Selectie uit recente aanwinsten
Brandstofcommissie 1945

Het gebrek aan brandstof nodig voor
verwarming en om te koken, noopte
in het laatste oorlogsjaar menig
Makkumer tot het illegaal verzamelen
van alles wat maar brandbaar was.
Nadat bomen, schuttingen en zelfs
hier en daar een schuurtje was opgeofferd richtte men de aandacht op het
toch al overbodig geworden palenscherm aan de waterzijde van de
zeedijk. Deze ongecontroleerde sloop
nam een dusdanige omvang aan dat
de gemeente in februari 1945 besloot
een commissie in te stellen die de afbraak en verdeling van de zeeweringspalen moest regelen.
Zo werd o.m. Harmen Haarsma belast met de sloop van de voormalige
zeewering en diende de politie
toezicht te houden en illegale houtzagers te arresteren.
Per plakaat werden doelgroepen
opgeroepen om schriftelijk een aanvraag voor brandstof te doen. Plaatselijk Belang zorgde voor de
commissie waar ondermeer Jan
Tichelaar en notaris Faber zitting in
hadden.
Een groot deel van de administratie
over de jaren 1944-’45 is bewaard
gebleven en onlangs door P. J.
Tichelaar aan Ald Makkum overgedragen. De papieren rond de uitdeling van 4 juni 1945 zijn vrijwel
compleet en geven daardoor een redelijk beeld hoe zo’n brandstofuitdeling in zijn werk ging.

De oorlog was dan weliswaar voorbij,
het gebrek aan brandstof om te kunnen koken was groot.
Op 3 juni kwam bij drukkerij /
boekhandel Smit in de Kerkstraat een
plakaat te hangen waarin ouden van
dagen, zieken en echtparen met pasgeboren baby’s een verzoek konden
indienen om in aanmerking te komen
voor brandstof.
Van 4 tot 6 juni komen ruim honderd
aanvragen binnen bij notaris Faber.

Dit kon een simpel briefje zijn:
Gaarne wat brandstof want wij
hebben een baby van 9 maand,
waarna naam en adres tot meer uitgebreidere epistels:
Weled. Heer!
Naar aanleiding van het aanplakbil-
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jet zou ik gaarne vragen in aanmerking te komen voor hout. De reden
voor deze aanvraag is in ‘t kort deze:
1. Sedert half April heb ik geen hout
meer ontvangen (2 April de laatste
paal).
2. Daar ik nu we weer mogen reizen
(nu voor reparatie wegens oorlogsschade) vaak hele dagen van huis
ben is ‘t niet mogelijk ‘s avonds
warm eten te maken wegens gebrek
aan Brandstof. Om ‘s avonds samen
te eten gaat ook niet omdat we een
ongeregeld leven hebben en ik niet
precies kan zeggen wanneer ik thuis
ben.
3. Dan hebben we nog ons jongste
meisje die ook geregeld nog iets
warms moet hebben.
Verder mag ik misschien nog dit
mededelen:
‘k Heb Zaterdag alles wat brandbaar was bij elkaar gezocht en heb
nu nog voor 1 week!!
‘t Zou mij een zware gang zijn om na
die tijd op een oneerlijke manier aan
hout te komen zoals velen doen.
Als het mogelijk is hoop ik dat u iets
voor mij kunt doen.
Het gezin kreeg 105 kg.

Staat in de bovenstaande aanvraag
nog een bedekt dreigement, over het
algemeen zijn het emotionele briefjes
waarin de moeilijke omstandigheden, door ziekte en leeftijd, de
boventoon voeren. De commissie is
kennelijk goed op de hoogte met de
leeftijden en gezinssamenstelling van
de aanvragers want wie in de doelgroep past wordt ruim bedeeld.
Gemiddeld krijgt men ruim 100 kg
hout. In totaal wordt 8554 kg zeeweringspaal bij deze eene sessie
uitgedeeld aan 76 huishoudingen.
De aanvragen die niet voldeden aan
de doelgroep i.v.m. leeftijd, ziekte of
pasgeboren baby werden netjes bewaard met de aantekening dat zij
voorrang kregen bij een volgende uitdeling.
Bij toewijzing kreeg men een houtbon
afgestempeld door notaris Faber. Bij
de houtaflevering werd de bon weer
ingenomen. Van de uitdeling op 7 juni
1945 zijn zowel de bonnen als de uitdelingslijst bewaard gebleven.

