Johan van Zadelhoff, eigenaar van de Eerbeekse Oliemolen
In de serie gesprekken met mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn of geweest zijn bij de
Veluwse beken en sprengen gingen we ditmaal naar Eerbeek, waar we een onderhoud hadden
met Johan van Zadelhoff. Johan is eigenaar van grand-café en zalencentrum de Korenmolen
alsmede van de aanliggende gerestaureerde oliemolen.
We gingen niet voor niets, want Johan heeft gesprekstof genoeg. Op onze eerste vraag wie Johan
van Zadelhoff is krijgen we direct al een duidelijk antwoord. Johan is in 1953 geboren in het
woonhuis van de korenmolen te Eerbeek. Zijn ouders hadden 3 kinderen waarvan Johan de
middelste is. Hij is getrouwd met Marja, die inmiddels ook vrijwillig molenaarster geworden is. Het
echtpaar Van Zadelhoff heeft geen eigen kinderen. Wel aangenomen kinderen: een meisje van 19 en
een jongen van 17.

Johan geeft een demonstratie in de oliemolen. In zijn rechterhand een bos vlas, waarvan het zaad,
lijnzaad, gebruikt wordt voor de oliebereiding.
In 1978 is hij in het bedrijf begonnen. Zijn voorouders waren daarin al langer actief, want in 1906
kwam zijn grootvader op de koren- en oliemolen, waar zijn vader in 1912 werd geboren.
Aanvankelijk waren zowel zijn grootvader als vader pachter van de molen, want de koren- annex
oliemolen behoorde vroeger bij het Huis te Eerbeek. De laatste particuliere eigenaar hiervan was
professor Max Weber. Deze overleed in 1938, zijn vrouw 4 jaar later. Het gehele perceel (huis,
grond en molen) heeft zij als legaat vermaakt aan de Stichting Geldersch Landschap. Deze Stichting
had niet direct interesse in een molen, vandaar dat vader en opa Van Zadelhoff in 1949 gezamenlijk

het gehele onroerend goed van molen en horecazaak van deze Stichting konden kopen. Deze horeca
was hier geleidelijk ontstaan omdat mensen de wachttijd die ze hadden, wanneer hun graan gemalen
werd, hun olie ‘geslagen’ of ze aan hun financiële verplichtingen zoals het betalen van pacht
moesten voldoen, door konden brengen onder het genot van een ‘neut’. Hier werden dan ook de
laatste nieuwtjes doorgenomen.
De oudst bekende vermelding van de korenmolen is in 1681. De oliemolen is gesticht in 1825. Het
was een nevenbedrijfje van de korenmolen dat oorspronkelijk in een gebouwtje aan de overzijde
van de beek stond. In 1860 is het verhuisd naar de huidige locatie naast de inmiddels verdwenen
korenmolen.

Historische opname uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Voor het café staan) Johan’s vader Willem
van Zadelhoff (vierde van rechts) geflankeerd door zijn zusters Riek (links) en Jeannette (rechts).
Daarnaast (rechts) Marietje Garrits-van Galen en mv. De Roos. Tweede van links Johan’s opa
Johan Willem van Zadelhoff en links daarvan diens broer Gerrit. Derde van links staat mv.
Boterman.
Op de voorgrond is het café, rechtsachter de voormalige korenmolen te zien. Deze foto hangt in het
grand-café.
Destijds werd olie vooral geperst, ‘geslagen’ zoals het officieel heet, uit beukennootjes, maar omdat
men na de Eerste Wereldoorlog erachter kwam dat daarin een giftige stof zat is dat gestopt.
Industriemolens namen het over en de molen kwam tot stilstand. Nu wordt olie geslagen uit
lijnzaad. Vlas, het gewas dat lijnzaad oplevert, werd indertijd niet verbouwd op de Veluwe.

In 1967 heeft zijn vader de molen voor de eerste maal laten restaureren. Johan herinnert zich dat
nog heel goed en dacht destijds: “pa, wat haal je toch aan”. Hij had zelf in die tijd nog geen ‘tik van
de mallemolen’ gehad en voor dergelijke zaken in het geheel geen belangstelling. Hij was een
sportfreak, voetbalde bij de Eerbeekse Boys, biljartte zelfs op subtopniveau en kreeg geleidelijk ook
meer belangstelling voor de dames. Hij zag zichzelf in de toekomst absoluut niet als rondleider in
de molen en iedere keer maar weer hetzelfde ‘ouwehoerverhaaltje’ opdreunen.

Het huidige grand-café aan de Kanaalstraat in Eerbeek.
Al was hij dan niet bewust bezig met Eerbeek en de molen, hij heeft blijkbaar toch onbewust veel
informatie ‘tussen de oren opgeslagen’. Hij herinnert zich die oude korenmolen nog goed met alle
bijkomende werkzaamheden, zoals het billen (het opnieuw scherpen van de groeven) van de stenen.
In 1972 is de graanmaalderij en veevoederhandel gesloopt om plaats te maken voor uitbreiding van
het café tot grand-café, meer een restaurant, dat toepasselijk nog steeds de naam ‘de Korenmolen’
draagt.
Kijkend naar de fraaie plafondbalken in het café veronderstelden we een herkomst uit de oude
korenmolen, maar dat viel enigszins tegen. De architect indertijd belast met de ombouw van het
café tot grand-café dacht ook dat Johan ongetwijfeld nog wel ergens die fraaie historische
plafondbalken uit de korenmolen had liggen. Jammer maar helaas; in 1972 zijn ze met de
sloopwagen meegegaan, ‘weg met die oude rotzooi’. De huidige 3 fraaie gebinten komen uit een
Limburgse boerderij en die heeft hij duur moeten betalen.
Volgde hij een specifieke opleiding voor de horeca? De Hogere Hotelschool zat in die tijd alleen
maar in Maastricht en in Den Haag, dus geen optie; veel te ver van Eerbeek. Daarom werkte Johan
in die tijd in diverse horecagelegenheden, ondermeer in hotel de Nederlanden in Vreeland, en

volgde hij bijstudies. Maar al werkte hij elders, toch keerde hij na bijna iedere werkdag met de auto
terug naar Eerbeek. Hij is altijd met zijn voeten in de Eerbeekse samenleving blijven staan.
Professor Max Weber is betrokken geweest bij de oprichting van de 3 oudste verenigingen in
Eerbeek, namelijk de muziekvereniging, de imkervereniging en het paardenfonds. Ze hadden plaats
nodig om te vergaderen, te oefenen, enz. Het vroegere dorpshuis van Eerbeek, het ‘Eerbeeks
Belang’, dat stond op de plaats van Johan’s huidige woonhuis is door Weber indertijd op die plaats
neergezet. Blijkbaar werkt deze plek op een bijzondere wijze inspirerend op het sociale leven, want
het huidige gebouwtje (‘de schuur’) bij de Korenmolen biedt momenteel onderdak aan de
muziekvereniging, zangvereniging, enkele dansclubs, de bridgeclub en de Rotary. Als een
vereniging tijdelijk onderdak nodig had klopten ze bij Van Zadelhoff niet vergeefs aan, ook al was
dat commercieel gezien niet altijd een succes voor de Korenmolen. Hij zit helemaal ‘ingebakken’ in
het sociale en culturele leven.

Het portret van professor Max Weber
hangt prominent in het grand-café.
Die contacten hebben hem overigens geen windeieren gelegd. Zo heeft de Rotary een grote rol
gespeeld bij het streven om meer water in de beek te krijgen. Johan zegt hierover:
De molen is in 1967 voor het eerst gerestaureerd door Johan’s vader en hij kon toen ‘droog malen’
d.w.z. de kollergangstenen konden ronddraaien maar er kon niet geproduceerd worden. De molen
raakte naderhand weer wat in verval. Een Eerbeekenaar met het oude beroep van bezembinder en
tevens vrijwilliger in het Openluchtmuseum in Arnhem, zei op een dag tegen Johan: ‘Je moet eens
met me meegaan om de Zieuwentse rosmolen daar in het Arnhemse Openluchtmuseum te bekijken’.
Daar ontmoette hij molenmaker Vaags uit Aalten, die ook zijn molen gerestaureerd had. Hij
vervolgt: ‘We hadden het mechanisme boven bekeken. Ik ging op zeker moment als eerste naar
beneden, stond achter de balustrade, en John Wieringa (vrijwillig molenaar in het Arnhemse
Openluchtmuseum) was bezig met olie te slaan. Het was druk in de molen en de mensen in de

molen dachten: die vent (Johan) zal er wel iets vanaf weten. Er werden allerlei vragen op me
afgevuurd en ik wist niets van de historie van de molen van Zieuwent maar wel over het proces van
het olieslaan’.
Op de terugreis in de auto dacht hij: ‘als er ooit in mijn leven een fase komt waarin ik
vrijwilligerswerk wil gaan doen zou dit een roeping zijn, niet op het Openluchtmuseum in Arnhem
want ik heb zelf zo’n museum’.
Wilde hij zijn plannen echter realiseren dan moest de molen gerestaureerd worden en de beek
voldoende water voeren. Kort voor 2000 zocht Johan contact met de gemeente wat leidde tot de
formatie van een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, het rijk, het
waterschap en Gelders Landschap. Het doel was de molen weer maalvaardig te maken. Dat is
gelukt met Europese subsidie en toen er eindelijk gesproken kon gaan worden over een
openingsdatum zo medio 2007 viel de beek droog; molen klaar en beek droog.

De oliemolen, een levend monument
Vroeger zou zoiets ondenkbaar zijn, de beek was immers van levensbelang voor de vele
papiermolens c.q. -fabrieken en de wasserijen en het onderhoud dus goed in orde. Niet voor niets is
Eerbeek een belangrijk papiermakersdorp geworden. Later verslofte dat behoorlijk en werd de beek
meer gebruikt voor de lozing van afvalwater.
Johan heeft toen eerst gebeld met het waterschap, maar daar kon men niets voor hem doen. Daarna
gesproken met Gelders Landschap of de voormalige wijer niet hersteld zou kunnen worden.
Vroeger werd die wijer altijd gebruikt en tijdens de nachtelijke uren gevuld. Zijn vader sliep aan de
achterkant van de molen en hoorde iedere nacht het ruisen van het water, behalve op momenten dat
de wijer gevuld werd. Dan was het stil en kon hij slecht in slaap komen. Maar ook het Gelders
Landschap kon niets voor hem doen. Er is daar ter plekke een verzakking waardoor de vroegere
wijer niet gevuld kan worden.
Hij zat nu met een dilemma en kon nog maar één oplossing bedenken. Er is in Eerbeek nog maar

één papierfabriek, die niet in handen is van multinationals, namelijk Coldenhove Papier, de
bovenste papierfabriek aan de beek. Deze is van de families Sanders en Van Vreeswijk. Hij
benaderde Ad van Vreeswijk die hem aanbood hun bronpomp te gebruiken om water in de beek te
pompen. ‘Maar’, zo zei hij, ‘dat mogen we niet en worden daar zelfs voor beboet’. Maar dankzij
Johan’s bemoeienis kregen ze van het waterschap een eenmalige toestemming om tijdens de
officiële opening over water in de beek te kunnen beschikken.

Waterval, molengoot en waterrad.
Wijlen de heer Hans Wensink, de toenmalige voorzitter van de Rotary, verantwoordelijk voor
Community Services (de goede doelen), opperde destijds het plan om in Eerbeek weer een oude
watermolen te herstellen en wel het Kerstens Molentje op de Gravinnebeek. Hij benoemde dit plan
tijdens een bijeenkomst in de Korenmolen toen Johan zelf aan het koffie serveren was.
Johan hoorde het stomverbaasd aan en dacht: ‘wat gebeurt hier nu toch allemaal’. Hij heeft hem ’s
middags direct gebeld en hij zei hem: ‘als je jezelf gaat wassen begin je toch niet met de voeten? Je
moet eerst met de hoofdader namelijk de Coldenhovense c.q. Eerbeekse Beek beginnen en pas later
komt dan een zijtak als de Gravinnebeek. Bovendien heeft de Rotary 2000 euro gestort in het
restauratiefonds en nu ga je alleen voor het Kerstens Molentje’.
De Rotary heeft zich daarna ingespannen om alle voor dit proces belangrijke personen op de
officiële opening bij elkaar te krijgen en vol trots stond Johan erbij ‘met blosjes op de wangen’.
‘Helaas’, zei hij na afloop tegen de belangrijke personen, ‘morgen gaat de pomp uit en zitten we
weer met een droge beek’.

De toenmalige gedeputeerde mv. Annelies van der Kolk heeft dit probleem opgepakt met als gevolg
dat het waterschap inmiddels fase 1afgerond heeft. Dit behelsde het uitbaggeren en herstellen van
de bovenloop van de Eerbeekse Beek, het terugbrengen en versmallen in het oorspronkelijke
stroombed, het belemen en aanbrengen van nieuwe beschoeiing, enz. Ook fase 2, de omlegging van
de beek om Coldenhove Papier is voltooid. Om in de taal van Hans Wensink te blijven: ‘De muziek
speelt weer, er zit weer water in de beek’.
Dit jaar komt fase 3 gereed tot aan de Harderwijkerweg. Maar stroomafwaarts is alleen de
omleiding om de fabriek van Mayr-Melnhof gerealiseerd, verder is hier nog niets gedaan. Ook dat
zou moeten want ook al kan de molen wel af en toe draaien, er lekt blijkbaar nog steeds veel water
weg. Positief is dat Geldersch Landschap en Kasteelen plannen heeft om de gracht van het Huis te
Eerbeek te herstellen en ook de voormalige wijer, wat voordelen voor de molen kan hebben.
Dat neemt niet weg dat hij wel enigszins bezorgd is over hoe het nu verder moet.

Een flesje met 250 ml lijnolie geslagen op de Eerbeekse oliemolen,
ter plaatse te koop voor 3 euro
Dit jaar wordt officieel het beekherstelprogramma afgesloten. Evenals in het voorgaande traject ziet
hij een taak voor de Bekenstichting om, desnoods op de achtergrond, probeert partijen bij elkaar te
brengen en tot actie te bewegen.
Johans vader overleed in 1981, zijn moeder in 2008. Hij is erg blij dat zij het hele proces van de
‘opbloei’ van de molen nog mee heeft mogen maken. Zijn ouders hebben hem altijd opgevoed met
de achtergrond om er te zijn voor de molen, en niet alleen om er geld mee te verdienen. Het grandcafé is inmiddels een solide economische basis geworden, hij kan er goed van leven, maar dat geldt
zeker niet voor de oliemolen. Het gevoel hiervoor zit bij hem inmiddels wel ‘tot in de tenen’. Hij en
zijn team geven regelmatig demonstraties tijdens de openingsuren op zaterdagen en zondagen, maar
ondanks dat wij niet in het weekend gekomen zijn kon hij het niet nalaten voor ons de molen op te

starten. Dat bleef niet onopgemerkt want snel stond de molen vol toeristen.
En hoe ziet Johan de nabije toekomst voor hemzelf en de molen? Johan zegt dat hij ongetwijfeld de
laatste van 3 generaties Van Zadelhoff op de Eerbeekse oliemolen zal zijn. Hij is inmiddels 60 jaar.
Zijn broer heeft geleidelijk wel meer enthousiasme voor de molen gekregen, is ‘begeisterd geraakt’.
Hij is meer de man van de techniek, terwijl Johan voornamelijk in de geschiedenis van de molen zit.
Opvolging in de familie Van Zadelhoff zit er echter niet in. Er is daarom naar samenwerking
gezocht met de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen om de molen in de toekomst te kunnen
behouden. Recreatie en toerisme zijn immers belangrijke zaken geworden. In de toekomst kan dat
voor de Korenmolen een win-winsituatie opleveren.
In de afgelopen warme periode kwamen toch zo’n 50 tot 100 mensen per dag een kijkje nemen in
de molen. Eerder dit jaar bezochten leerlingen van groep 8 van een plaatselijke basisschool de
molen. Ze kunnen dan met eigen ogen zien met welke machines onze voorouders werkten en niet
alleen die in een oliemolen. Een kollergang, zoals gebruikt in de oliemolen, werd ook gebruikt in de
papiermolens, de voorlopers van de huidige papierfabrieken. Bij De Hoop staat er een voor de
ingang, maar hier op de oliemolen kunnen ze zien hoe het werkt. Voor de toekomst denkt hij aan
projecten die betrekking hebben op duurzaamheid, zoals energie-opwekking, maar dat is nog
toekomstmuziek.
Afgelopen jaar is Johan geridderd voor zijn rol voor de Eerbeekse samenleving. Hij blijft er
bescheiden onder. Het is naar zijn zeggen leuk actief bezig te zijn voor diverse goede doelen.
Volgens hem dus geen prestatie.
Informatie over de werking van een oliemolen kunt u vinden in het standaardwerk over Veluwse
watermolens: Op kracht van stromend water, negen eeuwen watermolengeschiedenis op de Veluwe
van Herman Hagens. Wilt u de oliemolen eens in werking zien dan kunt u dit ‘levende’ monument
vinden aan de Kanaalweg 3 in Eerbeek, postcode 6961 LW Eerbeek. Zoals wij geconstateerd
hebben kun je er ook uitstekend terecht voor een voortreffelijke maaltijd.
Meer informatie over de Korenmolen kunt u vinden op www.dekorenmolen.com
Jacques Meijer en Wiebe Kiel.
Foto’s bij dit artikel zijn van de auteurs.
Een kort filmpje van de locatie Eerbeekse Oliemolen is te zien op YouTube via de website van onze
stichting: www.facebook.com/bekenstichting
In dit filmpje kunt u ondermeer zien waar de voormalige korenmolen en het café lagen t.o.v. de
huidige situatie.

