Een verdwenen woning op de Turfmarkt

Turfmarkt met woning van Willem Maas.
Gebouwd in juni 1895 en zorgvuldig gesloopt in 1918. Rechts naast de woning de
schutting waarachter een moestuin. Achter
de woning bevond zich ‘het Hof’, de grote
moestuin en boomgaard van de
Doopsgezinde gemeente.

kadaster 1895

Op de plaats waar tegenwoordig de Cynthia Lenigestraat aansluit op de Turfmarkt
stond eens een riante woning.
In "Makkum in oude ansichten (deel l / foto 23)" meldt P. J. Tichelaar dat de woning
na het overlijden van Willem Maas is afgebroken en steen voor steen weer in
Meppel werd opgebouwd. Ook in "Voetreis door Makkum" meldt schrijver Jorke
Kamstra dit feit (pag. 146). Kamstra beschrijft dat hij eens samen met oudere
broer Bouke door Meppel wandelde en in een park plotseling oog in oog stond
met het bewuste huis. Bouke vertelde hem, dat, toen mijnheer Maas, een rijke industrieel, Makkum verliet hij het mooie huis 'en passant' mee had genomen om
het hier weer op te laten bouwen.
Latere naspeuringen van Jorke om in Meppel het huis terug te vinden liepen op
niets uit, evenals de poging van Ald Makkum om via de stichting Oud Meppel het
huis te traceren. (1)
Maas verhuisde naar Velp, en heeft de woning zeker niet 'meegenomen'. Toch is
het pand wel degelijk gesloopt. Een koopakte uit 1918 brengt enige uitkomst.
Koper van het terrein is Andries Deinum, verkoper de koopman Siebolt Idzes de
Boer. Deinum, visserman te Makkum en woonachtig naast het bewuste huis, koopt
een deel van de moestuin. Hierop bevindt zich echter nog steeds het huis, in de
akte omschreven als "tot slooping dienende". Het is duidelijk niet bij de koop inbegrepen.
Waarschijnlijk schuilt in beide verklaringen waarheid. Naspeuringen bij gemeente en kadaster leverden het volgende op: Willem Maas dreef samen met zijn
jongere broer Marten Hylke een kalkbranderij, een zeilmakerij en de lijnbaan te
Makkum. Hoewel in het vervolg van dit verhaal de teloorgang van deze bedrijven
aan bod komt, zag men rond 1875 nog volop brood in de ondernemingen. Er
werd driftig geïnvesteerd en verbouwd. De kalkovens ondergingen diverse grote
uitbreidingen in de periode 1873 tot 1891. De zaken gingen voor de wind en in
1895 laat Willem de bewuste woning bouwen op een deel van de moestuin aan
de Turfmarkt. De tuin was sinds 1862 in familiebezit. Willem Maas woont hier tot
1917, dat jaar verlaat hij uit Makkum en verhuist naar Velp. Samen met zijn vrouw
betrekt hij daar de bestaande woning Kerkstraat 29. Tot zijn overlijden in sept.
1923 woont Willem daar.

1. Dit artikel verscheen in jan. 1998. Nadien werd duidelijk, mede dankzij Corrie
Koornstra. zij is afkomstig van Meppel, dat
het huis wel degelijk in deze stad weer is
opgebouwd: adres Wilhelminapark 6.

X
Kadaster 1886, bij X de moestuin daarachter het ‘Hof’

Siebolt de Boer heeft dus in 1917 de woning met grond van Willem Maas gekocht,
kennelijk met de opdracht de woning te slopen (n.b. het pand was toen nog geen
25 jaar oud). Spijtig genoeg is hier geen akte van gevonden, maar we kunnen dus
aannemen dat de Boer, waarvan bekend is dat hij tal van objecten opkocht voor
de sloopwaarde, in 1918 nog niet geheel klaar was met de ontmanteling van de
woning.
Dit zou dus kunnen duiden op een omzichtig sloping, wellicht met het doel de woning elders weer op te kunnen bouwen. Toch naar Meppel? Navraag bij de familie Deinum, in de persoon van zoon Doekele, leverde weinig op. Hij was toen
amper 5 jaar oud, en meende zich te kunnen herinneren dat timmerman Sietse
Visser de sloop uitvoerde en dat transporteur Doorenbos het puin had afgevoerd.
In familiekring werd hier nadien ook nauwelijks over gesproken dat meer wist
Doekele hier niet over te melden. Zijn vaders binnenvisserij floreerde op dat moment, en het naastgelegen terrein was alleen aangekocht om het uitgebreide nettenbestand te kunnen drogen en op te slaan.
Het gemeentearchief gaf geen opheldering over een eventuele sloopvergunning,
de registratie van dergelijke documenten werd pas vanaf 1925 ingesteld.

Toch Meppel?

Kortom, we zijn nog niet veel verder, waar is het huis gebleven?

Het verhaal van Pieter Tichelaar klopt niet helemaal, Willem Maas overleed niet
in Makkum. Jorke Kamstra, daarentegen heeft geen gelijk met de veronderstelling
dat Maas z'n woning zou hebben meegenomen naar zijn nieuwe woonplaats.

Vermoedelijk hebben beide heren gelijk wat betreft Meppel. Kennelijk heeft Siebolt de Boer het huis zo netjes laten slopen dat het daar weer kon worden opgebouwd. Het pand was tenslotte relatief nieuw en rond 1917 kwamen dit soort
rigoreuze verplaatsingen meer voor. Denk aan de burgemeesterwoning van Wommels, die mee naar Haarlem verhuisde en dichterbij ; de Makkumer papiermolen
die in de zelfde periode in Almelo weer werd opgebouwd. Onze naspeuringen in
Meppel waren steeds gekoppeld aan de naam Maas, we weten nu dat die combinatie niet meer gelegd hoeft te worden.

De familie Maas

Op onze speurtocht naar de 'verdwenen' woning van 'Willem Maas, kwamen wij
bij toeval in contact met twee kleindochters van Marten Hylke Maas, medevennoot en broer van Willem.

Mevr. Gezina Willemina Woutman-Maas (*1918) uit Zwolle wist niets over het huis
te vertellen, wel bezat zij schetsen (plattegronden) van Makkum en met name van
de Krommesloot gemaakt door Jan Willem Maas haar vader die zijn jeugd in
makkum had doorgebracht (Krommesloot 11).
Nog geen week later kwam mevr. Margriet Gesien Vos-Maas (*1922) bij Ald Makkum. Zij zocht informatie over de Kingma's. Foekje, de zuster van haar grootmoeder Gezina Willemina de Looze was gehuwd met Tjeerd Herre Kingma (olieslager en kassier, zie verh. Oliemolen in Aldnijs 13/14).
Bovendien bleek zij de dochter van Marten Hylke Maas te zijn ( de 3e zoon vanen genoemd naar zijn vader Marten Hylke). Het bezoek resulteerde in het uitwisselen van gegevens plus het onderstaande verhaal.

Jan Willem tekende op latere leeftijd het Makkum uit zijn jeugd.
Zijn geboorteplaats die hij op jonge leeftijd verliet (het beeld dat
hij voor ogen had moet van voor 1903 geweest zijn, want Jan
Willem tekende nog water in de Rige en Bleeksrige).

De schetsen bevatten een plattegrond van de ouderlijke woning aan de Krommesloot, een
schematisch overzicht van diezelfde straat met alle huiseigenaren en bijgaand totaalbeeld
van Makkum.
Vermeld staan de toegangsroutes, over de zeedijk richting
Harlingen, de afgraving van de
terp wordt aangegeven, evenals
de rogmolen in de Kerkeburen
met de aantekening; nog voor
1900 afgebroken.
Op de hoek van het Vallaat en
de Brouwersteeg is de zeilmakerij vermeld met op de
bovenverdieping het kantoor.

De twee dikke zwarte lijnen in
het Vallaat geven de ligplaatsen
van de beide stoomboten
"Feniks" en "Burgemeester Britzel" aan.
De Prins, Leugenbolle en
havenhoofd worden vermeld
evenals de woonhuizen van de
families Britzel, v.d. Burg en
Schoelier. De laatste, boekhandelaar en oprichter van de
kaatsvereniging, bewoonde toen
het St. Martenshuis aan de
Markt, het pand dat op dit moment (1998) door de fam. Rinia
weer in oude luister wordt hersteld.

Marten Hylke Maas

Marten Hylke Maas verliet Makkum in 1905 toen hij naar de HBS in Leeuwarden
ging en daar in de kost kwam. In 1912 vertrok hij naar Delft, waar hij – inmiddels
in militaire dienst - in 1917 afstudeerde als civiel ingenieur. Toen kreeg hij de mogelijkheid naar het toenmalige Indië te gaan om in dienst te treden bij de Hollandse Beton Maatschappij. Dezelfde HBM had die zes jaar tevoren zijn oudste
broer Jan (1885-1959), ook civiel ingenieur, uitgezonden om in Batavia een Indische vestiging op te bouwen. Het was hoewel oorlogstijd, af en toe mogelijk om
per schip in convooi, vanuit Rotterdam door de mijnenvelden in de Noordzee, om
Schotland heen, via het recent gegraven Panamakanaal en Japan, in drie maanden tijd naar Batavia te reizen. In Indië werkte hij achtereenvolgens op de standplaatsen Batavia, Makassar en Soerabaja.
Door de crisis van begin jaren twintig werd zijn contract met de HBM na vijf jaar
niet verlengd, en het gezin keerde terug naar Nederland. Niet naar Makkum,
want inmiddels waren ook zijn ouders en de andere kinderen allemaal uit Makkum vertrokken; voor wat deze tak betreft dus het einde van een eeuw ‘Mazen’ in
Makkum.
Na een jaar werkeloosheid werd hij benoemd tot adjunct-directeur Openbare
Werken in Leeuwarden. Na ook nog een korte periode als directeur veruilde hij in
1930 Leeuwarden voor Haarlem. Daar bleef hij tot aan zijn pensionering, met een
onderbreking tijdens de tweede wereldoorlog van ruim een jaar als gijzelaar in
Sint Michelsgestel. Na zijn pensionering verhuisde het echtpaar Maas naar Bilthoven. Daar overleed hij in 1981, zijn vrouw een jaar later.
Mevr. Vos-Maas verteld verder nog: Voor onze verhuizing naar Haarlem in 1930
nam mijn vader mij - acht jaar oud - mee naar Makkum om de plaats van zijn
jeugd te laten zien. We zochten zijn jeugdvriend Tichelaar op in het huis met de
tegelwanden. Mogelijk ook de familie Kingma, maar ik herinner me dat niet.
Foekje de Looze, de vrouw van Tjeerd Herre Kingma, was een zuster van mijn
grootmoeder Sientje de Looze. Zij zal toen nog in Makkum gewoond hebben.
Wel herinner ik me dat mijn vader zijn naam terugvond die hij als kind ingekrast
had in het houtwerk van de oude steiger aan de haven!
Toen wij ter ere van zijn 80e verjaardag mijn ouders nog eens meenamen naar
Makkum en daarbij ook de kerk in Piaam opzochten waar zijn oudoom-naamgenoot Marten Hylke Maas predikant was geweest, bleek dat hij nog nooit in Piaam
was geweest. De actieradius was maar klein in die jaren!

Uit het levensbericht van Marten Hylke Maas

Geboren 10 maart 1892, 5e kind van Marten Hylke Maas en Gezina Willemina de
Looze, op de Krommesloot in een huis waarvan mijn vader vertelde dat de muren
twee maal waren gemetseld want flinke vorst had de nog niet verharde metselspecie uit elkaar gedrukt. Het huis was gebouwd voor een gezin waarvan de
grootte niet te bepalen was. Op de eerste verdieping werden successievelijk kamertjes gemaakt, een drietal, en bovendien werd het laatste stuk van de overgebleven ruimte - waar naast een grote linnenkast ook de mangel stond - als
slaapplaats voor twee jongens gebruikt. Het kamertje van Mien (Willemina *1883
-red.), de oudste dochter, lag op het oosten en daar was het in de winter vaak zo
koud dat op de deken bevroren waterdamp gevonden werd. Zo sliep het hele
gezin, ouders met 6 kinderen, op de verdieping; de logeerkamer was op de beganegrond als een middenkamer. Deze kamer werd ook bij ziekte gebruikt, ziekte
van de kinderen want mijn ouders heb ik nooit ziek gekend.

Krommesloot 11. In 1881 nieuw gebouwde
woning voor Marten Hylkes Maas. Naar
een ontwerp van architect H.H. Kramer uit
Leeuwarden.

De familie Maas komt oorspronkelijk uit Holland; Willem Maas, de grootvader
van mijn vader kwam als jong predikant in Makkum en trouwde met een meisje
Kingma, Botje geheten. Hij kreeg twee zoons waarvan de ene fabrikant werd (de
zaak kwam van de Kingma-kant) en de ander werd predikant. De fabrikant
trouwde weer met een Fries meisje uit Hindeloopen en zo gebeurde het dat
genealogen zeggen dat wij ons Friezen mogen noemen.

Wat de De Looze's betreft gaat mijn kennis niet verder dan mijn grootvader die
horlogemaker in Leeuwarden was. De pendules in de voor- en achterkamer zowel
als de grote gangklok waren door hem geleverd. Hij moet een zeer bekwaam
vakman zijn geweest en heeft eens tegen mijn moeder gezegd dat zij het waard
was om naar een vakschool in Zwitserland gezonden te worden. Mijn moeder
was dan ook een erge 'nifelster', dat wil zeggen iemand die zeer fijn werk doet.

Tot in de laatste jaren van haar leven haakte ze nog met het fijnste garen
ingewikkelde patronen. Zij was ook een ferme breister; bekend is dat ze van
zaterdag op maandag een paar sokken breide en daarbij een boek las.
Tekening onder: de indeling van de woning
van M.H. Maas aan de Krommesloot zoals
de jeugdige Jan Willem zich herinnerde.

In de hal de klok en de barometer, aan het
einde tegen de buitenmuur het hok met de
tortelduiven. Buiten de regenbak en het filter om dit water te zuiveren.
Aangebouwd de keuken en het washok.
Evenals in de tuin naast de woning ook
hier een schommel en ringen. Er bevond
zich een duiventil, gemaakt van een half
vat, een mast met wimpel en een tweetal
wilde appelbomen.
Het achterom was afgesloten met een
schutting waarin 2 luiken. In de tuin was
het achterste gedeelte gereserveerd voor
bleek, er staat een prieeltje en verder geeft
Marten Hylke de plaats aan van een juttepeer-, een morel- en een z.g. Brusschelse
pereboom.

Mijn vader dreef met zijn oudste broer de zaak die zij van hun vader hadden
overgenomen. De zaak bestond uit een kalkbranderij met 4 ovens, zeilmakerij &
touwslagerij. De laatste lag aan de zeedijk naar Workum en had een lange
uitloop langs de berm van de dijk. Het waren drie zaken die ten dode waren
gedoemd. Voor de kalk kwam cement, voor de zeilen de motor. Met de zeilen
verdween grotendeels het touwwerk op de schepen en het zware touw werd vervangen door staaldraad. Van het driesoortig bedrijf is niets meer over.

Makkum had veel industrie gekend. Het aantal kalkovens moet zeer groot zijn geweest, een aantal van 100 wordt genoemd; de klandizie lag vroeger hoofdzakelijk
in Holland. Nog in mijn jeugd leverde het bedrijf kalk aan de villabouw aan de
Vecht. Er waren 5 molens, l trasmolen, 2 houtmolens, l oliemolen en l papiermolen. De laatste vier lagen dicht bij elkaar aan een vaart; het was een mooi gezicht
als ze allen draaiden. Verder 3 scheepswerven, die uitgezonderd één die
veranderd is in de bouw van ijzeren schepen, verdwenen zijn. Niet te vergeten de
aardewerkfabriek waarmee het, na moeilijke tijden, nu goed gaat (het bedrijf is
300 jaar oud en is steeds geleid door een Tichelaar, afwisselend een Jan en Piet).
Verder waren er in het dorp panfabrieken, een kuiperij, smederijen en een wagenmakerij (waar ik veelvuldig kwam), een scheepsblok- en pompmakerij. Er was
daardoor veel in het dorp te beleven en ook daardoor heb ik een goede jeugd gehad. Niet alleen dat we van alle bedrijvigheid het nodige opnamen maar ook bij
de boer werd nogal veel tijd doorgebracht.

Omdat ik eens lange tijd achter elkaar meegeholpen had kreeg ik -toen de koeien
in het land kwamen- een sigaar, die bij de oliemolen werd opgerookt, gedeeltelijk
want ik ben er erg misselijk van geworden.
In mijn jeugd waren de verwachtingen hoog gespannen door de plannen van afsluiting van de Zuiderzee door aanleg van een dijk van Wieringen naar Piaam
aan de Friese kust. Daardoor zou er wel leven komen in het dorp. Gelukkig voor
Makkum zijn de plannen veranderd; de dijk werd verlegd naar Kornwerd en Makkum kwam aan het IJsselmeer te liggen dat een zodanig peil kreeg dat de Makkumerwaard, een voor de kust gelegen plaat, blijvend droog viel. Aan de meerzijde
van de plaat is daarmee een recreatieterrein ontstaan dat langzamerhand bekend is geworden. Het trekt veel Duitsers en de welvaart in het dorp is toegenomen, ook omdat de enige overgebleven scheepswerf buiten de dijk is gebracht,
waardoor de mogelijkheid van bouw van grotere schepen is ontstaan.
Dit bedrijf heeft de werkgelegenheid in het dorp erg bevorderd, jammer is dat de
daarvoor gebouwde kolossale loods het uitzicht vanaf de sluis in hoge mate ontsiert.

Jan Willem Maas schetste de omgeving
rond de Krommesloot.
Van boven af: Lolkema, Alkema?, Visscher, de Groot, Alkema (van de boven
aangegeven scheepwerf), dan de ouderlijke woning met daarnaast de tuin.

In deze tuin werd later de woning gebouwd
voor Oepke Politiek, nadat diens huis aan
de kop van Krommesloot moest wijken
voor de verbreding van de toegangsweg
tot de Grote Zijlroede.
Naast de tuin van Maas de beide pastorieën, eerst de Doopsgezinde en daarnaast de Hervormde pastorie.
Opmerkelijk is dat de openbare weg
ophield bij het panwerk van Tichelaar, het
terrein van deze fabriek liep tot aan de
walkant. Aan de overkant is naast het
zaadpakhuis van Kingma een schiphuis
aangegeven, behalve bij de oliemolen
bezat deze familie kennelijk ook hier een
dergelijk bouwwerk.

Verder het houtstek van Alta, van de houtzaagmolens en voor de Blokmakersstraat
wordt de naam Wijde Steeg gehanteerd,
ongetwijfeld bedoeld om de inderdaad vrij
brede steeg aan te duiden, maar deze
naam hoort natuurlijk bij de huidige Middenstraat.
Op de hoek van het Vallaat woonde Dros
(Vallaat 40), daarnaast slagerij v.d. Feer en
dan een bakkerij’
Beiden laatste bestemmingen kloppen niet
helemaal. Wigger van der Veer had zijn
slagerij op Vallaat 32, De bakkerij van Luitzen Douwes Bakker bevond zich op nr. 30,
O.G.)

Nu ik zo aan mijn dorpsjaren terugdenk zie ik weer enkele jongens voor me en
komt de vraag op wat er geworden is van Tjeerd en van Doede en van de jongen
met zijn vergroeide arm die meedeed met de spelletjes op het schoolplein. Hij
was de zoon van een broodjager met wie ik enige malen op jacht mocht als polsdrager. Eens droeg ik een haas voor een gedeelte van de middag met gevolg dat
mijn kiel stijf stond van het geronnen bloed.

Mijn vader leerde ons al jong met een boot omgaan.
Voor ons huis lag een sloep, 'de Estafette', die gewrikt moest worden, een kunst
die we leerden door de boot alleen met de landvast vastgemaakt aan de steven
met de wrikriem een halve cirkel te laten beschrijven. Heel langzaam aan lukt
dan het wrikken. Wat groter geworden werd er gezeild met een plank rechtop
gesteld of met behulp van een grote vlieger die mijn broer Jan voor mij gemaakt
had. Eigendom van de firma Maas was een ijsboot waarmee ik enige malen heb
gezeild zowel op de vaarten als op zee; dat wil zeggen op de bevroren geul
tussen de dijk en de plaat die in zee lag. In de zomer werd gekaatst wat op het
plein gebeurde waar het postkantoor stond, het Telegraafplein.

In de lijnbaan heb ik ‘t bootje (de z.g.
Tuimelaar) gemaakt. ‘t Was een boot met
vaste kiel maar zondr gewicht, kon n.l.
geen lood daarvoor betalen

Zelfportret? Uit schetsboek van Jan Willem
Maas.

Ingekleurde tekening van de Blokmakersstraat gezien vanuit de ouderlijke woing
aan de krommesloot. Achter de schutting
de tuin van touwkoopman Cornelis Dros.
Het hogere pand is mogelijk de blokmakerij met bovenwoning.

Oliemolen en woningen aan het Papiermolenstreekje.

Toen ik zes jaar was werd Makkum aangesloten aan het tramnet door middel van
een paardentram die van Makkum naar Witmarsum reed. Dat was een grote verbetering. Mijn broer Jan, die toen in Sneek op de HBS was, behoefde niet meer
met de boot naar Bolsward te gaan om daar de tram te nemen.

Ik sprak van Makkum, het dorp, in werkelijkheid was Makkum een vlek, het midden houdend tussen een dorp en een stadje. Een deel van de bevolking werd gevormd door visserlieden die van mei tot december op trawlers voeren en in de
winter werkeloos waren. Het jongere deel van deze mensen was wel te vinden
voor grapjes en feestelijkheden.
Zo is eens, het was ter gelegenheid van het trouwen van de koningin, een visserijspel opgevoerd. Het Vallaat, de kom voor de sluis, werd ijsvrij gemaakt. Van het
ijs werd een grote dubbele erepoort gebouwd en op het water werd de haringvangst nagebootst onder begeleiding van een oorlogsschip dat zowaar een
kanon(netje) afvuurde. In de zomer, 31 augustus, was er meestal een optocht, een
historische geënt op de Friese geschiedenis, in elkaar gezet door notaris Van der
Burg, die begeleid werd door de marechaussees, die er met hun beremutsen
groot cachet aan gaven. Makkum was bekend om zijn feestelijkheden, die wel
eens wat uit de hand liepen. De kinderen aapten die optochten na; er was een koninginnevereniging "De Jeugd" die ook haar feesten vierde. Deze werden gehouden in de tuin van de dokter of van de notaris. Het waren mooie middagen. Als
prins Hendrik fungeerde dan een roomse jongen die zijn keurige zwarte aannemingspakje droeg, de koningin verscheen steeds in Fries kostuum. (1)

Erepoort bij het IJs- of Waterfeest gebouwd ter gelegenheid van het huwelijk
van Koningin Wilhelmina met Prins Hendrik op 7 febr. 1901.

(1) Zoals we nu weten ging dit initiatief
uit van de scholen (OLS, CLS en de
Nuts-bewaarschool).Ze hadden een
eigen vaandel (detail) en vierden het
feest een dag later.
In de oudste statuten van de Koninginnevereniging Makkum (1898) was nadrukkelijk het artikel opgenomen: De
Vereeniging werkt niet mee en organiseert geen kinderfeesten!

Foto’s van de optochten van ‘’De Jeugd”
tonen ons vele kinderen. Kennelijk had
de ‘Afterparty’ een meer besloten karakter. De foto is gemaakt in de tuin
voor de villa van dokter Driendijk op de
hoek Buren-Laan.

Met dank aan mevr. Margriet Vos-Maas, Bilthoven en mevr. Gezina Woutman

uit Aldnijs 30, jan. 1998 (aanvullingen dec. 2013) O.G.

