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Oudste pand van Sneek onder nieuw dak
De renovatie van het

binnenstadpand

Suupmarkt 10, schiet

lekker op. Stichting

Oud Sneek, eigenaar

van de oudste woning

van Sneek, hoopt en

vertrouwt erop dat

galerie BAS per 1 juli

de benedenverdieping

kan betrekken.

SNEEKSNEEK

Het lijkt al weer lang geleden,

maar op 19 september gaf

wethouder Wigle Sinnema,

het officiële startsein voor de

restauratie van het pand

Suupmarkt 10. Sinds dat

moment is er veel gebeurd

met de markante binnenstad-

woning waarin tot voor kort

speelgoedwinkel Tum Tum-

metje was gehuisvest.

,,Zo’n project begint altijd

met slopen. Niet-monumenta-

le onderdelen zijn, voor zover

nodig is, verwijderd. Een

containertje is dan snel ge-

vuld”, aldus Dirk Schild van

oud Sneek. De oud-architect

is nauw betrokken bij de

grote renovatieklus.

Deskundigen dateren het

pand Suupmarkt 10 op 1585

en dat maakt dat dit het

oudste pand van Sneek is. De

voorgevel is rijk versierd met

toogvormen, die rusten op

consoles in de vorm van

kinderkopjes. De achtergevel,

die in tegenstelling tot de

voorgevel niet is bepleisterd,

laat veel van de geschiedenis

van het pand zien. Het is een

doorleefde gevel, met barsten

en scheuren, maar ook met

prachtige authentieke details.

Zoals de gemetselde toog

boven het nog te herstellen

raam in de oude achtergevel.

Er komt nog een raam in dat

licht werpt op de toekomsti-

ge keuken van de nieuwe

huurder.

Ook op de zolder is te zien

dat het een oud L-vormig

pand is. Niet alle spanten zijn

in de loop der eeuwen be-

waard gebleven en ook het

dakhout is niet origineel,

maar wat er nog over is van

de spanten, is wel heel oud

en fraai. Mannen als Dirk

Schild, ook nauw betrokken

bij de Vereniging Historisch

Sneek, lopen geregeld likke-

baardend door authentieke

panden als de Suupmarkt 10.

Hij is blij dat het kenmerken-

de pand behouden blijft voor

Sneek. Het huis diende, toen

Frânske en Jitske Masselink,

er een winkel dreven, in de

Tweede Wereldoorlog als

onderduikadres voor verzets-

strijders en vluchtelingen. In

de afgelopen eeuwen heeft

het binnenstadpand verschil-

lende bestemingen gehad. Zo

was er ondermeer een kruide-

nier in gevestigd en een

bakkerij. En laatstelijk een

speelgoedzaak.

Aannemingsbedrijf Koster

neemt de opknapbeurt voor

zijn rekening. Het eveneens

vanuit Sneek opererende Otte

Installatie staat garant voor

het installatiewerk. ,,We

werken altijd samen met

onze plaatselijke onderne-

mers. Korte lijnen, makkelijk

overleg”, reageert Schild.

Delen van de kap met eiken

gebinten zijn inmiddels

vervangen. Daarnaast zijn, zo

zegt de vorig jaar koninklijk

onderscheiden Schild, kapot-

te dakpannen vervangen door

nieuwe oud-hollandse pan-

nen. Er is isolatiemateriaal

aangebracht. De voorgevel is

helemaal gerenoveerd en

wordt op nieuw gestuukt.

De asbestverwijdering, waar-

voor een gespecialiseerd

bedrijf aan moest rukken,

heeft een onverwachte extra

aanslag gedaan op het budget

van Oud Sneek. Kleine mee-

valler is dat er nog wat subsi-

die wordt gekregen vanuit de

gemeente uit het potje wo-

nen boven winkels.

De Stichting Oud Sneek le-

vert het pand als casco op.

Zoals onlangs bekend werd,

wordt de begane grond van

Suupmarkt 10 betrokken

door galerie Beeldend Aktief

Sneek dat per 1 juli het pand

aan de Marktstraat gaat verla-

ten omdat de gemeente hoge-

re huurkosten wil rekenen.

De Stichting Oud Sneek zoekt

een huurder voor de boven-

verdieping van het oudste

pand van Sneek met een

eigen opgang bereikbaar via

een steeg aan de Singel. De

toekomtige bewoner(s) mag

rekenen op een mooie woon-

kamer met authentiek bal-

kenplafond. Opgekrikt en al.

,,Want het hing wel tien

centimeter uit het lood. Is

allemaal hersteld. Op de

bovenste verdieping komen

twee slaapkamers en een

badkamer."

Sjoerd Stiensma

De oude, deels originele achtergevel De benedenverdieping nog met trap die wordt verplaatst


