Papiermolen "Het Springend Hart"

Door de eerdere publicaties over de olie-en papiermolen in Aldnijs zijn we in contact gekomen met leden van de stichting "De Fryske Mole" en de vereniging "Gild
fan Fryske Mounders". Over en weer zijn gegevens en artikeltjes uitgewisseld. Zo
verscheen in "Utskoat", het officiële orgaan van beide organisatie's, b.v. het al
eerder in Aldnijs gepubliceerde artikel over de oliemolen.
Dankzij hun inspanningen en kennis konden wij schrijven over de molen "De
Hoop", de voormalige Makkumer papiermolen, die nu in Almelo als korenmolen
staat te pronken.
En dankzij deze over- en weer contacten weet nu ook de stichting die deze molen
beheerd het ontbrekende deel over haar geschiedenis waardoor de historie rond
dit monument nu compleet is. Enthousiast werden de molenliefhebbers echter bij
het zien van de bijgaande interieurfoto, waarvan wij ten onrechte veronderstelden
wij dat deze toehoorde aan de oliemolen.
In het decembernummer van de "Utskoat" verscheen van de hand van eindredacteur Gerben D. Wijnja, uit Tjerkwerd het volgende verhaal:

Oude foto van papiermoleninterieur ontdekt!
Over papiermaken in een
verdwenen Makkumer molen

Makkum- In het archief van de stichting Ald Makkum wordt een brief bewaard
waarin wordt geschreven dat er foto's zouden bestaan van het interieur van de indrukwekkende papiermolen "Het Springend Hart" die eens de vlecke Makkum rijk
was. Onlangs kregen we een van de foto's onder ogen.

Daar de beroemde olieslager Gerrit Kingma de foto omstreeks 1903 had gemaakt, veronderstelde de stichting Ald Makkum dat het zou gaan om het interieur
van de plaatselijke oliemolen. Wij zagen er echter duidelijk een papiermoleninterieur in en namen contact op met de Zaanse molendeskundige Evert Smit en
Arie Butterman, de molenaar van papiermolen "de Schoolmeester" te Westzaan.
Dankzij hun medewerking konden we bijgaande beschrijving van de historische
foto maken.

Machtig bedrijf

In het Fries Molenboek van 1980 schreven we een uitgebreid artikel over deze
prachtige bedrijfsmolen uit Makkum die dateert van 1768. We plaatsen toen ook
een foto, maar voor dit artikeltje konden we beschikken over andere afbeeldingen
die boven water kwamen in het archief van de stichting "Ald Makkum". We zien de
windpapiermolen van de Skuzumer kant van de Kleine Zijlroede. De wiekendrager wordt links geflankeerd door het molenaarshuis, dat in Zaanse stijl gebouwd was, een bouwstijl die volgens Otto Gielstra van "Ald Makkum" hier wel
meer voorkwam. Er waren nauwe contacten over en weer met de Zaanstreek.

Rechts strek zich de meterslange droogschuur uit, ooit honderd meter lang. Door
een brand op 24 december 1863 ging de droogschuur vrijwel geheel verloren. De
schade bedroeg ƒ 4200,-. De verzekering dekte dat maar bij de herbouw werd de
schuur 20 meter ingekort. Tussen de molen en het kleine schuurtje op de voorgrond steekt uit het pannendak een schoorsteen.

Binnen in de molen stond hieronder de schepkuip. Het bij de papierschepperij benodigde water kon door een turfvuur verwarmd worden, waarbij de rook door de
schoorsteen ontweek. Behaaglijk voor de papierschepper. De praktische toepassing van een verwarmde schepkuip was door de moleneigenaar niet ingegeven
vanuit medelijden, maar de papierstof ontwaterde sneller zo had de ervaring geleerd en dat begunstigde het productieproces dus.

Interieur

(N.B. de tussen haakjes geplaatste nummers verwijzen naar de schetsplattegrond)
Op de foto zien wij links de kapperij (l) Die bestaat uit een viertal stampers met
stamperton waarin de verscheurde vodden fijngehakt worden. De stampers worden door een soort wentelas met spaken opgetild, vallen vervolgens neer in de
langzaam ronddraaiende ton. Links naast de stampers zien we waarschijnlijk de
bestevaer die een ton in beweging brengt. Papiermolenaar Butterman concludeert aan de hand van de plaats van deze bestevaer dat de ton andersom draait
dan in "De Schoolmeester", want daar zit deze hefboom aan de rechterkant. Voor
de kapperij is duidelijk een maalbak (2) te zien, met rechts daarvan het bakwiel
(2A) dat aangedreven wordt door het grote onderwiel (4). Schuin daarvoor hangen twee pijpen van de waterbak naar de maalbak.

De rechter is mogelijk een overstort, aangezien hij naast de maalbak uitkomt.
Misschien is hij ook weggedraaid vanwege lekwater waardoor de maalbak overloopt.
Van rechtsboven naar het midden zien we de watergoot (10) die water naar de
roerbak brengt. Op de voorgrond zien we twee stofgoten. Deze dienen voor het
wegstromen van gemalen stof naar de verzijgkasten. De linker goot ligt in zo'n
verzijg- of stofkast (11) waarin de geroerde stof dus terecht komt. De gang van
gemalen stof is van de maalbak naar de verzijgkast, waar het water eruit lekt en
vervolgens naar de roerhak om de stof weer met water te vermengen. Vanuit deze
roerhak komt de stof in een stofkast van waaruit de schepper steeds een emmertje stof haalt om de schepkuip op dikte te houden.

In deze op de foto overigens niet zichtbare schepkuip wordt het papier door een
schepper met zijn helper de koetser gemaakt. Deze laatste legde de vellen papier
tussen vilten. Verzijgkasten zijn in feite voorraadkasten, die gevuld werden in perioden dat er veel wind was en geleegd werden wanneer er weinig wind was.
Rechts van het midden zien we een grote slijpsteen (6) om de kap- en scheurmessen te slijpen. Bij papiermolen "De Schoolmeester" heeft men hiervoor een oude
pelsteen, achter de molen, op handkracht.
De steen in "Het Springend Hart" werd echter duidelijk zichtbaar aangedreven
door een korte spil met kroonwiel (7). De rechter korte spil (8) zou de kalander
hebben kunnen aandrijven. We komen daarmee ook bijna aan het eind van het
papiermakersproces. De vellen papier kwamen in de natpers en na ruim een uur,
als het water weggedruppeld was, gingen de toch nog natte vellen papier in de
droogschuur waar ze over vetvrij vijgetouw te drogen werden gehangen.

Schetsplattegrond van de molen, getekend door
papienmolenaar Arie Buttennan. Hij acht liet
waarschijnlijk dat de lange as voor de aandrijving van 7 en 8 in de richting van het werkhuis loopt, zodat de molen er aldus moet hebhen uitgezien.

Na de droogtijd, afhankelijk van het weer varieerde dit van drie dagen tot wel
drie weken, werden de vellen verlezen. Kleine vuildeeltjes werden eruit gekrabd
met een scherp mesje. Vervolgens werd het geperst en kalandeerd om hè gladder
te maken. Het papier werd daarbij enkele keren door een paar houten rollen gevoerd, waarbij op de bovenste rol door middel van een zware balk een druk werd
uitgeoefend van wel 1000 kilo. Hierna kon het papier gesorteerd worden en in de
droogpers gezet. Tenslotte kwamen de inpaksters eraan te pas waarna het "Papier zo Waard geacht" verkocht kon worden.

Tegeltableau / haardstuk in woning
papiermolen met de tekst;
Uit afgesleten linnen doeken,
Hier te koopen, daar te zoeken,
Gewasschen en tot pap gebracht,
Maak ik Papier zo Waard geacht.
Anno 1768.

Hierna volgt een gedeelte over de arbeidssituatie op de molen, zie ook Aldnijs
15/16. Interessant is het volgende stukje, eerder gepubliceerd in "De Molenaar"
(1986) en ook van de hand van Wijnja.

Jeugdherinneringen

In 1979, op 3 februari, hadden we in Woudsend een gesprek met de toen 89-jarige
Jacob Nauta van de zaagmolen "De Jager". Hij vertelde geboren te zijn in Makkum, in een klein boerderijtje vlakbij de molens die daar aan de Kleine Zijlroede
eens stonden. Om precies te zijn aan de overkant van de vaart bij de tweede
zaagmolen van Alta.
Op 12-jarige leeftijd kwam hij als knecht in de leer bij timmerman Gerritbaas
Draisma te Piaam. 'Avonds bezocht hij de avondtekenschool aan het Vallaat.

"Op in jûn", zo vertelde hij, "Gie ik werom op hûs oan, it wie al tjúster. Ik kaam
lâns it panfabryk op'e Krommesleat en doe by de oaljemole. Der spûke it wolris.
Lyk as by de semintmole oan'e Sylroede. Sa ek op dizze jûn. Krekt fierderop oan it
ein fan it paadsje wie in hikje. En der stie my in kearel!. Ik waard kjel en bliuw
stean en skreaude him ta. Mar sûnder in krimp te jaan bliuw dy manske fint
stean. Lang om let begûn ik mei klúten te goaien. En wat die bliken? It wie in hynder. En dochs like it krekt in kearel. Ja de skrik siet der yn dy tiid goed yn".
De papiermolen was overigens verboden terrein voor de jonge Jacob, Hij vertelde:
"By it wetter lâns stiene de droechloadsen dy't fol hongen mei fan dat rûge papier.
Dat waard makke fan fodden en âld papier. Graach wiene wy yn de âldpapier
hoeke, op'e sneup nei moaie 'printsjes. Mar ienkear thús sieten wy ûnder de
flieën, fan dy âlde fodden fansels. It wie trouwens in prachtich gesicht om te sjen
hoe't dy fodden yn de tûne fynhakt waarden troch stampers en hoe't in griper yn
in krâns der foar soarge dat de tûne rûn draaid waard. Mar ús mem woe it net
hawwe dat wy der kamen. Eins sûnde, want it wie sa'n prachtich bedriuw".
In 1905 kwam de molen voorgoed stil te staan en zes jaar later sloopte de Makkumer timmerman Jasper Taekes v.d. Linde de molen om hem vervolgens door te
verkopen naar Almelo waar hij nu nog staat en onlangs zelfs weer in oude luister
in gebruik werd genomen. Niet als papiermolen, maar als korenmolen "De Hoop".
Zo was een oude, unieke foto voor ons aanleiding om weer eens uitgebreider stil
te staan bij een molenbedrijf welk in Friesland helaas is uitgestorven, maar die in
Westzaan gelukkig nog in ere wordt gehouden op 's werelds laatste windpapiermolen "De Schoolmeester" die al weer meer dan 300 jaar zijn wieken heeft doen
wentelen. Eens temidden van vele soortgenoten. Die soortgenoten heeft Makkum
helaas niet meer.

Links de papiermolen, rechts houtzaagmolen ‘De Eendracht’, waar Jacob Nauta vlakbij woonde.
Dit is een aangepaste versie van het artikel zoals dat in Aldnijs 17, jan. 1997 verscheen)

