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Timmermanswerkplaats uit 1925 bestaande uit één bouwlaag met kap op een rechthoekig grondplan met de
noklijn haaks op de weg.
Een geheel uit hout opgetrokken werkplaats met gerabatte gevels en een staande weeg in de top. Twee houten
openslaande deuren met vierruit vensters staan centraal in de symmetrisch ingedeelde voorgevel en ter
weerszijde daarvan een zesruit venster.
In de top bevindt zich ook een deur met een vierruit venster.
In de linker zijgevel beslaat een groot venster bijna de gehele zijgevel, met daarin een toegangsdeur. Het venster
wordt door verticale roeden in drie delen verdeeld, waarvan elk deel bestaat uit vijftien ruiten.
De kap is een mansardekap met golfplaten en een houten goot op houten klossen.
In 1927 is een aanbouw van hout geplaatst met een plat dak.
Een in hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven timmermanswerkplaats.
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Drie generaties Fijnheer, timmerman-aannemer in Winkel
De timmerschuur van Aannemersbedrijf Fijnheer aan de Dorpsstraat 69 in Winkel dateert uit 1925. In het jaar
daarvoor begon Hermanus (Manus) Fijnheer met het bouwen van dit pand op zijn ruime erf. In deze schuur
startte hij in ’25 zijn timmer- en aannemersbedrijf. Manus Fijnheer woonde met zijn vrouw Jantje Moeijes en
hun zeven kinderen in het lange huis links naast de schuur.
Oud huis
‘Toen mijn vader van de lagere school kwam, ging hij
werken bij een timmerfabriek in de Anna Paulownapolder.
Daar heeft hij het vak geleerd. Er werkten wel honderd
jongens. Vader vertelde dat ze soms een wedstrijd deden:
wie heeft het eerst een kozijn klaar? Hij won! Enkele jaren
is hij daar geweest. Hij wilde meer verdienen dus hij ging
bij bazen aan de gang, hij werkte onder andere bij Sijf
Wardenaar en later bij Jo Faus in Nieuwe Niedorp.

Tekenschool
Manus Fijnheer wilde graag voor zichzelf beginnen, dus ’s avonds ging hij naar de tekenschool in Winkel. De
lessen werden gegeven in de vroegere naaischool achter het woonhuis van de plaatselijke politieagent.
‘Vader had veel inzicht en hij was erg ‘slachtig’. Het timmeren en ook het tekenen zat gewoon in hem, hij had
gouden handen. Hij bouwde de timmerschuur op de zondagen, dat waren zijn vrije dagen. In 1925 startte hij zijn
bedrijf. Al gauw had hij goed werk. Vader was een echte Winkeler en een enthousiaste turner, hij kon goed met
mensen omgaan en was erg gezien in het dorp. Winkel was een rijk dorp, vader werkte veel voor de
bollenboeren en ook bij de boeren in de Groetpolder. Hij maakte ook schuiten en hij bouwde veel mooie
huizen. Hij vertelde me dat hij voor de oorlog een werkmanshuis zette voor negenhonderd gulden. Een
prachtige woning voor Cor Komen hier in Winkel bouwde hij voor ƒ 3500,-. Meestal tekende hij die huizen zelf,
soms assisteerde Ben Hoving uit Schagen hem.’

Zijn dochter Janny de Groote-Fijnheer vertelt op 17
november 2014 over haar vader, de schuur en het bedrijf.
En ook over haar achternaam. ‘Fijnheer is een echte
Winkeler naam, al in 1600 waren hier Fijnheeren.’
Manus Fijnheer (Winkel, 1893) trouwde op 10 februari 1918 met Jantje Moeijes (Sijbekarspel, 1896). Zij kregen
zeven kinderen: Geesje (1918), Jan (1920), Jenneke (1922), Jacobus (1925), Janny (1927), Dirk (1929) en Hendrik
(1931).
Vader en moeder gingen na hun trouwen wonen in
een heel oud en heel lang huis aan de Dorpsstraat.
Vader kocht het van Piet Knecht. De woning had
dikke balken en dateerde zeker uit 1700. Het huis
stond haaks op de weg en er waren veel vertrekken
achter elkaar. In de voorkamer waren drie
bedsteden, mijn oudste zus heeft nog in een ‘kreb’
geslapen. In het achterste deel van het huis
woonde een oude vrouw: Aaf Dammes. In haar
woongedeelte was een prachtige schouw met
allemaal tegeltjes met onder andere Bijbelse
taferelen en scheepjes. Oh zo mooi. Later wilde
moeder een nieuwe keuken en werden alle tegels
eruit gehaald. Ze stonden in kisten en een deel
ervan is helaas gestolen. Achter aan het huis was
een heel oude boet gebouwd. In de oorlog hebben
we veel verstopt in dat hok. Onder de vloer was
een verdroogde put, daarin scholen mijn broers
Jaap en Jan twee keer bij een razzia.’

Manus Fijnheer en Jantje Moeijes, 1948
Manus Fijnheer bij de werkplaats met zijn
kleinzoon

Met de kros
‘Toen de Wieringermeer droog viel, maakte hij keetjes. Kees
Koster bracht ze met de platte wagen naar de Meer en daar
zetten ze de keten in elkaar. Alles ging in die tijd per fiets.
Voor de oorlog had vader ook een kros. Daar kon hij dan
een stapel hout of kozijnen op vervoeren. Die kros was bijna
niet vooruit te duwen. Frits Melchior had een paardenstal,
die paarden trapten vaak wat kapot, dus vader was daar
regelmatig aan het werk. Hij had dan een zware vracht op
de kros. Moeder stuurde ons soms op de fiets achter hem
aan als hij Winkel uit ging om hem de klucht van de dijk op
te helpen.
Vader heeft altijd alles zelf getekend en gemaakt. Van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat stond hij bij de werkbank
kozijnen te maken. Een ‘trap uitslaan’ op papier had hij
gauw voor elkaar. Hij tekende vlug en nauwkeurig het
gevraagde model.
We verkochten ook veel schaatsen. Vader was een beste
schaatsenslijper. Hij deed dit ook voor de schoonrijders: een
heel secuur werkje. Natuurlijk maakte hij ook doodskisten.’
Manus Fijnheer begon alleen, maar al gauw had hij
knechten. Janny somt een groot aantal namen op,
waaronder Niek Ursem, IJs Haagsma en Cor Zutt
(Eenigenburg). Als het winter was, bleef de laatste wel eens
overnachten bij de familie Fijnheer. Hans Vethman uit
Winkel werkte veertig jaar bij het bedrijf.

Koffers in de oorlog
‘In de oorlog maakte vader houten koffers voor Dunselman, een galanterieënzaak in Den Helder. Die werden
verkocht aan evacuees. Er was veel vraag naar, want de meeste mensen hadden geen koffer. Vader
vertimmerde zijn laatste hout aan die koffers. De laatste oorlogsjaren was er weinig meer te doen. Mijn
broers gingen piepers roden, dan kregen ze meteen te eten.
Na de oorlog kwam er veel werk los. Toen de Wieringermeer weer droog was, in de herfst van 1945, moest er
opgeruimd en later hersteld worden. In die tijd had vader wel vijftig man personeel, veel losse werkmensen
zonder beroep. Zij werden opgehaald met een vrachtauto van Van Wieren. Ik zie het nog zo voor me.

Chevrolet
Vader kocht vlak na de oorlog een luxe auto, een
Chevrolet. Daarmee reed hij naar de Meer om bij zijn
personeel te kijken. In de jaren vijftig - de tijd van de
wederopbouw - kreeg hij veel opdrachten van de
Rijksdienst der Domeinen van de Wieringermeer. Hij had
toen jarenlang 12 à 14 mensen aan het werk. In de jaren
zestig zetten mijn broers Jaap en Dirk, de opvolgers van
vader, een groot aantal gebouwen neer op het
industrieterrein. Ook zij hadden de tijd mee. ’
Heel goed herinnert Janny zich haar vaders activiteiten
voor huisvlijt- en fruittentoonstelling van de Floralia. ‘Die
werd gehouden in het marktgebouw. Vrijdagavond moest
vader dat pand van binnen omtoveren tot een
tentoonstellingsruimte. Dat gebeurde met houten platen
en tafels, waar lakens over werden gespannen. De
expositie was dan op zaterdag en zondag.’
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De oude werkbank staat er nog en de ramen aan de oostzijde hebben de originele indeling behouden.
De ruiten aan de westkant zijn helaas veranderd. Een houten trap hangt tegen de zoldering aan, bij een
luik. ‘Boven was niets’, vertelt Janny. ‘In de oorlog werd de ruimte gebruikt voor meubels van mensen uit Den
Helder.’
Op het terrein achter het huis en de timmerschuur staat nu een nieuwe, grote opslagruimte. De schuur wordt
gebruikt voor het werken met de machines.

De luxe wagen voor de werkplaats 1963

Timmerschuur
De timmerschuur heeft aan de voorkant een
dubbele deur. ‘Daar gingen wij nooit doorheen,
die was alleen voor grote dingen, kozijnen
bijvoorbeeld of een trap. Wij kwamen altijd
binnen door de zijdeur. In de hoek stonden veel
sigarenblikken met spijkers, vader rookte eigenlijk
voortdurend. In het midden de werkbank en
achteraan de vlakbank. In de andere hoek stond
allerlei materiaal en ook een groene timmerkist.’

Het interieur

De oude werkbank

De toegangsdeur tot de werkplaats

Uithangbord op trekzaag

De originele ramen

Opvolgers
Drie zoons van Manus en Jantje kwamen in het bedrijf: Jaap, Jan en Dirk. Jan vertrok naderhand naar
Rotterdam. In 1965 namen Jaap en Dirk de zaak over.
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De ladder en het luik van de zolder

Werkbank bij het raam
Dirk Fijnheer

Jaap Fijnheer

Dirk woonde met zijn moeder in het ouderlijk huis. Zij overleed in 1986 en hij in 1995.
Jaap wilde toen stoppen met het bedrijf. Tegen zijn zoon Jan (1957), die bij de belasting werkte, zei hij: ‘Ik schei
eruit. Wil jij het hebben? Anders verkoop ik het.’ Jan antwoordde dat hij lang genoeg stilgezeten had en dat hij
de zaak wel wilde voortzetten. ‘Hij kon helemaal niks, maar hij ging zo timmerende heen en hij haalde zijn
aannemersdiploma’, prijst zijn tante hem.
‘Jan doet veel werk voor Univé. Daarnaast bouwt hij
nieuwe huizen, hier in Winkel maar ook in andere
plaatsen. Hij heeft geen vast personeel meer, alleen
zzp’ers. Jan is sprekend mijn vader: iedereen kent hem,
hij is rustig en gezien.’
Mogelijk is Jan Fijnheer de laatste timmermanaannemer met die achternaam die op deze plek werkt.
Of staat er straks weer een opvolger klaar? De tijd zal
het leren.
In ieder geval vindt in 2015 het 90-jarig jubileum van
Aannemersbedrijf Fijnheer BV plaats.

Duidelijke waarschuwing

Gereedschap

Eigenaar Jan Fijnheer voor de werkplaats

Bord in de werkplaats

