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inhoud
Open Monumentendag 2022

Op zaterdag 10 september neemt de
Oliemolen De Passiebloem weer deel
aan de Open Monumentendag 2022.
Het thema is dit jaar “Duurzaamheid”.
Dit thema is zeker van toepassing op
onze molen - door de eeuwen heen!
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kleintjes kleurplaten en buiten Oud-Hollandse spelletjes en natuurlijk bij voldoende wind een werkende dubbele
Ook dit jaar werken we weer samen
oliemolen.
met ons ’buurmonument’ het OpenOp het gedeeltelijk overdekte terras
luchtbad, dat met de Theatervoorstelkunt u gratis koffie, thee en limonade
ling ‘We Zwemmen Nog’ aan de weg
krijgen en tegen een kleine vergoeding
timmert.
bakken onze molenbakkers voor u de
Van 10.00 tot ca. 16.00 uur worden er
lekkerste pannenkoeken!
rondleidingen in de molen gegeven,
Kortom: voldoende redenen om zakunt u een werkend model van een
terdag 10 september de twee monustoom-olieslagerij bewonderen, kan
mentale parels van de Wipstrik, de
men zich in historische kleding hijsen en Oliemolen De Passiebloem en het
hiervan zelf foto’s maken, zijn er voor de Openluchtbad, te komen bezoeken!

De Passiebloem , parel aan de Vondelka de
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column van de voorzitter

IJzermolen en geboortegrond
Enige tijd geleden was ik op internet op zoek
naar een aardige fietsroute in de buurt van Doetinchem. Ineens viel mijn oog op de term ‘ijzermolen’. Tja, korenmolen, watermolen, oliemolen,
zaagmolen, mosterdmolen, … maar ijzermolen,
dat zag ik nu voor het eerst staan.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en dus verder
op zoek.
Dat leidde tot een voor mij verrassende verwijzing naar mijn geboorteplaats Ulft; Ulft ligt ten
Oost-ZuidOosten op ca. 10 km van Doetinchem.
Dat zit zo.
In de 17e eeuw, om precies te zijn in 1689, kreeg
ene Josias Olmius toestemming om in/bij de
Bielheimer beek -een paar kilometer van Doetinchem- een watermolen op te richten voor de
bewerking van ‘oer’/ijzeroer, ijzerhoudend gesteente tot ijzer. Het was ook onder veel andere
namen bekend, zoals ijzersteen of moeraserts.
Het kwam (en komt) dicht onder de oppervlakte
in grote delen van Nederland voor in de vorm van
steenbrokken. Die brokken werden vermalen/
verpulverd en vervolgens in een soort hoogoven
bij hoge temperatuur met behulp van houtskool
omgezet in ijzer. De watermolen leverde de energie voor het verpulveren èn voor het aandrijven
van de blaasbalgen van de hoogoven.
De molen in de Bielheimerbeek werd de Rekhemse en later ook wel de Gaanderense ijzermolen genoemd.
Er ontstond daar een ijzergieterij, die tot het begin van de 19e eeuw actief was. Ongeveer op de
plaats waar vroeger die ijzermolen stond, staat

sinds 1989 een monumentje (zie foto).
In de eeuwen na 1689 breidde deze industrietak
zich geleidelijk aan uit langs de oevers van de
Oude IJssel, van Doesburg tot Bocholt (in Duitsland). In de loop van de tijd werd een enorm scala
aan ijzeren (gebruiks)voorwerpen e.d. gemaakt.
Ook ontstonden plaatwerkerijen, emailleerbedrijven,
vernikkelbedrijven enz.
In Ulft werd
in 1754 een
bestaande
watermolen
omgebouwd
tot ‘ijsermolen’, de ‘Ulftse
IJserhut’ genaamd. Die
produceerde
kanonskogels,
haardplaten, potten, e.d. Die ‘IJserhut’ werd na
enige tijd DRU (Diepenbrock en Reigers, Ulft),
bekend om het oranjerode (keuken-)email. Ik heb
(nog) zo’n oude oranjerode DRU-braadpan waarin ik op Oudjaarsdag oliebollen en appelbeignets
maak.
Ik ben in Ulft geboren ‘onder de rook van de
DRU-fabriek’ in de buurtschap ‘Oer’.
Overigens, de DRU als bedrijf bestaat niet meer.
Jacques van Santen

kennismaken met roy rolleman
Op een zonnige zaterdagmorgen fiets ik
naar Assendorp, waar ik aanbel op van der
Laenstraat 11. Dat is de woning van Roy Rolleman en Maritte. Een leuk en smaakvol ingericht huis. De koffie vergt enige tijd, want die
wordt hier kennelijk niet veel gebruikt.
Maar het kwam goed.

Roy is sinds enige tijd in opleiding tot molenaar. Hij vertelt dat de recordpoging om op
één dag zoveel mogelijk molens tegelijkertijd te laten draaien bij hem iets losgemaakt
heeft. Hij is, zeg maar, besmet met het molenvirus.
(wordt vervolgd op pagina 3)
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(vervolg van pagina 2)

Of misschien is er een slapend gen wakkergemaakt want zijn overgrootvader was ook
molenaar in Nieuwleusen. Dat was op een
graanmolen die tot een zaagmolen is omgebouwd (lijkt me een hele klus).
Roy is blij dat hij op een oliemolen terecht
is gekomen, want die is heel bijzonder – hij
voelt zich bevoorrecht. Hij is al sinds mei dit
jaar bezig met de opleiding en hij toont wat
lesmateriaal. Behoorlijk indrukwekkend en ik
besluit ter plekke om van een opleiding af te
zien. Roy is erg geïnteresseerd in historisch
erfgoed en wat dat betreft heeft hij in mij een
goede gesprekspartner gevonden en al spoedig dwalen we af naar allerlei zijpaden over
het historisch erf.
Ik ben intussen nieuwsgierig geworden naar
zijn beroep en hij onthult dat hij grafisch
vormgever is. Hij is verantwoordelijk voor de
vormgeving van verpakkingen en handleidingen van bijvoorbeeld doe-het-zelf gereedschap. En dat soort gereedschap gebruikt hij
zelf ook want hij klust graag (ook een soort

vormgeving). In het huis waarin ze nu wonen
heeft hij het nodige gedaan en verschillende
onderdelen van het meubilair zijn van zijn
hand.
Roy heeft een opleiding gevolgd in Leeuwarden en daar heeft hij ook Maritte, zijn vriendin, ontmoet. Maritte
heeft een eigen bedrijf
en geeft o.a. kunstlessen.
Bij het binnenkomen
werd mijn oog onmiddellijk getroffen door
een enorme contrabas
en daar wil ik het fijne van weten. Roy speelt
in een band, in mijn aantekeningen lees ik
‘dansmuziek’, maar daar moet u hem zelf
maar eens over doorzagen. Ook speelt hij in
een trio o.a. luisterliedjes.
We hopen elkaar in de Passiebloem nog
vaak te ontmoeten.
Han Horsman

van het bestuur

In de gedrukte nieuwsbrief stond hier de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze komt door gebrek aan beschikbaarheid echter te vervallen en zal in het voorjaar van
2023 opnieuw worden ingeroosterd.
U ontvangt daarover te zijner tijd een uitnodiging.
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uit het lijnolie-receptenboek van ada

Lijnzaad-brood

Colofon

Door lijnzaad te verwerken in je zelfgemaakte brood, maak je je
brood nog gezonder en hoef je er nooit meer aan te denken om
lijnzaad aan je eten toe te voegen.
Om je brood nog gezonder en lekkerder te maken, hebben we
aan dit recept zonnebloempitten toegevoegd.

Bestuur
bestuur@molendepassiebloem.nl

Jacques van Santen
voorzitter

Nodig:
• 400 gram volkorenmeel
• 2 eetlepels zachte roomboter
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel actieve gedroogde gist
• 75 gram gebroken lijnzaad
• 75 gram gepelde zonnebloempitten

Marcel Vierhuis
secretaris/penningmeester
Bart Betlehem
algemeen lid
Kees Veenstra
algemeen lid

Hoe:
Doe alle ingrediënten in je broodbakmachine met uitzondering
van de zonnebloempitten.
Voeg de zonnebloempitten pas toe op het moment dat je
broodbakmachine, tijdens de brood-kneed-cyclus, gaat piepen.

Carolina Smoorenburg
algemeen lid

Redactieadres
Brederostraat 129
8023 AS Zwolle
redactie@molendepassiebloem.nl

Noordmolen Twickel

SNS Bank IBAN
NL84 SNSB 0933 7349 05
Kamer van Koophandel
40062763

vereniging vrienden van
de OLIEMOLEN de passiebloem
Vondelkade 175, 8023 AD Zwolle
www.molendepassiebloem.nl
OliemolenDePassiebloemZwolle

