"Eene Winkelhuizinge met erf en bleek en
Pakhuis te Makkum "

Van de familie Lutgendorff heeft de Stichting AM Makkum de beschikking
gekregen over een blauwdruk van de verbouw van het pand Markt 1.
Dit is het pand, dat nu onderdeel uitmaakt van de supermarkt van de Fa.
van der Wal, waar nu ook de panden Markt 3 en Kerkstraat 2 in zijn onder
gebracht. De blauwdruk was voor ons reden genoeg om eens in de geschiedenis van het pand te duiken, waarbij we de nog bij de familie aanwezige stukken, als kooppakten e.d., mochten raadplegen
De oudste berichten die we vonden
over het pand stammen uit 1830, namelijk de vermelding van een koopkontrakt gepasseerd bij notaris Tadema te
Makkum op 2 februari. Verkoper en
koper zijn niet bekend. Op 30 december 1839 is het pand openbaar verkocht, getuige het proces verbaal van
toewijzing van notaris De Boer te Makkum.

Op een veiling van 16 oktober 1861
wordt het pand, "eene winkelhuizinge
met erf en bleek op de hoek van de
Vleeschmarkt en de Kerkstraat aan de
Rijga" gekocht door Anne Rommerts
Weerstra, koopman te Makkum. De
prijs is ƒ 1.588,00 plus ƒ 40,00 voor de
aanwezige zonwering en banken.
De betaling dient te worden voldaan in
"alhier te lande goed gangbare
Nederlansche zilveren munt-specie,
zonder bijpassing van enige effekten of
voor geld gangbare papieren." Betaling
in klinkende munt dus.
Het pakhuis naast het winkelhuis wordt
verkocht aan Sijtze Willems de Boer,
eveneens koopman te Makkum, voor
een prijs van ƒ 376,00.

boekhandelaar en Jan Postmus, gemeenteveldwachter, beiden te Makkum.

Jan Lolkema, scheepskapitein te Makkum krijgt het pand in eigendom van
Alle Minzes van den Berg op 5 oktober
1899. Op 3 september 1900 worden de
panden verkocht door Lolkema aan
zijn schoonzoon Ynze Minzes van den
Berg, slager te Makkum. Ynze is een
jongere broer van Alle en een zoon van
Minze Dooitzes.

Markt 1, omstreeks 1935 als rijwile- en kachelhandel.

Ynze Minzes van den Berg is op de
hoek van de Vleeschmarkt tot 1911
slager. Op foto's van de panden uit het
archief van de Ald Makkum zijn de
vleeshaken duidelijk te zien, welke in
die tijd aan de voorgevels van de slagerijen hingen. Op 11 december 1911
worden de panden opnieuw geveild en
voor een koopprijs van ƒ 3.505,00 wordt
het geheel eigendom van de gebroeders Bonne en Cornelis Siebe Lutgendorff. De gebroeders Lutgendorff
hebben "eene gezamelijke smidsaffaire
met toebehoren".

In het Sociëteitslokaal te Makkum,
toentertijd De Prins, wordt op 28 februari 1870 namens Moei Scholtes
Eringa, weduwe van Willem Gerbens
de Boer, het pand opnieuw geveild,
samen met het naastliggende pakhuis
van Wiepke Minzes de Boer. Koper van
beide panden wordt Minze Dooitzes
van den Berg, slager te Makkum. Beide
panden kosten hem samen ƒ 2.222,00.
Vanaf dat moment wordt een slagerij in
de beide panden gevestigd, waarbij
het pakhuis als slachthuis gebruikt
wordt.
Minze Dooitzes is in 1895 inmiddels
landbouwer geworden. Hij heeft zich
dus als slager teruggetrokken en de
zaak wordt op l april van dat jaar overgedaan aan zijn zoon Alle Minzes van
den Berg. De panden worden dan omschreven als ".slagerij met bergplaats,
erf en bleek". Getuigen bij de overdracht bij notaris Wassenbergh te
Makkum zijn Anthoon Jans Schoelier,

1925 Kerkstraat. Achter het pand Markt 1 is goed de hoge schuur zichtbaar evenals de opvallend
grote dakkajuit (arch.nr. 868)

Curieus is, dat er een akte van deelname in de Groninger Brandwaarborg
Maatschappij bestaat ten name van
C.S.Lutgendorff, voor ondermeer het
pand Kerkstraat, wijk D, nummer l, gedateerd 12 oktober 1909! Waarom zou
C.S.Lutgendorff een pand tegen brand
verzekeren, dat hij pas 2 jaar later in
zijn eigendom heeft?
Het pand wordt daarna gebruikt als
winkel voor tal van "smidsartikelen",
bijvoorbeeld kachels e.d., en wordt het
woonhuis van de familie C.S. Lutgendorff.
In 1928 wordt de benedenverdieping
ingrijpend veranderd. Voor deze verbouwing werd de eerder genoemde
blauwdruk gemaakt.
Het pakhuis achter het woonhuis verdwijnt en in de plaats daarvan wordt
een nieuwe keuken gebouwd en krijgt
het pand een vrij achterom via een
steeg.

De bovenverdieping verandert volgens
de tekening niet.
Bij de uitvoering van de verbouw wordt
het dak echter doorgetrokken boven de
nieuwe keuken, waardoor het huidige
nog aanwezige dakvlak ontstaat. Op
de bovenverdieping worden zo 2 extra
slaapkamers gecreëerd.
De firma Lutgendorff wordt ook radiodistributeur voor Makkum. Om die
reden stond achter het huis een hoge
mast, die de radiosignalen kon opvangen en vervolgens werden deze via lijnen doorgegeven aan de
radio-abonnee's in Makkum.
Uit een afrekening van de Commissie
voor de Rijksradiodistributie van de
PTT in Den Haag van juni 1944, blijkt
dat er in 1942 112 aangeslotenen
waren.

De antenne voor de radiodistributie was
bevestigd aan de voorste schoorsteen
en werd gesteund door een aantal tuidraden. (arch.nr. 3422)

In 1956 is C.S.Lutgendorff verhuist naar de Pruikmakershoek en zijn zoon Johannes heeft de smederij aan het Plein
en de woning met winkel op de hoek van de Markt en de
Kerkstraat overgenomen.
De inrichting van de onderverdieping, zoals die op de
blauwdruk is aangegeven,zal zo blijven tot 1960.
Dan vindt er opnieuw een ingrijpende wijziging van de onderverdieping plaats. Zo wordt de winkel vergroot en verdwijnen de tot dan aanwezige raamkozijnen om vervangen
te worden door grote etalage ruiten. Ook de woonkamer
wordt vergroot, door er het naastgelegen kantoortje bij te
trekken.
Tot 1972 woont de familie Johannes Lutgendorff in het pand
Markt l. Daarna gaat het in eigendom over naar de firma
Van der Wal, die er een supermarkt vestigt. Door Van der
Wal werden ook de naastliggende panden Markt 3 (waar
Aukje Sybesma woonde) en Kerkstraat 2 (waar Lolle van
der Kooy woonde) samengevoegd met Markt l, waarmee
het winkelpand zijn huidige grootte bereikte.
Zouden we nu bij de firma Van der Wal naar boven gaan,
dan zitten daar nog steeds de oude betimmeringen, hier en
daar zelfs nog in de oude antiek-rode kleuren.
De bovenverdieping van Markt l ligt er op dit moment nog
steeds zo bij, als hij was na de verbouwing van 1928.

Jan Lutgendorff
(uit Aldnijs 12, dec. 1995)

Aanvulling: uit Aldnijs 27 (nov. 2000)

In Aldnijs 12 (dec.1995) heb ik een artikel geschreven over
het pand Markt 1 op de hoek Kerkstraat en Markt te Makkum. Dit naar aanleiding van een blauwdruk van de verbouw van het pand in 1928, die toen in het bezit van Âld
Makkum was gekomen.
In het artikel is een tekening opgenomen van de bestaande
toestand, met pakhuis, naar de latere toestand, met aangebouwde keuken en bergingen met een steeg.
Van de heer Klaas Holwerda ontvingen wij onlangs bovenstaande foto. Hierop is de afbraak van het genoemde pakhuis te zien. Op de puinhopen enkele werklieden. In het
midden een meisje, waarin wij Annie Lutgendorff menen te
herkennen. Aangezien ons op dit moment niet bekend is
welke timmerman/aannemer de verbouw voor zijn rekening
nam, zijn de overige personen ons onbekend.

Op foto 389 (onder) uit het archief is redelijk duidelijk te zien
hoe het pand darna geworden is (detail inzet). Aan de dakgoot is te zien welk gedeelte nieuw en welk gedeelte oud is
(geschilderd). Ook de kajuit in het dak ziet er nog nieuw uit.
De golf in de zijgevel die bij deze verbouw is ontstaan is tot
op heden nog te zien en geeft daarmee ook het oude en
nieuw gebouwde gedeelte aan.
Jan Lutgendorff

