Drukte bij de molen

Bijlage bij episode 1

In elk geval de personages met een * laten maken.
Naam in rechte letters = echt persoon
Naam in cursieve letters = fictief persoon met bestaande naam

Moleneigenaar*
Jan Rietema

Dienstbode
Johanna Mulder

Jan Rietema is rond 1900 de eigenaar
van de molen Woldzigt in Roderwolde.
Hij woont met zijn gezin in het witte
huis in Roderwolde.

Johanna Mulder werkt als dienstbode
in het witte huis in Roderwolde bij de
familie Rietema, de eigenaar van de
molen Woldzigt.

Meesterknecht*
Jan Faber

Vrouw van meesterknecht
Jantje Faber

Jan Faber is als meesterknecht
(molenaar) in dienst bij de eigenaar
van de molen. Hij woont met zijn gezin
in de molen Woldzigt in Roderwolde.

Jantje is de vrouw van meesterknecht
Jan Faber. Ze woont met haar gezin in
molen Woldzigt in Roderwolde.

Dochter van de meesterknecht
Koosje Faber

Zoon van de meesterknecht
Gerben Faber

Koosje is de dochter van meesterknecht
Jan Faber en zijn vrouw Jantje.
Koosje is 12 jaar.

Gerben is de zoon van meesterknecht
Jan Faber en zijn vrouw Jantje.
Gerben is 10 jaar.

Dochter van de meesterknecht
Loes Faber

Knecht voorslag*
Frans Oliemans

Loes is de jongste dochter van
meesterknecht Jan Faber en zijn
vrouw Jantje. Loes is 7 jaar.

Frans Oliemans werkt als knecht op de
molen Woldzigt. Hij doet de voorslag,
dat is de eerste keer dat het gemalen
lijnzaad wordt uitgeperst.

Koekenbakker*
Krijn Koekebakker

Koekenknecht*
Ko Koeken

Krijn Koekebakker werkt als knecht
op de molen Woldzigt. Hij maakt de
lijnkoeken op maat. Als de olie twee keer
uit het lijnzaad is geperst, blijven er
lijnkoeken over. Lijnkoeken werden
verkocht als veevoer.

Ko Koeken is koekenknecht op de molen
Woldzigt. Hij zet de lijnkoeken in de kisten
en doet de lijnolie in de vaten. Als de olie
twee keer uit het lijnzaad is geperst,
blijven er lijnkoeken over.

Molenbouwer*
Marinus van der Molen

Wagenmaker*
Hendrik Rademaker

Marinus van der Molen is
molenbouwer. In zijn eigen werkplaats
maakt hij nieuwe onderdelen voor de
molen, als die stuk zijn.

Hendrik Rademaker is wagenmaker.
Hij maakt wielen voor wagens en raderen
(grote tandwielen) voor de molens.
Daarom heet zijn beroep ook wel
‘radenmaker’.

Kuiper*
Jan Huigen

Bakker*
Luut Hof

Jan Huigen is kuiper.
Hij maakt houten vaten om van alles
in te bewaren en te vervoeren,
bijvoorbeeld lijnolie.

Luut Hof is de bakker van Roderwolde.
Hij woont met zijn gezin op de plek
waar nu Het Rode Hert staat.
Hij koopt roggemeel in de molen.

Beurtschipper*
Jan Geerts Belga

Scheepsjager
Johannes Jagersma

Al vanaf 1832 vaart de schippersfamilie
Belga elke week vanaf het haventje in
Roderwolde met een zeilschip naar
Groningen. Ze vervoeren
landbouwproducten en vee.

Johannes Jagersma is scheepsjager. Als er
weinig wind is, trekt hij vanaf de kant de
zeilboten door het water.

Schippersknecht
Willem Schipma

Parlevinker
Piet Parlevliet

Willem Schipma werkt als schippersknecht bij schipper Jan Geerts Belga.
Hij vaart elke week vanaf het haventje
in Roderwolde met een zeilschip naar
Groningen om landbouwproducten
en vee te vervoeren.

Piet Parlevliet vaart met een open
roeibootje in de haven rond en
verkoopt allerlei handige spullen
aan de schippers.

Zeilmaker*
Klaas Zeilstra

Touwslager*
Gerrit van der Touw

Klaas Zeilstra is zeilmaker.
Hij maakt zeilen voor de schepen
en voor de wieken van molens.

Gerrit van der Touw is touwslager
(ook wel lijndraaier genoemd).
Hij maakt van hennepgaren
touwen voor molens en schepen.

Directeur verffabriek*
Frans Willem Sikkens

Arbeider verffabriek
Ko Olieslager

Frans Willem Sikkens is directeur van
een verffabriek. Het familiebedrijf
Sikkens was één van de vele
verffabrieken in Nederland.

Ko Olieslager werkt als arbeider
in de verffabriek. Hij maakt verf
uit lijnolie en kleurstoffen.

Directeur zeepfabriek
Eduard van der Zeep

Zeepzieder*
Dirk Zeepvat

Eduard van der Zeep is eigenaar en
directeur van een zeepfabriek.
In deze fabriek worden lijnolie en
andere vetten verwerkt tot zachte zeep.

Dirk Zeepvat werkt als arbeider in een
zeepfabriek. Hij is zeepzieder: hij maakt
zeep uit vetten als lijnolie, raapolie, boter
en reuzel of een mengsel daarvan.

Veeboer*
Rein de Boer

Boerenknecht
Hans de Knecht

Rein de Boer is veeboer.
Hij heeft een boerderij
met weilanden en koeien.

Hans de Knecht is boerenknecht.
Hij woont op de boerderij van
Rein de Boer en doet daar alle klusjes
die moeten gebeuren.

Akkerbouwer*
Arie Akkermans

Commissionair*
Andries Schuddebeurs

Arie Akkermans heeft een boerderij
met akkerland. Hij verbouwt graan
(rogge, haver), koolzaad en olievlas.

Andries Schuddebeurs is commissionair
(handelaar) op de beurs. In de Korenbeurs
in Groningen verhandelt hij graan en ook
lijnzaad en lijnolie.

