De Makkumer Korenmolens

Op de oudste bekende kaart van Makkum staat tussen het
buurtschap Statum en de Makkumerterp een standaardmolen afgebeeld. Zonder twijfel was dit een korenmolen en
hebben we te maken met de eerste Makkumer industriemolen.

De z.g. Nieuwskaart uit de Robles Atlassen.
Op 22 nov. 1572 verdreef Caspar de Robles
de Geuzen uit de Makkumer schans. De veldheer in Spaanse dienst staat rechtsonder met
zijn leger opgesteld bij een steenfabriek met
ovens en droogloodsen.

Hoewel de kaartenmaker om alles passend te houden, de Makkumer Sint
Maartensterp iets dichter bij het buurtschap Statum heeft getekend is bekend
dat het terrein ten noorden van de huidige Markt "de Molenakker" werd genoemd.

Door de sterke industriële groei van Statum kwam er vanaf 1585 behoefte
aan bouwgrond voor nieuwe woningen. Zuidelijk van de beide sluizen bleef
de daar aanwezige schans van strategisch belang. Om ruim schootsveld te
houden mocht in de nabijheid niet gebouwd worden. De beide oevers van de
Groote Zijlroede waren gereserveerd voor de uitbreidende industrie. Vervoer
over water was essentieel voor de levering van grondstoffen en afvoer van de
eindproducten. Voor een efficiënte verwerking kwamen de verschillende fabrieken als een lang lint langs beide oevers. Eerst de kleiverwerkende industrieën daarna volgden de 'meer vervuilende kalkbranderijen'.

De gunstige vestingplaats langs het water de Groote Zijlroede (destijds ook
wel Leije genoemd) luidde de bloeiperiode van Makkum in. Belangrijkste exponenten waren de kalkbranderijen en steenbakkerijen. Werden voorheen
enkel kerken en stinsen in steen opgetrokken, de snel groeiende steden hadden in verband met het steeds weer dreigende brandgevaar behoefte aan
veiliger woningen dan de tot dan toe gebruikelijke houten optrekjes. De vraag
naar baksteen moet enorm geweest zijn (1). Makkum of liever gezegd, het
snel groeiende buurtschap Statum dat zuidelijk van de oude terp Makkum
ontstond, kon hierin voorzien.
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De benodigde grondstoffen lagen rondom voor het opscheppen; klei voor stenen en dakpannen werd ten noorden en zuiden van Makkum gewonnen. Nog
steeds getuigen de vele laaggelegen landen rondom de Vlecke van deze afgravingen. Als cement werd metselkalk gebruikt. De hiervoor benodigde kalk
werd gewonnen uit schelpen en die vistte men vlak voor de kust van de zandplaten. Turf, de belangrijkste brandstof kwam van nabij uit het binnenland.
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Deze industrieën trokken weer andere bedrijvigheid aan.
Kooplieden en reders vestigden zich dicht bij hun handelswaar. Schippers
waren nodig voor het vervoer, scheepswerven voor de noodzakelijke reparaties, zeilmakers, touwslagers, smeden etc. Allen hadden continue behoefte
aan werkvolk. Het buurtschap Statum groeide in korte tijd uit tot een drukke
industrie- en handelsnederzetting die zich gespecialiseerd had in de levering
van bouwmaterialen.
Hoewel veel van deze bedrijvigheid seizoensgebonden was ontstond er
dringend behoefte aan woonruimte voor alle geledingen.
Het grondgebied van Statum-Makkum was beperkt en was voor een groot deel
in gebruik voor agrarische doeleinden, bovendien in handen van slechts enkele eigenaren. De keuze voor de Molenakker, dicht bij de fabrieken was logisch.

In 1609 en 1620 vinden we aantekeningen van 'Nywe Huizingen opgerigt op
de Molenacker', alles wijst erop dat dit de omgeving van de huidige Schoolbuurt moet zijn. Rond 1623 verhuisde de daar staande molen in noordelijker
richting en vond een plekje op de zuidkant van de Sint Maartensterp (2).
Op de eerste kadastrale kaart, gemaakt in de periode 1830-1832 staat het terrein nog aangegeven als de Molenpolle, een molen is echter niet meer aanwezig. Dat komt overeen met de gevonden gegevens.

Van de hier staande korenmolen is bekend dat deze in functie was van 1623
tot vermoedelijk 1815 (3). Hoe het met deze standaardmolen is afgelopen heb
ik niet kunnen achterhalen. De Franse periode zorgde voor een geweldige economische teruggang. Geld om te investeren was niet aanwezig, en als de conclusie juist is dat het hier de verplaatste korenmolen van de eerder genoemde
Molenakker betrof dan was de molen al op respectabele leeftijd, sloop was
waarschijnlijk de enige optie. De Makkumer bakkers konden echter niet lang
zonder een molen in de onmiddellijke nabijheid die voor hen de granen
maalde. En niet alleen bakkers waren afhankelijk, zo verzocht in 1806 de Makkumer jeneverstoker Klaas Ruurds het Departement Vriesland of de korenmolen te Makkum hem toegewezen kon worden tot het malen van moutgraan.
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1777: Plattegrond van de Noorderzeedijk met in
silhouet de belangrijkste, landinwaarts, gelegen
gebouwen. Van links naar rechts: In de kromming van de Groote Zijlroede de glasblazerij (oostelijk van de huidige Nieuwe Vaart),
de kalkovens aan de noordzijde van de Groote
Zijlroede, de lijnbaan langs de zeedijk (nabij de
latere Putten), de korenmolen en de NH kerk
(deze is echter afgebeeld zoals de kerk vanuit
zee te zien is). Afbeelding komt uit de z.g. atlas
van landmeter Adriaan van der Does over de
zeedijken in beheer bij het waterschap Der Vijfdeelen Zeedijken. Deze werd vervaardigd in
opdracht van dijkgraaf Carel George graaf van
Wassenaar Twickel.

Detail van de prent ‘Gezicht op Makkum’, door
Pieter Idses Portier, omstreeks 1750.

Deel van de kadastrale kaart van 1830-’32.
In deze periode was er geen molen op de Makkumer terp. Midden onder de Molenpolle, de
oudste locatie van de korenmolen en
daarboven, nabij de Kerkebrug over de Melkvaart de latere locatie. De stippellijn geeft het
tracé aan van de in 1933 aangelegde
nieuwe weg door de Kerkeburen.
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De molen van Borkes

Het duurde tot 1822 voordat er een nieuwe korenmolen kwam. Koopman Tabe
Johannes Borkes was de initiatiefnemer. Borkes huwde in 1811 met Maria (Marijke) Sophia Britzel, dochter van Jurjen Britzel uit Makkum (4).
In 1826 is de molen van Borkes volop in gebruik want dat jaar maakt hij bezwaar dat de zaagmolen van Pieter Dirks Alta aan de Kleine Zijlroede ook
regelmatig koren maalde (5).
Hoewel geen locatie wordt genoemd duidt alles er op dat Borkes koos voor
een locatie iets hoger op de terp in de huidige Kerkeburen.

Zoals de kadastrale kaart toont was deze molen omstreeks 1830 alweer verdwenen. Afgebrand? Mogelijk, in Makkum ging lang het verhaal, over de korenmolen in de Kerkeburen die tijdens een storm met draaiend wieken
brandend ten onder was gegaan. De molenaar woonde destijds op de Pruikmakershoek, ver van de molen. Toen men hem wilde waarschuwen vond men
hem pas na lang zoeken, hij lag in de kolenkelder, stomdronken.
Aangezien duidelijk is dat de korenmolen die later op deze plaats stond niet
ten prooi viel aan de vlammen zoals in het verloop van dit verhaal is te lezen,
kan dit gerucht enkel betrekking hebben op de in 1822 door Tabe Borkes gebouwde molen in de Kerkeburen. (6)
De bakkers, zaten in deze periode weer enige tijd zonder eigen korenmolen.
Nu werd dat gemis wel opgevangen door de andere industriemolens, genoemde molen van Alta maar ook de oliemolen van Kingma werd bij tijd en
wijle ingericht om koren te malen. Toch komt er weer een specifieke korenmolen op de Makkumerterp.

Korenmolen De Windlust

Korenmolen in de Kerkeburen. Aardewerkenplaat en bord van Tichelaar, geschilderd omstreeks 1870 door Jacobus ten Zweege. Op de
voorrgond de Melkvaart met het Kerkebrugje
van de Buren naar de Kerkeburen.
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Begin 1843 laat Lambertus J. Sluiter een nieuwe molen bouwen in de Kerkeburen bij, wat in de volksmond "It Heuveltsje" wordt genoemd. Sluiter, geboren
in 1795 te Appingedam, huwde Lijsbeth S. Kooistra van Arum (*1811), voordat
ze naar Makkum kwamen woonde en dreef het echtpaar een korenmolen in
Arum waar de oudste kinderen Sijtze (*1830) en Jantje (*1836) geboren werden
(7).
In augustus 1843 krijgt hij van het grietenijbestuur vrijstelling van de be-taling
van grondbelasting voor de periode van acht jaren. Een dergelijke vrijstelling
werd alleen verleend bij de oprichting van een compleet nieuw bedrijf. Ter vergelijking: Bouw van een nieuwe woning kwam in aanmerking voor vijf jaren vrijstelling, vergroting van bedrijf of woning werd gehonoreerd met drie jaren
vrijstelling van de grondbelasting.
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Het lijkt er op dat Sluiter de kans tot nieuwbouw werd geboden door een aantal van de Makkumer bakkers die in de jaren al enkele malen moesten uitwijken naar de molen van Alta. Deze was in hoofdzaak ingericht voor het zagen
van hout, pas toen Alta ook eigenaar werd van de tweede houtmole ‘’De Eendracht”, kon meer aandacht worden besteed aan de malerij.

Vanaf 1843 huurden de meeste bakkers met regelmaat maaluren in bij Sluiter.
Deze ging de concurrentie ook niet uit de weg en diende in 1846 het verzoek
in bij Gedeputeerde Staten om bij zijn bestaande koren- en pelmolen een apparaat voor het pletten of breken van lijnzaad te mogen plaatsen, bedoeld
voor de verwerking van lijnzaad tot diervoeder. Of de Kingma's van de oliemolen hier echt van onder de indruk waren lijkt niet aannemelijk.

In 1856 overleed zoon Sijtze en een jaar later kwam Lambertus Sluiter zelf te
overlijden. Zijn weduwe zette het bedrijf voort. In 1860 kwam van Minnertsga
Hendrik Pieters Ewoldt (*Dokkum 1829) als knecht op de koren- en pelmolen.
Nog datzelfde jaar huwde Hendrik met dochter Jantje (8).
Kennelijk had de weduwe weinig vertrouwen in de toekomst van het bedrijf
want in februari 1861 biedt zij de molen te koop aan. In logement De Zwaan
werd het beschreven voor de, volgens de advertentie, bijzonder geringe som
van f. 3556,-. (9)
De verkoop werd ingehouden en het bedrijf op de oude voet voortgezet.

Hervormde kerk met korenmolen omstreeks
1850. Aquarel van Johan Adolph Rust (Amsterdam, 1818-1915).
Collectie P.J. Tichelaar, Makkum.

De hoog boven de bebouwing uitstekende molen was kwetsbaar bij storm. De
orkaankracht die gepaard ging met de stormvloed van december 1862 werd
zonder schade doorstaan, over de vergelijkbare storm in januari 1863 verscheen het volgende bericht:
23 jan. 1863: De storm van gisteren heeft niet veel schade aan onze zeeweringen toegebragt; daarentegen werden de roeden met den kap van
den korenmolen afgeslagen en aan het binnenwerk groote nadelen toegebragt. Ook is eene ongehuwde vrouw van ruim 30 jaren, vermoedelijk
door den sterken wind, in het water geraakt en verdronken.

Van de vier kinderen uit het huwelijk van Jantje Sluiter en Hendrik Ewoldt
maakte grootmoeder Lijsbeth de geboorte van de naar haar vernoemde Lijsbeth (*1860) en van kleinzoon Pieter (* 1862) nog mee.
Na haar dood in 1862, waarin ze overigens steeds als korenmolenaarse te
boek stond, werden nog Lambertus (*1863 =1867) en Charlotte (*1865) geboren.
Alle kinderen kwamen in Makkum ter wereld behalve de jongste dochter Charlotte, zij zag op 16 oktober 1865 in Groningen het levenslicht. Vader Hendrik
was toen al overleden (=Amsterdam, 16 maart 1865).
Het voortbestaan van de molen was weer in gevaar.
19
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Tjebbe Jans Ploeg

In 1866 hertrouwd Jantje Sluiter met Tjebbe Jans Ploeg. Hij was geboren in
Leek (1838) en werd door dit huwelijk de nieuwe korenmolenaar. In naam althans, want evenals bij Jantje’s moeder het geval was, bleef het eigendomsrecht van de molen op naam staan van de familie Sluiter c.s.
Uit het huwelijk van Jantje en Tjebbe werd in zowel 1868 als 1869 een zoon geboren die de naam Lambertus kreeg, beiden stierven in hun eerste levensjaar.
Daarna volgde in 1871 Sietze, hij werd slechts drie maanden oud. In 1872 zag
weer een Sietze het levenslicht, in 1875 gevolgd door de tweeling Jan en Lambertus.

In 1872 plaatste Tjebbe Ploeg de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant: Molenaar T. Ploeg vraagt een ongehuwde Rogmolenaarsknecht tevens
het Weitmalen grondig verstaande, kan dadelijk, of op 12 November, werk bekomen.

Daarna komen we een aantal jaren geen berichten tegen tot in 1880 de volgende annonce verscheen: Bij gesloten briefjes te huur voor de tijd van 3 of 5
jaar, in te gaan 12 mei 1880: De zeer beklante Rog- en Pelmolen, De Windlust,
staande te Makkum. De losse goederen over te nemen op tauxatie.

Opmetingstekeningen gemaakt in 1944 door
het Nederlands Museum voor Volkskunde
(Openluchtmuseum te Arnhem) met als doel
documentatie te verzamelen voor een eventueel op te richten Zuiderzeemuseum. In 1944
was de woning bewoond door visser Bauke
van Kalsbeek (WON 25). Ten onrechte werd
het huisje aangezien als een typisch voorbeeld
van een visserswoning, mede ingegeven door
de prominente plaats van de rokerston.

Huurder van molen werd Ulbe Klazes Buwalda (*Ternaard 1844). Met vrouw
en zes kinderen kwam hij in 1880 van Franeker en betrok de bij de molen behorende woning. De familie Ploeg verhuisde naar een huis iets verder op in
de Kerkeburen.

De voormalige molenaarswoning in de Kerkeburen. ‘’Waar vriend en vijand samen weiden.
Aan de Molenpolle te Makkum’’, aldus het bijschrift in Fan Fryske Groun uit omstreeks
1935. De naam Ít Heuveltsje’ dankt de woning
aan het feit dat rondom de Makkumer terp
werd afgegraven terwijl het molenaarshuis en
de molen zelf lang op de oorspronkelijke
hoogte bleven staan.

22 juni 1881: De kermis is dit jaar weer afgelopen. De dag van gisteren werd
besteed tot het houden van volksvermakelijkheden, zoals mastklimmen, lopen
met hindernissen, zaklopen enz., die in de beste orde verliepen en waarbij
verschillende personen prijzen behaalden.
Minder goed had het kunnen aflopen met het op dezelfde dag voorgevallene
bij de rogmolen. Terwijl deze bedaard maalde, viel opeens een der wieken
naar beneden en kwam, verwonderlijk genoeg, juist terecht tussen het daar
langs gelegen voetpad en een daarbij staande arbeiderswoning. Was de wind
enigszins anders geweest dan had dit mensenlevens kunnen kosten.

Het bericht besluit met: Een geval als dit is gewis eene goede les om, voor
zoovere die niet bestaan, reglementaire bepalingen te maken, om zoodanige
fabrieken niet anders te plaatsen dan op gepasten afstand van huizen, openbare wegen en voetpaden.
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De molen werd niet veel later hersteld. In de Leeuwarder Courant van 4 juli
1881 kwam de volgende advertentie: Aanbesteding van eenige vernieuwingen
en herstellingen aan den Rog- en Pelmolen te Makkum. Het bestek ligt ter inzage in de Prins te Makkum, terwijl de briefjes moeten worden ingeleverd bij
notaris Ledeboer te Makkum.
Kennelijk raakte de woning dusdanig beschadigd dat Buwalda meteen na het
voorval moest verhuizen. Gedurende de laatste vier jaren van zijn vijf-jarig
huurcontract bleef het huis onbewoond. In 1885 werd de huur beëindigd en
kwam eigenaar Tjebbe Ploeg weer in de (herstelde?) woning en op de molen.
Vijf jaar later, in 1890, verkopen Tjebbe en Jantje de molen en erf aan de Makkumer kooplieden Pier Scholtes de Boer en Age Jans Salverda. Beide kooplieden hielden de molen nog een aantal jaren draaiende en ontplooiden
tegelijkertijd allerlei activiteiten op en rond het molenterrein zoals in 1894
(aankoop aangrenzend weiland) en in 1896 (bouw dubbele woning op een
deel van het molenterrein). In 1899 besloten zij tot sloop van de korenmolen
en werd de bijbehorende grond in verschillende stukken opgedeeld en afzonderlijk verkocht (10)
Tjebbe Jans Ploeg en echtgenote Jantje Sluiter bleven in Makkum wonen,

De opgang naar de Makkumerterp vanuit het zuiden. Het blokje woningen en de schuur zijn vermoedelijk te danken aan de opgedeelde verkoop van het voormalige molenterrein.

Tjebbe overleed in 1917, Jantje was hem in 1916 voorgegaan.
Zoon Sietze Tjebbes Ploeg (*1872) hield het molenaarsvak in ere. Vanaf 1890
was hij in opleiding tot molenaar in achtereenvolgens Dokkum, Geldermalsen,
Oldehove (Gr.), Drachten, Rhenen, Harlingen, Beemster, Joure en Kuinre. In
1902 kreeg hij, net even terug in geboorteplaats Makkum, van de firma Dros
& Co. de aanstelling tot molenaar op "De Traanroeier" in Oudeschild op Texel.
Dit was een voormalige Zaanse pelmolen, gebouwd omstreeks 1727 en in 1902
op het eiland herbouwd. De molen werd ingericht voor het verwerken van
koren met drie koppels maalstenen en een inrichting om voederkoeken te breken. Na Ploeg's periode werd de molen ingezet tot opwekking van elektriciteit
voor een deel van het eiland, het zou nimmer een succes worden, de molen
bleef echter wel behouden en is tot op heden te bezichtigen.

Naschrift

Hoewel veel niet is achterhaald weten we dat de laatste korenmolen in de
Kerkeburen niet brandend ten onder is gegaan, zoals werd gesuggereerd.
Ook de mogelijke verplaatsing naar Balkbrug is volgens kenners ter plaatse
onmogelijk. Deze korenmolen raakte in 1882 tijdens een onweer in brand en
werd herbouwd met een molen afkomstig uit Deventer (de Drie Gebroeders).
21
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Jan van der Linde

In 1979 plaatste het blad Frysk en Frij een ingezonden stukje van Jan van der
Linde. De Makkumer schipper/loods verhaalde over de Rogmolen. 'De molen
stond hoog op de terp in de bocht van de Kerkeburen. Die terp is later afgegraven door de Eekma's van Koudum, daardoor bleef het molenhuis, dat achter
de molen stond op een hoogte staan en heet nu nog It Heuveltsje. Tsjibbe van
der Ploeg was er molenaar en ik geloof dat hij ook de eigenaar was. Hij
woonde op de Pruikmakershoek, nu nr. 16' (Dit blijkt niet uit de bevolkingsregisters, weliswaar verhuisde Ploeg een aantal keren, maar dat was steeds binnen wijk C, dat omvatte de westzijde van de Kerkstraat en Buren tot aan de
zeedijk plus de Kerkeburen en omgeving).
'Omstreeks 1890 raakte de molen in een winderige nacht in brand. Vermoedelijk door het warmdraaien van de eikenhouten as en met draaiende
wieken ging het ten onder. De molen werd weer opgebouwd en was nog een
tijd in bedrijf daarna is hij verkocht en afgebroken, maar weer opgebouwd bij
Balkbrug aan de Dedemsvaart en daar staat hij nu nog'.

Jan van der Linde

In het archief van Ald Makkum is over deze gebeurtenis de aantekening uit
een mondeling verslag van Van der Linde: "As ik my myn heit troch de
Dedemsvaart foer wiisde der altyd nei de moune en sei dan: Dat is ús
Makkumer moune".

In de zomer van 1995 reed ondergetekende langs Balkbrug, zag een molen
tussen de maïsvelden staan en besloot ter plaatse onderzoek te doen.
Ploeterend door het veld, alsnog excuses voor eventuele aangerichtte schade,
trof ik een Balkbrugse die de hond uitliet. In het geheel niet verbaasd, toen
plotseling iemand uit het maïs opdook, wees ze naar een blokje woningen aan
het einde van het dorp. In het hoekhuis woonde de molenaar die op deze
zondagmiddag in zijn hemd in de tuin zat en genoot van een goed glas bier.
Al snel bleek dat van enige connectie met Makkum geen sprake kon zijn. Herbouw in Balkbrug was uitgesloten, zo wees de historie van deze molen uit. Het
onlangs ontdekte jaar van sloop: 1899, had toen meteen duidelijkheid kunnen
verschaffen.
Gelukkig waren er genoeg andere molens waar over gesproken kon worden.
Enthousiast vertelde de molenaar dat wanneer hij vroeger in het noorden van
het land was en richting Afsluitdijk reed hij altijd met bewondering naar de
grote molen bij Schraard keek. Deze werd "de Wolkenkrabber" genoemd al
sprak men in Schraard van "Greate Pier". De molen stond aan de Schraardervaart tussen het dorp en Makkumermeerpolder.

Waterschap De Weeren

windwatermolen “de Wolkenkrabber’’

windwatermolen “de Weeren’’
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De Wolkenkrabber maakte deel uit van het waterschap De Weeren dat in 1918
op initiatief van notaris S. van der Burg uit Makkum werd opgericht. De
bestaande (kleine) windwatermolens werden verkocht, behalve molen "de Eenhoorn", deze stond schuin tegenover de huidige Cornwerdermolen aan de
Cornwerdervaart. Twee nieuwe molens werden aangekocht: een voormalige,
in 1903 gebouwde poldermolen van het Noord-Hollandse heemraadschap De
Buikslotermeer en een uit Joure afkomstige korenmolen, daterende uit 1866.
De nieuwe molens noemde men respectievelijk "de Wolkenkrabber" en "de
Weeren". In 1924 brandde "de Eenhoorn" af en werd op dezelfde plaats een
elektrisch gemaal gebouwd. De molen "de Wolkenkrabber" werd in 1950 afgebroken. Op dezelfde plaats werd ook hier een elektrisch gemaal geplaatst.

Het jaar daarop werd ook molen "de Weeren" afgebroken. Deze stond op de
hoek van de Melkvaart en Het Nauw op Makkumer grondgebied. Vooral de
sloop van "de Wolkenkrabber" deed veel stof opwaaien: de Friese Molencommissie deed vergeefs haar best om de molen, een in Friesland verder niet
voorkomende 'binnenkruier', te behouden. In 1976 werd het waterschap De
Weeren opgeheven en gingen rechten, plichten, schulden en bezittingen over
naar het nieuw opgerichte waterschap "it Marnelân".
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Noten:

(1). Als voorbeeld van het afzetgebied van de in
Makkum en elders in Friesland geproduceerde
bouwmaterialen verwijzen wij naar de z.g. uitlegplannen van de stad Amsterdam. In 1585,
1593 en 1612 werd daar besloten tot grootscheepse stadsuitbreiding en nogmaals in
1663. Opvallend is de gelijktijdige ontwikkeling
van Makkum en Amsterdam (al betrof het voornamelijk het buurtschap Statum). Hoewel de locatie tussentijds een keer werd gewijzigd, was
in de stad Amsterdam tot in de tweede helft van
de 18e eeuw de ’Vriesche kalk- en steenmarkt’
gevestigd. Bovendien speelde mee dat Amsterdam al sinds 1536 geen kalkovens meer in zijn
omgeving dulde: ”Om den grooten vuylen
damp, die daervan over de stadt quam”.
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Kadastrale kaart 1832: Op de hoek van Kerkstraat en Wijde Steeg de woning van Tabe
Borkus, behalve korenmolenaar ook kaarsenmaker. De kaarsenmakerij bevond zich in het
pand 1004. In 1006 was de mosterdmalerij van
Borkes.

(5). 1825.: Pier Dirks Alta, houtzaagmolenaar te
Makkum verzoekt tot verlof om steenen tot het
malen van Tarwe en Rogge in zijne molen te
mogen plaatsen (Tresoar).

(6) Hoewel men behoedzaam met dergelijke,
uit overlevering, bewaarde verhalen dient om te
gaan blijken ze vaak een kern van waarheid te
bevatten al worden soms tijdsbestek en locatie
verwisseld. Over een mogelijke brand zijn geen
gegevens te vinden. Niet in de beschikbare
(kranten)- archieven en ook niet in de verslagen van de Makkumer brandweer, over de
jaren 1824-1943.
(7). 1843: Iemand het ROG-WEIT- EN PELMALEN grondig verstaande, van goede getuigschriften voorzien, ongehuwd en van
Protestantsche Godsdienst, dadelijk eene
dienst begeerende, adressere zich in persoon
of met franco brieven bij L. SLUITER, Korenen Pelmolenaar te Makkum (LC).

S

Detail van een kaart uit 1659 met betrekking tot de
onderhoudsplichtigen van de Vijfdelen Zeedijken
Binnen en Buitendijks. Makkum van zee uit gezien
met beide sluizen (S) en walmende kalkovens
langs de Groote Zijlroede.

ook D.J. Renkema genoemd, hij zou in 1823
betrokken zijn geweest bij de oprichting van
een korenmolen te Makkum, hiervoor is geen
bevestiging gevonden.
T.J. Borkes werd geboren in Drachten als zoon
van Johannes Rinzes Borkes en Baukjen
Tabes Lelieveld. Hij overleed op 12-10-1850 te
Makkum op 61-jarige leeftijd.

(2). 1762: HANS WILLEM WIARDA Secretaris
van Wonferadeel zal op Maandagen den 17 en
24 May fampt 1 Juny 1762 de Klok 1 Uur na
Noen, ten huize van AALTJE JANS Hospita in
de Zwaan tot Makkum, by de 2fte, 2de Zitdagen fampt Provifionele Palmflag, by Strykgeld
verkopen: Een Zeftiende Part van een fchoone
ROGMOLEN in de Kerkebuuren te Mackum,
voorzien met Rog en Weytfeenen, Woonhuis,
Hieminge, Hooyzolder, Peerd en Peerdeftalling,
by de gefamentlyke Eygenaren, door knegts
gebruikt wordende, zynde de geheele Molen
bezwaard met 26 G-gls, Jaarlykze Grondpagt
aan Mefrouw Camftra.

1787: De Burgemeester Cornelis van den
Burgh te Bolsward, zal op Maandag den 14
May 1878 bij de 1ste Zitdag, en Dingsdagen
den 22 en 29 dito by de 2de Zitdag, en Provifioneele Palmslag, telkens de Klok 1 Uur na
Noen, ten huize van Jelle Anne van Gunst, Caftilein in de Prins te Makkum, by Strykgeld Verkoopen: De Geregte 3 32ste parten in een
Heerlyke en welbeklante ROGMOLEN aldaar,
met deszelfs Huizinge, grote Hieminge en
Steede cum omnibus annexis, by de meede Eigenaar Eeltje Durks als Molenaar wordende
bewoond en bemaalen &c. voor een Jaarlyks
Loon a 400 Caroli Guldens, zynde belast met
36 Caroli Gls, Eeuwige Rente, aan Mevrouw
Camftra Erven, dog daar en tegens bevoorregt
met f 4 Car.gls Jaarlykse Grondpagt van 's
Lands Chargers huis.

(3). 1814: Proces-verbaal van Beëdiging van
Johannes van Hes als Rogmolenaar te Makkum (GAW 490-13)

(4). 1822: Tabe Johannes Borkes te Makkum
heeft aldaar opgerigt een Molen ter maling van
Tarwe en Rogge (Tresoar).
In correspondentie met molenkenners wordt
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1844: Iemand het ROG-WEIT- EN PELMALEN
grondig verstaande, liefst ongehuwd, kan dadelijk eene dienst bekomen bij L. SLUITER, Pelen Korenmolenaar te Makkum. Brieven franco
(LC).
(8). Ewoldt of Ewold, in de bevolkingsregister
van de gemeente Wonseradeel komen beide
schrijfwijzen voor.

(9).1861: Mr. De Carpentier, notaris te Koudum,
zal, mede ten verzoeke van den Heer Verwer,
candidaat notaris te Makkum, veilen en verkoopen: Eene zeer beklante, wel ter nering
staande en goed onderhouden Rog-, weit- en
pelmolen, met de daartoe behoorende goederen en gereedschappen, genaamd WINDLUST,
staande en gelegen in de Kerkeburen te Makkum en ten kadaster dier gemeente bekend in
sectie A nos. 1459, 1460 en 850, geheel groot
17 roede 40 el. In eigendom en gebruik bij de
weduwe L. Sluiter en kinderen aldaar. De beschrijving zal geschieden op 23 februari 1861 in
de Zwaan, en de toewijzing op den 9 maart
daaraanvolgende in de Prins, beide te Makkum, en telkens dez namiddags te 3 uur.
(10). Op 1 april 1898 dienen Salverda en de
Boer het verzoek in tot het afgraven van de
percelen 1459, 2709 een 2758. Om het terrein
geschikt te maken voor bebouwing (GAW 182).
Bronnen:

Gemeentearchief Wûnseradiel.
Digitaal Achief Leeuwarder Courant.
Archief st. Ald Makkum

Met dank aan Popke Timmermans, Heerenveen voor zijn eerdere inspanningen en correspondentie met landelijke molenkenners.

O. Gielstra, sept. 2009
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