De oude Pothuissteeg in Makkum, die
geheel moet verdwijnen is door de heer
Boelens voor het nageslacht bewaard
gebleven in een natuurgetrouwe maquette.

Boelens maakte maquette
van de Pothuissteeg

(van een onzer verslaggevers, dinsdag
2 april 1957)

MAKKUM - In de Pothuissteeg te
Makkum, waar de kleine bescheiden
arbeiderswoningen eigenlijk alleen
nog bestaan bij de gratie van de woningnood, woont Eize Boelens.
Naar de naam te oordelen, en naar hij
zelf later ook bevestigt, oorspronkelijk
afkomstig uit de streek achter
Drachten. Boelens is een mededeelzaam man en zijn eega een gulle
gastvrouw, zodat we bij het genot van
een kopje thee spoedig betrokken zijn
in een gekruid verhaal, waarin de
gepensioneerde scheepstimmerman
van Amels op chronologische wijze
zijn doopceel licht.

"Ik ha altiid in hastige baes west",
vertelt Boelens en zo komen we in het
verhaal via Drachten, Gaastmeer,
Dokkum en Surhuisterveen, waar hij
na zijn huwelijk werkte, snel terug in
het kleine woninkje van het echtpaar
aan de Pothuissteeg, waar op een klein
zolderkamertje een door de gastheer
zelf gemaakte maquette staat, waarover zich met bewondering ook al eens
de burgemeester van Wonseradeel
boog.

de maquette van de Pothuissteeg

Het is een maquette van de Pothuissteeg, een van de oudste gedeelten
van het voormalige Zuiderzeestadje,
dat Eize Boelens natuurgetrouw en
met gevoel voor verhoudingen in hout
namaakte. Niet om er een winstgevend
handeltje mee te doen, noch om er de
burgemeester mee te gerieven, maar
om dit oude brokje Makkumer bewoning voor het nageslacht in miniatuur
te bewaren. Want de Pothuissteeg zal
in de toekomst alleen nog maar een
begrip zijn in Makkum: de Pothuissteeg
staat op de gemeentelijke saneringslijst om te verdwijnen. Boelens heeft
aan de maquette welbestede uurtjes
beleefd en het resultaat mag er zijn.
Hij is met meer finesse te werk gegaan
dan men doorgaans wel ziet.
De Makkumer nifelder was niet tevreden met alleen de omtrek van de
woningen, maar sneed ook ramen en
deuren zorgvuldig uit
Knutselen betekent voor Eize Boelens
een zinvolle levensvulling. Bij hem
thuis staat zelfs tweemaal de oude
Makkumer Waag, waarvan één keer
luciferhoutjes tot bouwstof hebben
gediend.

Ook maakte Boelens veel houtsnijwerk,
-"heal Dokkum hat snijwurk fan my yn'e
hûs"- en bouwde radiotoestellen. Bij het
vertrek wordt ons in de gang nog even
getoond hoe Boelens eigen motieven in
een kapstok sneed. Ja, Boelens hat "in
djippe hân fan snijen".

Eize Boelens met een van zijn scheepsmodellen. Hiervoor gebruikte hij wel afgestreken lucifershoutjes.
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