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Straatnamen in Makkum 3: De Tuinstraat

De straat met de kortste geschiedenis en de tevens de eenvoudigst te verklaren naam. Speciaal aangelegd voor de
bouw van 11 woningwetwoningen. De huizen werden in
1908 opgeleverd en 64 jaar later, in 1972, alweer gesloopt.
Tegenwoordig heeft de Tuinstraat nog maar 2 woonadressen en wordt het overige deel gebruikt als parkeergelegenheid. De naam spreekt voor zich, gebouwd op een
deel van een tuin. Niet van een notaris, zoals hier daar wel
eens abusievelijk wordt vermeld maar op op de tuin van de
familie Kingma.
De aanleg van de Tuinstraat is een
rechtstreeks gevolg van het aannemen
van de Woningwet in 1902. Deze wet
behelsde een algehele verbetering van
de volkshuisvesting. Voor het eerst werd
omschreven aan welke eisen een woning minimaal moest voldoen om in
aanmerking te komen voor sociale woningbouw of zoals men dat noemde
voor ’nieuwe arbeiderswoningen’.
In Wonseradeel werd hiervoor op initiatief van burgemeester Piccardt de Woningvereniging Wonseradeel opgericht
(artikel in Aldnijs 32 - sept.)

18 woningen voor Makkum

Voor Makkum ontwikkeld de Vereniging het plan om 18 woningen te bouwen, hiervoor koopt zij in 1906 van
Rymkje Rintjes Bangma, de weduwe
van Marten Hylke Kingma een stuk
tuingrond van ruim 20 are met daarop
een wagenhuis en stal. Op het aangekochte terrein tussen Kerkstraat en
Bleekstraat plande men 11 woningen.
De andere 7 stuks werden gebouwd
nabij de Nijbuurt, waar grond in erfpacht van het St. Annaleen werd verworven.

Aanleg Tuinstraat

Door de demping van de Bleeksrige in
1903 bestond de mogelijkheid om een
verbinding te maken tussen de Kerkstraat en Bleekstraat. Besloten wordt
om de bestaande toegang naar het terrein vanaf de Kerkstraat vrij te maken
en door te trekken. Zodat zowel aan de
noord- als aan de zuidzijde woningen
kunnen komen.
Omdat de aanleg van een straat, inclusief stoepen en afwateringsputten, een
forse aanslag op het beschikbare budget betekend, besluit men delen van
het terrein aan particulieren aan te bieden.
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Midden 1906 deelt voorzitter Piccardt mee dat
een deel van het terrein
in koop is overgedragen
aan Reinder Politiek te
Makkum (1) voor een bedrag van f. 450.
Verder wordt met algemene stemmen goedgevonden nog 2 terreinen,
grenzende
aan
de
Bleeksrige, te verkopen.
Hetzij publiek, hetzij onderhands en daartoe
machtiging te verlenen
aan de beide in Makkum woonachtige bestuursleden; de heren
Pieter Jan Tichelaar (fabrikant) en J. Salverda
A.M.zn. (schilder).
Tevens worden de beide
heren gemachtigd om
de op het terrein aanwezige druivenkas en houten loods onderhands te
verkopen.
Mocht dit niet slagen
dan kunnen deze objecten bij de aanbieding
van de bouw aan de betrokken aannemer ter
beschikking worden gesteld. Zoals later blijkt
hebben de aannemers
geen interesse en de
bouwsels worden gratis
ter beschikking gesteld
aan een sloper.

In verband met het
bouwterrein zegt P.J. Tichelaar: Het kan wellicht zijn goede zijde
hebben erop te wijzen
dat de eigenaren van de
aangrenzende percelen
naar de zijde van de zogenaamde Laan wellicht een flinken prijs
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Kadastrale kaart van 1832 Het volledige terrein 1059 is dan eigendom van de erven Evert Ottes Houtsma. In leven houthandelaar. In
licht grijs aangeven de andere bezittingen van Houtsma rond het als
weiland beschreven terrein. 1061 is een houtschuur, 1062 huis met
erf en1063: bergplaats. 1070 aan de Bleeksrige een woning met
daarbij 1071 de bleek (niet als zodanig in gebruik want het lapje
grond wordt als bouwland voor de belasting aangeslagen). Verder
laat Houtsma de woning 1045 na, bereikbaar vanuit de
Stekkenssteeg (huidige Schoolbuurt). Aan de Kerkstraat (zwart
aangeven) de woningen van Yda Martens Kingma.
In 1841 wordt Marten Hylkeszn. Kingma eigenaar van de woning
1044 en het naastliggende huis bovendien koopt hij het volledige
terrein 1059. en richt dit in als tuin met kas, wagenschuur en stal.
De beide woningen aan de Kerkstraat worden bijelkaar getrokken
en van een nieuwe voorgevel voorzien (huidige notariskantoor /
woning).
In 1906 verkoopt Marten’s weduwe Rymkje Rintjes Bangma een
deel van de tuin aan de Bouwvereniging Wonseradeel

de zogenaamde Laan wellicht een flinken prijs willen geven voor een strookje
terrein, hetwelk over een zekere lengte
wellicht voor de Bouwver. betrekkelijk
waardeloos mag heten.

Men besluit een afwachtende houding
aan te nemen en pas na de bouw te
hierover te beslissen.
Nadien bleek dat de beschikbare
ruimte meer dan nodig was en dit onderwerp komt niet weer aan de orde.

Verkoop hoekpercelen

Deze vorm van projectontwikkeling wil
in het begin overigens niet vlotten. Pas
nadat de grondprijs drastisch is verlaagd, besluit Harke de Jong (2) 2 are
aan de noordzijde te kopen en bouwt
daar vervolgens een huis met erf en
bergplaats. Een vreemde omschrijving
in het kadaster want als de straat op 12
mei 1908 muzikaal wordt geopend door
muziekvereniging ”Apollo” nodigt uitbater Harke van café ”De Harmonie”
gelegen aan de nieuwe straat, het complete muziekgezelschap uit voor een
verfrissing (3). Hij blijkt daar dus een
café te hebben gevestigd.

De beide hoekpercelen met op de achtergrond de Doopsgezinde Vermaning en café De Harmonie
met daarvoor de trotse uitbater Willem Hergaarden. Foto omstreeks 1930. Het origineel van deze
foto en trouwens de hele fotomap Bleekstraat is al enige tijd zoek. Nu leent Ald Makkum regelmatig
foto’s uit, maar nooit een gehele map. Kennelijk heeft iemand de openbaarheid van het archief verkeerd begrepen. Hoewel wij hopen dat de foto’s, waaronder unieke exemplaren, ooit terugkomen is
toch maar een start gemaakt met een nieuwe collectie Bleekstraat. Hiervoor zoeken we dus materiaal,
wilt u de foto/ansicht niet kwijt dan lenen wij deze graag om een kopie te kunnen maken.

In de loop van datzelfde jaar slaagt de
Bouwvereniging ook in de verkoop van
het zuidelijk hoekperceel.
De Doopsgezinde gemeente ziet af van
verbouwplannen aan de Vermaningsteeg en koopt dit terrein (4) voor de
bouw van de nieuwe kerk. Ook hier ontvangt men ruim een vijfde deel minder
dan de in eerste instantie bedongen
prijs.

Eerder verkocht de Bouwvereniging aan
de westkant een stukje grond aan slager Marten Reitsma en een stuk aan de
buurvrouw van Reitsma; Sijke Herres
Sterkenburgh, weduwe van Lambertus
Doekeles Yntema t.b.v. de daar aanwezige werkplaats en om voor beide woningen een achterom te hebben.
Op 16 aug. 1907 wordt besloten dat indien genoeg Makkumer gezinnen zich
zouden opgeven men met de bouw van
11 huizen in de Tuinstraat en 7 huizen
op de Nieuwbuurt zal aanvangen. Via
een advertentie in het blad Wonseradeel en door aanplakking op drie plaatsen
in
Makkum
worden
geïnteresseerden opgeroepen.
Op 28 augustus is er op de bovenzaal
van Hotel De Prins van 11.00 tot 14.00
uur gelegenheid om de tekeningen te
bekijken en per 12 mei 1908 een woning
in te huren. De Tuinstraat zal bestaan
uit twee woningtypes.

Tweemaal de nieuwe Tuinstraat gefotografeerd
in 1910 (na voltooiing Doopsgezinde kerk).

Als huurprijs wordt voorgesteld om voor
de 6 aan de noordzijde te bouwen woningen f. 80 op jaarbasis te vragen en
voor de 5 stuks aan de zuidzijde f. 70.
De huizen op de Nieuwbuurt worden soberder uitgevoerd en moeten f. 60 aan
huur opbrengen. Wel bestaat bij deze
woningen de mogelijkheid een stukje
tuingrond te huren voor 2 cent per m2.
Voor het aanbrengen van slaapvertrekjes op de zolder wordt de huur verhoogd met f. 2,50.
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Aanbesteding en bouw 23 okt.
1907

m

Alle bouwprojecten van de Bouwvereniging worden tegelijk aangepakt.
De 2 te Witmarsum, 8 te Arum en in
Makkum de 7 op de Nijbuurt en de 11
in de Tuinstraat.

Tuinstraat
Het blok van 6 woningen wordt gegund
aan de laagste inschrijver timmerman
P. Walta uit Witmarsum voor f. 6659. K.
Kroon uit Arum bouwt het blokje van 5
voor f. 5280. Walta zorgt ook voor de
aanleg van de straat inclusief kantgoten en zinkputten voor het totaalbedrag van f 597. De aanleg wordt
betaald door de Bouwverenig-ing. Na
voltooiing draagt men deze over aan
de gemeente, in eigendom en onderhoud.
Het toezicht tijdens de bouw wordt
opgedragen aan W. Boonstra uit Goenga als chef en Pieter Metz uit
Pingjum tegen een vergoeding van respectievelijk f. 13 en f. 8 per week.
Als op 2 mei 1908 de bouw voltooid is
krijgen de heren eervol ontslag. Op één
van de duurdere woningen na zijn alle
Makkumer woningen op voorhand verhuurd.

Tegen een huurverhoging van f 2,50
kon men een zolderkamertje laten aanbrengen. In 1909 hebben al drie aan de
noordkant en 2 aan de zuidzij-de zo’n
extra slaapgelegenheid. Ook in 1909
krijgt timmerman E. Feenstra de opdracht voor f. 135,- twee 20 voets putten
met pompen te maken en de nodige
bevloering (bestrating en hekwerk) bij
de 11 woningen in de Tuinstraat.

De eerste bewoners

Alle nieuwe woningen plus het café en
de Doopsgez. kerk krijgen het huisnummer 76 met de onderverdeling A t/m M
in Wijk D.
1908 (Wijknummering)
D76 h
Sjoerd de Jong
D76 i
Tijmen Hiemstra
D76 j
J. Zwart
D76 k
Cornelis Y Postma
D76 l
W. Flietstra
D76 m
Thomas van Balen
D76 a
D76 b
D76 c
D76 d
D76 e

Jelle de Jong
Ruurd Altena
Hendrik Brandsma
Cornelis Adema
Wed. Pasma
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Kadastrale situatie 1908. Het noordelijke bouwterrein (3288) groot 180m2 is overgedragen in koop
aan Harke de Jong voor f 317,50. Op voorstel van het bestuur wordt besloten het tweede (3289)
nog beschikbare bouwterrein voor f. 400, desnoods 382,50 van de hand te doen. Het is groot 250
m2. De voorzitter deelt mede dat de Doopsgezinde Gemeente er ernstig aan schijnt te denken het
terrein te bestemmen voor kerkgebouw. De Makkumer bestuursleden (Tichelaar en Salverda) worden gematigd in dezen te handelen naar omstandigheden. Op de bestuursvergadering van 12 juni
1908 kan Tichelaar meedelen dat het terrein voor f. 400 plus de kosten is verkocht aan de Doopsgezinde gem. Wat de woningen betreft: deze zijn alle vóór of op 12 mei verhuurd en de huren betaald.

Uitgaande dat het gebruikelijk was om
de Kerkstraat als centrum te nemen en
vandaar zowel naar oost als naar west
met de nummering te beginnen dan
komen we tot de volgende namen van
de eerste bewoners van de Tuinstraat:
(zie onderstaand staatje, plus de hernummeringen van 1934 en 1948). (5)

Verlichting en verfwerk

Begin 1911 krijgen de woningen electrisch licht vanweg de Coöperatieve
Vereeniging van Electrische Centrale
Verlichting te Makkum. De Bouwvereniging neemt de kosten van aanleg
voor haar rekening. Het betreft hier
overigens slechts één lichtpunt. Wie een
tweede of zelfs derde lichtpunt wil
hebben dient dit zelf te betalen. Dit
geldt ook voor het verfwerk van de vloeren. Regelmatig vragen de huurders
naar een regeling ‘’opdat die vloeren zo
1934 (doornummering)
12. Sies v.d. Zee
10. Klaas v.d. Eems
8. Eelke Quarre
6. Doede Zijlstra
4. Bartele de Jong
2. J. Posthuma-de Boer
5.
7.
9.
11.
13.

A. Alkema (Herre de Witte)
Jurre Muller
Hidde Lemstra
Wed. J. Zijlstra
Lubbert v.d. Laan
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afgrijselijk slijten”. De Vereniging
houdt voet bij stuk. Wel neemt zij de
kosten voor het behangen van de
kamers voor haar rekening. Door het
slechte metselwerk van met name de
schoorstenen moet dit in de Tuinstraat
bijna ieder jaar gebeuren. Pas jaren
later, door het maken van nieuwe
rookkanalen wordt dit opgelost.
De goedkope bouwwijze blijft echter
voor problemen zorgen. In 1915 constateert deskundige Reitsma dat een
aantal vloeren zijn aangetast door het
z.g. ”vuur”.

In 1917 zorgen de beide in de straat
wonende politiemannen; Rijkeboer en
van Balen, voor de nodige opschudding. Achter hun woningen hebben ze
zonder toestemming een schuurtje
gebouwd. Nu vragen ze vergroting en
verbetring van deze bouwsels, en wel
op kosten van de vereniging. De
verontwaardiging is groot binnen het
1949(huidige numm. even en oneven)
11. Sies v.d. Zee
9. Klaas v.d. Eems
7. Dirk Faber
5. Wed. D. Zijlstra (S. Meinsma)
3. Bartele de Jong
1. Mej. Akke Salverda
6.
8.
10.
12.
14.

Martinus Venus
Wed. E. Poepjes (T. Zijlstra)
Wed. H. Lemstra (G. Kuiper)
Jelle Koornstra
Lubbert v.d. Laan

bestuur. Inplaats van het gevraagde krijgen de heren een schrijven waarin gesommeerd wordt onmiddellijk de
illegale bouwsels af te breken. De
kwestie zorgt ervoor dat men
vraagtekens zet bij de aanwezigheid
van beide gemeenteambtenaren in
deze goedkope woningen. Met hun
inkomen zouden deze families toch elders in Makkum onderdak moeten vinden. Rijkeboer verhuisd inderdaad
maar bij Van Balen wordt een stenen
hok geplaatst. In 1921 doet zich
dezelfde situatie weer voor als Rijksambtenaar Krist zich in de Tuinstraat
vestigd.
Weer volgt een discussie binnen het
bestuur. Men ruimde slechte woningen,
bouwde nieuwe met betaalbare huren.
Nu dreigt men door al de aanpassingen
en bijbouwingen geen kapitaal meer te
hebben om nieuwe woningen te kunnen
bouwen.
Wordt het niet tijd om het woningbezit
over te doen aan de gemeente?
Pas in 1929 is het zover en gaan alle
woningen van de Bouwvereniging over
naar de gemeente. Er volgen talloze
aanpassingen en verbeteringen. De
bedsteden verdwijnen, keukens worden
aangepast, zolders betimmerd etc.
Het privaat (tonnetje) bleef echter tot het
eind. Alle die aanpassingen konden
echter niet verbloemen dat de woningen ooit met minimale afmetingen en
middelen waren gebouwd en niet
langer aan de eisen voldeden.

Nadat midden jaren zestig van de
vorige eeuw in snel tempo een compleet nieuwe wijk werd gebouwd. Klipperstraat, Kofstraat en de andere
straten met scheepsnamen, waren er
voldoende nieuwe en ruimere woningen
beschikbaar. Leegekomen woningen
aan de Tuinstraat werden niet opnieuw
verhuurd.

Krakers?

Deze status quo duurde een aantal
jaren en zorgde, althans voor,
Makkumer begrippen, voor een nieuw
fenomeen. Leegstaande huizen werden
gekraakt door groepjes jongeren,
waaronder ondergetekende.
Overigens in uitstekende harmonie met
de overgebleven bewoners. Zoals mag
blijken uit het feit dat de gemeente
meteen de ton verwijderde van de
leegstaande woningen. Rond 1970 was
de Tuinstraat waarschijnlijk de laatste
nog op het tonnenstelsel aangesloten
straat binnen de gemeente.
De ‘nieuwe bewoners’ mochten evenwel
zonder problemen gebruik maken van
het privaat van de buren.

Voor de woningen aan de Tuinstraat werd gebruikt gemaakt van bovenstaand ontwerp,
oorspronkelijk bedoeld voor de gemeente Coevorden.

Even is er sprake om van de huizen
eengezinswoningen te maken o.m. ten
behoeve van personeel van Tichelaars
aardewerkfabriek. Deze koopt echter
het leegstaande ”Ankerplak” aan de
Bleekstraat voor dat doel. Ook pogingen van enkele ‘krakers’ om twee
aansluitende woningen te mogen
kopen om daar één van te maken,
strandden. In 1972 valt definitief het
doek voor de 11 huizen.
O. Gielstra, febr. 2002

Noten:
(1) Over deze transactie is niets bekend bij het
kadaster, ook komt het bedrag niet voor in
het financieel overzicht over de eerste jaren
van de Bouwvereniging. Waarschijnlijk is de
verkoop aan Politiek niet doorgegaan.
(2) kadasterakte 516/46
(3) Bolswarder Nieuwsblad / mei 1908
(4) kadasterakte 521/1
(5) Makkum was in 4 wijken verdeeld: A,B.C en
D. Dit werd tot 1934 als officiele adressering gebruikt. Wijk A omvatte alle woningen ten zuiden
van het Vallaat en de Gr. Zijlroede.
B: de woningen ten noorden van het Vallaat, incl.
Plein en Markt.
C: de westzijde van de Kerkstraat en alle woningen ten westen daarvan inclusief de Kerkeburen.
D. Vanaf de oostzijde van de Kerkstraat tot en
met de Turfmarkt en alle woningen daar tussen
in, plus de adressen buiten de kom. Per wijk
werd doorgenummerd. Men kon dus wonen op
B 138 (huidige Markt 24). Vanaf 1934 werd de
straatnaam als adres gebruikt en volgde de nummering per straat, er werd evenwel doorgenummerd. Huisnr. 1 stond naast nr. 2 enz. In 1948
werd deze nummering veranderd in de huidige
even- en oneven nummering per zijde van de
straat. De noord- en westzijde krijgen de oneven
nummers. Als centrum van waaruit de nummering begint fungeert de Kerkstraat. Zowel naar
het oosten als naar het westen toe begint vanaf
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hier de nummering.

Voor het onderhoud van de 18
Makkumer woningen wordt een lijst
opgesteld van de plaatselijke timmerlieden.
In november 1908 ziet die lijst er na
loting alsvolgt uit:
1909
1910
1911
1912
1913
1914

E. Feenstra
J.T. van der Linde
Jan Roorda
Yetse Roorda
N. Visser
H. Amels

Ruim een jaar na de oplevering (juni
1909) wordt voor het eerste schilderwerk van de Tuinstraat een aanbesteding gehouden.
Bestuurslid J. Salverda Amzn. uit
Makkum blijkt de laagste met f. 1220,
terwijl zijn plaatsgenoot R.J. Elzinga op
f. 1812 uitkomt. Salverda verlaat tijdelijk de vergadering en er ontstaat
een discussie omdat de laagst ingeschreven som nog altijd 110,- boven
de begroting is. Toch besluit men tot
gunning over te gaan en mag Salverda
weer aanschuiven. Nadien klaagt hij
dat het lastig schilderen is door het
sterk uitdrogen van het ongehandelde
hout en pleit ervoor schilder-werk
meteen na de oplevering uit te voeren.
In 1911 wordt ook voor het onderhoudsschilderwerk een lijst opgesteld:
1911
1912
1913
1914
1915

R. Elzinga
J. Salverda Amzn.
Yp. R. de Boer
S. P. Postma
J. Boender
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