




Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 schroef van de Baumkelter, met een diametervan maar liefst 23 cm, werd mij duidelijk datdaarbij soms schroeven gebruikt werden metbeduidend grotere afmetingen dan het opHeemstede aangetroffen exemplaar.Houten schroeven werden tot in de vorigeeeuw ook vaak gebruikt bij mangels, kaas- enpapierpersen en bankschroeven. Een anderetoepassing ervan was in een vijzel om de kapvan de hooiberg hoger of lager te brengen (zieafb. 4). Het apparaat is bij de linker hooibergonder de kap gemonteerd op een bergroederechts op de foto'. Bij deze toepassingen zijnde houten schroeven echter vaak kleiner ofniet veel groter dan 8-9 cm.Nu lijkt het me heel erg onwaarschijnlijk dater op of in de omgeving van kasteel Heemste-de een olijfoliepers gestaan zal hebben. Enook aan een grote wijnpers zal men daar wei-nig gehad hebben. Dus werd eerst eens nage-gaan of de Heemsteedse bekistingspaal/schroef,zoals door onze voorzitter Joop van Herwijnengeopperd, deel uitgemaakt zou kunnen hebbenvan een molen. Daartoe werd

een bezoek ge-bracht aan de Werkhovense molen. Een aanra-der, ook voor zo maar een bezoek. Vriendelij- 3 Wijnpers (foto Landesmuseum Koblenz) Landesmuseum te Koblenz kreeg ik een fotovan een zeer grote wijnpers uit 1790, van hettype Baumkelter (zie afb. 3), die daar in hetmuseum tentoongesteld wordt^ Uit eigenwaarneming in Playa del Ingles en uit de mijdoor het Landesmuseum Koblenz toegezondenmededelingen over de afmetingen van de 4 Werkhovenaren bij een hooiberg met bergwijn (ongedateerde foto van onbekende fotograaf, collectie Arie van der Gaag) 79 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)



Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 5 Blokvijzel (foto Provinciaal Molenmuseum Wachtebeke) ke mensen, een prachtig en imposant me-chaniek en u kunt er nog diverse gezondeprodukten kopen ook. Een nauwkeurige in-spectie samen met de molenaar, MichelStrik, van het mechaniek kon de aanwezig-heid van een houten schroef met de afme-tingen van het op Heemstede gevondenexemplaar niet aan het licht brengen. He-laas! Maar och, ik had nog meer schroeven opmijn boog. Er werden brieven verzondenaan diverse instanties, die iets zouden kun-nen weten over het gebruik van dit soortreuzenschroeven. Van W.F. Renaud, conservator Collectiesvan het Openluchtmuseum, kreeg ik de sug-gestie dat de schroef onderdeel geweest zoukunnen zijn van een zeer grote linnenpers.Toen ik mijn licht hierover opstak bij Guusden Besten van het Nederlands Strijkijzer-museum te Noordbroek en mede-auteur vanhet boek Strijken Streek Gestreken '', bleekdeze het gebruik van een schroef van ditformaat in een linnenpers niet te kennen.Hij

veronderstelde dat de schroef onderdeelvan een vruchtenpers zou zijn geweest. De oplossing Ik had ook een brief aan de Vereniging DeHollandsche Molen gestuurd met een verzoekom informatie. Daarop kreeg ik van NicoKruger, medewerker Techniek daarvan, destellige verzekering dat de op Heemstede ge-vonden schroef geen molenonderdeel konzijn, noch een relatie met molens had. Vol-gens hem zou het kunnen zijn dat de schroefoorspronkelijk dienst gedaan had in een blok-vijzel, een soort houten dommekracht. Dezeveronderstelling leek hem des te aannemelij-ker, omdat bij de bouw in een kasteel zeerzware balken, zogenaamde moerbalken, aan-gebracht worden, die te groot en te zwaar zijnom alleen maar met spierkracht gemanoeu-vreerd te worden. Hij meende dat er in hetMolenmuseum te Wachtebeke (Oost-Vlaan-deren) een paar van deze vijzels opgesteldwaren. Ik had het gevoel dat ik steeds dichter bij deoplossing van mijn vraagstuk kwam. Daaromging er een brief naar het Belgische Molen-museum met het verzoek om informatie

overde afmetingen en constructie van de bij hententoongestelde blokvijzels. Walter van den 80 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)




