Papiermolen ”Het Springend Hart”

Aanzicht papiermolen met molenaarshuis / kantoor, bijgebouwen en droogschuur (fotonr. 1250)

De gekozen naam van deze grote industriemolen had niets van doen met
de fysieke gemoedstoestand van de
stichter, hoewel het een kostbare en
uiterst risicovolle aangelegenheid was
om een dergelijke ’fabricque’ te
stichtten. De naam is ontleend aan het
springende hert dat toen het wapen
van Makkum en de grietenij Wonseradeel sierde. Pas later kreeg de Vlecke
haar eigen onderscheidende wapen:
de zeemeermin, die in de ene hand
een kalkoven torst en in de andere een
schelpvissersschip, en hiermee beter
de verworven welvaart symboliseerde.

In 1767 bevindt zich onder de stukken
voor de Ordinars Landdag als no. 67
een request van Jan Ymes Tichelaar in
Comp. te Makkum. Hierin geeft hij te
kennen dat:
’mijne supplicanten wel genegen zouden zijn een of meer papiermolens in
deese provintie te stigten en dus die
fabryck ook alhier te excereren dog
terwijl bevreest zijn dat zij in dat werk
hettwelk niet dan met zeer swaare
kosten in train zullen konnen brengen,
door anderen zullen worden geturbeert
welke met diergelijke molens meede op
te rigten de suppicianten zouden kunnen ruineren’.

Kortom Tichelaar verzoekt het alleenrecht en daarmee bescherming voor
de papierfabricage in Friesland. Na
behandeling in het Mindergetal kwam
de zaak in de Staten, deze besliste op
12 maart 1767 het gevraagde octrooi te
verlenen met een alleenrecht voor vijftien jaar.

De eerste en enige papiermolen van
Friesland kwam het jaar daarop gereed. Het verlenen van een dergelijk
langdurig privilegie voor de uitoefening van het ambacht, wijkt sterk
af van de denkbeelden die elders in de

Republiek op dat gebied bestonden.
Het papiermaken floreerde daar al
twee eeuwen lang in talrijke plaatsen.
Daar werden de initiatiefnemers, toen
de papiernijverheid nog geheel onbekend was, in hun eerste jaren gesteund met meestal vrij kort geldende
privileges. Ook daardoor kreeg de
papierindustrie de kans zich te
ontwikkelen.
In Friesland was door het verleende
privilegie tot 1782 alle concurentie
onmogelijk, en daarna was, door
economische ontwikkelingen, de
gunstige tijd voorbij.
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Detail kadastrale kaart 1886
1. papiermolen
2. blok bedrijfswoningen
3. houtzaagmolen ‘’De Eendracht”

Yebe Dirks

Bouwer van de Makkumer papiermolen
was vermoedelijk timmerman Yebe
Dirks, die in 1764, tot volle tevredenheid, de oliemolen voor de familie
Kingma had gebouwd. Evenals deze
molen kwam het staan aan de Kleine
Zijlroede. Dichtbij de Makkumer Meer
en op grondgebied van, het zuidelijk
van Makkum gelegen dorpje, Idsegahuizim (Skuzum).

Detail Schotanuskaart 1718

De molen werd naar Zaans voorbeeld
ingericht met maal- en roerbakken
(hollanders), een kapperij, persen, een
pleistermolen (gladrollen), en werkte in
latere tijd met niet minder dan vier
schepkuipen.
De locatie was gekozen om het voor
deze industrie onontbeerlijke schone
water, en dat was volop aanwezig door
de nabijheid van de Makkumer Meer.
De natuurlijke waterloop de Kleine Zijlroede zorgde via de Achlumerzijl voor
de afvoer van het overollige water uit
de Makkumer-, Parregaster-, en Workumermeren.
Bij de molen hoorde een lange droogschuur (100 m.), waarin de geschepte
papiervelen op lijnen werden gedroogd. Het was een arbeidsintensief
bedrijf en voor het personeel werd een
blok bedrijfswoningen (8 eenkamerwoningen) gebouwd. Deze kwamen te
staan in de bocht van de Kleine Zijlroede, halverwege de Papiermolen en
de oliemolen van Kingma.

De investering, vereist voor een dergelijke ’fabryck’, was ook voor die tijd
zeer hoog. Er worden bedragen genoemd tussen de 70.000 en 90.000 gulden!

Voor de financiering en bedrijfsvorm
werd daarom gekozen om dit te doen
’in reederij’, dat wil zeggen dat het eigendom werd verdeeld in parten. Een
voor Makkum niet ongebruikelijke
financieringsmethode, en veelvuldig
toegepast in de scheepvaart. Om de
risico’s te spreiden nam men liever
aandelen in verschillende schepen dat
één schip volledig zelf te financieren.
Oprichter Jan Ymes Tichelaar was
eigenaar voor 1/5 part. De andere
eigenaren waren: de weduwe Hans W.
Wiarda 1/5 (in leven secr. van de
Grietenij Wonseradeel), Reinder Buwalda (1/5). De resterende 2/5 werd
gefinancieerd door: Wilco H.T.C. thoe
Schwartzenberg, wed. J.C.H. de Wolfelingen, vrouwe F.B. thoe Schwartzenberg en de wed. A. Lycklema à
Nijeholt.(1)

Aan het voorhuis van de papiermolen
is duidelijk te zien dat het naar Zaans
voorbeeld is gebouwd.
Jan Ymes Tichelaar, de officiële oprichter van de molen, was een ongehuwde
broer van aardewerkfabriekant Pieter
Ymes Tichelaar (1727-1808). Dit verklaarde de aanwezigheid van tegeltableaus in de molenaarswoning.

De molen van de Skuzmer kant gezien, duidelijk zichtbaar het losstaande molenhuis met kantoor en
de lange droogschuur.

Enige bekende foto van het tableau / haardstuk.
Met afbeelding van molen, woning en bedrijfsruimten, maar ook dit rijm:
“Uit afgesleten linnen doeken,
Hier te koopen, daar te zoeken,
Gewasschen en tot papgebracht,
Maak ik papier zo waard geacht
Anno 1668”

In het Amsterdamse kantoor van de papierfabrikant Van Gelder en Zonen aan het Singel
bevond zich een tegeltableau dat veel lijkt op
dat uit Makkum, met hetzelfde rijmpje, maar dan
gedateerd 1769.

Papierkwaliteit

De Makkumer molen procuceerde voornamelijk z.g ’grauw- of bastaardpapier’. Vermoedelijk had dit te maken
met de waterkwaliteit. De Makkumermeer bestond grotendeels uit een veenhoudend bodem. In tegenstelling tot de
papiermolens op b.v. de Veluwe die gebruik maakten van beekwater, dat veel
schoner was.
Voor het maken wit papier werd later
bij de molen een speciaal waterbekken
aangelegd dat gevoed werd door een
wel. Dit bekken lag naast de molenaarswoning en liep door tot achter de
molen. De kwaliteit van het witte
(druk)papier verbeterde hierdoor, al
bleef het extra zorg kosten. Belangrijke
afnemer was de tabaksindustrie.
Zij gebruikten het grijs-blauwe papier
in eerste instantie als uitstallingsondergrond en voor de balenverpakking.
Later werd een dunnere soort toegepast voor de stuksverpakkingen van de
tabak. De overheersende kleur blauw
heeft alles te maken met de meest
voorkomende kleuren van de gebruikte
lompen. Het verklaart de nog steeds
veel voorkomende blauwe kleur van
b.v. shagverpakkingen.
Als op 3 juni 1799 Jan Ymes Tichelaar
komt te overlijden, wordt zijn 1/5 aandeel deel in de boedelinventaris getaxeerd op f. 4.400,-; het gehele bedrijf
inclusief het bedrijfskapitaal werd toen
dus op f. 22.000,- geschat. Een forse
waardevermindering ten opzichte van
de stichtingskosten. Jan Ymes was
overigens de laatste van de oorspronkelijke investeerders. Aandelen
waren tussentijds verkocht of door
vererving her en der verspreid geraakt.

Tichelaar’s neef Jelmer P. Tichelaar
werd door de eigenaars belast met de
verkoping van het bedrijf.
Op 18 december 1800 verscheen in de
Oprechte Haarlemsche Courant de
volgende advertentie:

Op den 19 January, 1801, zal te Makkum, in de Zwaan publiek gepresenteerd worden te verkoopen, en den 9
February daaraanvolgend de finaale
Palmslag worden gegeven:
Van de Graauw-Papier-Wind-Moolen,
het Springend Hert genamd, met de
Woon- en Knechts-Huizingen, Droogschuur en Pakhuizen, en een stuk Weiland, daarbij liggende, alles staande
en gelegen by en in de Vlekke Makkum, zeer garyflyk aan het Water, en
zynde deeze eenige PapierMolen in
Friesland.
De conditiën van Verkooping kunnen
na den 20 December 1800 worden gezien, te Leeuwarden by Mr. Simon
Cocq, en den Notaris Petrus Miedema,
en te Makkum by den koopman Jelmer
P. Tichelaar, die ook aan de Gegadigden de noodige aanwyzing van alles
zal laaten doen.

Anne Lieuwes Buma

De molen bracht ter veiling f. 12.475 op,
in twee termijnen te betalen, en f. 600
voor het losse gereedschap. Andere
goederen en het huis werden tegen
taxatie overgenomen. Deze koopprijs,
exclusief bedrijfskapitaal en voorraden, mag in verhouding met de eerdere taxatieprijs van f 22.000 goed
genoemd worden.

Kopers werd het echtpaar Anne Lieuwes Buma en Trijnje Sytzes Ykema,
toen nog wonende te Workum. Het
echtpaar verhuisde echter spoedig
naar Makkum.

Anne Lieuwes werd op 27 februari 1758
in Hommerts geboren. Als koopvaardijkapitein van het galjootschip ’De Vigilante’ verwierf hij in korte tijd zijn
kapitaal. Bovendien was zijn vrouw
Trijntje zeer welgesteld en bezat uitgestrekte landerijen, vooral in de omgeving van Woudsend.

Naar de reden van aankoop kunnen
we slechts gissen; als Buma de papiermolen als een goede geldbelegging
zag, heeft hij zich danig vergist.
De Napoleontische periode bracht de
gehele economie een zware slag toe
en daarna zorgde de buitenlandse
concurrentie voor de definitieve ondergang van vele molens.
Het geïmporteerde papier werd veel
goedkoper geproduceerd en was over
het algemeen ook nog beter van kwaliteit.

Uit de enquête naar de toestand van
de nijverheid van 1811-1812 wordt voor
de Makkumer papiermolen een normaal lompenverbruik genoemd van
100.000 kg. Nu is dat echter gedaald
tot 70.000 kg. De vier kuipen produceerden samen 5200 riem (verpakkingseenheid) papier per jaar, toen was dat nog
maar 3200 riem.

Er werd toen wit drukpapier, blauw
voor de tabaksindustrie en grijs kardoes gemaakt, in acht verschillende
formaten en gewichten. Een specialiteit
van deze molen was het ‘huidpapier’ –
in Westzaan wordt dit nog steeds in de
museummolen ”De Schoolmeester”
vervaardigd. Dit papier werd o.m. gebruikt bij de bouw van de kofschepen
waar het tussen de huiddelen en het
koperbeslag werd aangebracht.
Kapitein Buma moet althans op dit terrein veel praktische kennis hebben
gehad!
De prijzen liepen van 32 centimes per
kg. voor het goedkoopste pakpapier tot
84 centimes per kg. voor het witte drukpapier. Het afzetgebied bestond hoofdzakelijk uit de noordelijke
Nederlanden, hier vandaan betrok
men ook de grondstoffen.

De 31 werklieden verdienden zeer uiteenlopende lonen; in toenmalige
Franse francs (1 gulden = fr. 2,10) was
dit per dag:
Papierschepper
2,94
Hollandermaler
2,52
Stofmengen, ophangen, inpakken 2,10
Lompen scheuren
1,89
Vilten wassen
0,84
Jongens vanaf 9 jaar
0,63

±1900: Op voorgrond de oliemolen van Kingma,
links de papermolen en rechts de daarbij behorende bedrijfswoningen.

Personeel

In 1819 daalde, volgens de provinciale
opgave der fabrieken, het aantal arbeiders van 31 tot 23. De molenaar verdiende toen f 5 per week, de overigen
niet meer dan f. 0,25 tot 0,65 per dag.
Deze lonen waren, zeker vergeleken
met andere plaatsen, aan de lage
kant.
Anne Lieuwes Buma overleed 6 mei
1833 en zijn vrouw op 25 juli 1837. Van
hun kinderen en erfgenamen Lieuwe,
Sytze, Johannes en Sybertje is vooral
de oudste Lieuwe Annes Buma bekend
geworden. Reeds op 20-jarige leeftijd
kon hij zich doctor in de letteren en
wijsbegeerte noemen. Zijn ruime
bibliotheek met klassieken was tot ver
buiten de grenzen beroemd.
Het omvangrijke familievermogen
werd beheerd door de broers Sytze en
Johannes, waarbij Johannes belast
werd met het beheer van de papiermolen. De familie heeft Het Springend
Hert nog lang, tot 1859, in eigendom
gehouden. Het bedrijf kende de nodige
ups-en downs, en het personeelsbestand wisselde nogal eens.

Uit 1838 is een lijstje namen bekend:

Jurjen Simons Postma
Jacob Sijbrens Boxhoorn
Hendrik Pieters van der Meulen
Okke Eeltjes van der Sluis
Schelte Klazes Polle
Cornelis Hendriks Amels
Tientz Dooitzes Dijkstra
Harlijng Cornelis Haringa
Gadse Pieters de Moed

Dit betreft enkel de volwassen manlijke
werknemers. Vooral het lompenscheuren werd door vrouwen en kinderen
verricht. Vaak gerecruteerd uit het Algemeen Arm- en weeshuis. Een uiterst

Drie van de 4 industriemolens aan de Kleine
Zijlroede. gezien van de Zuiderzeedijk, v.l.n.r.
Oliemolen ‘’Het Fortuin uit Zee” (1764-1931),
Papiermolen ‘’Het Springend Hart” (1768-1910)
en houtzaagmolen ‘’De Eendracht” (1777-1917).

stoffig, en smerig werk, niet alleen door
de stank, de ongewassen kleding lag
vaak wekenlang opgeslagen, maar
vooral door de luizen in de gebruikte
lompen.
Toen de papiermolen in 1859 werd verkocht, werkten er 18 arbeiders, die tussen de f 3 en f 7 per week verdienden.
Landelijk gezien was de molen misschien geen belangrijk bedrijf meer,
plaatselijk was ze zeker nog een factor
van betekenis. In 1860 telde Makkum,
behalve de genoemde papiermolen,
nog slechts 1 oliemolen, 2 houtzaagmolens, 2 kalkbranderijen, 5 dakpannenfabrieken, 1 plateelbakkerij, 1
touwslagerij en een paar kleine
scheepstimmerwerven. Met zijn 18 man
personeel zorgde de papiermolen voor
10% van de plaatselijke werkgelegenheid in de industrie, evenveel als bijvoorbeeld de, nog bestaande,
plateelbakkerij van Tichelaar.

De op leeftijd geraakte gebroeders
Sytze en Johannes Buma verkochten de
molen aan Into Nauta Andrea. Niet
lang daarna overleden beiden, evenals hun enige zuster. Dr. Lieuwe Annes
Buma, de oudste van de vier kinderen
van Anne Buma, die overigens allen
ongehuwd bleven, was de langst levende. Toen hij in 1876 overleed in het
statige ’Sloterdijckhuis’, moet men een
kwart miljoen guldens aan baar geld
hebben gevonden. Het verhaal wil dat
er kruiwagens aan te pas kwamen om
het naar buiten te slepen.
Zijn bibliotheek liet hij na aan de provincie Friesland, de huidige Buma-bibliotheek in Leeuwarden. Friesland
heeft echter meer te danken aan deze
geleerde: hij liet ook vele legaten en
studiebeurzen na, alsmede een aantal
landbouwprijsvragen.

Into Nauta Andrea

Toen de Leeuwarder papierhandelaar
zijn nieuwe eigendom betrad werkte
men daar nog slechts met twee kuipen
en was onderhoud aan bedrijf en gebouwen jarenlang verwaarloosd.

Het logo van Vermeulen Papierfabriek Leeuwarden is gebasseerd op de Makkumer papiermolen ‘’Het Springend Hert”

Nauta Andrea, geboren op 20 juli 1808
en overleden in januari 1887 te Leeuwarden, woonde en hield zaak aan de
Tuinen (nu nr. 47). Op het dak van het
pand stond tot voor enige jaren nog
steeds een windvaan met een springend hert. De papierhandelaar werd in
zijn zaak geassisteerd door zijn twee
zoons. De oudste, Christiaan Johannes
Nauta Andrea, geboren te Leeuwarden
op 12 september 1836 en te Rotterdam
overleden op 13 augustus, vestigde
zich na de koop in 1859 meteen te
Makkum. Zijn vrouw Geziena Diephuis
overleed daar op 31 augustus 1870.

Brand

Korte historie papiermakerij

De papiermakerij heeft een lange historie. In
ons land werden de eerste serie papiermolens
in 1586 gesticht te Dordrecht en Alkmaar.
Daarna werd de Veluwe een centrum van
papierfabricage. De beekjes op de Veluwe leverden zowel water als waterkracht, de voorwaarden voor de fabricage.
Omstreeks 1740 waren er in de Zaanstreek
tussen de 30 en 40 papiermolens.
Op de Veluwe werd de papiernijverheid overwegend uitgeoefend in kleine bedrijven: 5 tot 6
personen, vaak uit één gezin.
In de Zaanstreek waren de bedrijven groot, met
20 tot 30 arbeiders voor de pakpapiermolens en
50 of meer voor de wit-papiersoorten. Uit alles
blijkt dat dit laatste ook de oorspronkelijke opzet
voor de Makkumer molen was. De molen werd
naar Zaans voorbeeld opgericht. Was op de
Veluwe het water de krachtbron, in de Zaanstreek en in Makkum was het de wind.

De beweging van de wieken werd overgebracht
op zware vijzels met ijzeren ribbels of pennen
waarmee in een trog de in water gedrenkte
lompen werden vervezeld. Zo ontstond de
’pepierstof’, waaruit met een zeef van kopergaas, de schepvorm’het papier werd geschept.
Dat was het werk van de papierschepper; zijn
helper, de koetser, nam dan de zeef, zonder
de rand, van hem over en keerde het kopergaas
om, zodat het vochtige blad op het met vilt
beklede koetsblok kwam te liggen. Om en om
(vilt en papier) werden zo stapels van 125 vellen
gemaakt. Hieruit werd het overtollige water
geperst. Na een tweede persing werden de vellen over lijnen gehangen in de droogschuur.
Om het papier schrijfbaar te maken werd het
dan nog ondergedompeld in oppervlaktelijm
en geglansd tussen pletrollen.

Door onbekende oorzaak is op 24 december 1863 brand uitgebroken in de
droogschuur van de molen. De schuur
brandde vrijwel geheel af en ook de
molen zelf liep schade op.
De verzekering keerde f 4.200 uit en bij
de herbouw van de droogschuur werd
deze tot 4/5 van de oorspronkelijke
lengte ingekort.

Nauta Andrea poogde constant de
molen nieuw leven in te blazen en de
arbeidsomstandigheden te verbeteren.
De knechtswoningen aan de papiermolenstreek werden aangepast door
het blokje van 8 eenkamerwoningen te
verbouwen tot 4 woningen met meerdere vertrekken.
Omstreeks 1880 kwam er een bedrijfstak bij; een zakkenplakkerij – in de
volksmond ‘it Pûdefabryk’.

In 1871 werkten er in het gehele bedrijf:
11 mannen, 5 vrouwen, een jongen en
een meisje. In 1890 waren dit: 9 mannen, 4 vrouwen en een jongen.
In 1899: 8 arbeiders, waaronder 3 kinderen en dit aantal zakte in de jaren
daarna tot 5 man.
De arbeiders, en niet alleen op de
molen maar ook bij de panwerken,
werkten destijds 14 uur per dag.
’s Morgens om 4 uur werd begonnen
en men verdiende circa f 5,25 per
week. In het sterk verouderde bedrijf
werden toen alleen nog maar de grofste papiersoorten gemaakt. De afzetmogelijkheden hiervoor liepen echter
snel terug.

Na het overlijden van Christiaan Nauta
Andrea werd het bedrijf vanuit Leeuwarden bestuurd door zijn jongere
broer Into Nauta Andrea junior, die nu
leiding gaf aan het familiebedrijf.
Na diens dood draaide de papiermolen nog enige tijd maar werd in
1905 stopgezet.
In 1909 kocht Sijtze Vermeulen
Roelofszn. uit Leeuwarden de papiergroothandel van Nauta Andrea, en
werd daarmee ook eigenaar van de
Makkumer papiermolen.
Het is niet bekend of hij pogingen in
het werk heeft gesteld iets met het
complex te doen.

In 1911 verkocht Vermeulen Het Springend Hert voor afbraak aan de
Makkumer timmerman Jasper Teakes
van der Linde.
Het molengedeelte verkocht Van der
Linde naar Almelo waarmee de daar
kort tevoren afgebrande korenmolen
”De Hoop” weer kon worden herbouwd.

Sijtze Vermeulen

Vermeulen verkocht dan wel de papiermolen, hij behield het oprichtingsjaar
van de molen, en nog steeds staat trots
op het bedrijfspapier van Vermeulen
Verpakkingen BV te Leeuwarden als
oprichtingsjaar 1769 vermeld (al zou
dat eigenlijk 1768 moeten zijn).
Ook behield Vermeulen het oude handelsmerk, het springend hert, wapen
van Wonseradeel en Makkum, waar
Jan Ymes Tichelaar als eerste met de
papiermakerij begon.

Sijtze Vermeulen concentreerde zich in
Leeuwarden op de handel in papier en
nu wordt die traditie nog altijd voortgezet. Zelf papiermaken is er niet meer
bij, Vermeulen BV legt zich toe op het
leveren van verpakkingsmaterialen en
enveloppen aan detailhandel en industrie.
Vermeulen Verpakkingen is altijd een
familiebedrijf geweest. In 1996 is de
fakkel echter overgedragen aan de familie Van Santen. Anno 2008 probeert
de Van Santen de traditie van familiebedrijf voort te zetten. De volgende generatie “Van Santen” staat namelijk
klaar om het stokje over te nemen.
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