De geschiedenis van de Makkumer panwerken deel 4
Sociale toestanden en ontwikkelingen.

In de vorige eeuw was de afhankelijkheid van een arbeider aan het bedrijf waarin
hij zijn brood moest verdienen, erg groot. De lonen waren laag en van sociale
voorzieningen- of begeleiding was geen sprake.
Zo werden gezien als onderdelen van een productieproces en hun waarde werd
daaraan afgemeten. Er waren bedrijven die het gehele jaar door konden werken,
maar er waren er in Makkum méér die gevoelig waren voor weersomstandigheden en daartoe behoorden de dakpannenfabrieken. We stelden reeds dat elders
in ons land, bij meer kapitaalkrachtige bedrijven de fabricage van dakpannen op
de duur ook in de winter doorgang kon vinden, maar dat dit in Makkum nooit is
gelukt. Pogingen om in die richting iets te doen faalden. Het grootste gedeelte van
de arbeiders was van november tot maart werkloos en Makkum bood geen andere mogelijkheid om in die tijd andere, redelijk betaalde arbeid te verrichten.

Tot in het begin van deze eeuw was het op de dakpannenfabrieken de gewoonte
dat arbeiders per jaar werden aangenomen. Dat was overigens een veel voorkomend verschijnsel dat zich in sommige sectoren tot in de dertiger jaren handhaafde. Te denken valt daarbij aan boerenarbeiders (wanneer ze gehuwd waren
was daarbij tevens de woonruimte in het geding), schippersknechten en dienstmeisjes. Bepaalde data zoals 12 mei en koppermaandag doen hieraan nog herinneren.(7)

Ynte Postma, geboren 13-11-1913
te Makkum, overleden 22-04-1992
te Breda

Bij de pannenfabrieken gingen de arbeiders die op de fabriek wilden werken op
Nieuwjaarsdag - met de pet in de hand - naar de patroon om hem de goede wensen voor het ' komend jaar aan te bieden en hem tevens te verzoeken in aanmerking te mogen komen voorwerk in het komend seizoen. Wanneer de patroon
voldoende uitzicht voor werk had en de arbeider geschikt vond werd deze in principe aangenomen. Die vroeg en verkreeg dan meestal een voorschot in geld om
daarmee de paar maanden die hij nog tot de aanvang van het seizoen werkloos
zou moeten zijn, te overbruggen.
Dit voorschot werd dan gedurende de eerste helft van het seizoen ingehouden en
in de tweede helft liet de arbeider als regel geld staan (dat dan door de patroon
werd beheerd) om daarmee de paar laatste maanden van het jaar rond te kunnen komen. Op deze wijze waren arbeiders a.h.w. met handen en voeten aan het
bedrijf gebonden.

Degenen die tijdens de wintermaanden klei aanvoerden (de kleivaarders) waren iets beter af omdat
ze in die periode nog verdiensten
hadden. Wanneer mensen oud of
gebrekkig waren en dus voor het
bedrijf niet meer aantrekkelijk
(rendabel), dan kregen ze op
l januari te horen dat de patroon
op hun diensten geen prijs meer
stelde. Ze kregen geen kans meer
voor een nieuw seizoen en ook
geen voorschot voor de komende
maanden.

Ze belandden daardoor in een uitzichtloze positie en werden totaal
afhankelijk van hun familie of van
kerkelijk, of burgerlijke armbesturen. Er was geen recht op bijstand
en men was aangewezen op de
'goedheid' van anderen, een toestand die veel onderdanigheid en ogendienerij in de hand werkte. We kunnen alleen maar bevroeden dat hierdoor veel oude en niet geheel valide mensen het
hoofd in de schoot hebben gelegd. Van een enigszins naar boven komend verzet
tegen deze toestanden is nauwelijks sprake geweest.
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Kleipraam draait van de Groote Zijlroede de fabriekswijk in. Met vaarboom Ynze Rinia

7. Koppermaandag eerste maandag na Driekoningen (6 januari)

Domela Nieuwenhuis spreekt in het 'Hert'

Tekenend is wat L.P. de Boer hierover schrijft in het meer geciteerde 'Sier en Sied',
als hij herinneringen uit zijn jongensjaren ophaalt; "In 1888 was in Makkum de
socialistenbeweging onder het werkloze en nog werkende volk van de bedrijven,
meest van de dakpannenfabrieken een poosje werkzaam. Er was in de winter
groot gebrek bij al die arbeiders.
De betogingen waren alijd rustig en niet ordeverstorend. In de schemeravond
werd er zingend maar niet agressief of ordeverstorend betoogd door de straten
van Makkum. Nog hoor ik ze zingen: "oh, oh, Marianne, verlos, verlos de maatschappij nu van tirannen, nu van tirannen en maak ons vrij en maak ons vrij.
Werkt tot de dag verschijnt, waarop de tirannie verdwijnt. Wees niet bevreesd".
Hij vertelt dan verder dat Domela Nieuwenhuis in die tijd daar een spreekbeurt
heeft gehouden en dat ervan tevoren stemming was gemaakt tegen deze man.
Daar had hij ook aan meegedaan, maar toen hij Domela ontmoette 'die vriendelijke statige man' verstomde zijn protest. (8)

Die socialistenbeweging in 1888 heeft
niet zoveel invloed gehad op de Makkumer bevolking. Overtuigde socialisten heb ik in mijn tijd in elk geval
weinig op de dakpannenfabrieken ontmoet en volgelingen van Domela Nieuwenhuis zijn er in dit gedeelte van
Friesland nauwelijks geweest. Het gegeven is echter wel een tekenend beeld
van de toestand waarin de arbeiders
en met name die van de pannen-fabrieken verkeerden.
Van oudere arbeiders heb ik gehoord
dat kinderen van 8, 9 of 10 jaar op de
fabrieken aan het werk werden gezet
en dan vaak meer slapend dan wakker
aan de hand van de vaders mee werden genomen om ingezet te worden
voor handlangerskarweitjes. De allerergste toestanden op dit gebied zullen
wellicht door de in werking stelling van
de Kinderwetten van Van Houten in het laatst van de vorige eeuw zijn verdwenen
en een periode later werd de leerplicht ingevoerd, maar kinderarbeid in bepaalde vormen is er nog lang geweest.

De afhankelijkheid van de arbeiders aan de bedrijven was in de vorige eeuw, en
ook in het begin van deze eeuw groot en heeft lang geduurd. Een arbeider die
voor een bepaald bedrijf afgeschreven was werd ook in bredere lagen van de
samenleving als een niet meer nuttig element gezien.
Dat zullen velen van hen hebben ervaren. Er waren in die tijd een drietal armenhuizen in het dorp waarin deze en andere maatschappelijk a.h.w. afgeschreven
mensen opgenomen konden worden, wanneer er geen familie was die zich over
hen ontfermde. De armenhuizen waren droefgeestige inrichtingen met een over
het algemeen strak regime. Men ging er niet graag heen en wanneer het mogelijk
bleek om met een geringe onderstand tot de dood toe een eigen huisje te blijven
bewonen dan gaf men daar verre de voorkeur aan. Ook in die kleine huisjes werd
veel armoe geleden.
Onderstand werd veelal in natura verstrekt en bestond meermalen uit een hoopje
harde turf om de winter mee door te komen en wat goedkope etenswaren.
Over de vrouwen uit die tijd heb ik wel gehoord dat ze zich in de winter nooit verschoonden en zoveel mogelijk kleren aanhielden om aan de kou weerstand te
kunnen bieden. Men was toen vroeg oud en vroeg versleten. Vrouwen van 40 jaar
gingen als oude vrouwen gekleed, een arm mens leefde dicht bij de grond en
dicht bij het graf, er was een groot verschil in aanzien tussen mensen die iets en
niets bezaten. Het is daarbij overigens de vraag hoe rijk die toenmalige bezittenden waren. Ook in die milieus voerde de soberheid vaak de boventoon. Bedrijven
hadden doorgaans een beperkte omvang en waren – de geschiedenis bewijst het
- meestal kwetsbaar.
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8. Domela Nieuwenhuis sprak op de bovenzaalvan café 't Hert, toen in gebruik als sociëteitslocaal van herensociëteit "Eendragt".

1935 Ploeg arbeiders nabij het panwerk van de
Vries. Links een stapel drainagebuizen. Op de
achtergrond het huisje van Rinia, dit stond aan
de Turfmarkt, de overzijde van de Groote Zijlroede, (arch.nr. 4211)

De arbeiders waren echter van de patroons afhankelijk en dat werkte onderdanigheid in de hand. Het is te betwijfelen of de ondernemers met die houding van
de arbeiders gelukkig waren. De tijd waarin toen geleefd werd veroorzaakte deze
toestanden echter en ze golden bepaald niet alleen voor Makkum.
Pas in de twintigste eeuw komt er een kentering. Als eerste collectief gegeven
kwam er een ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. De werkgever moest daarvoor ten behoeve van de arbeiders iedere week zegeltjes plakken. De waarde van
die zegeltjes varieerde van 25 tot 60 cent en hing af van de verdiensten en de
leeftijd. Deze verzekering gaf recht op een uitkering van f. 3,50 voor een gezinshoofd dat 65 jaar werd en aan andere mensen die invalide waren verklaard. Dit
'ouderdoms' of invaliditeitsgeld (f. 3,50) kon wekelijks op het postkantoor worden
opgehaald. Het bedrag lijkt nu bijzonder gering maar ik weet dat vele oude mensen er gelukkig mee waren en in die tijd nauwelijks konden geloven dat ze geld
kregen zonder dat ze er voor hoefden te werken of te bedelen.
Daarbij moet bedacht worden dat dit bedrag toen 20 maal zoveel waard was dan
nu en dat de mensen gewend waren om uiterst sober te leven.

Opkomst van de vakbonden

In een latere fase zijn de vakbonden opgekomen en met hun werklozenkassen
hebben zij bewerkstelligd dat de afhankelijkheid van de arbeiders aan de patroons werd verminderd.
De panfabriekarbeiders gingen zich en bloc organiseren en ze deden dat niet in
de eerste plaats om principiële redenen maar om financiële. Hun werkloosheid
gedurende de wintermaanden was een praktisch vaststaand gegeven en daardoor werd er maximaal gebruik gemaakt van de uitkeringen van de bonden. Die
overtroffen dan ook verre de contributies.

Een aantal arbeiders van de Vries ging zich aanvankelijk organiseren bij de
toenmalige R.K. Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus (genoemd naar de
diaken die door toedoen van Paulus door steniging om het leven werd gebracht).
Ieder diende principieel georganiseerd te zijn en de Roomsen hoorden dus bij
deze bond, die in het bijzonder was opgericht ten behoeve van arbeiders in de
klei-industrie. Het is meer dan waarschijnlijk dat daar veel seizoenbedrijven
onder vielen en dat het daardoor een financieel kwetsbare bond was.

Er waren dan ook voortdurend moeilijkheden met het op tijd afkomen van gelden
voor werklozen die aanspraak op een uitkering konden maken. Toen een aantal
reformatorische arbeiders zich in hun Christelijke Fabrieksbond organiseerden
en het bleek dat deze organisatie een veel breder scala van bedrijven omvatte,
duurde het niet lang of praktisch elke werknemer ging zich hierbij aansluiten.
De uitkeringen konden – omdat deze bond minder afhankelijk was van seizoensinvloeden iets hoger zijn dan bij de roomse bond en de uitbetalingen vonden
prompt plaats.
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In die tijd was het voor de roomsen verboden lid te zijn van een socialistische
bond. Voor een Christelijke bond gold dit verbod niet. Aan het 'beleid' van deze
bond namen de roomse aangeslotenen nauwelijks deel. Het voornaamste oogmerk was de financiële zekerheid die verkregen werd. Typerend voor deze situatie was b.v. dat een aantal roomse arbeiders wel lid bleef bij het R.K.
werkliedenverbond, de mantelorganisatie van de roomse vakbonden. Mede gezien de weinig florissante toestand waarin de arbeiders verkeerden, is deze wat
eigenaardige aandoende situatie toch beslist verklaarbaar.

Nog later toen in de dertiger jaren de crisis intrad en de werkloosheid grote vormen aannam, bleken de uitkeringskassen van de vakbonden niet voldoende om
in periode van werkloosheid te voorzien en ging de overheid er toe over om via
vastgestelde normen steun' te verlenen.
Dit bedrag lag lager dan de uitkeringen van de bonden. Vóór die tijd was het ook
wel voorgekomen – vooral bij langdurige winters - dat het burgerlijk armbestuur
en kerken uitkeringen deden, maar dat gebeurde dan incidenteel en liep dan via
een bepaald persoon die gezag had in het dorp.
Zo kan ik mij nog herinneren dat veldwachter Haagsma een keer met dat karwei
belast is geweest. Hij liet zich daarbij toen door mijn vader assisteren die de
meeste arbeiders en hun gezinnen kende en zo goed mogelijk er aan meehielp
dat het -altijd veel te weinigegeld naar billijkheid werd verdeeld, (we hebben het
nu over de dertiger jaren).
De bonden deden hun uitkeringen voor – naar ik meen - 12 weken per jaar. De
werkloosheidsuitkeringen van de overheid moesten voorzien in de overige tijd die
men werkloos was. Om voor uitkering in aanmerking te komen moest men 2 maal
per dag 'stempelen'. De uitkeringen waren op minimale levensbehoeften afgesteld. Er was in die tijd een overvloed aan eten en andere materiële goederen,
doch de steunbedragen lieten niet toe dat de mensen hier ook maar op enigerlei
wijze van konden profiteren.

Drogen van draineerbuizen in de fabriek van De
Vries

Een aantal werklozen werd in de gelegenheid gesteld om aan werkverschaffingsobjecten te gaan werken, 't Was echter allemaal bittere armoe waarin naast arbeiders ook boeren en kleine zelfstandigen verkeerden. Deze toestand heeft
praktisch tot de laatste wereldoorlog geduurd.
Het is duidelijk dat de vooroorlogse crisistijd de werkzaamheden bij alle bedrijven nadelig heeft beïnvloed. De export van dakpannen kwam bijna volledig stil te
liggen en binnenlandse bouwactiviteiten kwamen op een laag pitje te staan,
waardoor er weinig vraag was.
Wat de pannenfabrieken betreft werd enig soelaas verkregen door het vervaardigen van draineerbuizen. We vermelden dit reeds.
De verdere sociaal getinte ontwikkelingen in Makkum heb ik persoonlijk niet zo
intensief meegemaakt omdat ik 1938 naar Delft vertrok.
Het vorenstaande geeft te zien dat er in deze eeuw zich een ontwikkeling heeft
voorgedaan in de verhouding werkgever-werknemer. Aanvankelijk was de werknemer in grote mate afhankelijk van de werkgever, maar o.a, door de totstandkoming van sociale wetten en de opkomst van de vakbeweging is die
afhankelijkheid langzamerhand opgeheven. Dat is een landelijke ontwikkeling
geweest, waarbij het arbeidersvolk in Makkum niet voorop liep.
In deze hoek van Friesland was weinig van harde sociale acties te bespeuren.
Dat is deels wellicht verklaarbaar uit de gezagsgetrouwheid die bij de overwegend orthodoxe bevolking waar te nemen viel, maar zeker ook door het uitzichtloze van sociale acties in een omgeving waar geen voldoende perspectief voor
een beter industrieel klimaat was.
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1930. Samengestelde overzichtsfoto vanaf de Zwagabuurt, van het panwerk van de Vries. Op de
achtergrond helemaal links de achterzijde van Tichelaar's panwerk aan de Krommesloot. Verder de
torens van de Waag en R.K.-kerk, met gietijzeren spits, die tot 1935 de toren bekroonde, (3062)

Staking

Er is in 1927 (of 1928) een staking – uitgeroepen door de Christelijke Fabrieksbond – bij het bedrijf van de Vries geweest.
Deze duurde een paar dagen waarna de Vries aan de eisen van de bond tegemoet kwam. Ik heb echter niet de indruk dat die staking veel effect voor de toekomst had, omdat de ernstiger wordende economische crisis nadien toch weer
veroorzaakte dat de lonen niet gehandhaafd konden blijven en ook bij de arbeiders de overtuiging groeide dat de ondernemer zelf het hoe langer hoe moeilijker
kreeg om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het bedrijf was toen al erg kwetsbaar en had erg veel moeite zich staande te houden. Er zal het nodige geld bij gemoeten hebben. De concurrentie was beter uitgerust. Het gebeurde in die tijd wel dat in Friesland pannen uit Holland of
Limburg werden gebruikt en daar viel niets tegen te doen. Een nieuwe staking
zou in die omstandigheden het einde van het bedrijf hebben betekend en daarvoor schrokken de arbeiders terug, temeer omdat er voor hen geen enkel perspectief voor ander werk was. Concluderend mag worden gezegd, dat de opkomst
van de arbeidersbeweging en de totstandkoming van sociale voorzieningen bijgedragen hebben om het levensniveau van de arbeiders op de dakpannenfabrieken te verbeteren. Relatief zijn die arbeiders toch altijd
wat – om in schipperstermen te spreken - aan lagerwal blijven hangen en dat is
tot het einde toe zo gebleven.

6168

Een andere vraag kan wellicht worden gesteld dat vooral oudere arbeiders die
a.h.w. hun hele leven aan de dakpannenfabrieken verbonden waren geweest, de
tot stand gekomen sociale voorzieningen, die na de oorlog uitmonden in menswaardige uitkeringen aan mensen boven de 65 jaar (Drees), die ontwikkelingen
positief hebben ervaren.
Ik heb de indruk dat veel mensen die voorheen een uiterst sober leven moesten
leiden door die uitkeringen een betrekkelijk zorgeloze levensavond verwierven.
Die oudere arbeiders konden zich uiteraard ook niet zo goed los maken van hun
stiel.
Voor jongeren lag dat belangrijk anders. Mede door de opkomst van moderne
communicatiemiddelen kregen ze veel meer informatie over mogelijkheden elders, mogelijkheden die in de praktijk realiseerbaar bleken.

Vanuit Makkum gingen jongelui naar de mijnen, de hoogovens en naar overheidsbaantjes (onderwijs, politie, posterijen etc. etc.) elders in Nederland.
Er emigreerden ook veel maar dat betrof dan meestal boerenvolk. De dakpannenfabrieken waaraan vroeger een groot aantal werknemers gebonden waren,
verloren de greep op de jeugd. Ouders zagen de fabriek niet meer als een goede
toekomst voor de kinderen en de jeugd zelf werd kritischer en zocht een eigen
weg.
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Wie dacht iets in zijn mars te hebben voelde zich niet meer gelukkig op de pannenfabrieken en zocht het elders. Na de tweede wereldoorlog werd dit proces nog
versterkt door de betere onderwijsmogelijkheden na het verlaten van de lagere
school. Hierdoor werden traditionele relaties tussen ouders en kinderen ten aanzien van het arbeidsproces veranderd. Een kind werd minder afhankelijk van de
status van de ouders. Nog in de dertiger jaren was onderwijs na de lagere school
nauwelijks weggelegd voor kinderen van eenvoudige arbeiders.

Nije motor yn in ald skip

Alles veranderde dus, maar de dakpannen-fabriek veranderde niet voldoende
mee. Een nieuwe fabriek zou wellichr een kans hebben betekend, maar die is er
nier gekomen. De oude heeft de strijd niet kunnen volhouden.
In feite is dit de hele tragiek van de dakpannenfabrieken en ook die van de Vries
geweest. Een schipper in Makkum die in zijn betrekkelijk oude ijzeren tjalk een
nieuwe motor ging plaatsen om toch mee te kunnen blijven doen bij de ontwikkeling van het warertransport en te weinig contanten bezat om een nieuw schip te
laten bouwen zei eens: "je kunt natuurlijk wel een nieuwe motor in een oud schip
zetten, maar het blijft een oud schip". Met deze uitspraak is ook de laatste pannenfabriek wel getekend. Met name een man als André de Vries, dacht voortdurend aan vernieuwingsmogelijkheden en heeft daar veel energie en geld
ingestoken, maar het bleef een oude fabriek.

Woonomstandigheden in de Vlecke Makkum

Bij de beschrijving van de sociale omstandigheden van het arbeidersvolk in Makkum en dat van het 'panwurksfolk' in het bijzonder, mag ook enige aandacht worden besteed aan de verdere leefomstandigheden.
Makkum - en dat is ook nu nog wel te constateren - heeft al eeuwen meer het karakter van een stadje dan van een dorp. Het is altijd een onderdeel van de grietenij Wonseradeel geweest, hoewel er ooit gestreefd is naar een eigen gemeente
rondom Makkum. Zover is het niet gekomen, de plaats heeft nooit stadsrechten
verkregen, maar is ongetwijfeld, vooral ook in het verleden, belangrijker in industrie en handel geweest dan menige Friese 'stad'. (9) Merkwaardig in dit verband
is wel dat Makkum met nog een paar andere dorpen in Friesland aangeduid
werd als 'vlek' en dat daaraan – althans in Makkum - een bepaalde betekenis gegeven werd. Een 'vlek' was minder dan een stad maar meer dan een gewoon
dorp. Misschien kwam dit ook omdat Makkum een eigen wapen – een zeemeermin, met in de ene hand een kalkoven en in de andere een scheepje - voerde.
Hoe dan ook, diverse straten en woningen duiden er op dat er handel en welvaart
is geweest en dat er – zeker voor de tijd waarin ze werden gebouwd - royale woningen ontstonden.
Aan weerskanten van het
Vallaat, aan de Appel- en
Vleeschmarkt, op het Plein,
aan de Kerk- en Bleekstraat,
aan de Laan en de Krommesloot, de Turfmarkt en de
Pruikmakershoek zijn daar
de bewijzen nog van te vinden. Hier woonden de ondernemers, de handelaars, de
reders, de renteniers maar
ook de neringdoenden en de
kleine vaklieden.

Herenhuizen op de Turfmarkt, in gebruik geweest als pastorie of dokterwoning, (arch.nr. 853)
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Oude Nieuwbuurt (21797)

De arbeiders woonden meestal in de schaduw van de grotere huizen, in straten
die toen als stegen werden aangeduid. Achter de Turfmarkt lag b.v. de Pothuissteeg, achter de Kerkstraat de Vermaningsteeg, achter de Appelmarkt de Achtersteeg, achter de Vleeschmarkt de Wijde Steeg enz. enz. (de straatnamen zijn nu
deels veranderd, de aanduiding 'steeg' komt minder voor).

Er waren ook achterafbuurtjes zoals de Oude Nieuwbuurt, de Zwagabuurt, de Papiermolenstreek, die ook praktisch uitsluitend door arbeiders werden bewoond.
Naast 'panwurksfolk' woonden daar ook vissers, schippers, grondwerkers en
ander fabrieksvolk. Het was in elk geval een categorie mensen die geen welstand
kende en leefde in omstandigheden die momenteel niet meer aanvaardbaar worden geacht. Deze woningen bestonden doorgaans .uit niet meer dan één woonkamer, waarbinnen praktisch het gehele huishouden plaats vond. Daar werd
gekookt en -in alkoven- geslapen. Daar werden de kinderen geboren en de
doden opgebaard. Bij goed weer werd er buiten gewassen, bij slecht weer moest
ook dat in de woonkamer gebeuren en de kamers waren dan ook altijd drooglijnen gespannen, waar vooral in najaar en winter de was gedroogd werd.
Als regel waren er twee alkoven in zo'n huiskamer. Dat hield in dat er behalve de
ouders ook altijd een paar kinderen in die kamer sliepen.
Wanneer er meer kinderen kwamen moesten de oudsren meestal naar zolder te
slapen. Die zolders waren niet altijd winddicht (meestal alleen door dakpannen
van de buitenlucht afgesloten) en het is verwonderlijk dat er niet meer kindersterfte was. Opgemerkt kan worden dat de eerste levensmaanden van een kind
meestentijds nog doorgebracht werden in een 'krébe' een in het alkoof van de ouders aangebracht houten krib boven het voeteneinde, dat als wieg diende.

Zwagabuurt (32549)

De vloerbedekking in die huisjes bestond meestal uit matten. Van vaste vloerbedekking was geen sprake. De vloeren werden als regel donkerbruin geverfd. De
matten veroorzaakten vaak een stoffige boel. Ze werden regelmatig naar buiten
gebracht om te worden geklopt. De ijverigheid van de huisvrouwen viel af te
meten aan de intensiteit waarop matten werden geklopt. Vóór de stofzuiger zijn
intrede deed was de stoffer het wapen om de boel schoon te houden.
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Het wassen was een omvangrijker werk dan nu
het geval is. Water moest
op de kachel worden verwarmd en de was moest
met de hand worden geboend. Bij koud weer veroorzaakte dat schrale
handen. Tot omstreeks
1925 had Makkum geen
waterleiding en moest
men zich behelpen met
regenwater dat in – in de
grond gemetselde regenbakken werd verzameld.

Aanleg waterleiding in de Buren.
16 oktober 1930 (archnr. 486)

Bij droogte trad wel een gebrek aan regenwater op en moest er zuinig mee worden gehandeld. Over het algemeen moest er toch zuinig met water worden omgegaan en dat had uiteraard invloed op de lichamelijke hygiëne. Van douchen of
baden was geen sprake, hooguit kon in de zomer eens worden gezwommen. Een
eigen gasbedrijf heeft Makkum nooit gehad. Voor de verwarming werd in de
zomer veel gebruik gemaakt van z.g. harde turf. Vuur was dan nodig om eten te
koken en waswater te verwarmen.
Deze turf werd per schip uit Drente aangevoerd. Als het kouder werd, werd overgegaan op cokes of eierkolen of een mengsel daarvan. Het lukte ook wel eens
een voorraad(je) hout te bemachtigen dat b.v aangespoeld was uit zee of afkomstig van sloop van een oude fabriek. De kachels van toen waren alleseters en
dure brandstof was voor de gewone man niet betaalbaar. De brandstof die men
nodig dacht te hebben werd vaak in de zomer al betrokken; men had er dan
soms wat geld voor kunnen sparen en in de zomer was de brandstof ook altijd
een paar centen goedkoper. Iets dergelijks gold ook voor de aardappels. Die werden om dezelfde reden meestal in het najaar – meermalen in het keldertje onder
de bedsteden – opgeslagen.

Van die toenmalige arbeiderswoningen is niet veel meer over. Misschien is er nog
zo'n bouwsel als pakhuis of iets dergelijks aanwezig. Veel zijn er afgebroken
omdat ze niet meer aan de tegenwoordige eisen voldoen. Een aantal straatnamen van toen bestaan niet meer b.v. de Tuinstraat en de Nieuwe Nieuwbuurt, straten die in het begin van deze eeuw werden gebouwd en in die tijd aan redelijke
normen voldeden. Er woonden daar aanvankelijk mensen die wellicht iets meer
te betekenen hadden dan het fabrieksvolk, zoals postbodes, politieagenten,
kleermakers etc. Betrekkelijk kort geleden zijn ook deze buurten afgebroken
omdat ze niet meer in deze tijd passen.
Breda 1978 (einde deel 4)

Tuinstraat in 1910, inkijk vanaf de Bleekstraat
(1023)
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