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Koren-en pelmolen

De longe Hendrik
Den Andel

In deze folder wordt u door de molen he en geleid en proberen wij u kort uit te leggen hoe de molen
werkt, yraagt u gerust de molenaar of molenaars in opleidingvoor meer uitleg.
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Eet type molen

De Jonge Hendrik rs een atfuhanr. Als u goed kijk ziet u dat de molen acht zijden heeft. Het onderste

deel van de molen is lan steen, het bovenste deel van hout. Het houten deel is bekleed met asfalt. Dit
qpe molen wordt een htuenkruiergenoemd. Dit betekent dat alleen het bovenste deel (de kap) draait als

de wieken op de wind worden gezet.

De Jonge Hendrik ts eer- koren- enpeltno&n. Dit houdt in dm de molen gerst kan pellen en granen kan

malen. 'Wanneer gerst van zijn schilletje wordt ontdaan, wordt gort verkr:epn.
Om te kunnen pellen en malen be staat de molen uit zeven lagpn (zolders) met elk een eigrn functie. In
deze handleidingworden al deze zolders beschreven.

De ge.rc/uedenis

De Jonge Hendrik is in LB75 gebouwd.

Op de plaats van De Jonge Hendrikhebben er twee

afgebrande voorgangers gestaan, gebouwd in 1852 en

1859, beide genaamd 'J.{oordermolen', ter
onderscheidingvan een andere molen nabij de kerk aan

de zuidkantvan het dotp, met de naam Zuidermolen;
dezebrandde in 1B7B af enwerdnietherbouwd.
Tijdens de bouw in 1875 was er in het molenhuis een

baby geboren met de nairm Hendrik, wat de huidige
molennaam verklaart.

Dezemolen heeftwoeger gefunctioneerd met drie
koppel maalstenen (waarvan er nog één re st) maar werd
vooral bekend als pelmolen: jarenlangwas Tiddo Muda
hier de mulder/pelder. In 1972 onderging de molen
een gïote restanratie, waarbij met name het zfuet

intensief gebruikte pelwerk grondig werd herzien en

deels vernieuwd.

In 2002 werd, vooruitlopend op verder herstel, de stellinggeheel vernieuwd. In oktober 2004 werd

begonnen met de restauratie.

In 2006 werd divers klein herstel verricht en in juli 2007 volgden een nieuwe binnenroede en l*9.
spruit. Op 22 septembe r 2007 werd de Jonge Hendrik feestelijk heropend.
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Eerste uer&eping
Beklimt u de eerste trap dan komt u op de bunlcer

zolden Er is ruimte yoor opslagvan $aan in de 2

bunkers.
Verder staan er nu 2 toestellen opgesteld. De
achterste is een zeefvoor mollebonen.
Yooraan suurt een lynkoekenb reker,waarin \Toeger

lijnkoeken vermalen werden die dienden als

krachwoer voor Yee.

Regane grond
De begane grond van de molen werd alleen gebruikt
yoor het opslaÍrr en het aan- en afvoeren yan spullen.
Zakken graanwerden (en worden) door luiken heen
omhooggetakeld. Tegenwoordig zijn er af en toe
exposities yan plaatselijke kunstenaaÍs te zien.

Tweede uerdteping

Dit is de wanzolder. Op deze zolder staat de

waaier- oif&tstkast,die de gprt schoonmaakt en

sorteert.
U zíetook een gïote silo. Hierin h,vam gepleue
haver in terecht
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DerJe oerdieping
Dit is de pel- of stellingzolder. Deze zolder is de vloer, waarop de molenaar werkt tijdens het pellen van de
gerst. De pelstenen ligcn onder de vloer en zijn niet zichtbaar. Ze worden aangcdreven door de twee
pelspillen- de twee ' pilaren' - die u wel bovenvloers ziet. De gtrst komt eerst in de lcaar en d.m.v .

openschuiven van de bodem hierv"an op de pelsteen terecht. Onder de ronde luiken staan schootemmers
waannee de ppelde prst werd overgebracht naar de tweede kaar. Later werd de grrsr geuarrsporteerd d.m.v.
een jakobsladder. Gerst is pas gort als het 6 keer over de pelstenen is grgaan. Ookwordt het tussen de
pelbeurten door regrlmatiggrzeefd in de in de zeefdie u aan de achterlantvan deze zolder ziet. Voor meer
uitgebreide informatie verwijzen ve naar onze folder 'pellen op de molen' .

Ook bevindt zich op de pel-en stellingzolder de maalgoot vaaruit het meel komt vat op de maalzolder hierboven
wordt gemalen. Vanaf deze vloer is de stelling te bereiken.

De stelltng ,;

Op de stelling (7 meter hoogte) kunt azienhoe de molen draait.
Om de molen te laten draaien, moeten de wieken recht op de wind
staan. Omdat de wind steeds van richtingverandert moeten de
wieken veqplaatst kunnen worden. Het recht op de wind zetten van
de wieken wordt kruien g€noemd. Op de Jonge Hendrikwordt alleen
de kap gekruid. De molen heet daarom een bovenkruier.
Op de stelling (de omloop Íum de buitenkantvan de molen)wordt de
molen gekruid en gevangen (geremd). Het kruien van de k p g.beurr
via de staartvan de molen. Aan deze staart ziteenliervast. De
keningvan dezelier looptrondom over de hele stelling. Door aan de
lier te draaien verplaatst de kap zich. Wanneer het gevlucht recht op
de wind staat kan de molen gaan draaien. Als er weinig wind sraat
kunnen we de kleppen (ofjaloezieën) op de wieken dichtdoen.
Hierdoor wordt er meer wind geyangen en kan het gevlucht sneller
draaien. De kleppen openen zich automatisch onder drukvan een
toenemende wind, waardoor de snelheid niet verder toeneemt. Dit
noemt men zelfzurichting.



Yierde rerdieping
\ria de rierde en laatste door u te beklimmen map bereikt u
de maal-older. op deze zolder bevinden zíchde maalsrenen
\Maartussen het gïaan tot meel wordt fijngewreven. Ook het
luiwerk bevindt zichhier. Luien betekent takelen. Met dit
luiwerk kunnen de zakken meel door de luiken naar boven
worden gstakeld. De molentakel wordt aangedreven door
de verticaal opgestelde koningsspil. Aan de koningsspil is
het spoorwiel bevestigd, waaraan o.a. de maalsteen

' Het boven$e deel van de molen mag i.v.m. veiligheidsvoorschriften niet bezichtigd worden. Hier bevinden
' zich nogtwee zolders.

Helemaal boven is de kapzolder. Op deze zolder, die overkoepeld vordt door de kap, bevinden zich draaiende
delen, die rtgelmatiggcsmeerd moeten worden: o.a- de bovanas en de kruiringdie àokwel smeerringwordt
genoemd' De luizolder daaronder is de plaats waar alle mechanismen 'in hetverk grzet hmnetr woden
(aankoppelinglnhet spoonriel). Wanneerde maalspilof depelspillenwordenaaqrtkoppeld,wordtdemoleu
eerst stilgezet. Het luiwerk kan in werking pzet worden terwijl de wieken draaien.

Op de foto hiernaastziet u het bovenwiel
dat bevestigd is aan de as waaraan de
wieken draaien. Dit wiel drijft via de
bonkelaar de koningspil aan, waaraan op
zijn beun weer het eerder genoemd
spoorwiel is bevesrigd. Dit alles samen
vormt de door wind aangedreven
mechaniek waarlnee gemalen en gepeld

gekoppeld kan worden wanneer er gemalen gaar worden.

'Wanneer 
u hier omhoog kijkr zier u, als de wieken draaien,

ook dit spoorwiel draaien. ook zíetthierboven een deel van
het genoemde luiwerkwaarmee het gïaan getakeld wordt.

Boaerate deel aan de molen

kan worden.
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Bedanlrt voor uw bezoek
en tot ziens!
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