Korte genealogie en overzicht van de familie
Willem Maas in Makkum
Een dominee kwam, een fabrikant vertrok...

Voor Makkum begint de geschiedenis van de familie Maas bij ds. Willem Maas.
Hij werd in 1785 in Haarlem geboren als zoon van de koopman en korenmolenaar Jan Maas. Na zijn studie volgde een benoeming tot Ned. Herv. predikant te
Makkum en Cornwerd. In 1817 trouwde hij met Botje Kingma (*1798, Makkum
1829, Makkum), dochter van Marten Hylkes Kingma en Baukje Paulus(dochter)
Hoekema.
Zij kregen drie zonen. De oudste, (1) Jan Willem (* 1818 - Makkum 1894) werd
kalkbrander, touwslager en zeilmaker te Makkum. Zoals gebruikelijk in Kingmakringen, zorgde vader Kingma ervoor dat al zijn kinderen, dus ook dochter Botje,
een deel van het familiebedrijf of een nieuw opgezette onderneming meekregen.

Jan Willem Maas

Ds. Willem Maas overleed te Makkum in 1827.
Door zijn huwelijk met Botje Kingma werden de kinderen Maas als het ware opgenomen in het Kingma-familieverband. In 1840 gingen Jan Kingma (broer van
Botje) en de andere familieleden over tot scheiding en deling van de verschillende ondernemingen. De panfabriek kwam in handen van de oudste zoon van
Hylke Marten Kingma, Marten, deze zette het bedrijf voort onder de naam M.
Kingma Hzn.
Per l mei 1842 werden de kalkbranderij en de touwslagerij en daarna in mei 1843
de zeilmakerij overgenomen door de tweede zoon van de wed. H.M. Kingma, Herrius tezamen met de beide zoons van Jans overleden zuster Botje Maas-Kingma
(Jan Willem en Marten Hylke Maas). Zij zetten in een eigen kantoor de bedrijven
voort onder de naam fa. Kingma & Maas. Alleen de olieslagerij bleef onder de
oude naam fa. M.H. Kingma bestaan.
De tweede zoon (2) Marten Hylke (*1820 - Makkum 1908) werd N.H.-predikant te
Idsegahuizum en Piaam en bleef ongehuwd. Tot zijn dood woonde hij naast zijn
broer Jan Willem op Vallaat nr. 10. Rond Skuzum bezat deze dominee een flink
aantal landerijen.
De derde zoon (3) Cornelis (*1821) overleed enige dagen na zijn derde verjaardag.

ds. Marten Hylke Maas

Dieuwke Tjebbes
(*) Een van deze taanderijen bevond zich
achter zijn woning op het z.g. Schansplein.
De huidige Schans was toen nog grotendeels onbebouwd.

Jan Willem Maas

(1) Jan Willem, de oudste zoon van Willem Maas huwde in 1844 met Margaretha
Oneïdes, dochter van Jacob Oneïdes en Dieuwke Sikkes Postma uit Exmorra. Er
wordt een zoon geboren maar kort na elkaar overlijden moeder en kind (a).
Van Jacob Oneides is nog iets te vertellen, de Exmorraster was een niet onbemiddeld boer en tevens gemeenteraadslid. In 1852 was hij één van de voorstemmers voor afscheiding van Makkum tot zelfstandige gemeente. De poging tot
splitsing van Wûnseradiel ging niet door met het kleinst mogelijke stemmenverschil (7 tegen 6).

Jan Willem hertrouwde met Dieuwke Tjebbes uit Hindeloopen, dochter van Tjebbe
Klaases Tjebbes, dijkgraaf, koopman, reder en lid van Prov. Staten van Friesland.
Uit het 2e huwelijk werden 9 kinderen geboren, 3 overleden op jonge leeftijd.
Het gezin bewoonde het huis Vallaat 8. Via de kadastergegevens kunnen we volgen dat Jan Willem zijn bezittingen geleidelijk uitbouwde. Hij koopt landerijen,
hetzij als uitbreiding voor de kalkbranderij of als belegging, huizen, diverse schuren en pakhuizen aan de Turfmarkt, de meeste betrekking hebbende op de kalkbranderij. Tot tweemaal toe vinden we de koop van een taanderij, hiervan
hebben we de exacte plaats nog niet kunnen traceren (*).
Ook de lijnbaan aan de voet van de Workumerdijk wordt uitgebreid. Omstreeks
1860 koopt Jan Willem een moestuin aan de Turfmarkt waar in 1895 zoon Willem
zijn huis zal bouwen.

Willem Maas

(b) Willem (* 1848 - Velp 1923) beheert samen met zijn broer Marten Hylke de
kalkbranderij, touwslagerij en zeilmakerij. Hij huwt in 1883 met Lol Tjebbes uit
Koudum, dochter van koopman en landbouwer Cornelis Tjebbes. Zij overlijdt een
jaar later en Willem huwt enige tijd daarna haar jongere zuster Tedde.
Zij wonen dan op D144a. Dit is inderdaad op de Turfmarkt, gebouwd in 1895 en
in 1918 weer afgebroken woning. Als naastliggers worden gegeven: D144 bewoond door Andries Deinum en D145 door de weduwe S. Hellingwerf (het latere
handwerkhuis "it Skipke").

Het echtpaar krijgt 5 kinderen: Jan Willem (*1884), Dieuwke (*1886), Ester (*1888),
Cornelis (*1891) en Jelmer (*1895).
In december 1917 vertrekken Willem en Tedde mei jongste zoon Jelmer naar Velp.
De overige kinderen zijn dan al uit Makkum vertrokken.
Dankzij de wijkboeken zijn de kinderen van Willem en Tedde enigszins te volgen:

Turfmarkt, links voorgevel D144a.

Dieuwke vertrekt in 1912 naar Nijega, gemeente Smallingerland, komt terug in
1917 en gaat dan naar Weerselo.
Ester gaat in 1910 naar Aarlanderveen, komt 1911 terug en vertrekt 1917 naar
IJlst.
Cornelis vertrekt in 1910 als tuinbouwer naar Vledder een half jaar later naar
Zuidwolde. In 1913 is hij boer te Workum, in 1916 keert hij terug naar Makkum. In
november datzelfde jaar naar Transvaal. In maart 1923 komt hij vanuit Kaapstad
bij zijn ouders in Velp wonen, dan wordt het wat onduidelijk, want hij staat ambtshalve uitgeschreven; vertrek naar Noord Amerika (27 mrt. 1925). Maar op dezelfde kaart staat in kolom opmerkingen; woonde 25 april 1925 te Breukelen
(gegevens Gem. Rheden).
Jan Willem komt 1911 van Utrecht en keert terug naar die stad in 1912.
Jelmer maakt een rondreis, in 1908 hij is dan ruim 13 jaar woont hij in Bolsward.
Hij zal een school gevolgd hebben en zit daar waarschijnlijk in de kost. In 1911
komt hij vanuit Hillegom weer in Makkum om in april 1913 naar Neustadt (Mecklenburg) in Duitsland te vertrekken. Studie? Ruim anderhalf jaar later keert hij
terug, blijft daarna tot 1917 in Makkum en gaat, met als beroep electriciën, mee
met zijn ouders naar Velp.

(c) Catharina Maas (*1849, Makkum, 1923, Den Haag) huwt de Makkumer notaris
Cornelis Catharinus Ledeboer (actief bij de drooglegging van de Makkumer Meer
in 1879). Het huwelijk ontbonden bij vonnis van de arr. rechtbank Leeuwarden
d.d. 4 dec. 1890.
(d) Marten Hylke Maas (* 1851 -Makkum 1852)

Marten Hylke Maas

(e) Marten Hylke (* 1853 - Den Haag 1934 ) wordt kalkbrander, touwslager en zeilmaker samen met zijn oudere broer Willem. Zoals te doen gebruikelijk in Makkum kregen de heren beide een bijnaam: Willem werd "Fyne Maas" en Marten die
enigszins mank liep vanzelfsprekend "Manke Maas". Op de laatstgenoemde was
een allitereerend rijmpje van toepassing. "Manke Marten Maas, makket moaie
motten, moaie motten makket manke Marten Maas" (opgetekend door Jorke
Kamstra in Voetreis door Makkum -pag.34). De ‘motten’ slaan op de zes, niet onknappe, kinderen van Marten. Zie ook de friese uitdrukking: ‘’Leave motsjes’’.
Hij huwt in 1882 mei Gezina Willemina de Looze uit Leeuwarden. Zij wonen dan
op A81 (Krommesloot 11). Als beroep geeft hij; commissionair.
Het gezin krijgt zes kinderen: Willemina (* 1883). Jan Willem (* 1885), Gerrit (*
1887), Dieuwke (* 1889), Marlen Hylke (* 1892) (van de schetsen en het verhaal)
en Foekje Anna Cornelia(* 1894). In 1908, na de dood van zijn oom en naamgenoot ds. Marten Hylke Maas betrekt hij diens woning aan het Vallaat (A19) en
staat dan als fabrikant te boek. Alle kinderen zijn dan inmiddels het huis uit, in
1909 vertrekt als laatste de jongste dochter Foekje naar Harlingen. In december
1921 verlaat ook Marten Hylke Maas Makkum en vertrekt naar Scheveningen. Als
laatste vertegenwoordiger van de familie komt met zijn vertrek uit de Vlecke een
einde aan deze Makkumer Maasperiode.

Kalkwerken Maas aan de noordzijde van
de Groote Zijlroede te Makkum. Boven
kadastrale kaart 1886, onder deelkaartje
uit ±1895. Gesloopte ovens en schuren
zijn in blauw aangegeven.

Vallaat 24, voormalige zeilmakerij
van de fa. Maas

Na het vertrek in 1917 van broer Willem komt Marten Maas in het bezit van de
kalkbranderij en de zeilmakerij.
De zeilmakerij was gevestigd aan het Vallaat, de latere smederij van Hogeboom,
op de bovenverdieping werd kantoor gehouden. Over de lijnbaan vinden we dan
al geen gegevens meer. Het is al in het voorgaande gememoreerd, beide ondernemingen hadden weinig toekomstperspectieven. Na Marten's vertrek uit Makkum duurde het tot 1923 voordat een kopervoor de Kalkbranderij werd gevonden.
Het werd de N.V. Zuilensche Kalkbranderij te Zuilen. Drie jaar later wordt de
nieuwe eigenaar, inderdaad; Siebolt Idzes de Boer, de koopman woont dan in
Haarlem maar doet nog veel zaken in Makkum. Hij begint meteen meteen met het
nodige sloopwerk maar laat toch nog een klein gedeelte staan en verkoopt dat
een jaar later.

De koper is onbekend, maar in 1929 komen we wel weer een bekende naam als
eigenaar tegen: Sietse W. Visser, voorheen timmerman maar na de brand van
zijn werkplaats op de Pruikmakershoek is hij in de leegstaande gebouwen een
kippenfokkerij begonnen, (zie foto Aldnijs nr. 4/5 en 6). Tegenwoordig bevindt
zich op deze plaats de Garage van de Fa. Horjus. De woning en de eerdere
brandstoffenloodsen waren een restant van Maas' kalkbranderij.

(f) Bodina Maas (* 1855 – Leeuwarden 1942) trouwt met de Leeuwarder architect
Hendrik Kramer, van zijn hand zijn in Makkum nog enkele bouwwerken te bewonderen o.m. de woning Krommesloot 11 (1881) en de Doopsgezinde Vermaning in
de Bleekstraat (1909). Kramer was ook de expert die in 1890 te hulp werd geroepen bij de bouwvallig geachte toestand van logement “Het Hert" toen de Heerensociëteit daar resideerde, (zie bijlage soc. "Eendragt" / Aldnijs 13/14).
(g) Tjebbe (* 1857 - Laren 1939) wordt meester in de rechten en later dir. van de
Gelderse Crediet Mij.
(h) Anna Cornelia (*1860 – Makkum 1869)

(i) Nicolaas Walle (* 1863 - Hengelo 1931) wordt arts in Hengelo, Overijssel.
Tjebbe en Nicolaas trouwen beide met een dochter van Mr. Verwey Mejan uit
Goor.
(j) Cornelis Willem (* 1872 - Makkum 1872)

Tennisclub ”Onder Ons” in 1917, die van 1903 tot 1933 actief was. Het tennisveld bevond zich lange tijd op een terrein aan de Singel. Ten tijde van deze foto was men i.v.m.
de verhoging van de pacht tijdelijk uitgeweken naar het fabrieksterrein van dakpannenfabriek Fa. L.J. de Vries aan de zuidzijde van de Groote Zijlroede. De meeste leden van
de familie Maas waren lid van de club. Op de achtergrond een deel van de kalkwerken
van Maas aan de overzijde van de Gr. Zijlroede.

Otto Gielstra, sept./okt. 1997
(aanvullingen: jan. 2014)
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Kalkwerk te Makkum. Foto afkomstig uit kalender 1925, uitgegeven door de N.V.
Zuilensche Kalkbranderij, eigenaar tot 1929.

