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De tentoonstelling die Ald Makkum momenteel verzorgt bestaat bijna geheel
uit duplicaten van foto's en tekeningen
afkomstig van het Rijksmuseum voor
Volkskunde te Arnhem, beter bekend
als het 'Nederlands Openlucht Museum'.
In diverse plaatsen langs de voormalige Zuiderzee werden 50 jaar geleden
opmetingen verricht. Dit werk resulteerde in de 'Documentatie Landelijke
Bouwkunst' hieruit ontstond het idee
voor een Zuiderzeemuseum.

Ook Makkum werd bezocht en uitvoerig werden in de periode 1941 - '43
vissers- en arbeiderswoningen opgemeten en in tekening gebracht.
De foto's van dezelfde objecten dateren
voornamelijk van 1943. Door de grote
hoeveelheid materiaal krijgt men een
prachtig beeld van het Makkum van
vijftig jaar geleden. Veel verdwenen
huisjes, en andere kenmerkende bouwwerken voor een plaats zo verbonden
met het water, zijn inmiddels verdwenen. Zoals bijvoorbeeld de opslagplaats voor de sluisdeuren onderaan
de zeedijk. We zien de Leugenbolle in
zijn oorspronkelijke omvang, nog met
brand-spuithok. Het zonder twijfel

smalste huisje van Makkum, de latere
werkplaats van Marten 'Blikje' Ferweda,
in de Waagsteeg, slechts 2.80 m.
breed. De woninkjes tegen de onderkant van de zeedijk waar o.a. Jaring
Bruinsma woonde, de pakhuizen aan
de zuidkant van het Plein en natuurlijk
de Pothuissteeg.
Van de Pothuissteeg is de maquette te
zien die Eise Boelens in 1955 maakte,
compleet met een lijst van de toenmalige bewoners.
De maquette is beschikbaar gesteld
door dochter Ruurdje Tuinier-Boelens,
onder het oog van de plaatselijke pers,
en een twintigtal genodigden, opende
zij de tentoonstelling door de friese
vlag te verwijderen, waarna de opening een feit was.

Om tot verantwoorde onderschriften bij
de foto's te komen hebben we een beroep gedaan op enige Makkum-kenners bij uitstek. Twee avonden lang
hebben Feike de Boer, Jorke Kamstra,
Jan v.d. Linden en Jentje Hoeksema ons
uitvoerig ingelicht. Hartelijk dank hiervoor, ook aan de bibliotheek voor het
op ongebruikelijke tijdstippen openstellen van de leeszaal.

Ruurdje Tuinier-Boelens opent de tentoonstelling in de 'Maitak', gadegeslagen door; links
Jentje Hoeksema, het stichtingsbestuur; Jan A. Koornstra, Sjirk Wijbenga en Otto Gielstra, Feike de Boer en helemaal rechts Pieter Jan Tichelaar.
(foto’s: Jan Werkhoven)
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De documentatie van het Openluchtmuseum

Het museum zette in deze donkere
periode een documentatie op, om vast te
leggen wat er nog was en meer dan ooit
dreigde te verdwijnen. Ondanks de oorlogsjaren slaagde het museum hierin.
Zozeer zelfs dat in 1943 het programma
nog breder werd opgezet in de 'Documentatie Landelijke Bouwkunst'.
Behalve tot verdwijnen gedoemde klederdrachten, wagens en gevelstenen,
stonden nu ook vissers- en bedrijfsgebouwen langs de Zuiderzee, hooi- en
graanbergen in de streek tussen Vollenhove en Muiden op het programma.
De leiding berustte bij de heer Bouma.
Hoewel het eerst in de bedoeling lag
van Bouma, zoals hij in een toelichting
bij zijn eerste begroting naar voren
bracht, om een overzicht te krijgen van
de landelijke bouwkunst ten einde een
goed verantwoorde keuze van zijn
gebouwen voor het museum te kunnen
doen, gingen de opmetingen in de praktijk veel verder.
De keuze van de te behandelen objecten
werd mede bepaald door de urgentie op
grond van militaire maatregelen en andere overwegingen, door tijds-omstandigheden ingegeven.

Bovendien speelde hem al spoedig de
gedachte aan een
toekomstig Zuiderzeemuseum door het
hoofd, een fantasie misschien nog,
maar een die weinig jaren later
werkelijkheid zou worden, zij het
anders dan hij gedacht zal hebben.
Zowel het een als het ander deed hem
zijn opmeters dirigeren naar de
bedreigde Noord-zeedorpen en de stadjes en dorpen van de voormalige Zuiderzee. Waren zij daar eenmaal, dan werd
op grote schaal gemeten, getekend en
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gefotografeerd. Marken, de doolhof van
Volendam, Hindeloopen, Workum en
Stavoren, Makkum en Gaast, en meer
naar binnen Orvelte, Staphorst en talrijke andere plaatsen werden geheel in
tekening gebracht.

Deze documentatie omvatte boerderijen,
karakteristieke landelijke woningen, bedrijfsgebouwen, gehele nederzettingen.
In Makkum werd bijvoorbeeld Lieuwkemastate in de Buren uitvoerig opgemeten en van Gaast werd de gehele
dorpsstructuur in kaart gebracht. De opmeters moesten ook letten op de aanwezigheid van waardevolle gebruiksvoorwerpen, werktuigen en gereedschappen.

In Friesland werd samengewerkt met het
'Boukinstich Wirkforban' van de Fryske
Akademy, zoals dat toen nog heette. Het
uitvoeren van het gehele project geschiedde in nauw contact met de "Stichting voor Documentatie van Landelijke
Bouwkunst" en met het Rijksbureau voor
de Monumentenzorg, waarvan het Nederlands Openluchtmuseum deze taak en het reeds onder leiding van dr. M.D.
Ozinga verrichte tekenwerk - had overgenomen. Het grootste deel van dit werk
werd in één jaar tijds uitgevoerd.

Ook in 1944 werd het werk voortgezet,
waarbij in Groningen, Friesland, Drente
en Overijssel verschillende grote objecten onder handen werden genomen,
zoals vele boerderijen, straatwanden,
details en interieurs in Staphorst. Vele
van de opgemeten gebouwen werden
later bij de gevechten voorafgaande
aan de capitulatie verwoest.
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Zuiderzeemuseum

Zoals bekend is uiteindelijk het Zuiderzeemuseum gerealiseerd bij Enkhuizen,
waarbij een combinatie van de dorpsstructuren van Urk en Hindeloopen als
uitgangspunt is genomen. In het Zuiderzeemuseum zijn een zestal objecten uit
Friesland her- en of nagebouwd, helaas
geen uit Makkum. Wel is door deze inspanningen, veelal met vooruitziende
blik geregistreerd, een waardevolle documentatie van onze vlecke ontstaan.
Dit onderkenden in 1978 Piet Oord en
ondergetekende, toen wij voor het eerst
lucht kregen van het bestaan van de documentatie. Langzaam, is in de loop der
jaren daarna, een collectie ontstaan van
enige honderden foto's en een vijftigtal
opmetingstekeningen. Met toestemming
van het Openluchtmuseum is een deel
hiervan nu tentoongesteld.
Het hernieuwde contact leverde ook een
bezoekje van het stichtingsbestuur aan
Arnhem op, dit werd een zeer interessante dag in het museumarchief, met als
resultaat: nog vijftig zeer fraaie foto's,
zodat de 'Arnhemserie' nu vrijwel volledig in het bezit van Ald Makkum is. Het
zoeken in de archiefboeken leverde niet
alleen de bovengenoemde foto's maar
ook de verrassende ontdekking dat men
zelfs zover was gegaan in het documenteren dat men foto's heeft van de soorten
roggebrood die in de verschillende provincies/plaatsen werden gebakken.
Zo mochten we nog een blik werpen op
een dwarsdoorsnede van een door bakker Dijkstra gebakken roggebrood anno
vijtiger jaren!
Bronnen:
'Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum'
-uitgegeven in 1962 - geschreven door de
toenmalige directeur A.J. Bernet Kempers.
Archief Ald Makkum.

De collectie Makkum

Voor iedere gemeente, die behandeld
werd, werd nagegaan welke gebouwen
of dorpskernen van belang waren, hetgeen in lijsten en op waardekaarten,
op basis van vier criteria, werd vastgelegd. De maatschetsen werden daarna
zo volledig mogelijk ter plaatse gemaakt en eveneens ter plaatse tot netschetsen overgetekend.
De tekeningen werden op dik wit tekenpapier - vellen van 80 tot 120 cm.
meestal - uitgewerkt "waarbij de aard
van het onderwerp de meerdere of mindere exactheid van de tekening bepaalt, terwijl de tekenaar gelegenheid
krijgt om door zijn persoonlijke visie
een bepaald cachet aan de tekening te
verlenen. Het is gebleken, dat deze
werkwijze de arbeidsvreugde van de
tekenaar zeer ten goede komt. (aldus A
J. Bernet Kempers in het herdenkingsboek "Vijftig jaar Ned. Openluchtmuseum")

Op de straatwandschets van de Waagsteeg, overigens van juli 1944!, is dit
fraai te zien. Eerst de Waag waar Piet
Cappendijck zijn groentewinkel dreef.
Naast de waagmeesterswoning het al
eerder gememoreerde smalle pandje,
toen in gebruik als werkplaats bij loodgieter Marlen Ferweda, die zelf op de
Pruikmakershoek woonde in het huis
meteen naast de Waag, nu in gebruik
als VVV-kantoor. Ook Ferwera's kruiwagen ontkwam niet aan de opmeters.
Nauwkeurig werden de maten genoteerd, volgens een bijschrift was het
groen geschilderde hulpmiddel waarschijnlijk oorspronkelijk voorzien van
een deksel en men schatte de ouderdom op ruim een eeuw, als bouwjaar
wordt tenminste 1840 vermeld.

De opslagplaats voor de sluisdeuren
onder aan de zeedijk, ongeveer tegenover
de huidige visafslag getekend door J.
Abma. In de onder de balken slechts 1.45
m. hoge ruimte was plaats voor twee deuren. Aan de waterzijde werden de middelste ronde steunen verwijderd voor het inen uitbrengen van de sluisdeuren.

Een beeld dat bijna geheel verdwenen
is; de zuidzijde van het Plein, toen nog
Telegraafplein geheten ook al van de
hand van J. Abma.

Rechts de woning van Dirk Kuipers,
begin zestiger jaren gesloopt door
Harmcn Jansma, om plaats te maken
voor de nieuwe woning van Jan de
Vries. Die dreef zijn meubelzaak in het
rechter gedeelte van het naastgelegen
pand, hij deelde in die tijd enige jaren
de winkelruimte met manufacturier
Woudstra, waarna deze aan de noordzijde van de Markt een pand betrok.
Op de foto zijn de verschillende opschriften herkenbaar.
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Ook opmerkelijk de gevel van bakker
Pieter van der Laan. Op de tekening
nog met de driedeling, twee ramen en
deur, op de foto van nov. 1943 echter
met de, tot op de dag van vandaag, bestaande grote winkelruit. Ook in oorlogstijd zag men kennelijk niet tegen
een verbouwing op.
Van alle panden worden steeds de
kleuren van de steen, de kozijnen en
ramen gegeven. Dat dit onderhevig is
aan de mode van het moment mag blijken uit de volgende kleuren, in tegenstelling tot vandaag, met bijna
unaniem, rondom witte kozijnen met
groene ramen, was toen het schilder-
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werk ; gele kozijnen en bruine ramen.

Naast de bakkerij het pakhuis van veevoederhandelaar Pier de Boer, daarnaast op zeilmakerij van Jan de Vries,
het uithangbord vermeld ook nog:
SCHEEPS benodigdheden en VISSCHERIJ artikelen.
Hier weer naast de koperslagerij van
Willem van der Hoop.

Het Achterdijkje heette toen nog Zeedijk, het naambordje
is tot op de dag van vandaag te bewonderen op Hotel
'De Prins'. Geruchten willen dat destijds bewoners bij de
gemeente hebben aangedrongen op deze naamsverandering i.v.m. de slechte naambekendheid van de eender
genoemde Dijk in Amsterdam. Het kan best zo zijn, immers ook de Wide Steech werd door sterke aandrang
ener bewoner veranderd in Middenstraat. Wellicht dat
iemand van de gemeente ons hierover kan berichten.

Als eerste het dubbele, niet meer bestaande woonhuis
aan het einde van de Zeedijk, waar Siebolt en Minne
van der Veen en Hein 'de pers' Kuipers woonden. Ook
hier nog het oorspronkelijke naambordje op de gevel.
De huizen van Liske Rinia (Dora-Liske) en o.a. Eelke v.d.
Laan, Klaas 'kruk' de Vries en later zoon Pieter.

De 'Stoepenluifel', terecht vastgelegd, en waarschijnlijk
het laatste exemplaar destijds in Makkum, op de 17e en
18e eeuwse prenten is er bijna geen huis dat er géén
heeft. Hier woonde voorheen Gerben Bonnema, koetsier
van de 'Hynstetram', het pand ernaast was in gebruik als
paardenstal. De luifel loopt voorbij de woning, in de stal
bevond zich de ingang voor de woning. Een situatie die
ook vandaag nog bestaat, terwijl er nu verschillende eigenaren zijn.

Het smalle paadje langs de zeedijk waar we Jaring's
Aukje (de echtgenoot van dorpsomroeper en ketellapper
Jaring Bruinsma) ontwaren die aan 'it panhimmeljen is'.
Op de achtergrond het snoep-winkeltje van Eit van der
Veen, gesloopt om ook motorisch de achter gelegen
buurten te kunnen bereiken. Wat nu het administratiekantoor van Piety Hiemstra is was toen de wagenmakerij
van Sibren en Sikke Wielinga, hiernaast stond een smal
pandje waar Dooie 'Snúver' Bakker woonde, zie tekening.
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Oorspronkelijk dubbel woonhuis, onder
aan de voet van de zeedijk, jarenlang
de woning van Wybren Rinia. De hoge
schuur behoorde bij Slotmakersstraat
nr. 32 bewoond door de familie
Broersma en in gebruik als stal tevens
was hier de lompenhandel. Was deze
schuur vroeger in gebruik als wierschuur? Wie kan ons hier meer informatie over geven ? Hetzelfde vragen
wij ons ook af omtrent een vergelijkbare schuur die zich bevond in de Kerkstraat, achter de winkel van Johannes
Lutgendorff, de tegenwoordige supermarkt van der Wal.
De lagere schuur, (op deze tekening
lijkt het of deze tegen het huis aanzit
maar er zit wel degelijk een straat tussen: de Vermaningsteeg), is het "Alde
Walhalla" waar de gebr. v.d. Berg eind
tweede wereldoorlog een palingschoonmakerij hadden.

Het andere uiteinde van de Vermaningsteeg brengt ons bij de slagerij
van 'lytse' Douwe Bijlsma met het opvallende muuranker in de vorm van een
'V', waarmee 'onopvallend' werd aangegeven dat zich achter dit pand een
doopsgezinde Vermaning bevond. Eerder was slager Hendriksma uitbater
van dit pand.

