Villa Laanzicht (1859-1899)

villa “Laanzicht” omstreeks 1885.

Zomerhuis

Evenals andere Makkumer koopmansfamilies bezat ook de familie Britzel een
zomerverblijf dichtbij de vlekke. In 1859 gaf Lucas Britzel opdracht tot de bouw
van een zomerverblijf op zijn landerijen aan de grindweg van Makkum naar Bolsward. Ruim 45 are werd gereserveerd voor zomerhuis, tuinmanswoning, priëel,
moestuin en wandelpark.
De foto gemaakt omstreeks 1885 laat twee door een dwarskap verbonden panden
zien. Rechts het oudste deel, volledig uit steen opgetrokken met uitgebouwde erker.
In 1881 werd het uitgebreid met een in chaletvorm opgetrokken bijbouw, waarvan
de verdieping volledig in hout was opgetrokken. De verdieping was ook toegangkelijk door een buitentrap naar het rondom lopend balkon.

In het verkoopboekje van maart 1897 wordt het ‘’schoone Buitengoed Laanzicht’’
als volgt omschreven: Een Heerenhuis, fraaien aanleg met wandelpaden met
banken en priëel, opgaand houtgewas en vele vruchtboomen, zeer aangenaam
staand en gelegen nabij Makkum, aan den grindweg en daaraan verbonden door
een deugdelijken dam met best ijzeren hek.
Het herenhuis bevatte twee grote benedenkamers en suite, beiden met marmeren
schoorsteenmantels, gang, keuken, mangelkamer, beste kelder, turfhok, trappen
naar bovenverdieping. Hier bevonden zich: een kamer met riant uitzicht, logeerkamers, dienstbodenkamer met vaste kast, sterke zolders enz.

Bewoning

In 1880 nam Lucas’ dochter Engel Britzel haar intrek op Laanzicht. In 1879 kwam
zij als weduwe van zeehandelaar Pieter Rodenhuis terug uit Harlingen. Woonde
een jaar bij de familie op de Voorstraat, daarna tot haar dood in 1892 samen met
twee dienstboden op het buitengoed.
De volgende huurder was de omstreden Carl W.C.T. Visser. Na de plotselinge dood
van Lucas Britzel in 1883 volgde Visser hem op als burgemeester van Wonseradeel.
Van 1893-1899 bewoonde hij het huis samen met een aantal dienstboden. Hoewel
gehuwd bleef zijn echtgenote in Arum wonen. In 1899 verhuisde Visser naar de
Kerkstraat en betrok de panden 43-47.
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dam met toegangshek

Tuinmanswoning (1859-1985)

bijbouw (1881)
Villa Laanzicht (1859-1899)

Priëel (1859-1899)
Detail kadastrale kaart 1886

Bij de verkoop door de erfgenamen in 1897 werd Jurjen Britzel eigenaar. Twee jaar
later gaf hij opdracht tot sloop van het buiten. De reden hiervoor is niet geheel
duidelijk. Mogelijk werd het onderhoud als een last ervaren. Veel jongere familieleden waren al uit Makkum vertrokken, hadden meest gestudeerd en geen affectie met de zakelijke Britzel aangelegenheden. Liever belegde men in landbezit.
Het enige bedrijf van importantie was nog het panwerk al moest hier nodig geïnvesteerd worden in moderne technieken. De eigenaren de broers Jurjen, Lolke en
Frans Britzel waren op leeftijd. Toen twee van de drie snel achter elkaar overleden
liet men het bedrijf feitelijk doodbloeden.

Tuinmanswoning

Bij de aanleg in 1859 kwam bij het toegangshek op de westeljke perceelgrens een
vrijstaande woning voor de tuinman. Opgetrokken in dezelfde stijl als het oudste
deel van de villa.
Tuinman Albertus van Amstel had de beschikking over een ruime berging achter
zijn woning en een grote moestuin.
Van Amstel kwam in 1859 met zijn gezin uit Alkmaar, daarvoor Twello. In Makkum
werden de zonen Albertus en Harmen geboren. In 1864 vertrok het gezin naar
Workum en kwam Sies Brandsma uit Heerenveen. Van 1887-1889 was Jan Vellinga
tuinman en van 1889-1898 was Binnert Pieters Tjaardstra de laatste tuinier in dienst van de familie Britzel.
Daarna werden huis en moestuin door de erfgenamen Britzel van 1898-1910 verhuurd aan tuinier Johannes Sijmonsma. Tot 1915 aan veehouder Hendrik Stellingwerf en tot de verkoop in 1917 aan Catrinus Roedema.
In 1918 werd de landbouwer/veehouder Sijbren Baukes de Witte eigenaar en
vanaf 1922 tot 1927 ook bewoner. Dat jaar kwam koemelker Cornelis Kooistra in
het inmiddels tot een klein boerderijtje omgebouwde pand.
O. Gielstra

Het witte voorhuis is de voormalige tuinmanswoning van het buiten Laanzicht.

Cornelis Kooistra werd in 1953 opgevolgd door
Jacob Kooistra en deze in 1972 door Cornelis
H. Kooistra. In 1984 werd Dirk Ruiter eigenaar,
liet het kleine voorhuis slopen en verbouwde de
stelp tot woning.
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Groot Haitsma (-1732)

Prent van Jacob Stellingwerf 1722

Haitsma State
Het oorspronkelijke Makkum ontstond op de St. Maartensterp, vernoemd naar
de aan Sint Martinus gewijdde RK kerk die hier tot de reformatie in 1580
stond. De terp werd ontsloten door de Oude- en Nieuwe Melkvaart. Het kwelderwallandschap ten noorden van de terp, de z.g. Jonkers, dankt haar naam
aan het daar eens gevestigde Groot Haitsma of Haitsmastate. Eveneens gebouwd op een terp en aansluitend op de St. Maartensterp. Door de talloze afgravingen in latere periodes o.m. in het tijdvak 1860-1891 is dit nauwelijks
meer zichtbaar.

Op de Schotanuskaart van 1618 staat Groot Haitsma aangegeven, omringd
door een gracht en met de toegangsweg vanaf de zeedijk ter hoogte van het
huidige "Jonkerstrapje". Net buiten de gracht stond de bijbehorende boerderij
"Klein Haitsma".

Bonne van Haitsma
Van de in 1605 overleden Bonne van Haytsma is bekend dat hij Haitsma State
bewoonde. Hij was gehuwd met Jancke van Botnia, zij overleed in 1641. Hun
dochter Ybel trouwde met Syds (later Keimpe genoemd) van Donia. Een vermogend man die op Hemmemastate in Mendaldum woonde. Zij kregen 6 kinderen, waaronder Rixt (1620-1681) en Bonne (1624-1665). Rixt huwde op
achtienjarige leeftijd met Watze van Cammingha, erfheer van Ameland. Na
haar dood werd ze bijgezet in het praalgraf van de Cammingha's in de kerk
van Tjerkwerd.

Jonker Bonne van Donia (1624-1665)
Bonne van Donia erfde Groot Haitsma van de familie Van Haitsma, Bonne
van Donia was van moederszijde verwant aan de Haitsma's. Hij is ook bekend
als kerkvoogd en bouwheer van de in 1660 gebouwde N.H. kerk, die de kleine
voormalige St. Martinuskerk verving. Bonne trouwde in 1653 met Barbara van
Camstra, van Dekemastate te Menaldum, de woonplaats van Bonne's grootouders. Bonne en zijn vrouw bleven kinderloos, evenals de broers en zusters
van Bonne.
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Het gehele bezit van de Van Donia's en Van Cammingha's ging over naar twee
verre nichten, Isabella en Helena thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.

wapen van Gustaf Carlson

15 juni 1722. Groot Aysma (Haitsma) te Makkum behoort de gravinne ''Karlzon''.
Gustaff Carlson, graaf van Byringe (Boringhen), leefde van 1649-1708. De militair Gustaff kreeg in 1674 van Karel, de koning van Zweden, de titel Graaf van
Byringe. Bovendien kreeg hij een familiewapen en het recht de naam Carlson te
dragen. Hiermee werd Gustaff door Karl erkend als zijn natuurlijke zoon!
In 1685 huwde hij Isabella Sussana thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg
(1639-1723). De adelijke familie Schwarzenberg en Hohenlandsberg leverde
verschillende grietmannen in Wonseradeel, zij woonden en bestuurden vanuit
Hichtum.
Gustaff en Isabella bewoonden de state "Groot Terhorne" in Beetgum, een eind
uit de buurt en waarschijnlijk hebben zijn het slot te Makkum nimmer zelf bewoond.
In 1690, vijf jaar na haar huwelijk met Gustaff, kreeg Isabella een deel van de erfenis van haar verre familielid Rixt van Cammingha. Deze Rixt, een geboren Van
Donia, was Vrouwe van Ameland. (zie ook boven i.v.m. de vererfing).Vermoedelijk is dit de link met Groot Haitsma te Makkum. De Donia's waren een invloedrijke familie in deze contreien. Ook vrijheidsstrijder Greate Pier was een Donia,
en van deze geboren Kimswerder is bekend dat hij meermalen Makkum gebruikte als uitvalsbasis voor zijn strafexpedities op de Zuiderzee tegen de Hollanders. Misschien mede mogelijk gemaakt door de daar gevestigde
machthebbers die hem (zijnde familie) goedgezind waren.
Afbraak
In 1732 werden Haitsma State en Klein Haitsma afgebroken. De vrijgekomen
materialen werden hergebruikt om twee nieuwe boerderijen te bouwen: Groot
Haitsma en Klein Haitsma.
Groot Haitsma kwam een hondertal meters landinwaarts, nabij Engwier. In het
langgerekt voorhuis was het hergebruik van de oude stenen duidelijk zichtbaar,
helaas is deze boerderij een aantal jaren geleden gesloopt.
Klein Haitsma begon aan een zwervend bestaan. Het stond eerst op de zuidelijke punt van St. Maartensterp bij z.g. St. Annaleenlanden (o.a. de huidige Gedemte Putten) en werd later verplaatst naar de Engwierderlaan, oostelijk van St.
Maartensterp en kreeg de naam Haitsmastate.
O. Gielstra

Toegang tot het terrein van voormalige slot
Groot Aisma (Haitsma state) aan de noordzijde
van Makkum. Gezien vanaf de zeedijk.
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Bumaslot (±1740-1877)

Oene Romkes de Jongh (Makkum 1812 - Amsterdam 1896) schilderde het Bumaslot in een
winterse en zomerse versie.

Monsma
Het statige huis op de hoek van de Krommesloot en Groote Zijlroede is gesticht
tussen 1733-1749 op het terrein van een voormalige scheepswerf. Opdrachtgever
was Jan Monsma, koopman, zoutbrander en mederechter van Wonseradeel en bij
de Quoitatie van 1749 veruit de rijkste inwoner van de grietenij. Hij werd aangeslagen voor een bezit van 55.000 goudguldens.

Het Sloterdijckhuis
In 1783 koopt Simon van Sloterdijck het huis van Janke Hanses Leesinga, weduwe
van Jan Monsma samen met Rienke Coopmans, wed. Mesdag te Bolsward en Gregorius Coopmans, med. dr. te Franeker voor 6.500 goudguldens en de kloostertuin
voor 300.
Een huis en tuin, pakhuis en stalling met de losse goederen, bleek, voorhuis en de
kloostertuin, hebbende de publieke vaart te noorden, ten zuiden het klooster, ten
oosten de stoker (jeneverstokerij a/d Krommesloot). Te betalen in één termijn bij de
intrek op 12 mei 1784, inclusief losse goederen als bedsplanken en verdere losse
planken zoals die in het huis worden gebruikt zo in spijnen als kelders, kleerstokken, puthaken en verder de tuinsieraden in beide tuinen.

Van Sloterdijck, koopman, houthandelaar en stichter van de glasfabriek in Makkum liet het pand ingrijpend verbouwen, zo kwam er ondermeer een z.g. “Saal”,
bekleed met behangselschilderijen, waarvan enkele stukken bewaard zijn gebleven. De economische crisis als gevolg van de “Franse tijd” zorgde, evenals voor
vele andere Makkumer bedrijven, voor het faillisement van koopman Sloterdijk.

1797: Frans de Boer, secretaris van Wonseradeel was met f. 4.300 de hoogste bieder bij de openbare verkoping. Het huis werd omschreven als: Eene schoone voor
weinig jaren nieuwgebouwde huisinge, met verscheidene behangen onder- en bovenkamers, keukens, kelder, put, regenwaterbak en verdere commoditeiten, een
schoone binnentuin en bleek, met vruchtbomen en een fraaij soomerhuis, en nog
een buitentuin daarnaast com annexi,
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Gravure, gezicht vanaf de sluis op
het Sloterdijckhuis. Door J. Bulthuis ca 1790.

Van deze afbeelding is de schets bekend, een
tekening in gewassen inkt en een
ingekleurde versie (onder)
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Bumaslot
Tijdens de politieke strijd tussen Oranjegezinden en Republiekgezinden vluchtte
Frans de Boer naar Frankrijk. In 1803 zag hij nog wel kans het pand te verkopen
aan Anne Lieuwes Buma. Buma had als kapitein-eigenaar van het schip ‘’De Vigilante” genoeg kapitaal vergaard om op 33-jarige leeftijd de zee te verruilen voor
een leven op de wal. Hij kocht de Makkumer papiermolen en zocht een passende
woning in de vlekke. Voor 6.455 car.gls. werd hij eigenaar van het statige huis.
Na het overlijden van Anne en zijn vrouw Trijntje Sijtzes bewoonden de kinderen
Lieuwe, Sijtze, Johannes en Sijbertje (Sijbrigje) het grote huis. Allen bleven zij ongehuwd. In 1853 volgde nog een grote verbouwing. Oudste zoon Lieuwe Annes
Buma werd op z’n twintigste de jongste doctor in wijsbegeerte en letteren in Nederland en overleefde zijn broers en zuster vele jaren. Alleen omringd door enkele
vertrouwde bedienden sleet hij zijn jaren in het Bumaslot. In 1877, een jaar na zijn
overlijden werd het huis gesloopt.
Het geschilderde behangsel van boven- en benedenkamer en de wenteltrap
brachten f 1.400 op.
O. Gielstra
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