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 1.03 Rosoliemolen Zieuwent  

  

Inleiding 
Zieuwent ligt ± 5 km. ten noordwesten van Lichtenvoorde (Achterhoek). 
Eind 17e, begin 18e eeuw staan er in het hele land oliemolens. Het slaan 
van de olie is nog altijd in de achternaam van heel wat Nederlanders 
terug te vinden: Olieslager, Olijslager, Olislager, enz. Ook de familie van 
Gerrit Caesmaker die het koopmanshuis uit Koog aan de Zaan liet 
bouwen, was vooral actief in het slaan van olie. 
Deze molen uit Zieuwent die ongeveer 5 km ten noordwesten van 
Lichtenvoorde- /-Harreveld in de Achterhoek lag was een gewone 
boerderij tot deze werd omgebouwd tot rosoliemolen. In 1830 kocht Jan 
Harbers (overleden rond 1888) op een veiling het gebouw, daterend van 
rond 1800, gelegen aan het Schoppad aan de noordgrens van Zieuwent 
(molendatabase.org). Er bleek in die tijd behoefte te bestaan aan een 
oliemolen, mogelijk vanwege de hoeveelheid raapzaad dat in de 
omgeving werd verbouwd.  
Over de oorspronkelijke bestemming is onzekerheid. Het gebint achter de 
voorgevel bevatte nog sporen van vakwerk en er moet ook een 
kruiskozijn geweest zijn. De nieuwe eigenaar liet hier een rosoliemolen 
installeren, zonder wijzigingen aan het gebouw. Sommige 
molenonderdelen waren vermoedelijk afkomstig van een andere molen 
(in een van de molenstenen staat het jaartal 1731). De molen heeft dienst 
gedaan tot 1924. 
Hendrikus Klein Goldewijk overleed in 1915 en zijn stiefzoon, die lokaal 
bekendstond als 'Tillas Antony' kreeg de leiding over de oliemolen. Hij 
trouwde in 1917 met Theodora Beredina Hulzink (1889). Zij kregen geen 
kinderen en waardoor deze oliemolenaar geen opvolger had. Hij boodt in 
1930 de oliemolen via de burgemeester van Lichtenvoorde te koop aan 
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aan het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem waar de molen in 
1931-1932 werd opgebouwd. 
 
 
Vertelpunten 

- In 1830 geplaatst in bestaande boerderij 
- Molen was een nevenbedrijf van een nabijgelegen boerenbedrijf 
- Vooral gebruikt voor raapzaad voor verlichting, maar ook lijnzaad voor 

het bereiden van verf 
- Nu wordt er lijnzaad geslagen 
- Zaden worden niet fijngemalen, maar gewreven en geplet 
- Meel wordt verwarmd tot 35°- 40° waardoor de olie al wat vrij begint 

te komen 
- Meel wordt in bulen gedaan en in het slagblok wordt de olie er dan 

uitgeperst 
- Persen gebeurt door het laten vallen van een hei op een wig die het 

geheel steeds strakker aanzet 
- De na het persen overgebleven koeken waren veevoer voor in de 

winter 
- Seizoenarbeid buiten de zomer 
- Gemiddeld 40 liter olie tijdens een werkdag van 10-12 uur 
- Spreekwoord ‘oliedom’ 
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Basisinformatie presentatie 
Bewoners 
Jan Harbers was, zoals we al zagen, de 
eerste mulder. Hij woonde elders in 
het dorp, op de "Erve Groot Tilders", 
een boerenbedrijf voor eigen gebruik. 
Later nam zijn schoonzoon de 
rosoliemolen over en in ca. 1895 
kwam hier A. Klein Goldewijk 
(kleinzoon van Jan H.) als 15-jarige. Hij 
bleef er tot het eind toe (1924). 
De inrichting in het museum werd 
later nog aangevuld met materiaal uit 
de oliemolen "de Wachter" te 
Zuidlaren (Dr.). Er bevinden zich de 
bedrijfsinstallaties en een paardenstal voor twee paarden. Er is geen 
oliekelder (ook ter plaatse was die er niet). Wel is er een slaapkamertje 
waar vroeger de knecht in geval van nood kon slapen. Normaal had hij 
een slaapplaats in het huis van zijn baas. In het gebouw zijn geen 
voorzieningen m.b.t. water en verwarming. Ook is er geen toilet (plee). Of 
dit alles ter plaatse ook zo was, is niet bekend. Ook zal de ruimte voor de 
paarden niet veel gebruikt zijn omdat de molen een nevenbedrijf was van 
"Erve Groot Tilders" waar de paarden en het werkvolk in eerste instantie 
verbleven. 
 
Verdieping 
Wederopbouw 
Steen voor steen. Het resultaat is een minstens redelijk tot goed beeld 
van wat er oorspronkelijk stond (rond 1900). 
Soort bedrijf 
In de molen werd vooral raapzaad geslagen wat in die tijd in de omgeving 
veel werd verbouwd. Raapzaadolie is vooral geschikt als bakolie en als 
brandolie voor de tuitlampjes, de snotneusjes. Tot ongeveer 1900 werd er 
olie uit lijnzaad geslagen voor het bereiden van verf. Boeren uit de buurt 
lieten er hun lijn-/-raapzaad slaan. Koolzaad werd er in die tijd in de 
omgeving van Zieuwent volgens Klein Goldewijk niet verbouwd. De 
oliemolen heeft een lokale functie en werkte voor de boeren en men 
handelde niet in olie.  

Plattegrond. 
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Wat na het persen overblijft is als 
koeken prima wintervoer voor 
het vee. Omdat de koeken hard 
zijn en koeien geen boventanden 
hebben om de koeken te breken, 
staan er in diverse boerderijen 
koekenbrekers. 
Proces 
Ongeveer in het midden van de 
molen staat de ‘kollergang’, het 
geheel waarmee de zaden 
worden geplet en gekneusd. 
Onderop ligt het gemetselde ‘doodbed’, waarop, in deze molen, een 
gietijzeren plaat ligt, de ‘ligger’. 
Daaroverheen draaien twee molenstenen, de zogenaamde ‘kantstenen’, 
‘lopers’ of ‘kollerstenen’. 
Deze stenen hangen in een houten frame dat vroeger door een paard 
werd rondgedraaid. De stenen zijn zo bevestigd, dat ze ook een beetje op 
en neer kunnen om hobbeltjes in de zaadlaag te kunnen bewerken.  De 
beide stenen hebben elk een andere dikte om samen goed om over de 
hele ‘ligger’ te kunnen bewegen. De rolkanten van de molenstenen zijn 
glad, en wrijven en pletten door hun beweging de zaden. De zaden 
worden dus niet helemaal fijn gemalen, maar het resultaat noemen we 
wel meel. 
De diameter van deze molenstenen bedraagt ca. 1½ meter en de stenen 
wegen zo’n 900 en 1.100 kg. Voor de lopers hangen houten ‘strijkers’, die 
het te pletten zaad voortdurend bijeenvegen zodat het netjes voor de 
‘kantstenen’ komt te liggen. 
Daarna wordt één van de strijkers (de ‘veger’) neergelaten om het 
geplette zaad in de meelbak te vegen die onder een te openen rand en 
tegen het doodsbed aanstaat .  

Kollergang. 
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Vervolgens wordt het meel in een 
gemetselde ‘vuister’ (fornuis) gestort die 
tegen de wand stand. Door het te 
verwarmen tot zo’n 35˚à 40˚, wordt de olie 
in het zaad vloeibaar. In de ijzeren 
vuisterpan draait een ‘roermes’ rond om 
aanbranden te voorkomen. Het roermes 
wordt aangedreven via een horizontale as 
tegen de zoldering, verbonden met het 
centrale deel (de molen). 
Het gebroken en verwarmde zaad wordt 
door twee trechters (links van de vuister) in 
‘bulen’ (zakken) gestort, waarna de bulen 
tussen lederen, met paardenhaar gevoerde 
omslagen, de ‘haren’ in de persruimte van 

de ‘slagpers’ (lade) gestoken worden.  
Deze lade is een zwaar blok uit een stuk eikenhout. 
Het slaghei, in deze molen is er één aanwezig, slaat op een wig waardoor 
er een zijwaartse kracht ontstaat en de bulen onder zeer hoge druk 
worden gebracht: de daardoor uitgeperste olie wordt opgevangen in 
koperen bekkens onder het slagblok. 
Boven de laden bevinden zich 2 heien (het slaghei en het loshei), die 
kunnen worden opgetild door een horizontale wentelas met ‘nokken’ die 
ook met de centrale molen verbonden is. De nokken op deze as tillen de 
heien op. Als de hei op het hoogste punt is valt hij naar beneden. (te 
vergelijken met de situatie in wasserij 2.23 Overveen). 
De slaghei drijft met een groot aantal slagen de ‘wig (slagbeitel)’ naar 
beneden. Wanneer er geen olie meer uit te persen valt, blijft er een soort 
"koek" van samengeperst meel over die goed bruikbaar is als veevoeder 
(raapkoeken, lijnkoeken).  
De klemzittende slagbeitel kan door de ‘loshei of losbeitel’, die 
omgekeerd werkt, weer losgeslagen worden. Het geheel is enigszins te 
vergelijken met een heiïnstallatie in het bouwbedrijf. Het dreunen van de 
slaghei was tot ver in de omtrek hoorbaar. 
De werkzaamheden geschiedden tegen vergoeding in geld en/of natura. 
Na 10 à 12 uren hard werken had men ca. 40 liter olie. 

Vuister met vuisterpan  

en roermes. 
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1. wentelas voor aandrijving 
vanuit centrale as 

2. rondhouten om nokken 
heien even op te tillen 

3. nokken van de heien 
4. heien 
5. aandrijving roermes in de 

vuister 
 

Aandrijving voor de heien en het roermes in de vuister op de zolder. 

Krachtbron 
De molen werd aangedreven door een paard dat rondjes liep met 
oogkleppen op tegen de duizeligheid want het paard moest ook niet de 
kolder in de kop krijgen. Na enige tijd moest het paard worden verwisseld 
(het was zwaar werk!). 
Niet alleen in de Achterhoek, maar ook op veel plaatsen elders in ons land 
bevonden zich rosoliemolens. Vele molenaars hadden er nog een 
landbouwbedrijfje bij. Na 1850 nam de verbouw van kool- en raapzaad 
snel af: de petroleumverlichting was in opmars! Op den duur was er voor 
dit soort molens weinig werk meer. 
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Bijzonderheden 
Molenaar A. Klein Goldewijk werkte vanaf 1895 eerst met een paard, 
soms ook met een os, daarna tussen 1894 en 1904 met een 
stoommachine. Toen die het begaf, kwam het paard weer op zijn oude 
plek tot aan het einde. De mulder schijnt alle oliekruiken zonder verdere 
aanduidingen (soms meer dan 300!) op naam van de "bijbehorende" boer 
te hebben kunnen brengen. 
Vroeger waren er ook oliemolens, die door wind- en waterkracht werden 
aangedreven. Soms in combinatie met een korenmolen. Windoliemolens 
zijn nog te bezichtigen in de Zaanse Schans (molen "De Zoeker") en in 
Zwolle (molen “De Passiebloem”). 
 
De molen is volledig gereconstrueerd waardoor hij nu weer in bedrijf is. 
De geproduceerde (lijn)olie is in de museumwinkel te koop. Ook het 
paard is, zij het dan virtueel, na 85 jaren weer present (zie hierboven). In 
de huidige presentatie wordt voor de omslagen en de bekkens ander 
materiaal gebruikt. De oorspronkelijke onderdelen van de molen zijn in 
een depot opgeslagen om evt. later nog beschikbaar te zijn voor verder 
onderzoek. 
 
Linken 
- De rosoliemolen, YouTube, link 
- Werking oliemolen, YouTube, link 
- Link info Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde, link 
- Graanmolen met olieslagwerk, Windstill.nl, link 
- Werking oliemolen, nl.wikipedia.com, link 
- Slagblok Leumolen.nl, link 
- Techniek olieslaan Woldzigt, uitgelegd, link 
- Een kijkje in de 14e-eeuwse watermolen van Twickel, YouTube.com, link 
 
  

https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=755
https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=825
https://www.youtube.com/watch?v=1e2d5hA9Pc8
https://www.youtube.com/watch?v=MsW_Kmy80_c
http://www.beeldbanklichtenvoorde.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=4742&search=VELD%20fromtype%20Zieuwent&inword=2&display=gallery&istart=1
http://www.windstill.nl/
http://www.windstill.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliemolen
http://www.leumolen.nl/Slagbank.htm
https://www.woldzigt-roderwolde.nl/de-molen/techniek/#olieslaan
https://www.woldzigt-roderwolde.nl/de-molen/techniek/#olieslaan
https://www.youtube.com/watch?v=vwePnugQA5Y
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Afbeeldingen 

 
Molenaar A. Klein Goldewijk bij de persinstallatie van zijn rosoliemolen in 
Zieuwent. Deze oliemolen is in 1931 overgeplaatst naar het Nederlands 
Openluchtmuseum in Arnhem. Het pand stond op erve 'Groot Tilder' in 
Zieuwent. bron 

https://www.collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum/object/c5b6f44e-22db-51f5-b4ed-65742f1320a1
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Het interieur van de rosoliemolen uit Zieuwent in 1910. bron 
 

 

https://www.beeldbanklichtenvoorde.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=4742
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Oliekruiken in de rosoliemolen. 

 
Vrouwen bij de rosoliemolen in het Nederlands Openluchtmuseum, eind 1944. 

P.J. de Booys, bron collectiegelderland.nl, link 
Eind september 1944 geven de Duitse autoriteiten het bevel de stad Arnhem  

te ontruimen. Ongeveer 600 Arnhemmers kiezen het Nederlands 
Openluchtmuseum als tijdelijke verblijfplaats. Een deel van hen woont tot eind 

december 1944 in de gebouwen op het museumterrein. Vrouwen zijn bezig 
met huishoudelijk werk bij de rosoliemolen op het museumterrein. 

https://www.collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum/object/e6622c51-f03f-5054-ab83-331fe1e10b0a

