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Voorwoord 
 

De Noordmolen daterend uit de 14e  eeuw of wellicht nog eerder is in mei 

1990 weer in werking gesteld.  

De oprichting van de Stichting Beheer Noordmolen Twickel, met als 

voorloper de werkgroep Noordmolen werd in mei 2015 herdacht en gevierd. 

In de aanloop naar het 25-jarig jubileum hebben een aantal vrijwillige 

molenaars een serie artikelen over de Noordmolen geschreven die in het 

Hofweekblad, het weekblad voor de gemeente Hof van Twente, werden 

geplaatst in de periode december 2014 – mei 2015. In deze uitgave zijn de 

artikelen met enige aanpassingen overgenomen. De auteurs wensen u veel 

leesplezier.  
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I Inleiding 
 

De aandacht zal in deze  serie onder meer uitgaan naar de geschiedenis van het 

malen van graan en persen van olie, de opkomst van de watermolen in de 

Romeinse tijd, de geschiedenis van de Noordmolen van Twickel,  de ligging 

van de molen aan een internationale verkeersweg: de Handelsweg, en de 

uitdagingen die de molenbouwers moesten aangaan. De geschiedenis van de 

Noordmolen is zo denken wij, nauw verbonden met het landgoed Twickel, 

maar is die binding er wel altijd zo geweest?? Ter Kuile acht het in zijn boek 

“De Twentsche watermolens” waarschijnlijk dat watermolens in eerste aanleg 

zijn gesticht door de landheer of de marken. In mei 1347 kocht Herman van 

Twicklo “Huize Eijsink” en de aan de Azelose beek liggende Noordmolens 

van de herenboer (edelman) Berend van Hulscher. De koopakte is in het 

archief van kasteel Twickel bewaard gebleven; daarin is sprake van 

Noordmolens.  

In het Bisschoppelijk register van 1325-1336 komt de Noordmolen voor als 

leengoed: “….Gerryt van Bevevoerde hout…. de tiende over die twee 

Noertmolen, etc.” 

De vroegere bewoners/landheren van Delden en omgeving  hebben ook aan 

“watermanagement” gedaan; zo was er de noodzaak van een omvloed, 

vistrappen, vaarwegen, sluis en havens. 

En hebt u wel eens gehoord van het mysterie van de twee beken? Ook de strijd 

om het water tussen boeren en molenaars zal behandeld worden.  

De oliemolen verwerkt op traditionele wijze lijnzaad tot lijnolie; eerder 

werden ook andere plantaardige oliën van huttentut en hennep gewonnen. 

Lijnolie als “bijproduct” van vlas / linnen werd gebruikt voor vele doeleinden, 

vooral ter conservering van hout, linnen zeilen en touwen. Maar ook in verf 

door beroemde schilders uit de Gouden eeuw bijvoorbeeld Ruysdael en 

Hobbema. Aan een van hen wordt een pentekening van de Noordmolen 

toegeschreven. 
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In de 2e wereldoorlog hebben Duitse troepen de molen gebruikt als 

munitieopslagplaats. De bruggen, stuwwerk en het molenhuis werden in 1977 

hersteld en met financiële hulp van de Rotary Delden-Borne werd in 1984 het 

waterrad teruggeplaatst.  Na restauratie in 1989 van het binnenwerk kon de 

molen in 1990 weer in werking worden gesteld. Landgoed Twickel draagt 

zorg voor de instandhouding van de Noordmolen.  

De “Stichting Beheer Noordmolen Twickel”, die de molen van Twickel huurt, 

heeft de opdracht de oliemolen te laten werken. Vrijwilligers houden de molen 

draaiende en geven de bezoekers graag uitleg over het oude ambacht van 

olieslager en alles wat met lijnolie heeft te maken.  

Het is uniek dat deze watermolen is behouden. Van de ruim 100 watermolens 

in Twente zijn er nog 9 over. De Noordmolen is het door zijn bijzondere 

ligging aan 2 waterwegen en middenin de prachtige bossen van Twickel meer 

dan een bezoek waard. Ook na ruim 700 jaar.  
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II De geschiedenis van de watermolen 

De ontwikkeling van de molen weerspiegelt eeuwen aan menselijke cultuur, 

die begon in de Oudheid met de wrijfsteen, de handmolen en de door dieren in 

beweging gebrachte molen. De korrels werden gemalen of fijngestampt. De 

neolithische boerengemeenschappen maakten intensief gebruik van één van de 

oudste uitvindingen van de homo sapiens: het malen. Tijdens een 

archeologisch onderzoek werd een vulkanische rotssteen gevonden uit de 

periode van tussen 70.000 en 40.000 voor Chr. Dit zou wel eens de oudst 

bekende molensteen kunnen zijn. Op deze grote leisteenplaat werd oker geplet 

en gemalen. Dat blijkt uit de groeven en sporen van kleurstof op het 

oppervlak. We weten dat oker werd gebruikt als kleurstof voor onder andere 

de rotsschilderingen van Lascaux.  
 

Oudste molensteen? 

Deze afbeelding van een eeuwenoud beeldje stelt een Egyptische vrouw voor 

die graan vermaalt met behulp van een wrijfsteen 
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Ook in Overijssel zijn maalstenen aangetroffen bij archeologische 

opgravingen. Onder meer in het Archeologisch Depot in Deventer liggen 

enkele zeer oude vondsten van wrijfstenen en handmaalstenen.  

Rond 6.000 voor Christus wreef men de tarwekorrels fijn tussen twee stenen. 

Een steen was uitgehold, hierop plaatste men een andere steen en zo werden 

de korrels tot poeder verbrijzeld. Hiervan afgeleid is de handmolen die is 

ontstaan in het begin van onze jaartelling. De handmolen (queerne) of 

roterende molen bestond uit twee stenen, rond van vorm. Hierin werd het 

graan tussen een vaste (onderste steen) en een draaibare (bovenste) 

molensteen van ongeveer 30 cm doorsnede fijn gemaakt. Deze stenen worden 

ook de ligger en de loper genoemd. De Romeinse uitvinding hiervan stamt uit 

de 1 ͤeeuw voor Christus. 

De ontwikkeling van wind- en watermolens riep al in de Romeinse tijd een 

nieuw beroep in het leven: dat van mulder of molenaar. Molens aangedreven 

door slaven of dieren. Als een paard of ezel werd ingezet zijn we gaan spreken 

van rosmolens. In Rome trad de watermolen in werking en de arbeid werd 

uiteraard op slag heel wat lichter.  
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De Griekse geograaf Strabo (64 voor Christus - 20 na Christus) vermeldt voor 

het eerst een watermolen voor het malen van graan, die Romeinse soldaten in 

het paleis van Koning Mithridates van Pontus (Anatolia, nu Turkije) zouden 

hebben gezien. Romeinse ingenieurs verbeterden het schepbord, het tandrad 

en het wiel dat de kracht diende over te brengen op de as van de 

molensteen en daarmee het prestatievermogen. Het Romeinse Rijk had 

veel graan nodig voor de voedselvoorziening van legionairs en steden als 

Rome en Arlas. 

Bij Arlas in Frankrijk hebben archeologen recent het Romeins ‘industrieel’ 

watermolencomplex Barbegal gevonden, 16 bovenslagraderen dreven 

evenzoveel maalstenen aan. De meelfabriek maakte productie op grotere 

schaal mogelijk met minder menselijke inspanning.  
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Het was al bekend dat de Romeinen meesters waren in wat we nu 

watermanagement noemen. 

Aquaducten met een verval van 30 - 40 cm per kilometer, badhuizen en loden 

leidingen voor drinkwater. Er wordt wel beweerd dat de instorting van het 

Romeinse Rijk is veroorzaakt door hersenverweking bij de senatoren, die 

loodvergiftiging opliepen.  

Verspreiding watermolens 

De Romeinen hebben bijgedragen aan de verspreiding over het Romeinse 

Rijk, dat tot bij de Rijn zijn noordelijke grens, de Limes kende. Het heeft 

ettelijke jaren geduurd eer de watergraanmolens zich een plaats wisten te 

veroveren naast de door slaven of dieren bewogen molens. De minder snelle 

verbreiding der waterradmolens moet voor een groot deel toegeschreven 

worden aan het feit, dat handqueernen en rosmolens overal geplaatst konden 

worden, terwijl men - wat de watermolens betreft - steeds afhankelijk was van 

de aanwezigheid van stromend water. In Engeland zijn bij de door de 

Romeinen aangelegde wal van Hadrianus fragmenten van onderslagraderen, 

benevens complete maalstenen ontdekt van een drietal watermolens uit de 3e 

eeuw, mogelijk uit het laatst der 2e eeuw na Christus.  

Olie werd al in het oude Egypte gebruikt. Net als linnen, waarvan we weten 

dat in de graven van farao’s resten zijn gevonden. Boeren verbouwden het 

vlas, waarvan de stengels werden gebruikt om linnen te verkrijgen; fijn, bijna 

transparant linnen voor de rijken en farao’s en grof linnen voor de boeren en 

de gewone mens. Het winnen van lijnolie is dan ook niet ondenkbaar voor de 

oude Egyptenaren; maar daarvan zijn geen harde bewijzen. Dat olie werd 

geperst in het Midden-Oosten blijkt onder meer uit de Bijbel, waar meerdere 

keren olijfolie te sprake komt. Of toen al van een oliemolen zoals op 

onderstaande afbeelding gebruik werd gemaakt vertelt de Bijbel ons niet. 

Voor de verspreiding van watermolens naar Oost-Nederland moet meer 

gedacht worden aan  Merovingen en Karolingen. We hebben het vaak over de 

donkere middeleeuwen, de tijd na de Romeinen van 400 tot 700 na Christus. 

Recent onderzoek toont aan dat die periode een relatief welvarende tijd was, 

waarin de Romeinse technologie niet alleen werd gebruikt maar ook verbeterd. 
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In een volgende hoofdstuk zal de ouderdom van de Noordmolen worden 

behandeld. 

 

III De draai van de Noordmolen 
 

Een vraag, die door mensen die de Noordmolen bezoeken, vaak wordt gesteld 

is: “Hoe oud is deze molen?” Een lastige vraag. 

Het blijkt namelijk moeilijk om met zekerheid het jaar van de bouw te 

noemen. Wanneer je dat probeert te achterhalen kom je vaak de kreten  

“waarschijnlijk” en “het is mogelijk dat” tegen. 

De Noordmolen wordt in de loop der eeuwen een aantal malen genoemd, maar 

of  men het dan over een korenmolen, oliemolen of beide heeft is niet 

duidelijk. 

De Noordmolen dateert in elk geval van voor 1347, want in een akte, bewaard 

in het archief van Twickel, staat dat Berent van Hulsger in 1347 de 

Noordmolen behorende tot de goederen van het huis Eysinc aan Hermannes 

van Twiclo heeft verkocht. Jan Jans spreekt van een korenmolen. 

De namen worden dikwijls op verschillende manieren gespeld. Zo is deze 
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Berent ook Berend van Hulscher, van Hulsger en van Hulscher. Zo kennen de 

namen Eysink en Twickel eveneens meerdere spellingen. 

In het bisschoppelijk register van 1325-1336  wordt gesproken over “de twe 

Noertmolen ghelegen in de Kerspel Delden.” Hieruit zou men kunnen 

opmaken dat er in die tijd al een dubbele molen was. Anderen betwijfelen dit 

en denken dat het een tweede molen in de buurt betreft. 

In de molendatabase staat als bouwjaar 1347. Daar wordt gesproken van twee 

molens. Men zou kunnen aannemen dat het een olie- en een korenmolen 

betreft, maar Jan Jans vermeldt  dat de oliemolen in 1611 voor het eerst met 

name wordt genoemd. 

 

Ja, het wordt de huidige molenaar wel moeilijk gemaakt om met zekerheid te 

zeggen wanneer de molen gebouwd is. 

Met naspeuringen op internet moet men voorzichtig zijn. Veel sites nemen de 

teksten van elkaar met fouten over. Zelfs bij het zoeken onder rijksmonument. 

Onder nr. 507621 is de Noordmolen op Deldeneresch in 1347 gebouwd.  

Maar … de molen komt ook voor onder nr. 7545 en ligt dan in Azelo, en is 

industrie- en poldermolen met bouwjaar 1325. Op www.drimble.nl staat de 

molen als industrie- en poldermolen vermeld en bevindt zich in de plaats 

Deldeneresch en wijk Hengevelde. Heeft hier iemand met molentjes gelopen? 

 

Wat we bijna zeker weten is dat de korenmolen tot 1825 dienst heeft gedaan, 

hoewel een andere bron 1820 vermeldt. De korenmolen is rond die tijd 

afgebroken, daar deze door de industriële ontwikkelingen onrendabel was 

geworden. 

Ook de oliemolen raakte in verval. Wel is er in 1830 een volledige demontage 

geweest, maar  hij  heeft daarna door concurrentie niet lang meer dienst 

gedaan. De molen kon op één dag ca. 40 l olie  produceren, terwijl een 

fabrieksmatig proces  in die jaren wel 10.000 l haalde. 

Het buitenwerk werd in 1917 weggehaald, terwijl de molen zelf nog wel een 

opknapbeurt kreeg om hem als monument in stand te houden. Een kadesteen 

met inscriptie “Renovatum 1917” herinnert daaraan. 

Het binnenwerk is steeds blijven liggen, ook toen de molen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog door de Duitsers als opslagplaats voor munitie werd gebruikt. 

Een geluk bij een ongeluk, want toen Twickel in 1976 de molen weer 

molenvaardig wilde maken hoefde men niet allerlei constructies te bedenken. 

Alleen de wateras moest vervangen worden. Geholpen door overheid, de 

Vrienden van Twickel en serviceclubs kon de molen in 1990 weer draaien. 
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In 2006 was er opnieuw onderhoud aan molenrad, kademuren en brug. 

Daarnaast moest er vanwege de Arbowet een molenhuis komen. Dit 

“Möllnhoes” is zo veel mogelijk met oude technieken opgebouwd. Deze 

renovatie vond plaats met Europese subsidie (Leader+ project). 

De renovatie van Boerderij “De Olieslager” is in 2015 afgerond. 

Een unieke plek is daarmee hersteld. Molenaars en bezoekers zullen er 

hun draai blijven vinden! 

 

 

 
 

 

                              

IV   “Oelerbeek”, aandrijvende kracht Noordmolen 
 
Ergens in de middeleeuwen (omstreeks 1200) was er een ondernemende geest 

die dacht, “waar kan ik een watermolen bouwen aan de Oelerbeek in/bij 

Delden”. Om watermolens te laten draaien, pasten onze voorouders een 

klassieke techniek toe, een stuw met een schut bouwen in een beek om het 

water op te stuwen.  Zo ontstond dan voldoende verval om een waterrad te 

laten draaien.  
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Maar in het slechts flauw geaccidenteerde land van dit deel van Twente, kon 

molenaanleg niet ‘zomaar even’ gepleegd worden. De vereiste voorzieningen 

zijn daarvoor ingewikkeld en van ingrijpende aard voor het landschap, vooral 

bovenstrooms van de molen, waar het voortaan met een kunstmatig verhoogd 

waterpeil te leven had.  

Beter was het om tegelijkertijd de beekloop in het gebied voor de molen te 

verleggen naar een hoger gelegen terrein, zodat er in het zogeheten molenpand 

meer water kon worden gebufferd zonder dat het lage deel onder water kwam. 

In het geval van de Noordmolen werd de bedding van de Oelerbeek ter hoogte 

van het latere hotel Carelshaven opgeleid en tussen dijken door in een rechte 

lijn naar de “Noordmolen” verlegd. Tevens werd benedenstrooms de molen de 

“Azelerbeek” sterk verdiept. Het molenpand is het gebied langs de beek 

waarin het water wordt opgestuwd om voldoende verval te krijgen. 

Hierdoor ontstond voldoende hoogteverschil om een onderslag molen te 

kunnen laten draaien; hiervoor is minstens 1,5 à 2 meter verval noodzakelijk.  

 

 
             Pentekening situatie omstreeks 1700  

 

De oude bedding bleef gewoon bestaan en kreeg daarna de functie van 

“omvloed”, zoals dat werd genoemd. Deze omvloed diende om het overtollige 

water af te leiden als er in het molenpand voldoende voorraad was opgeslagen. 

Dat is de reden dat er in het gebied tussen Delden en de Noordmolen tot de 

dag van vandaag twee “Oelerbeken” zijn: een oude en een nieuwe. De oude 
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bedding liep voor het huidige Twickel langs, om de Noordmolen heen en 

daarna als Azelerbeek verder in de richting van Zenderen. 

In het midden van de zeventiende eeuw ontstond in Delden een tekort aan turf. 

Daarom besloten de inwoners van het stadje en de boeren van de 

Deldeneresch om deze brandstof per schuit uit Vriezenveen te laten komen. 

De weg over Almelo was 's winters zo modderig en 's zomers zo mul dat aan 

vervoer met paard en wagen niet te denken viel. Vandaar dat de markenrichter 

van de Deldeneresch in 1642 de opdracht kreeg om een plan uit te denken 

voor het bevaarbaar maken van de Azelerbeek. Toen het plan klaar was, moest 

iedereen mee graven. Want allemaal hadden ze belang bij de aanvoer van turf. 

Zowel de boeren van de Deldeneresch als de burgers uit Delden.  

Door het bevaarbaar maken van de Azelerbeek konden de turfschepen 

voortaan tot in de kolk van de Noordmolen komen. Daar werd de lading 

overgeladen in karren die de vracht naar de plaats van bestemming 

vervoerden. Na enkele jaren nam het transport over de Azelerbeek zo sterk toe 

dat de passage van de molenkolk een steeds groter knelpunt werd. 

Daarom liet Adolf Hendrik van Raesfelt bij de watermolen op zijn kosten een 

sluis maken die breed en diep genoeg was om de schepen te laten passeren.  

De sluis kwam naast de Noordmolen te liggen, in de zogeheten omvloed, de 

oude Oelerbeek. Voor de passage van schepen en houtvlotten inde Van 

Raesfelt sluisgeld. Via de omvloed konden de schepen voortaan door het 

weidegebied voor het huis Twickel naar de Averinksbrug in de 

Hengelosestraat varen. Naast deze brug, die de grens markeerde tussen Stad en 

Ambt Delden en die nu nog net binnen de bebouwde kom van Delden ligt, 

stond destijds een schippersherberg. Dit blijkt onder meer uit een aanduiding 

op de kadasterkaart van 1832. Naast de Averinksbrug staat hierop een pand 

met de naam Schipper Arend. Het haventje bij herberg Schipper Arend is later 

gedempt en vormt nu de voortuin van de villa naast de brug, de voormalige 

Jeugdherberg. (’t Iemenschoer). De tuin ligt wat lager dan het maaiveld, 

hetgeen aan de aanwezigheid van het haventje herinnert. 

Het pand van Schipper Arend is gesloopt en sinds 1880 staat er de boerderij 

genaamd Bruggeman. 

In 1772 is de oude bedding van de Oelerbeek vanaf Carelshaven tot aan de 

Noordmolen deels gekanaliseerd en gebruikt als eerste stuk van de 

Twickelervaart. 

Over de geschiedenis van de Twickelervaart is al veel bekend en daarom zal in 

deze artikelenreeks hieraan weinig aandacht worden besteed. 
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H.J. van der Wyck (omstreeks 1776) 
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V De rechten en strijd om het beekwater 

 
Ooit had iedereen het recht een watermolen te bouwen en een stuw of 

sluiswerk in een waterloop te plaatsen, op voorwaarde dat anderen geen 

schade leden. Met de komst van de feodaliteit kwam hier verandering in. Het 

molenrecht, het recht om een watermolen te bouwen en uit te baten, kwam in 

handen van de landsheer en de plaatselijke heren (bestuurders). Het stuwrecht, 

het recht om het water van een waterloop tot een bepaald peil op te stuwen en 

daarmee het rad van een watermolen in beweging te brengen, werd een 

noodzakelijk toevoeging aan het molenrecht. Degene die beschikte over het 

molenrecht, beschikte ook over het stuwrecht.  

G.J. ter Kuile schreef in 1922 voor de uitdrukking ,,‘t recht van water” is ook 

te bezigen ‘t woord ,,het recht van maalderij”: “Dit toch gaf den landsheer de 

bevoegdheid om eene inrichting te bouwen of te hebben, om op een stroomend 

water koren te malen of olie te slaan” — en tevens gaf het meestal daaraan 

gepaard gaande recht van molendwang, de molenban, hem de macht om de 

bewoners van eene bepaalde streek den dwang op te leggen om dáár en 

nergens anders hun koren en andere gewassen ter bereiding tot meel of olie 

heen te brengen.” 

Maar H. Hagens schreef in 1978: “ dat zelfs een kasteelheer zijn onderhorigen 

niet kon dwingen naar zijn molen te gaan, blijkt uit een verklaring, waarmee in 

1550 de bewoners van het kerspel Delden zich verweerden tegen de eigenaar 

van Huis Twickel, de drost van Twente: 

 

“De afgevaardigden van het kerspel Delden verklaren tegen de aanklacht van 

de Drost over het gebruik van de molen in Haaksbergen en Diepenheim, dat 

ze daar dagelijks en gewoonlijk niet komen en alleen als zij op een andere 

molen niet terecht kunnen”. 

Tijdens hun leven zijn zij daar ook niet geweest. Zij zeggen ook niet te weten , 

dat zij verplicht zijn naar een bepaalde molen te gaan, dan naar die molen 

waar zij het eerst hun graan kunnen laten malen. 

Aldus hebben hiervoor beschreven gedeputeerden van het kerspel Delden in 

levende lijve bevestigd en gezworen op de eed van God Almachtig”. 

 

Vooral in droge tijden konden onenigheden hoog oplopen en er zijn 

ingewikkelde akten opgemaakt om elke belanghebbende zoveel mogelijk 

tegemoet te komen. 
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Na diverse kwesties over het water in de Oelerbeek (stuwrecht, molenrecht, 

recht van schutten trekken, bevloeiing landbouwgronden, overstromingen 

landbouwgronden, etc.) werd op 30 oktober 1751 een overeenkomst gesloten 

tussen Unico Wilhelm Grave van Wassenaer Heere tot Twickel &&&, en de 

burgemeesters en gemeensluiden van Delden, waarbij bepaald werd, dat, waar 

tot dusver de data van weghalen en brengen van de molenschutten nooit 

precies hadden vastgestaan, deze nu op 25 maart van elk jaar zouden worden 

gebracht op huize Twickel; dat deze op St. Lamberti, dit is 17 september weer 

zouden worden terugbezorgd en ingezet. 

De Franse Revolutie maakte in ons land in 1795 een einde aan de 

molenrechten. In een wereld van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap was 

bevoorrechting van adel boven het volk ondenkbaar. Het was nog wel zo, dat 

de nieuwe overheden de oude rechten, voor zover die de eigenaren inkomsten 

hadden verschaft, afkochten. 

 

 
                                                             Willem Bitter 1864 

 

Oprichting waterschap De Regge in 1884 leidt in een deel van Twente tot een 

omwenteling. Tot 1884 loopt Gods water letterlijk over zijn akker. Vrijwel 
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niemand kijkt verder dan het eigen erf. Nu worden verbanden gelegd en een 

algemeen belang benoemd. Hierin speelt natuurlijk de watermolen met zijn 

stuw ook een rol. Beken, sloten en riviertjes zijn voortaan deel van een 

samenhangend systeem dat afwatert op de Regge. En natuurlijk ook in de 

Dinkel en naar de Vecht.  

Hieronder enkele beschouwingen inzake molenrechten en stuwrechten van het 

waterschap Regge en Dinkel in de Agenda D.B. 20 april 1970  

a. Een watermolen vormt in het algemeen een belemmering voor de 

waterafvoer. 

b. Molenrechten zijn gevestigd tijdens het oude recht. Zij behoren tot de 

zogeheten heerlijke rechten in engere zin. Zij zijn gehandhaafd bij de wet van 

16 mei 1829, S 29. 

c. Er zijn verschillende rechterlijke uitspraken waaruit blijkt dat de onder het 

oude recht gevestigde zakelijke rechten niet zonder schadeloosstelling teniet 

mogen worden gedaan. 

d. De overheid (in vele gevallen het waterschap) kan regelend optreden door 

het vaststellen van stuwpeilen voor watermolens. Dit betekent een beperking 

van het molenrecht. Een dergelijke beperking is blijkens de jurisprudentie 

toelaatbaar, mits deze beperking niet het verlies van het genot en gebruik ten 

gevolge heeft. 

e. Het is niet geoorloofd dat de waterstroom langs een watermolen wordt 

uitgeschakeld bijvoorbeeld door het leggen van een omleiding. 

f. Wanneer men een watermolen wil opheffen ten behoeve van de verbetering 

van de waterafvoer is het afkopen van het molenrecht bij minnelijke schikking 

de aangewezen weg.  

 

Het is zeer dubieus of onteigening van het molenrecht mogelijk is.  

 

VI  Watertoevoer Noordmolen via de Oelerbeek 
 
De Oelerbeek is een zogeheten watervoerende beek. Dat wil zeggen dat zij het 

regenwater afvoert uit een groot achterland en daardoor zelden droog staat. 

Watervoerende beken waren in de middeleeuwen ideale vestigingsplaatsen 

voor watermolens. Langs de Oelerbeek staan er twee: de Oldemeule in de 

buurtschap Oele bij Hengelo en de Noordmolen op de Deldeneresch.  

Het Waterschap spreekt over het waterlichaam Azelerbeek, een langzaam 

stromende beek op zandgrond behorend tot het stroomgebied van de Regge. 

Het waterlichaam bestaat uit de Azelerbeek, Oelerbeek, Nieuwe Oelerbeek, 
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Boekelerbeek, Veldbeek en Rutbeek. Op dit hoofdsysteem wateren 

verschillende waterlopen af. Het benedenstroomse deel van de Teesinkbeek 

behoort als zijwaterloop ook tot het waterlichaam. Het waterlichaam ontvangt 

water van het “Nordrhein-Westfalische” waterlichaam Hegebeek. De 

bovenstroomse trajecten, Rutbeek en Boekelerbeek, kennen nog een vrij 

natuurlijke loop. De Oelerbeek stroomt door het landgoed Twickel. De 

Hegebeek stroomt door de Natura 2000 gebieden Witteveen en Buurserzand. 

De benedenloop is gekanaliseerd en ondanks waterinlaat ‘s zomers stagnant 

(water dat niet beweegt of stroomt) en onvoldoende watervoerend. De 

bovenloop valt in droge zomers droog. De basisafvoer van de  Hegebeek 

wordt naar de Azelerbeek geleid. Van nature werd de Azelerbeek gevoed met 

water van de Buurserbeek.  

De Boekelerbeek is vrij afstromend; vanwege de watermolens is er in de 

benedenloop een vast peil. De beek kan binnen zones van 2 x 15 meter vrij 

meanderen (75% van de beeklengte) en de oevers zijn begroeid met struiken 

en bomen (75% van de beeklengte). De beek is bereikbaar en een vrije 

transportbaan voor planten en dieren. De maatregelen zijn erop gericht het 

aandeel karakteristieke riviersoorten te laten toenemen door de 

stromingscondities te verbeteren, de habitatdiversiteit te vergroten, inundaties 

te laten plaatsvinden en de passeerbaarheid te verbeteren. Het gaat daarbij 

volgens de KRW (Kaderrichtlijn Water) om soorten als winde, kopvoorn, 

bermpje, serpeling en riviergrondel. 

In Oele vervolgt de Boekelerbeek haar weg als Oelerbeek tot aan de 

Noordmolen en tenslotte stroomt zij onder de naam Azelerbeek, in de 

Bornsebeek en dan (via Loolee, Almelose Aa, Lateraal Kanaal) in de Regge.  

Vanaf 2015 zal dit veranderen en stroomt de Azelerbeek via de nieuw 

aangelegde Doorbraak in de Regge. 

 

Voor de molenaars van de Noordmolen is het van groot belang dat er 

voldoende water is om de molen te kunnen laten draaien en in ons geval, voor 

minimaal een halve dag. Maar als er dan niet voldoende water is, is het de 

vraag hoe dan gezorgd kan worden voor voldoende water. 

Wel: er is een afspraak met Waterschap Regge en Dinkel gemaakt in 2002, dat 

indien bij langdurige droogte er te weinig water in de Oelerbeek is, gevraagd 

kan worden om water uit het Twentekanaal. Dit verzoek wordt dan door het 

Waterschap uitgevoerd. Vanuit Almelo kan men dan via afstandsbesturing 

water inlaten vanuit het Twentekanaal. Zo blijft het mogelijk om toch met de 

Noordmolen te draaien.  

 



19 
 

Op bijgevoegde schets zie je een aantal rode stippen, dit zijn verdeelwerken. 

Hiermee kan een stroom water verdeeld worden over meerdere beken.  

 
Kaartje Waterschap Regge en Dinkel 2010 

 

Verdeelwerk (WVO) 1 verdeelt het toestromende water uit de Hegebeek over 

de Usselerstroom (ca. 75%) en de Hegebeek (ca. 25%). 

WVO 4 verdeelt het water uit de Hegebeek over de Hagmolenbeek (grootste 

deel) en de Rutbeek (kleinste deel). 

WWO 6a en 6b verdelen het water van de Usselerstroom over de Teesinkbeek 

(afvoer via Boekelerbeek dan Oelerbeek) en de Broekheunerbeek (afvoer via 

Twekkelerbeek). Het grootste deel van het water wordt afgevoerd in het 

Twentekanaal. WVO 10, een geautomatiseerde stuw, verdeelt het 

toestromende water over de Omvloed (die na een kort traject weer in de 

Oelerbeek uitmondt), de Oelerbeek en de Nieuwe Oelerbeek, die op het 

Twentekanaal uitwatert. 
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Kanaal inlaat, is de op afstand bestuurde waterinlaat voor de Oelerbeek en de 

Twickelervaart vanuit het Twentekanaal. 

WVO 14  (sept. 2002) verdeelt het toestromende water uit de Oelerbeek over 

de Twickelervaart (ca. 50%) en de Azelerbeek ca. 50%). 

                    

 
                             Verdeelwerken bij de Noordmolen 

 

Op termijn zullen een aantal veranderingen plaatsvinden in het 

waterhuishoudkundige beheer van het waterlichaam de Azelerbeek; dit in het 

kader van het Pact van Twickel en van het Waterschap ‘Regge en Dinkel’ 

(sinds 2014 ‘Vechtstromen’ om te voldoen aan Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW), Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Waterbeheer in de 21ste eeuw 

(WB’21). 

Deze veranderingen hebben ook consequenties voor het waterbeheer en 

waterverloop in de Oelerbeek en Twickelervaart. 
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VII Gastarbeiders: vroeger en nu 

De Noordmolen is gelegen op een voormalig ‘verkeersknooppunt’ van (vaar)wegen. Over de 
oude postweg trokken verse paarden de postkoets (op de markt in Stad Delden werden de 
paarden verwisseld in het huis met de posthoorn) langs de Noordmolen naar Borne en 
vervolgens via Oldenzaal naar Hannover. Van de route langs de Noordmolen maakten ook de 
Kiepenkerle, Tödden/marskramers en Hollandgänger gebruik. Aan hen is hoofdstuk VII t/m X 
gewijd. 

Die term gastarbeider roept associaties op met de komst van arbeiders uit 

Spanje, Italië, Turkije en Marokko  naar West Europa, dus ook naar 

Nederland, als gevolg van de sterke economische groei na de Tweede 

Wereldoorlog. Echter… dit fenomeen bestaat al vele eeuwen! 

 

We gaan terug in de geschiedenis. 

Het jaartal 1648 is beslissend geweest voor de stichting van ons land. Na een 

periode van 3 jaar onderhandelen in de Westfaalse stad Münster kwam een 

einde aan 80 jaar oorlogvoeren tegen de Spanjaarden met het sluiten van de 

Vrede van Münster. (zie foto Vredeszaal Stad Münster) 

 

 
 

De provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland 

en Zeeland werden als één land erkend, dat de naam kreeg “Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden”. 
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Direct na de Vrede van Münster werden de huursoldaten van de prins uit 

binnen- en buitenland, naar huis gestuurd. Deze “huurlingen” werden alleen 

betaald als er gevochten werd; was er geen strijd dan kregen ze geen soldij en 

moest de bevolking hen voeden en onderdak bieden. Ging dat niet goedschiks, 

dan maar kwaadschiks. 

 

Vooral de boeren op het platteland, maar ook de inwoners van dorpen en 

steden, hadden sterk te lijden onder hun gedrag. Ook Delden is tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog menigmaal geteisterd door plunderende en 

brandschattende huurlingen. Twee windmolens en ook erve Dubbelink (niet 

ver van de Noordmolen) werden het slachtoffer. Buiten de versterkte dorpen 

en steden was het overal onveilig, met tot gevolg : ontvolking van het 

platteland ! De mensen trokken naar de veilige versterkte steden. 

Pas na de Vrede van Münster (1648) werd het platteland iets veiliger ! 

 

In Duitsland had de Dertigjarige Oorlog veel slachtoffers gemaakt onder de 

bevolking en trokken veel plattelanders naar de steden.  De Vrede van 

Osnabrück (ook in 1648) maakte aan die gruwelijke oorlog een einde. De 

bewoners van het Westfaalse platteland keerden terug naar hun bezittingen of 

wat daarvan was overgebleven, herbouwden hun boerderijen, stichtten 

opnieuw gezinnen en kregen meestal veel kinderen. 

Ook was er sprake van een geboortegolf  vergelijkbaar met die van na de 

Tweede Wereldoorlog in ons land. Grote gezinnen met meer dan 10 kinderen 

waren heel normaal en spoedig diende zich het probleem van voldoende 

“voeding” aan. Het kleine stukje land van de keuterboeren was meestal erg 

onvruchtbaar en leverde niet genoeg eten op voor het grote gezin. 

De oudste zoon erfde de boerderij, enkele kinderen overleden op jonge 

leeftijd, sommigen gingen het klooster in en de rest moest maar zien hoe ze 

aan de kost kwam. 

Reeds voor hun volwassenheid gingen deze veelal jonge mensen op zoek naar 

werk. En werk was er en wel langs de kusten van de Noordzee. Daarover gaat 

het volgende hoofdstuk. 
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VIII Op zoek naar werk 

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was met name in Holland, 

Friesland en Zeeland sprake van grote rijkdom (De Gouden Eeuw). Daar was 

werk in overvloed en dat werd veelal goed betaald. 

De Hollandse handelsgeest had niet geleden tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

en naast de handel met landen rond de Middellandse Zee en de Oostzee werd 

op kapervaart gegaan en begon de zeevaart op Indië. In steden als Amsterdam, 

Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Middelburg, Veere en Zierikzee kunnen we 

nu nog de fraaie koopmanshuizen bewonderen, die in deze Gouden Eeuw met 

de handel zijn verdiend. 

Eind maart/begin april trokken vele jonge mannen en enkele jaren later ook 

jonge vrouwen vanuit Westfalen in grote groepen, want dat was veiliger, 

westwaarts in de richting van de Noordzee, naar Holland. Al gauw kregen zij 

de naam van “Hollandgänger”. 

Vaak kozen zij enigszins bekende paden, langs opvallende punten in het 

landschap, zoals windmolens, kerktorens, kastelen of  boerderijen.  

Een zuidelijke route leidde langs het Gut Stovern door het Bentheimer Wald 

naar Schloß Bentheim en vandaar langs de molen van Gildehaus over de 

Dinkel  naar Twente. Een bekend punt was de Noordmolen, waar je met 

droge voeten de Oelerbeek kon oversteken;  deze route kreeg al gauw de naam  

“Handelsweg” en leidde over het landgoed Twickel naar de Hanzestad 

Deventer. Duizenden jonge mannen en vrouwen trokken in het voorjaar 

westwaarts op zoek naar werk.  Een noordelijke route ging via Lingen en dan 

langs de Vecht naar Hasselt en Kampen. 

Binnen enkele weken waren de meeste Hollandgänger via de Veluwe, 

Woerden en Gouda in het westen van ons land, in Holland en hadden dan 

bijna 400 km te voet op afgelegd. 

Onderweg sliepen ze meestal in het hooi bij boeren,  in logementen of  

kloosters, waar ze  ’s ochtends ook nog een ontbijt kregen. Ze liepen op 

klompen en droegen een schop of zeis over de schouder; aan de steel van dit 

gereedschap hing een soort plunjezak met daarin bij vertrek soms wel 50 hard 

gekookte eieren, een zij spek, een roggebrood van zo’n 20 pond en een stel 

schoon ondergoed. 
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Deze landarbeiders werden in de volksmond “mieren ”of “poepen” genoemd; 

landbouw en veeteelt waren hun niet onbekend, want ze kwamen zelf van het 

boerderijtje van hun ouders.  
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IX Duizenden Westfaalse gastarbeiders in de 

Republiek 
 

In zijn proefschrift stelt Dr. Jan Lucassen dat jaarlijks zo’n 30.000 à 50.000 

jonge mensen, mannen en vrouwen naar het rijke West Nederland trokken. 

Hun belangrijkste drijfveer was de goede verdienste, maar ook de vrees voor 

gedwongen dienstplicht in de legers van de koningen van Hannover en 

Pruisen, was een reden om langere tijd in Holland, Friesland of Zeeland te 

verblijven. 

 

Via de noordelijke route werd veelal de overtocht over de Zuiderzee gemaakt 

vanuit Hasselt met als eindbestemming Amsterdam of Hoorn.  

 

 
 

Beide steden hadden havens waarvandaan schepen naar Nederlands-Indië 

voeren. Amsterdam was de thuishaven voor de schepen van de V.O.C. 

(Verenigde Oostindische Compagnie), waar velen werk vonden en mannen die 

ter walvisvangst gingen, monsterden aan in Hoorn. 

Wie een verre zeereis niet ambieerde, ging werken bij de boeren in Holland en 

later in het jaar bij de droogmakerijen (Beemster, Schermer, Purmer en 
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Wormer), bij het onderhoud en herstel van dijken, kanalen, havens en 

vestingwerken; ook brachten ze ingepolderd land in cultuur.  Men noemde hen 

wel “duizendpoters”, want velen waren ook  goede timmerlieden, metselaars, 

steenhouwers en stukadoors. 

De steenhouwers kwamen uit streken waarin bekende steengroeven lagen 

(bijvoorbeeld bij Bentheim); deze stenen werden in ruwe vorm van de groeven 

naar de bouwplaats vervoerd en daar op maat gekapt. 

Bij grotere huizen, kademuren, vestingwerken en kerken werd deze 

natuursteen verwerkt; het Paleis op de Dam in Amsterdam is opgetrokken uit 

Bentheimer zandsteen en in de Domkerk in Utrecht is deze steensoort ook 

veelvuldig gebruikt. 

 

Vrouwenwerk: 

De meeste jonge mannen die zich in het voorjaar op weg begaven naar het 

rijke Friesland , Zeeland of Holland waren ongetrouwd, want voor een 

huwelijk ontbrak het geld. Aan het eind van de 17e eeuw trokken zij meestal te 

voet; in latere jaren ondernamen ook jonge vrouwen deze lange voettocht van 

wel 400 km. Voor hen was goed geld te verdienen als kokkin, kindermeisje, 

hulp in de huishouding, verzorgster of als blekersmeisje.  

 

 
 

Het bleken van linnen was deze jonge vrouwen bekend; thuis werd ook vlas 

verbouwd waarvan linnen werd gemaakt.  

Ook rondom de Noordmolen was vlas een van de gewassen die werden 

verbouwd en van een deel van het vlaszaad werd lijnolie geslagen. Na het 
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werk op de boerderij werd ’s avonds nog enkele uren gewerkt achter het 

weefgetouw.  

Langstrekkende marskramers en pakkendragers kochten rollen linnen op en 

verzamelden dit in schuren bij boerderijen.  

Zo’n schuur stond ook bij de Herberg van Carel  (Carelshaven bij Delden); in 

het najaar of de winter, als er genoeg water in de Twickelervaart stond, 

vervoerden kleine scheepjes (zompen) het linnen naar de rivier de Regge, die 

weer in verbinding stond met de Overijsselse Vecht, naar Kampen. Daar werd 

de lading overgeladen in zeeschepen, die het over de Zuiderzee naar 

Amsterdam vervoerden.  

Op de Amsterdamse beurs werd het linnen in grote hoeveelheden verkocht aan 

scheepsbouwers uit Nederland, Engeland, Portugal en Spanje. Ook de zeilen 

van de grote VOC-schepen werden van linnen gemaakt. Door de harde 

zeewind en het zoute water scheurden deze zeilen vaak, maar daar hadden 

zeilenmakers wat op gevonden: de lange lappen linnen werden in lijnolie 

gedompeld, daarna te drogen gelegd, aan elkaar genaaid en in de juiste vorm 

geknipt. Deze zeilschepen, galjoenen genoemd, hadden geen witte zeilen, 

maar zeilen met een lichtbruine tint als gevolg van de lijnolie. 

Een ander deel van het door de Westfaalse en Twentse boeren geweven linnen 

werd behandeld in de bleektrog, gewassen en gebleekt met behulp van as, 

melk en zeep, waarna de zon de lange lappen linnen wit kleurde. Jonge 

Westfaalse vrouwen wisten hoe dat bleken werkte. 

Met name in de buurt van Haarlem waren in de duinen lijnwaadblekerijen, 

waar het gewassen linnen werd uitgespreid, bewaakt door een veldknecht, die 

er op toezag dat het witte linnen niet werd verontreinigd door vogels; 

bovendien waakte hij tegen diefstal. 

 

X De Noordmolen aan het Marskramerpad 
 
De voettocht naar Zeeland of Friesland was zwaar, maar de verdiensten waren 

goed.  

De Westfaalse arbeiders wasten zich aan het eind van de week grondig om 

zondags naar de kerkdienst te gaan. De boerinnen reinigden het vuile 

ondergoed van hen en zagen, dat de Hollandgänger mooi en sterk ondergoed 

droegen. Dat mooie linnen weefden de Westfaalse boeren in de 

wintermaanden thuis en de Nederlandse boerinnen wilden dat ook wel hebben. 

Al gauw werden ze het over de prijs eens en zo ontstond allengs handel in 

linnen. De kooplui konden hun schop of zeis wel thuislaten en in plaats 
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daarvan linnen meenemen. In de loop der jaren kwamen er meer 

linnenhandelaren, die later “Tödden” werden genoemd. 

 

 
 

De kleine kooplui waren de marskramers, ook wel “Kiep’nkeerls” genoemd; 

zij droegen een mand op de rug en bezochten de verspreid liggende 

boerderijen om aan de boerin hun koopwaren aan te bieden. Op zangerige toon 

vertelden ze wat ze zoal bij zich hadden: 

 

` “Damesbroeken, muizevallen 

 Spiegeltjes en piepenrek 

 Stofkammen, potlood, spelden, naalden 

 Brilledozen slim in trek 

 Onderrok, zwavelstok, 

 Zalven tegen koude handen 

 Borden, roemers, veterbanden 

 Wat j’ook zoeke, altied keur 

 En ik vroag haast niks daarveur 
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Heide boenders, messen, vorken 

 Beugeltassen, hoorntouw 

 Priemen, haken, ogen, kurken 

 Zakdoek met en zonder rouw 

 Schriefpapier brink’jou hier 

 Horloges, inkt voor ’t schrieven 

 Lampepoetsen, kezerieven 

 Wat j’ook zoeke, altied keur 

 En ik vroag haast niks daarveur”   

 

(dit zijn 2 van de 10 coupletten). 

 

Vanaf het midden van de 18e eeuw en ook in de 19e eeuw vestigden zich heel 

wat van deze mensen in ons land; herkenbaar nog zijn hun namen, zoals 

Steinmetz, von Bönninghausen, Böhmer, Dreesmann, Schultheiß, Auerhahn, 

Bäumer, Müller en Bröerken. 

 

Eind augustus ( de eigen oogst moest binnen gehaald worden) of in ’t midden 

van december trokken de meeste Hollandgänger terug naar Westfalen om daar 

het Kerstfeest te vieren. En zo kwamen ze weer langs de Noordmolen.  

Omstreeks 1890 kwam abrupt een eind aan de Hollandgängerei, toen in 

verschillende streken van Duitsland steenkool en ijzererts werd gevonden. 

Toen trokken meer dan 100.000 Nederlanders naar het Ruhrgebied en 

Nordrhein Westfalen. Dus een omgekeerde trek! 

 

De nazaten van de vele Hollandgänger 

 

Ook aan de linnenhandel kwam een eind toen de zeeschepen werden voorzien 

van motoren en er maar weinig linnen werd verkocht, want zeilen waren niet 

meer nodig. 

 

De rijke Tödden waren op tijd overgestapt op winkels, die spoedig uitgroeiden 

tot winkelketens en  warenhuizen; denk aan Clemens en August 

Brenninkmeijer, Peek en Cloppenburg, Vroom en Dreesmann, Lampe,  Voss, 

Kreymborg, Hettlage , Schweigmann en nog  anderen. 
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Velen vestigden zich definitief in ons land. Anderen gingen op hun oude dag 

terug naar hun geboorteplaats, zoals Mettingen, Recke, Hopsten en 

Ibbenbüren, om daar van hun levensavond te genieten.. 

 

De namen van deze voormalige Tödden en de zaken, die zij en hun nazaten 

stichtten, zijn nog altijd zeer bekend en spreken tot onze verbeelding. Veel van 

deze namen worden vandaag de dag niet meer in verband gebracht met de 

ambulante handel, die door de vroegere boerenzoons uit Westfalen werd 

opgezet. Een aantal ondernemingen en winkels is failliet gegaan of onder een 

andere naam voortgezet; sommige zijn zo ingeburgerd, dat de achtergrond van 

waaruit ze zijn voortgekomen,  helemaal in de vergetelheid is geraakt. 

 

De routes, die de Hollandgänger gebruikten, waren veelal oude handelswegen, 

waarlangs ook de postkoetsen reden.  

 

 
 

Dit waren doorgaans zandwegen, waaraan herbergen lagen waar de reizigers 

konden overnachten. 

In veel gevallen zijn die oude routes door de wegenbouwers gebruikt om ze 

met grint en later asfalt te verbeteren, waardoor zo’n oude Töddenroute een 

fraaie provinciale weg of zelfs een autobaan is geworden. Gelukkig zijn nog 

originele paden en zandwegen overgebleven, die bijna altijd door een mooi 

natuurgebied met bossen, heidevelden en akkers lopen.  

Zo ook langs de Noordmolen  

De schoonheid van het landschap is ook de routeplanners van de 21e eeuw niet 

ontgaan. De Noordmolen in 2015 ligt op een knooppunt in het fietsnetwerk 
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Twente. Vele wandelroutes doen de watermolen aan, waaronder het 

Marskramerpad. Deze laatste wandeling gaat richting Borne door het 

Bokdammerveld; enkele honderden meters na erve Olieslager en erve 

Voortman loopt links een wandelpad. Wandelend op dat oude stukje postweg 

krijgt de wandelaar een idee over de begaanbaarheid, de eenzaamheid en de 

gevaren van wegen van destijds.  

Komend vanuit het Hannoveraanse rijk 

wisten de Hollandgänger en 

marskramers bij het horen van de heien: 

“ we zijn bijna in Delden, de oliemolen 

is in werking”.  

Voor hen en voor de fietser en 

wandelaar van nu is de Noordmolen een 

plek om even stil te staan. Om te 

genieten van de fraaie natuur of te 

overpeinzen hoe duizenden mensen 

langs deze molen zijn getrokken of om 

even een kijkje binnen te nemen. 

 

 

 

 

 

Ook u bent van harte uitgenodigd! 
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XI Molenaars vlassen op olie 

 
BEZOEKERSPRAAT: 

 
“Wat is het hier prachtig! En wat malen ze hier?” 

“Jong, ze maalt hier geels nich, zee maakt lienöllie.” 

“Lijnolie?” 

“Waarvan maken ze dat dan?” 

“Van vlas, doar wordt öllie en linnen van emaakt. 

Joa, iej sloapt tusken 't vlas, heur.” 

Vreemde naam lijnolie voor een olie die van vlas komt!” 

 

NAAM LIJNOLIE 
Zoals wij tegenwoordig alles verengelsen, zo hebben wij de lijn van lijnolie 

van de Romeinen overgenomen. Die noemden vlas linum. Maar ze waren net 

als wij hoor, want zij hadden het woord (λινον=linon) van de Grieken 

gehoord. 

 
VLASSOORT 
De lijnolie, die de Noordmolen produceert wordt uit vlas gewonnen. Voor een 

commerciële productie wordt bij voorkeur olievlas gebruikt. Dit vlas behoort 

tot dezelfde soort als vezelvlas. Het verschilt van vezelvlas -in de eerste plaats 

bestemd voor het maken van linnen – doordat het kort is en sterk vertakt. 

Olievlas bevat ca. 40% olie en vezelvlas ca. 33. Bij het telen van olievlas is 

een hoge zaadopbrengst uiteraard van groot belang. 

 

PRODUCTIEPROCES 
De productie van lijnolie gebeurt in 3 stappen, die onder normale 

bedrijfscondities elk ongeveer 20 minuten duren.  
 
1. De kollergang 
Op de kollergang  moet het zaad door de 2 kollerstenen, die elk meer dan 1000 

kg wegen, allereerst gekneusd worden, dus niet gemalen, om de olie uit het 

zaad te kunnen persen. Tijdens het kneuzen voegt men vaak wat water toe, 

hoewel dit ten koste gaat van de kwaliteit van de olie. 

Het water wordt deels opgenomen in het  gekneusde zaad en neemt de plaats 

van olie in. De olie laat zich nu makkelijker winnen. 
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2. De vuister                                                                                                                                         
Vervolgens wordt het zaad op onze kachel, vuister genoemd, onder roeren 

verwarmd. Vroeger werd de vuister met heideplaggen of turf gestookt. 

Rondfietsend in Twickel heeft u wel gemerkt dat de heide nagenoeg 

verdwenen is. We stoken nu vaak met hout uit Twickel. Het roeren is om 

verbranding van het zaad tegen te gaan. De olie zou daardoor een bruinzwarte 

ongewenste kleur krijgen. 

Ook op de vuister speelt het water een rol. Door verdamping zorgt het voor 

een betere warmteverdeling en geeft een goede aanwijzing over de 

temperatuur van het zaad. Bovendien kan het water veel warmte opnemen 

waardoor het zaad langer op temperatuur blijft. De molenaar heeft meer tijd 

voor de volgende stap. Wij verhitten zolang tot het water begint te verdampen. 

 

3. Het olieslaan 
Wanneer het zaad warm genoeg is wordt dit via de 2 trechters van de vuister in 

zakken (buulen) gedaan. De zakken worden in de kamers van de slagbank, 

lade genoemd, geplaatst om de olie eruit te slaan. De molenaar spreekt van 

slaan niet van persen.  

De naam Olieslager komt van dit deel van een oliemolen. Dit slaan gebeurt 

met behulp van een wigvormige slaghei. Het lossen gaat met de loshei. 

Zonodig wordt na lossen een plankje (schei) naast de slaghei geplaatst om bij 

het slaan nog meer druk op de buulen te kunnen  zetten. De olie loopt via de 

onderkant van de lade in potten. In de buulen houdt men de lijnkoek over. 

Wederom wordt de molenaar geholpen door het weinige water. Dit zorgt 
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ervoor dat men mooie koeken krijgt. 

 

 
 
 

4. Appelpotten 
Wil men de lijnkoeken verwerken tot lijnmeel dan worden deze in de 

appelpotten fijn gestampt. Deze potten heten zo vanwege hun vorm. Dit 

lijnmeel werd ook wel nogmaals geslagen om er nog meer olie uit te halen, 

nadat het eerst opnieuw was verwarmd,. 

 
BEZOEKERSPRAAT: 

 

“Tjonge, tjonge, wat een werk voor zo'n beetje olie”. 

“Ach man, heanige dinge.  

Vrogger hadden de leu de tied”. 

“Krek, wa'j zejt! We zijn als mulder graag in de olie”. 
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XII Erven bij de Noordmolen 
 
In de directe omgeving van de Noordmolen stonden en staan een aantal erven 

die in het verleden een connectie met de Noordmolen hebben gehad. Als 

eerste het verdwenen erve Möllink (Mollink, Mollinck of Mullink) al 

genoemd in de schattingsregisters van 1396, 1475 en het verpondingsregister 

1601/2. Het erve werd afgebroken rond 1905. Hier heeft waarschijnlijk 

eeuwen lang de korenmolenaar van de Noordmolen gewoond.  

Deze boerderij heeft gelegen tussen de Noordmolen en erve Brinkate de 

huidige museum-boerderij Wendezoele. (zie kaartje) 

Het verdwenen erve Möllink had vermoedelijk twee wonersplaatsen. Beide 

erven worden aangeduid met de naam Möllinkswoner. Deze boerderijen 

werden waarschijnlijk bewoond door nazaten van de Möllinks bewoners of 

door molenaarsknechten van de Noordmolen. 
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Op de kadasterkaart van 1832 wordt één van de Mollinkswoner genoemd;  het 

erve Martens gelegen Noordmolen 3 Deldeneres en de andere erve Bakhuis 

gelegen Noordmolen 1 Deldeneres. De huidige bewoner op Noordmolen 1 is 

Holterman (boven de voordeur is een steen ingemetseld met den naam 

Möllinkswoner) en op Noordmolen 3 kaasmaker Elise Elbert die heerlijke 

boerenkaas maakt. De huidige boerderij werd in 1858 gebouwd door Twickel. 

Op deze boerderij woonden in 1990 de twee broers Voorthuis, die samen met 

andere vrijwilligers tot degenen behoorden die de Noordmolen weer 

regelmatig lieten draaien. 
In de oudste rentmeesters rekening (archief Twickel), een jaarrekening over 

1632, (HAT 2478/1) komen twee verschillende molenaars voor. Beiden 

betalen de pacht van hun molen met een deel van hun opbrengst aan de 

bezitter van Twickel, Johan II van Raesfelt. De oliemolen wordt bediend door 

Gert Olieslager. Hij wordt opgevolgd door leden van de familie Waninck. In 

het midden van de 19e eeuw raakt de molen in verval en buiten gebruik.  
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Aan oostzijde van de Noordmolen staat het erve Olieslager, Noordmolen 7  

Deldeneres. In het Twickel Huisarchief 1726 genoemd: Olijslager. Op de 

kadasterkaart van 1832: Olyslager en staat op de Beheerkaart van ca. 1883 als 

Oliemolenaar vermeld.  

De boerderij is een negentiende eeuwse hallenboerderij op een oude huisplaats 

vlak bij de Noordmolen. Oorspronkelijk was deze boerderij de woning van de 

molenaar van de oliemolen. Deze oliemolen maakte samen met een 

korenmolen deel uit van de dubbele watermolen De Noordmolen. De 

Olieslager bedreef naast het werk op de Oliemolen een klein boerenbedrijf. 

De boerderij is in 2015 door Twickel gerestaureerd en deels gerenoveerd; de 

vervallen bijenstal wordt ook weer in zijn oude luister hersteld 

 

Vanuit de Noordmolen biedt het venster aan de noordzijde een beeld van deze 

schitterende plek. De meanderende Azelerbeek vloeit noordwaarts langs erve 

Olieslager, een originele Twickelboerderij met bijenstal, waterput met puthaal 

en stroomt verder door het coulisselandschap. 

 

 
Uitzicht op molenkolk, Azelerbeek, bijenstal en Erve Olieslager 
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 Nadat de Noordmolen in de loop van de negentiende eeuw buiten bedrijf 

raakte, bleef het erve Olieslager een klein bedrijf. Het gebruik van de 

Oliemolen als gebouw ging in 1869 over naar de pachter van erve Voortman. 

Dit erve staat aan de Noordmolen 9, Deldeneres en wordt al genoemd in het 

schattingsregister van voor 1500. In het verpondingsregister van 1601 staat 

'Voerde, wesende een kotte' en op de kadastralekaart uit 1832 als Voortman 

net als op de beheerkaart van ca. 1883. (Deze omschrijving verwijst naar een 

voorde, een doorwaadbare plaats in de nabij gelegen Azelerbeek). In 1682 

komt het in eigendom van Twickel. 

 

Namen en boerderijen ( Molens, Mulders en Meesters. Hagens )  

Namen met -ing/-ink waren vooral in het oosten van het land overgegaan op 

de woonplaatsen, op de erven of boerderijen van de betreffende families. 

Latere bewoners ontleenden hun achternaam aan deze woonplaatsen. Hoewel 

de meeste van deze namen oorspronkelijk een roepnaam bevatten, wordt dit 

type naam om de latere lokaliserende functie tot de adresnamen gerekend.  

Omdat -ink/-ing als achtervoegsel productief werd bij de vorming van 

boerderijnamen, werden ook namen gevormd die niet van roepnamen waren 

afgeleid, bijvoorbeeld Veldink bij 'veld', Westerink naar aanleiding van 

westelijke ligging, Meijering van de meier (beheerder), Smeenk uit Smedink 

van de smid. 

"Al de bewijsbaar op watermolens betrekking hebbende Mullinks versterken 

het vermoeden, dat andere erven met die naam ook aan een watermolen 

herinneren, zeker als deze namen al uit de middeleeuwen bekend zijn. Voor 

Mölleman geldt wel hetzelfde ..."  

 

 

XIII Rondom de Noordmolen 
 
Aan de noordzijde van de Noordmolen ligt de ijsbaan van Delden. Zonder de 

Noordmolen was de Deldense ijsbaan er nooit gekomen. Althans niet op de 

huidige  plek langs de Oelerbeek. Het terrein van de ijsbaan was eeuwenlang 

een zogeheten vloeiweide waar ook water uit de beek werd opgeslagen om de 

Noordmolen in drogere perioden langer draaiend te kunnen houden. De 

vloeiweide bleef tot het einde van de negentiende eeuw in gebruik totdat de 

oliemolen buiten gebruik werd gesteld. Tot in de twintigste eeuw lieten boeren 
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in beekdalen hun landerijen onder water lopen als vorm van bemesting. Door 

de introductie van de kunstmest verloren vloeiweiden hun betekenis.   

Op 10 december 1895 werd de Deldense IJsclub opgericht en werd er 

geschaatst op de „Stadsweide”, of men bond zijn schaatsen onder op „de 

Mors". Maar het bestuur streefde ernaar een ‘echte’ ijsbaan in gebruik te 

kunnen nemen. Daarom schreven ze een brief naar de baron van Twickel met 

de vraag of ze de „Vloeiweide, gelegen aan den Bornschen grintweg” als 

ijsbaan mochten gebruiken. De baron hoefde zich niet lang te bedenken. Wat 

dachten ze wel in Delden. Twickel was er voor zijn pachters, het wild en de 

vogels. Hij mocht er niet aan denken dat horden Deldenaren van zijn bos een 

pretpark zouden maken.  

 

Het zou voor de IJsclub nog een voortzetting van jaren ellende zijn op de 

Stadsweide, Spoorsloot, Achtermors en zelfs op de  Bornse ijsbaan.  

Op 25 oktober van het jaar 1922 keerde de pas getrouwde gravin Van 

Aldenburg Bentinck terug van haar huwelijksreis en nam haar intrek in kasteel 

Twickel als barones. Een beslissend moment in de geschiedenis van de 

Deldense IJsclub. In een van de koffers die de barones vooruit waren gesneld, 

bevonden zich een paar fonkelende kunstschaatsen. De baron zag het staal 

glimmen. Het trof hem als de boor van een tandarts. Het zal wel overgaan, 

dacht hij. De glans van het staal dringt langzaam door onder de balken van de 

plaatselijke tapperijen. Het bestuur van de ijsclub ruikt zijn kans. Nu of nooit. 

Op 27 december 1923 gaat er een brief naar het kasteel. Letterlijk dezelfde als 

die van 1895. Het spant erom binnen de muren van de oude vesting, maar de 

vijfenzestigjarige baron gaat overstag voor het charmante pleidooi van zijn 

jonge vrouw. Hij legt zich bij het onvermijdelijke neer. Reeds de volgende dag 

rent er een bode over de ophaalbrug, richting Delden, met een brief voor de 

ijsclub. Antonie Nijland, secretaris van de club, kan zijn ogen niet geloven. 

Het antwoord van de baron trilt in zijn handen: „Met ingang van heden stel ik 

de Vloeiweide aan den Bornschen grintweg beschikbaar voor de pachtsom 

van vijftig gulden per jaar". 

 

Woensdagavond 3 januari 1924 is het zover. De vloeiweide aan de Bornse 

grintweg lijkt in brand te staan. Langs de randen van de ijsbaan gloeien 

driehonderd vetpotjes. Boven het bevroren water zweeft een dak van 

tweehonderd lampions. De eerste schaatsen flitsen over het ijs. Binnen een 

kwartier glijdt, scharrelt en tuimelt de Deldense burgerij het nieuwe jaar in.  
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De openstelling van de ijsbaan wordt vanaf nu bekend gemaakt door het 

ophangen van de vlag van de ijsclub aan de pomp op de Markt. 

 

 
Vlag van de ijsclub aan de pomp op de Markt 

 

 

 

Stuwvijver. 
Vroeger is er een stuwvijver of “wijer” gegraven als watervoorraad voor de 

Noordmolen. Deze vijver ligt tussen de Noordmolen en de ijsbaan en staat in 

open verbinding met de Oelerbeek. De vijver is in 1997 nog geheel 

uitgebaggerd in het kader van “schone Twentse beken” De vijver zorgt ervoor 

dat de molenaar bij een lage aanvoer van water toch een voorraad water heeft 

om een “bepaalde tijd” te kunnen draaien. Het oppervlak van de stuwvijver is 

ca. 4025 m2 .  
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Op deze kaart uit de achttiende eeuw is goed te zien hoe het water rond de 

Noordmolen werd opgeslagen in een fijnmazig  stelsel van sloten en 

vloeiweides. Op de tekening zijn zowel de korenmolen als de oliemolen te zien, 

evenals de woningen van de molenaars. Alleen de oliemolen is nu nog intact.1. 

Noordmolen (koren- en oliemolen) met molenkolk. 2. Woning korenmolenaar 

3. Woning oliemolenaar  4.  Wateropslag  4a.. (Vloeiweide, huidige 

schaatsbaan) 5. Oelerbeek  6.Twikkelervaart  
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Spook van de Noordmolen 
Rond de molen moet het in het verleden danig gespookt hebben. De aanleiding 

hiervoor was als volgt: Het was gebruikelijk dat het maalloon aan de molenaar 

in meel werd uitbetaald. De molenaar nam dan enkele scheppen uit de zak 

meel. De molenaars van de Noordmolen stonden er om bekend, dat zij enorme 

grote scheppen hanteerden. Op zekere dag kreeg een molenaar spijt van deze 

hebzucht, stortte zich in de molenkolk en verdronk. Zijn ziel heeft nooit rust 

kunnen vinden en het was dan ook niet verwonderlijk dat er in de omgeving 

regelmatig een witte gedaante werd gesignaleerd. Toen echter vele jaren later 

jongelui uit Delden weer een gedaante uit de molenkolk naar boven zagen 

komen, gooiden zij een knuppel naar de dolende ziel, die al kermend en 

kreunend weer in het water verdween. Daarna is hij nooit weer gesignaleerd. 

Echter, op herfstachtige avonden kan men soms het water in de kolk op 

vreemde wijze zien opborrelen! 

 

 

XIV Water voor en na de Noordmolen 
 
De water toevoerende beek voor de Noordmolen is de Oelerbeek, maar na een 

deel van zijn energie aan het waterrad van de Noordmolen te hebben gegeven 

verandert de naam in Azelerbeek. 

Als de Noordmolen niet in bedrijf is en de schutten in de stuw gesloten zijn 

moet het water van de Oelerbeek ook afgevoerd worden. Dit gebeurt via een 

zogenaamde omvloed. Bij de Noordmolen is er een wateroverstort circa 100 

meter bovenstrooms de Noordmolen naar de Twickelervaart, die tevens is 

voorzien van een vistrap. Vissen kunnen best tegen de stroom inzwemmen, 

ook tegen een flinke waterstroom. Echter niet al te lang. Een stuw waar het 

water een halve meter naar beneden valt is voor een vis een onneembare 

barrière. Om te zorgen dat vissen zich toch kunnen verspreiden in de Twentse 

beeksystemen legt het Waterschap Vechtstromen op diverse plaatsen 

vistrappen aan. Een vistrap knipt het hoogteverschil in kleine treden die elk 

afzonderlijk voor een vis passeerbaar zijn. Door tussen deze trappen 

voldoende ruimte en rustig water te creëren zodat de vis uit kan rusten, kan 

een vis een bepaalde hindernis nemen. Een vistrap is dan ook opgebouwd uit 

damwanden met daartussen kleine poeltjes. In deze poelen kan een vis buiten 

de stroombaan tot rust komen en energie opdoen voor het passeren van de 

volgende passage. Op deze manier is het voor vissen mogelijk zich stroomop- 

en afwaarts te bewegen. 
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Een deel van het water dat naar de Twickelervaart stroomt, moet weer terug 

geleid worden naar de Azelerbeek. Daartoe is een wateroverstort met vistrap 

op ca. 200 meter benedenstrooms de Noordmolen aangelegd.  

 

 
 
In vroegere eeuwen ging dat anders. Toen vormde de stuw van de molen een 

uitgelezen punt voor de visvangst. Behalve groente en fruit uit de eigen tuin en 

wild uit het eigen bos, stond er vroeger op Twickel wekelijks vis op tafel. Net 

als het jachtrecht hoorde ook het visrecht tot de privileges van het huis. De vis 

werd niet alleen met een hengel of een schepnet uit de beek gevist, maar ook 

met speciale viskorven die aan de schutten van de Noordmolen hingen. Als de 

vis niet meteen werd geconsumeerd, moest ze levend worden opgeslagen. 

Daarvoor werden, niet ver van de Noordmolen, twee speciale visvijvers langs 

de Twickelerlaan aangelegd. Deze vijvers hebben in de volksmond de bijnaam 

de Lepel en de Vork. 

 

Vistrappen hebben in de winter ook een gunstig effect voor het dierenleven. 

Door de turbulentie die er in het water ontstaat blijft het water langer ijsvrij. 

Met name voor de ijsvogel betekent dit een vergroting van zijn levenskansen 

in strenge vorstperiodes. De aanleg van vistrappen levert een bijdrage aan de 

rijkdom van soorten in en langs de beken. 
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In de omgeving van een watermolen kunt u twee bijzondere vogels aantreffen 

nl. de grote gele kwikstaart en de ijsvogel, die beide min of meer gebonden 

zijn aan heldere snelstromende beken. 

De grote gele kwikstaart is elders bijna verdwenen, vooral omdat deze beken 

zeldzaam zijn geworden. Hij komt voornamelijk voor in Twente, de 

Achterhoek en Zuid Limburg. De vogel leeft voornamelijk van beekinsecten, 

zoals steenvliegen en is duidelijk te herkennen aan zijn gele onderlijf en zijn 

lange staart, waarmee hij op- en neergaande bewegingen maakt. 

 

 
 

De ijsvogel is net zo zeldzaam als de grote gele kwikstaart. Hij valt op door 

zijn fel blauwe kleur. Hij zit meestal op een hangende tak boven het water, 

waar hij naar visjes speurt. Als hij er één ontdekt, duikt hij vanaf de tak in het 

water om hem te pakken. Vanwege zijn fabelachtige techniek hij het vangen 

van vis wordt hij in Engeland “Kingfisher” genoemd. IJsvogels zijn in 

Nederland zeldzaam geworden vanwege de steeds toenemende 

watervervuiling. Bovendien zijn ze erg gevoelig voor strenge winters. Gezien 

het feit dat Twente nog over vele heldere beken beschikt, komt de ijsvogel 
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hier nog voor, doch door hun schuwheid krijgt u hem zelden te zien. Ze 

broeden in de zandige steile oevers van heldere beken. 

 

De Azelerbeek zal vanaf  2015 zijn water afvoeren in een nieuwe beek in 

Twente: “De Doorbraak”.  Deze nieuwe waterloop met maar liefst een lengte 

van 13 kilometer wordt om meerdere redenen aangelegd! 

 

Ten eerste biedt de beek een extra afvoermogelijkheid voor water, waardoor 

de veiligheid van een omvangrijk gebied is vergroot. Bij extreme regenval 

wordt het water opgevangen, om het vervolgens gefaseerd af te voeren. 

Vroeger werd het water afgevoerd via het Lateraalkanaal en het Banisgemaal 

in Almelo.                                                                         

 

Ten tweede is de Doorbraak goed voor bepaalde plant- en diersoorten. Met de 

Doorbraak is er een ecologische verbindingszone gecreëerd tussen Twente en 

Salland. Het water speelt een belangrijke rol voor het landschap en voor de 

planten en dieren die er leven. Rivieren en beken vormen namelijk ‘wegen' 

tussen leefgebieden waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden. De 

Doorbraak loopt dwars door de Twentse stedenband en vormt een verbinding 

tussen de landelijke gebieden van Oost en West Twente. Zo wordt een sterke 

impuls gegeven aan landschap en ecologie.                                                                                                           

 

Derde aspect is de verbeterde kwaliteit van het water in de regio. De beek is 

aangelegd om de scheiding van waterstromen te realiseren. Het Waterschap 

heeft het Twentse watersysteem verdeeld in twee kwalitatief verschillende 

‘stromen'. Stedelijk water is kwalitatief minder goed. Dit water wordt apart via 

het Lateraalkanaal afgevoerd naar de Vecht en komt uiteindelijk in het 

IJsselmeer terecht. Met de Doorbraak krijgt het relatief schone water uit het 

landelijk gebied een afvoerweg in de Regge. Dat maakt herstel en behoud van 

natuur en landschap mogelijk en voorziet de landbouw van schoon water. 

Eigenlijk is zo de oorspronkelijke situatie weer hersteld. Vroeger behoorden 

deze beken ook tot het stroomgebied van de Regge, maar door menselijk 

ingrijpen zijn ze afgesneden.  
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XV Lijnolie en lijnolie 

 
BEZOEKERSVRAGEN:   
 

''Wat kan ik met lijnolie?” 

“Ik kan mangs slech a'k mut. Is't woar dat dit grei helpt?” 

“Kan ik die olie gebruiken voor bakken en braden?” 

 “Kaan'k dee öllie ok broeken as laampöllie?” 

 

Deze en vele andere interessante vragen worden ons gesteld.  

Het eerste antwoord moet dan vaak zijn: ”Er is lijnolie en lijnolie.” Daarom 

hierna wat nadere informatie over verschillende lijnoliën en de toepassing. 
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SOORTEN LIJNOLIE 

 
1. Rauwe lijnzaadolie 

De olie zoals die in de Noordmolen geslagen wordt noemt men rauwe lijnolie. 

Hoewel deze olie voor het slaan wat verwarmd (ca. 40 O C) wordt, noemt men 

dit koud geslagen olie. Bij warm slaan wordt de olie tot 70 à 80 O C verhit. De 

rauwe lijnzaadolie is voor een optimale conservering minder geschikt. 

Afhankelijk van de gewenste kwaliteit zal men deze olie vervolgens 

verschillende bewerkingen laten ondergaan. Men kan de zuurgraad aanpassen, 

de olie bleken enz. 

Er is dus lijnolie en lijnolie verkrijgbaar, waarbij de prijzen ten gevolge van de 

bewerking die de olie heeft ondergaan sterk zullen verschillen. De lijnolie 

heeft van alle plantaardige oliën de beste drogingseigenschappen en wordt 

daarom veel in verven toegepast. 

 
2. Gekookte lijnzaadolie 

Om deze olie te verkrijgen wordt de rauwe lijnzaadolie in speciale ketels tot 

ongeveer 200 O C verhit. Hierdoor ontstaat in de olie een netstructuur, 

waardoor er na drogen een sterkere elastische film wordt gevormd. Bovendien 

droogt deze olie sneller. Door toevoegingen kan men de eigenschappen nog 

verder beïnvloeden. 

 

3. Dubbel gekookte lijnzaadolie 

Deze olie is minder agressief omdat door het koken de zuurgraad nog verder 

verlaagd is. 

 

4. Geraffineerde lijnzaadolie 

Dit is gekookte lijnolie die met een bleekmiddel is behandeld. Daardoor 

worden de slijmstoffen uit de olie gehaald en de kleur van de olie wordt 

lichter. 

 

5. Standolie 

Dit is niet een lijnzaadolie, die zoals nog wel eens gezegd wordt, lange tijd 

heeft gestaan. Nee, het is een 8-10 uur bij 300 O C onder afsluiting van lucht 

geraffineerde lijnzaadolie. Deze olie is sterk ingedikt. De verven worden met 

deze olie elastischer en geven meer glans. Bovendien vergeelt deze  olie 

minder en maakt de verf duurzamer. Daarom wordt deze veel in buitenverven 

gebruikt. 
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6. Verrijkte gekookte lijnolie 
Dit is een gekookte lijnolie, waaraan tungolie1 is toegevoegd om de kwaliteit 

nog verder te verbeteren. Deze olie is lichter van kleur. 

 

7. Geblazen en gekookte lijnzaadolie 

Naast de echte gekookte lijnolie wordt er ook een mix van rauwe lijnolie met 

siccatief op de markt gebracht onder de naam van gekookte lijnolie. Meestal is 

dat geblazen lijnolie. Deze wordt verkregen door rauwe lijnolie te verwarmen, 

er een siccatief aan toe te voegen en er lucht door te blazen. 

Hierdoor ontstaat een olie met een bruine kleur, die snel droogt. Daardoor 

wordt deze nogal eens (bewust) verward met gekookte lijnolie. 

 
LIJNOLIE EN VEILIGHEID 
Bij lijnolie en tungolie bestaat de kans op spontane ontbranding van een opeen 

gefrommelde  gebruikte lap. Door polymerisatie van de olie aan de lucht komt 

warmte vrij, die kan leiden tot spontane ontbranding. Daarom moet men deze 

lappen altijd uithangen om te drogen. 

 

SAMENSTELLING VAN DE LIJNOLIE 
De hoofdbestanddelen zijn: 

Linoleenzuur   > 50%  (omega-3-vetzuur) 

Linolzuur  10-20%  (omega-6-vetzuur) 

Oliezuur    10-20% 

Stearinezuur   < 10% 

Palmitinezuur   ca. 5% 

Eicoseenzuur      <1% 

 

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN 

 
Verf 

Zoals we al zagen wordt de olie veel in verven gebruikt. 

Linoleum 

Naast de toepassing voor verven is de olie ook van belang voor de productie 

van linoleum. (Dikwijls hoort men spreken van linoléum in plaats van 

                                                           
1 Tungolie of chinese houtolie wordt ook gebruikt voor het maken van verf. Deze olie wordt 
niet alleen toegepast voor de afwerking van hout, maar ook van steen. Tungolie droogt sneller dan 

lijnzaadolie, is sterker en wordt in de loop van de tijd minder donker. De kwaliteit en de prijs van de 

verrijkte gekookte lijnolie wordt mede bepaald door de hoeveelheid toegevoegde tungolie. 
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linóleum. Het is ook verwarrend want de merknaam Marmoleum heeft de 

klemtoon wel op de o). 

Zeep, conservering en stopverf 

Ook voor het maken van zachte zeep, het conserveren van ongeverfd hout en 

visnetten wordt lijnolie gebruikt. 

De vroeger door schilders gebruikte stopverf bevatte ook lijnolie. Ook in de 

voedingsindustrie wordt lijnolie gebruikt. 

Lampolie? 

 

 
 

Regelmatig krijgen we de vraag: “Kan de olie als lampolie gebruikt worden?  

Het werd in elk geval als lampolie gebruikt, zoals we onder andere van Jan 

Luyken (1649-1712) weten. Hij schreef: 

 

Van lijn of koolzaad, hard geslaagen 

koomt oli voort tot elks welbehaagen, 

dat voedzel aan de lamp verstrekt, 

die, in het duister, 't licht ontdekt. 
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De olie werd dus als lampolie gebruikt, maar had het nadeel dat de pit snel 

uitdroogde. Deze was in vroeger tijd van gedroogd mos of in elkaar gedraaide 

vezels. In 1820 is gevonden dat niet te stijf gevlochten katoen een heel goede 

pit is maar … deze droogt natuurlijk ook in. Daarmee kwam er een eind aan 

lijnolie als lampolie. 

 

GENEESKUNDE (enkele voorbeelden uit literatuur) 

 Koud geslagen lijnzaadolie wordt onverhit wel gebruikt als bron van 

omega-3- en omega-6-vetzuur. Het gehalte is het hoogste van alle 

plantaardige oliën. Het gebruik ervan zou volgens wetenschappelijk 

onderzoek de kans op een tweede hartaanval verminderen. 

 De olie kan cholesterol verlagen. 

 De olie kan nuttig zijn bij ontstekingsziekten van de darmwand, zoals de 

ziekte van Crohn of colitis. 

 Lijnolie helpt goed bij obstipatie. 

 Het wordt daarnaast wel toegepast op kalknagels, maar het herstel is een 

traag proces. 

 Lijnolie werkt helend, huidvernieuwend en voorkomt infecties. 

 

MENSELIJKE CONSUMPTIE 
Bakken en braden in lijnolie gaat niet omdat de olie zeer oxidatiegevoelig is 

door het linoleenzuur. Het zou verharden. 

Wel vindt men het tegenwoordig terug in consumptieartikelen. Kijk 

bijvoorbeeld maar eens maar op een pakje BECEL Light. Hierin zitten maar 

liefst 30% plantaardige oliën, waarvan ruim 7% lijnzaadolie is. Daarnaast 

bevat deze boter zonnebloemolie en koolzaadolie. Liefst 50% van deze oliën 

bevatten de hierboven genoemde omega-3 en omega-6-vetzuren. 

 
Het zal u duidelijk zijn dat de molenaars graag in de olie zijn, maar weet dat 

deze olie vaak bij u ín is.  
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XVI Tenslotte 
 
De Noordmolen is veelvuldig in beweging. Niet alleen als ie draait, maar ook 

door de vele aanpassingen en restauraties. De molenaars vertellen aan de 

bezoekers dat de Noordmolen produceert zoals dat ook in de 14e eeuw 

gebeurde. Maar dat is niet helemaal waar; molenbouwer was een specialistisch 

vak en de bouwers (meesters) trokken vaak van plaats naar plaats. Al 

rondreizend namen ze veranderingen en aanpassingen waar en pasten die 

vervolgens toe. En natuurlijk heeft de Noordmolen veel restauraties 

ondergaan.  

 

 
 

De laatste in maart 2015, toen de slagbank van zijn plaats is getild en de deels 

verrotte eikenhouten stootblokken werden vervangen. Ook nu is door de 

molenbouwer in nauw overleg met Stichting Twickel, enige verandering 

aangebracht. De stootblokken zijn nu korter en komen nu nog maar ongeveer 

30 cm onder het vloerpeil. Daar rusten ze op een circa 30 cm gewapende 

betonplaat en niet meer op de zandbodem.  

 

Het bestuur van de Stichting Beheer Noordmolen en de molenaars zijn blij dat 

deze restauratie is gereedgekomen voor het jubileum. Zij zijn gehecht geraakt 

aan dit ambachtelijk monument met de status “Industrieel Monument”. De ene 
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molenaar is een echte techneut, die het je aanrekent als je eens tandwiel zegt in 

plaats van kamrad. De andere een gepensioneerde schoolmeester, arts of 

leraar, die de geschiedenis belangrijk vindt. Maar bovenal hebben ze interesse 

in het oude ambacht van olieslager. 
Ter gelegenheid van het jubileum is aan de overzijde van de beek een 

herinneringsplaquette geplaatst op de plek waar tot circa 1825 de korenmolen 

met dubbel waterrad heeft gestaan. Bezoekers en passanten kunnen daarmee 

een beeld krijgen van hoe het ooit was. Even stilstaan op een min of meer 

natuurlijk rustpunt bij de Noordmolen.  

 

Naast dit boekwerkje is een beelddocument (DVD) vervaardigd met de titel 

De Noordmolen in vele facetten. 

Beide publicaties geven nog maar eens aan: 

 

De Noordmolen, eeuwenoud en 25 jaar jong 
 

 
 

Bij de totstandkoming van de artikelen hebben de auteurs de nodige zorgvuldigheid in acht 

genomen. Zij houden zich gaarne aanbevolen voor eventuele opmerkingen en vragen. 

Molenaars Jan Hilverdink, Jan Roerink, Wim ter Schegget, Wiendelt de Lange 

April 2015 

 

Meer over de Noordmolen weten? Kom langs of kijk eens op www.noordmolen-twickel.nl 



Geraadpleegde bronnen: 

 

Bij de samenstelling van de gepubliceerde artikelen is gebruik gemaakt 

van onderstaande bronnen. 

 

 

• Waterschap Regge en Dinkel 

• Streekarchief Delden 

• De Twentsche Watermolens (G.J. ter Kuile) 

• Watermolens in Nederland (P. Nijhof) 

• Langs Twentse Watermolens (Hans van Paridon) 

• Molens, Mulders en Meesters (H. Hagens) 

• Twickel 2013 (Aafke Brunt, Jan Haverkate, Lucia den Ouden) 

• Twickel,  bewoond en bewaard (Jan Haverkate, Aafke Brunt en Barbara Leyssius) 

• Naar de kusten van de Noordzee,  

Trekarbeid in Europees perspectief, 1600 – 1900 (Dr. Jan Lucassen) 

• Migration und Fernhandel  im “Tödden System” (Dr. Hannelore Oberpenning) 

• Hannekemaaiers en Kiepkerels (Korn. Mulder) 

• Wanderarbeit jenseits der Grenze (P. Schonewille) 

• Die Vlämische Straße 

Ambulante handel uit de Kempen, Westfalen en Vriezenveen tot in Rusland 

(Dr. Jan van de Wouwer e.a.) 

• Die Tüötten in ihrem Handel und Wandel (H. Rickelmann) 

• Mettingen im Wandel der Zeiten (H. Rickelmann) 

• Varen waar geen water is 

Geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel (drs. G.J. Schutten) 

• Regge en Dinkel, Land van levend water (Adriaan Buter) 

• Website: www.hout-olie.nl 

• Website www.leumolen.nl 

• Website: http://oudweb.nl/barbegal.html 

• Website archeologisch depot : www.overijssel.nl/depot 

• Website: www.Bakkerijmuseum.nl 

• Website: www.waterhistory.org 

 



  




