Pieter van der Zee
Makkumer machinist startte stoomsleepdienst in Amsterdam

Kerkstraat 1898. Tweede huis rechts de woning en winkel van Pieter en
Sijbrigje van der Zee. De straat wordt opgebroken voor de aanleg van de
rails voor de paardentram. foto: J. de Vries Gzn. te Sneek

In de zomer van 1997 kwam een vriendelijk heer met
een vage foto op ons bezoekadres. Waar vindt ik dit
huis was zijn vraag. Mijn grootouders Pieter en Sijbrigje van der Zee woonden daar tot 1900.
Johannes Tjaardstra, 79 jaar oud had al enige tijd
door het centrum gewandeld maar kon het bewuste
huis niet vinden. Begrijpelijk want het pand waar
het hier om gaat, is onherkenbaar opgegaan in de
laatste uitbreiding van supermarkt v.d. Wal op de
hoek van Markt en Kerkstraat.
Met links de hoge zijmuur van de voormalige RK
pastorie en latere "Hemeltje " en op de voorgrond
nog de vage sporen van de reeds verwijderde rails
van de paardentram, kon het niets anders zijn dan
Kerkstraat 2.
Foto's uit het archief met een breder beeld van de
straat bevestigen dit. Tjaardstra was bezig een
overzicht samen te stellen van het nageslacht van
Pieter van der Zee en Sijbrigje Wielinga. Ald Makkum leverde enige foto's van Makkum rond 1900 en
het alleraardigste boekje ligt nu voor ons.

Pieter van der Zee

Pieter van der Zee werd op 16 okt. 1857 in Lemmer geboren als oudste
van de drie zonen van Jan Pieters van der Zee (* Joure 1830) en Hendrikje Idzes Valk (* Koudum 1824). Jan Pieters en Hendrikje Idzes
woonden in Lemmer, Joure, Bolsward en tenslotte Makkum, waar Jan
Pieters in 1911- en Hendrikje in 1899 overleed.
In 1880 trouwt Pieter met de Makkumse Sijbrigje Wielinga. Dochter
van visser en wildschieter Taeke Wielinga (* Makkum 1831) en Gesina
Jorkes Stuurmans (* Makkum 1831). Taeke was weer de zoon van Sijbrigje Wielinga zijn vader onbekend. Gesina's vader was koemelker te
Makkum.
Toen Pieter en Sijbrigje trouwden werd als zijn beroep "machinist" opgegeven. Hij voer waarschijnlijk toen op een van de beurtvaarten van
Makkum op Bolsward/Sneek/Leeuwarden. Later ging hij over op de
Lemmerboot van de Amsterdamse rederij "Stânfries". Zij woonden in
Makkum tot 1900, toen Sijbrigje haar winkel in huishoudelijke goederen sloot, of aan anderen overdeed. In juli van dat jaar vertrokken zij,
met hun 9 kinderen (2 waren jong gestorven) naar Amsterdam, waarbij Pieter machinist bleef tot 1905 toen zij een sleepdienst begonnen
met 5 van hun 6 zoons onder de naam P. van der Zee & Zonen. Deze
ondernemening groeide uit tot een binnensleepbootvloot van 15 schepen, niet in het minst door het aandeel, dat Sijbrigje in de onderneming had.

De Kerkstraat rond 1900. Mogelijk Sijbrigje staande voor haar winkeltje. De
waren staan zelfs uitgestald in de dakkapel.

Sijbrigje van der Zee-Wielinga

Al in Makkum had Sijbrigje in haar winkel haar energie getoond; er
werd geen 'nee' verkocht en was iets niet voorradig, dan moest het
door de jongens uit Bolsward worden gehaald. Zij was dan ook de
motor achter de oprichting van de sleepdienst in 1905.

Met spaargeld (inclusief de spaarpotjes van de kinderen, waarvan de
oudste toen 23 en de jongste 7 jaar was) en een banklening (die volgens de bank veel te vlug werd afbetaald) werden twee stoombootjes
gekocht. De Simson l en 2, latere sleepboten kregen de namen van de
dochters en van Pieter zelf. Vijf van de zes zoons werden partner in de
onderneming, die dus uitgroeide tot een vloot van 15 schepen. De rode
manchet op de pijp in de stoomboottijd was een bekend verschijnsel
in de Amsterdamse haven.
In 1939 gingen de vier broers afzonderlijk verder maar door de Duitse
bezetting in 1940 werden de meeste boten in beslag genomen. Sijbrigje was in 1934 overleden terwijl Pieter in 1944 stierf. De firma werd
na 1945 voortgezet door Ids (Frits) en later door diens twee zoons Pieter en Hendrik van der Zee. In 1955 werd het 50-jarig bestaan gevierd,
maar door de havenpoltiek van de regering verdwenen de meeste bedrijven waarvoor werd gewerkt naar Rotterdam en in 1976 werd besloten om de activiteiten van de firma P. van der Zee & Zonen te
beëindigen waarbij de zaken op behoorlijke wijze konden worden afgewikkeld.

De stoomsleepboten Pieter en
Sijbrigje, gemeerd aan de Noordzijde
van de Oosterdokskade met de
Schreierstoren op de achtergrond.
De 'lichter', waarop het kantoor van de
rederij P. van der Zee & Zonen en de
woning van Ids van der Zee, lag aan
de Zuidkant van de Oosterdokskade,
waar ook de sleepbootvloot gewoonlijk
was afgemeerd.

Johannes Tjaardstra

De schrijver van het boekje, Johannes Tjaardstra, woont tegenwoordig
in Apeldoorn. Hij is de zoon van Johannes Tjaardstra (* Gaastmeer
1887) en Gesina van der Zee (* Makkum 1886). Gesina was in haar
jeugd actief in het Amsterdams Selskip Fryslan en ontmoette daar Johannes (wiens ouders in Makkum woonden, de binnenschipper Pieter
Binnerts Tjaardstra) mogelijk daar. Johannes en Gesina begonnen
een expeditiebedrijf in Amsterdam met al spoedig een groot aantal
paarden en wagens, aan welk bedrijf een ontijdig einde kwam door
Johannes' vroege dood in okt. 1918.
Zoon Johannes was in januari van dat zelfde jaar geboren. Hij was
van 1933-1940 werkzaam in de houtimport en van 1941-1981 ambtenaar v.d. Buitenlandse Dienst (1.1. consul-generaal) en werd onderscheiden met de orde van Oranje Nassau.

In de winter van 1932/33 deed ik dienst als dekknecht op één der
sleepboten van de rederij P. van der Zee & Zonen, tot een sleeptros mij
van het dek in het ijskoude water van de Amsterdamse Houthaven
trok, waarmee mijn nautische carrière tot een bibberend einde kwam
en mijn schipperspetje voor altijd verloren ging".
Als amateur-genealoog publiceerde hij o.m. de "Geneologie Van der
Zee" in het Jierboek 1996 van de Fryske Akademy. In het huidige
boekje is een uitgebreide parenteel opgenomen, die in totaal meer
dan 300 afstammelingen in de mannelijke en vrouwelijke lijn telt. Dit
vergde een geheel nieuw onderzoek.

Kerkstraat 4: augustus 1982. Leegstaande ‘krotwoning’ wordt bij supermarkt op Markt 1 getrokken.
foto: GAW

Kerkstraat 4: najaar 1987. Volledig
nieuw opgebouwd en onderdeel uitmakend van Coöp Supermarkt Van der
Wal. foto: GAW

'Bij het neerschrijven van deze parenteel', zo schrijft Tjaardstra in het
voorwoord, 'kwamen tal van herinneringen naar boven, ook al door
de hernieuwde contacten met neven en nichten, na sedert 1940 meer
dan 40 jaar in het buitenland te hebben gediend. Als kind van Gesina
van der Zee staan mij de familiebijeenkomsten bij in Amsterdam
waarbij de Friese taal en vaak ook het Fries volkslied werd gehoord.
Wanneer wij bij onze grootouders kwamen, eerst in hun huis aan het
Noord-hollandsch Kanaal b,ij Ilpendam, dan op de Nieuwendammerdijk en later op de Buiksloterdijk (immer met een vrij uitzicht op landerijen), zat Sijbrigje (die slecht ter been was) altijd in haar Friese
"gouden kap" tegenover de sigaar-rokende Pieter, meestal met het
Nieuwsblad van Friesland (de "Hepkema") in handen. De krant las zij
met behulp van een vergrootglas. Vaak kregen we een appel, die zij
bewaarde in de mooie linnenkast. Op verjaardagen kregen we een
rol Drosteflikken, aangevuld met een rijksdaalder en bij bijzondere
gelegenheden moesten we een op mooi geïllustreerd papier geschreven 'wens' opzeggen.
In 1934 stonden wij met onze moeder aan het sterfbed van Sijbrigje,
die de drijvende kracht was geweest in haar meer dan 54 jaar durende huwelijk. Pieter zou haar 10 jaar later volgen.

situatie januari 2014. Onderdeel van rijwielhandel Rinia. foto: Hendrik v.d. Veen
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