De Schilvisserij

Grondstoffenwinning voor de Makkumer industrie
Makkum heeft in de vorige eeuwen geen naam gemaakt als vissersplaats, maar als handels- en fabriekscentrum van bouwmaterialen,
vloerbedekking en wandbekleding: hout, kalk, steen, dakpannen,
estrikken, tegels en plateel. Voor de huishoudelijke inventaris van de
nieuwe, in steen gebouwde woningen zorgden de pottenbakkerijen
en de in 1804 opgeheven glasblazerij. Van veel meer direct belang
was dan ook een andere visserij, n.l. die op ‘schil’ of schelpen
voor de talrijke kalkovens.
Als het waar is wat de Tegenwoordige
Staat vertelt: dat Makkum in het begin
van de 17de eeuw, of omstreeks 1600,
nog maar een klein dorp was van ongeveer 50 huizen en naar schatting 225 inwoners, dan moet de industriële
ontwikkeling buitengewoon snel in zijn
werk zijn gegaan. Want Winsemius
noemt in 1622 meer dan 100 kalkovens
naast de steen- en panwerken. Dat wijst
op een plotseling sterk toegenomen
vraag naar deze materialen en we
wagen de veronderstelling, dat die, althans voor een belangrijk deel, gezocht
moet worden in Amsterdam.

Vriesche Kalkmarkt

Hier werd in 1585, 1593 en 1612 besloten tot uitvoering van grootscheepse uitbreidingsplannen en nogmaals in 1663.
Deze veronderstelling vind steun, niet
alleen in de opvallende gelijktijdigheid
van Makkums ontwikkeling en voornoemde ’uitleg’-plannen, maar niet minder in de ” Vriesche kalk- en
steenmarkt” in die stad.
Zij lag tot 1663 op de westzijde van de
oude Koningsgracht of Singel, tussen

De sloop van de laatste drie overgebleven kalkovens, omstreeks 1930.

de Haarlemmersluis en Korsjesbrug en
was van de kant van het IJ gemakkelijk
bereikbaar. De hier aangevoerde kalk
en steen kwam ’meest uyt Vrieslant’. Dat
bleef zo tot in de tweede helft van de
18de eeuw, al was de markt toen al lang
overgebracht, in 1663, naar de zuidoostzijde van het Nieuwe Waleneiland:
’waar voornaamelijk gebakken Friesche

Aan dit water te Amsterdam lag in de eerste helft van de 17de eeuw, doch iets meer naar de
toeschouwer toe, naar de kant van het IJ, de ”Vriesche Kalk- en Steenmarkt”.
(Topografische Atlas Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam)
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steen en kalk ter markt gebragt wordt’.
Men kan zich afvragen, waarom die
kalk van zo ver moest worden aangevoerd.
In de eerste plaats wilde Amsterdam al
sinds 1536 geen kalkovens in zijn omgeving ’om den grooten vuylen damp,
die daervan over de Stadt quam”, en
verder was het een vervoerskwestie. Nu
leverde het strand bij Bakkum en Castricum ook wel schelpen van prima kwaliteit, maar deze moesten eerst nog met
paard en wagen door de duinen worden gezeuld naar de daarachter gelegen vaarwaters.

In Makkum en elders konden de schelpvissers direct bij de ovens voor de wal
komen. Overladen was er dus niet bij.
En wat het belangrijkste wel zal zijn geweest, dat waren de dicht in de buurt
gelegen schelpenbanken in de Waddenzee.
Voor de kust van Makkum zelf de ”Schilbanck”, een eilandje, dat in 1659 nog
beweid werd, zoals een bewaard gebleven prent uit dat jaar ons toont. In de
verte ziet men hierop de rookpluimende
kalkovens aan de zijlroede.
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Een tweede bank lag er bij Griend en
verder werden veel schelpen gevist in
de omgeving van het Eierlandse Gat,
hier meer door vissers van Kolhorn en
Texel. De daar gewonnen ’schil’ was
ook grotendeels bestemd voor Friese
kalkbranders in Staveren, Workum,
Makkum, Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Dokkum, bewijs van hoeveel
betekenis dit bedrijf voor Friesland toen
was.
De gezamenlijke kalkbranders in de
genoemde plaatsen verloonden volgens eigen opgaaf omstreeks 1760 3040.000 gulden in het jaar en gaven voor
eenzelfde bedrag aan turf uit.

Schilbanck

Heeft de ”Schilbanck” voor de kust bij
Makkum zelf voldoende ontginbare
lagen schelpen bevat, dan was dat in
het midden van de 18de eeuw afgelopen. Het eilandje werd in 1754 bij executoriale verkoop – eigenaars waren de
kerkvoogden van Makkum – van de
hand gedaan aan Wonseradeels Zuiderzeedijken voor slechts 110 goudguldens plus bijkomende executiekosten.
De kalkbranderij, in de 17de eeuw door
Winsemius (1622) en Schotanus (1664)
nog ’de voornaamste steun’ voor Makkum genoemd, ging toen al zienderogen achteruit.
Omstreeks 1750 waren er nog 55 en in
1788 45 ovens over, waarvan 10 buiten
gebruik. Tegelijkertijd verminderde ook
’grootelijks het getal dergeenen, die de
schelpen uit zee aanbragten, met vaartuigen door twee man bevaaren’.

De Makkumer ’schillers’, ’schilders’ of
’schulpenvissers’, die we in de Quotisatie van 1749 ten getale van 48 tegenkomen, zullen toen stellig nog geen 50
procent hebben uitgemaakt van het in
de 17de eeuw aanwezige potentioneel.
Daarna schijnt het bedrijf zich op bescheidener schaal min of meer te hebben gestabiliseerd tot het midden van
de 19de eeuw.

Mestkalveren

Het is overigens nog de vraag, of de
schelpenvissers enkel en alleen afhankelijk waren van de vraag naar metselkalk, want de beste kwaliteit
zandschelp, afkomstig van de kokhaan
of kokkel, vond velerlei andere toepassingen. In de zon gedroogd deed zij
dienst als strooisel op tuinpaden en,
fijngemalen, op pas-geteerde houten
bruggen en planken, als schuurmiddel
voor houtwerk, als witsel. En zelfs als
hongerverwekkend middel voor ...
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Fragment naar ”De vertooninge van de situatie ende verdeeling der zeedijken van Wonseradeel opt
suydt van Maccum met d’aen gelegene dorpen, gebuyrthuysen (buurtschappen), sood-vaerten
(dijksvaarten) en toe-gangen binne-dijck sampt duyckel-hoofden (haaden, haaks op de dijk staande
houten- of stenen strekdammen) buytendijck, anno 1659” (archief waterschap).
Hoewel gemaakt om de trace’s van de onderhoudsplichtigen aan de zeedijk aan te geven, toont de
kaart fraai de beweiding van het eiland (huidige waard) en de walmende kalkovens langs de Groote
Zijlroede. Ook de bedrijvigheid voor de beide sluizen is interessant. Naast een drietal grotere schepen, z.g. Hamburgvaarders (kofschepen), zien we visserspinken en een aantal kleinere bootjes met
sprietzijl, de traditionele zeilvoering van de schelpenvissers.

mestkalveren: ”de zilte deelen der
schulp prikkelen naamelijk de maag,
wekken den honger”.

Drankhol

Volgens Wumkes kon in de eerste helft
van de 19de eeuw nog van een zekere
opleving worden gesproken. Met mindere prettige nevenverschijnselen echter. Hij noemt het Makkum van 1835-’40
een bloeiende plaats. ”De panfabrieken en kalkovens van de firma Maas
hadden steeds werk en met de ’schilvloot’ van 60 schepen werd veel geld
verdiend. Vrijdags kwamen de schepen
van Terschelling en Griend binnenvallen. De schipper beurde van één reis
wel 60 gulden, maar de meeste varenslui hadden het vóór Dinsdag, als men
weer naar zee ging, al verslampampt.
Makkum was een drankhol van de eerste rang”.
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Tot ongeveer 1860-’70 zijn de berichten
betreffende de gang van zaken niet ongunstig. In 1854 voeren nog 32 schepen
met 80-90 koppen uit. De uitkomsten
werden goed genoemd, de prijzen der
schelpen hoog. En Eekhoff vertelt in
1864, dat de schelpenvisserij in Wonseradeel in dat jaar uitgeoefend door 95
personen met 69 schepen.
De cijfers lopen nogal uitéén, misschien
een gevolg van geringe stabiliteit in de
vraag. In het bevolkingsregister van
1860 worden 41 schelpvissers vermeld,
tussen 1870 en 1890 slechts 9, nu en
dan met de aanduiding ’in het schip’,
dat dan in de Zijlroede lag. In ieder
geval begonnen in deze jaren de vooruitzichten er niet beter op te worden. De
algehele verdwijning van dit middel
van bestaan komt in het verschiet,
waarbij er aanwijzingen zijn, dat meerdere Schilvissers naar Harlingen zijn
verhuisd.
Dr. Y.N. Ypma (hoofdstuk visserij : Geakunde Wûnseradiel)

Uniek beeld van een deel van de Makkumer kalkbranderijen aan de noordzijde van de Groote Zijlroede (foto moet omstreeks 1900 gemaakt zijn vanaf
de Laan ongeveer ter hoogte van de huidige voetbalvelden). Helemaal links zijn vaag de wieken van een van de molens aan de Kleine Zijlroede te
herkennen.

de een mengsel van kley, zand, hoorens en schelpen,
makende alzoo een kuyl in de droog-geloopen grond,
welke aanstonds vol water komt, waar in zij dan hunne
gevulde mand, aan twee handboomen vast gemaakt,
zoo lang heen en weer schuddende, uytspoelen, totdat al
de kley en ’t zand van de hoornes en schelpen is gescheyden en afgespoelt; waar na zij ’t overblijfzel in hun
scheepje, dat ter zijden van hun op de drooge grond in ’t
wier vastzit, en dat zij met wassend water daar hebben
gebragt en vast gelegt, in ’t hol of ruym neerstorten, en
voorts aan de kalkbranders, voor omtrent zes stuyvers de ton, verkoopen:
na mate dan ’t water verder afloopt, moeten zij, om ’t
water tot hun werk niet te verliezen, dat in de gemaakt
kuyl van tijd tot tijd lager wordt, dezelve gedurig verdiepen, en nemen daarom de stoffe tot hun werk, zoo lang
zij kunnen, uyt de gemaakte kuyl zelf, die hun daar door
te gelijk water en schelpen verschaft, tot dat zij door de
schelpen heen op de oude kleygrond komen, waar in
dan de bovengemelde putten, dog niet alle dagen en
overal, worden ontdekt, wanneer deze menschen geen
schelpen meer vinden, en ook daarom niet dieper graven, of eenig verder onderzoek doen, maar alleen hunne
gemaakte kuyl vergrooten en verwijden, tot dat de volgende vloed, die dan gemeenlijk niet lang agterblijft, de
gemaakte kuyl wederom vervult, en met de omleggende
grond allesints gelijk gemaakt, zonder dat men bij ’t volgend laag water eenigsints kan zien, waar dezelve geweest is”.

Mr. Zacharias l’Epie vertelt nauwkeurig, hoe het er in de
eerste helft van de 18de eeuw bij de schelpvisserij aan toe
ging. Hij had zich al lange tijd bezig gehouden met de
vraag, waar het oude Flevum wel kon hebben gelegen en
zocht dit in de omgeving van Griend. In 1727 nam hij de
boot en ging zelf kijken. Hier volgt het onverkort verslag
van zijn bevindingen:

”Dog de gelegentheyd van dit Eiland (Griend) is niet alleen ’t gene, dat mij heeft bewoge, om de bovengemelde
gissing aangaande de stand en gelegentheyd van ’t
oude Flevum te wagen; maar wanneer ik daar was in
den jare 1727, gelijk gezegt is, verstond ik van de Luyden, die aan de Noord-westzijde van Grind, daar de
grond met vele en verscheydene schelpen en hoorens
(waaronder ik eenige vond, daar jonge en onvolmaakte
kreeften in waren) bedekt is, en alzoo een zoogenaamde
schelp-bank maakt, dagelijks schelpen quamen vischen,
dat zij onder hun werk dikwijls, met ér tijd een menigte,
putten ontdekten, welke met steenen waren opgehaalt,
en zoo’t scheen, van zeer oud maakzel.
Om dit te begrijpen, is ’t noodig, dat men wete, hoe’t gemelde schelp-vissen. dat die luyden,
doorgaans Vriezen zijnde, schillen of schiltjen
noemen, toegaat; ’t welke op deze wijze geschiedt: twee
mannen, staande op de grond, die met vallend water is
droog geloopen, hebben bij haar een digt gevlogten teenen mand, meest van een vierkante gedaante, welke zij
vullen met ’t gene zij onder hunne voeten vinden, zijn

De teloorgang van de eens zo bloeiende kalkbranderij kon niet duidelijker in beeld worden gebracht.
Voor de wal een half gezonken ‘schildersschuit’. In bouwwijze weinig verschillend van de z.g. ‘kamerbooten’ die gebruikt werden bij de haringvisserij.
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Kalkovens

Van de Romeinen is bekend dat zij al
branderijen hadden om kalksteen in te
branden. Zo troffen archeologen in het
Eiffelgebergte de restanten aan van
een zestal ovens met een diameter van
3 meter (Iversheim, Bad Münstereifel).
Ook rond de Middellandse zee wordt
op plaatsen waar geschikt kalksteen
aanwezig is, nog altijd in vergelijkbare
ovens gebrand. In Nederland stonden
kalksteenovens in de Achterhoek en in
Zuid-Limburg omdat daar de grondstof
dicht onder de oppervlakte voorkomt.
De grootste concentratie kalkbranderijen ontstond echter op plaatsen waar
zowel grondstof als brandstof aanwezig waren. Turf bleek een uitstekende
brandstof voor het proces en schelpen
een prima vervanger voor de kalksteen.
De meeste kalkovens ontstonden dan
ook in de kustgebieden en langs vaarwegen, die in beide behoeften voorzagen.
De schelpen kwamen van het Noordzeestrand en vooral veel uit de Wadden. Hier visten de z.g. ‘scilfiskers’ met
hun schuiten de schelpen bij laag
water. Zie de inzet van de visserij bij het
Griend.

Het brandproces

De kalkovens verhitten calciet tot 900 à
1200 graden celsius. Daarbij zet de
oven deze grondstof om in koolzuurgas
en calciumoxide. Dit noemt men ook
wel ongebluste kalk. Het blussen of
lessen van calciumoxide met water leidt
vervolgens tot de vorming van calciumhydroxide. Calciumhydroxide is
gebluste kalk en staat ook wel bekend
als kalkhydraat. Door de gebluste kalk
te zeven en venetueel fijn te malen
ontstaat metselkalk.
Het megsel van gebluste kalk, zand en
water wordt als mortel ingezet bij metselwerk. De mortel verhardt onder
afgifte van het gebonden water door
koolzuur op te nemen uit de lucht.

schelpen vanuit kruiwagens en manden
in de oven geladen. In latere tijden verliep het laadproces via transportladders en verving steenkool (één deel
antracietgruis op veertien delen
schelpen) de turf als brandstof. Onderin
de wand van de oven waren rondom
gaten, de losopeningen, aangebracht.
Deze zorgden voor de luchttoevoer en
maakten het verwijderen van de gebrande kalk mogelijk. Oorspronkelijk
kenden de ovens vlakke bodems. Later
werden deze kegel-vormig en soms
vorzien van extra luchtkanalen waardoor een evenwichtiger warmteverdeling mogelijk was. Omdat de ovens
gedurende een periode van twee tot
drie weken brandden, plaatste men
vaak meerdere ovens bij elkaar. Terwijl
één van de ovens brandde, had een andere de gelegenheid om af te koelen,
terwijl een derde werd geleegd en opnieuw geladen.
Ook in Makkum, op een enkele uitzondering na, bestonden de kalkwerken
steeds uit drie ovens en één ‘Laskhuys’.
Per brandsessie kon een oven 25 tot
30m3 schelpkalk opleveren.

schematische voorstelling van een kalkoven
schoorsteen
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De teloorgang

Na 1860 gaat het eerst langzaam, maar
daarna steeds sneller bergaf-waarts
met
deze
industrievorm.
De
grootschalig sluiting en afbraak van
ovens had meerdere oorzaken. De belangrijkste waren de import van goedkope kalk uit het buitenland en de
opkomst van de cementindustrie, die
een kwalitatief beter product leverde.
De laatste drie resterende kalkovens
van Makkum, waar dus eens honderd
hadden gestaan, werden in 1932 gesloopt. Het bedrijf was toen echter al
een aantal jaren gesloten. Het mag
iedereen spijten dat er, evenals dat het
het geval is met de zes industriemolens
die Makkum eens rijk was, niet één exemplaar is blijven staan, als herinnering aan deze voor Makkum zo
belangrijke industriële periode.
De koophandel en bouwmaterialenindustrie zorgden immers voor de snelle
groei van agrarische nederzetting tot
industriestadje. Dit kwam te laat om
voor stadsrechten in aanmerking te
komen maar de aanduiding ”Vlecke”
mag met ere gedragen worden.

In Hasselt, Dieverbrug en Dedemsvaart staan nog gerestaureerde ovens
ter bezichtiging. De z.g. doorbranders
in Hasselt, tot 1990 nog in gebruik,
staan te boek als de laatste actieve
kalkovens in West-Europa. In Dieverbrug ging in 1952 het vuur voor het
laatst uit en in Dedemsvaart deden de
ovens van 1820 tot eind zestiger jaren
van de vorige eeuw hun werk. Ook in
Harlingen waren nog lang ovens actief.
In Meppel en Huizen staan ovens die tot
restaurants zijn verbouwd.

vulopening

De ovens

De ovens voor de kalkbranding kwamen in twee soorten voor. Vaak in de
vorm van een afgeknotte kegel, andere
meer lijkend op een cilinder met daarop
een afgeknotte kegel en daarboven een
slankere schoorsteen (zie tekening). De
vulopening bevond zich op ongeveer 5
meter boven de grond. Via een schuin
naar boven lopende houten stelling
werden lagen turf en

droog poeder (droogblussen). Per kruiwagen schelpen waren daarvoor twee
tot tweeënhalve emmers water voor
nodig. Die verhoudingen kwamen heel
precies. Met teveel water ontstonden er
gecemteerde klonten. Bluste je met te
weinig water, dan hield je kalk over die
in het metselwerk tijdens een regenbui
alsnog geblust werd. Dit kon gepaard
gaan met kleine explosies die scheuren
in de bouwwerken veroorzaakten.

losopening

Laskhuys

Het blussen van de ongebluste kalk
gebeurde in het Laskhuys (Leshuis). Bij
dit blussen kon de temperatuur oplopen
tot zo’n 100 graden celsius. Daardoor
vielen de schelpen uiteen tot

10

bronnen: Geakunde Wûnseradiel
archief Ald Makkum en
(TNO-NITG Informatie, jan. 2001)
r.stuurman@nitg.tno.nl

