten.
Aan de buitenkant van de steen zit alleen een pen door de as. Er zit geen
buitensluiting of een steenoor. Die pen was er nu uitgevallen. Eerst is de ene
steen door de ring gedonderd, daarna de steen waar de as nog aan zat. Die
lag er ook naast. Later zijn de pennen geborgd met een boutje erdoor.
Voorheen was er nooit iets met die pen gebeurd en nu in ene keer wel. Hij
was niet kapot of zo maar ‘gewoon’ eruit gevallen.
Gelukkig waren de bezoekers buiten en was Guust in de graanmolen.

Guust Huybrechts in een
karakteristieke houding.

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

Heb je nog iets voor Oliedom?
Op de vraag ‘hoeveel olie haal je uit dat koolzaad’, antwoorden we altijd: ‘ bent u van de belastingen?’
Dit hebben we overgehouden van toen we eens olie sloegen en er een bezoeker kwam die ons de pieren uit
de neus vroeg, dat vonden we niet normaal. Hij leek net een belastinginspecteur die een kruisverhoor deed.
Toen ik nog in Brugge draaide, kreeg ik 10.000 bezoekers per jaar. Je krijgt dan de gekste vragen. Een keer
kwam er een toerist aan, hij klom de trap op en het eerste wat hij vroeg was ‘hebt u hier een wc?’
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Het Naslag
Deze keer is op de omslag een Belgische oliemolen te zien, te weten: Hoolst Molen te Balen. Elders in deze
Olienoot wordt één van de olieslagers, Jef Druyts (van wie ik het olieslaan heb geleerd), geïnterviewd.
In deel II van het boek ‘Van Zadelsteen tot Zetelkruier’ van Paul Bauters is op een driedimensionale tekening
opgenomen van Gerrit Pouw die de Hoolstmolen voorstelt. Deze tekening is echter niet conform de
werkelijke situatie.
Zo heeft Balen geen steenraam en wordt het steenwiel door een ronsel gedreven in plaats van de getekende
bonkelaar. Ook de aandrijving van het roerwerk is anders; in Balen gebeurt dit door een drijfriem en niet door
de afgebeelde houten assen en wielen.
Het lijkt er sterk op dat er twee molens zijn verwisseld. De tekening toont namelijk merkwaardig veel
overeenkomst de reconstructietekening die Nico Jurgens maakte voor Holten’s molen in Deurne. Zij het dat
er enige elementen zijn toegevoegd zoals een schoor in het steenraam (die bij de draairichting van de
pletstenen in Deurne overigens op trek zou worden belast en derhalve overbodig is.) In Deurne draaien de
stenen namelijk ‘linksom’ vanwege de extra overbrenging. In Balen is de draairichting gelijk aan die in
Deurne dus ook in Balen is een schoor op die plek nutteloos. In veel andere wateroliemolens draaien de
stenen ook ‘linksom’.
Waarschijnlijk tekende Nico Jurgens als eerste. In zijn reconstructietekening zaten enige oplossingen die in
praktijk anders zijn uitgevoerd. De enige plaats waar we deze ‘vergissing’ terugvinden is in het
bovenvermelde boek.
Maar eind goed al goed, het is bij deze rechtgezet.

MD
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