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Het kanaal door de Makkumerwaard, slimme zet van de
vereniging Plaatselijk Belang,
of gewoon toeval ?

Onder deze titel verzorgde Ald Makkum
op 29 maart van dit jaar een korte fotopresentatie/lezing voor de jaarvergadering van de vereniging Plaatselijk Belang
te Makkum. In dit nummer een uitgewerkte versie van die lezing.

Als thema kozen we de aanleg van het
kanaal door de Makkumewaard (1928).
PB speelde hierin een belang-rijke rol.
De Makkumer waard, ‘t Groene Landt of
de Scilbank was eeuwenlang een eiland voor de kust. Bij storm zorgde het
voor het breken van de golven maar ten
tijde van de publicatie van de
Zuiderzeewet in 1918 was de waard verworden tot een hinderlijk obstakel.
Tot 1650 bewoond was het nu enkel een
uiterst lastige zandplaat die enkel bij extreem laag water zich liet zien. Het
zorgde er voor dat Makkum van uit het
zuiden niet meer bereikbaar was. De
enige route was om de noord, langs de
zeedijk. Deze vaarweg verzandde continue. De plaatselijke industrie, en
daarmee de werkgelegenheid werd hier
de dupe van.
De afsluiting van de Zuiderzee en de
daarbij behorende aanleg van een afsluitdijk boden het bestuur van PB mogelijkheden hierin verandering te
brengen, en men beet zich dan ook
volledig vast in dit gegeven.
Als we die dijk nu eens daar konden
krijgen, dat ook Makkum binnen het
nieuw te vormen IJsselmeer komt te
liggen, dan moet er een nieuwe vaarweg gemaakt worden, en misschienhalen we daar nog meer uit! Met deze
inzet ging men aan het werk en .......
slaagde!

Een andere aanleiding vormt het plan
Makkum-Noord.
In de rapportage’s over dit, nog steeds
niet definitief verworpen plan, maakt
men een vergelijking, qua belang voor
Makkum, met de aanleg destijds van het
kanaal.

Toegegeven, en dat blijkt ook wel uit de
tekst, er zijn tal van overeenkomsten
(houding gemeentebestuur, pe-titie/enquete, opstelling Makkumer bevolking).
Daar houdt het echter ook op. De aanleg
van kanaal en de daarop volgende
bloei van de Makkumer haven zijn van
een totaal andere orde. Makkum-Noord
zorgt slechts voor meer van hetzelfde,
terwijl de vorm die daarvoor gekozen is
indruist tegen alles wat heden ten dage
landelijk voorgeschreven wordt op het
gebied van milieu, ruimtelijke ordening
en bebouwing in landelijk gebied.

foto: Jan Werkhoven

Brand in de Maitak

In de nacht van 12 op 13 september
raakte door een uitslaande brand
restaurant ‘de Maitak’ aan de Markt
zwaar beschadigd. Het bleef bij materiele schade, gelukkig waren de bewoners op dat moment niet aanwezig.
Het in omstreeks 1992 door de
eigenaren David en Wietske Visser,
zorgvuldig en stijlvol, gerestaureerde
interieur werd grotendeels verwoest.
Vanwaar nu dit bericht? Het voor-malige ‘klompewinkeltsje fan de Witte’,
heeft weliswaar een grote nostalgische
waarde voor ondergete-kende, maar
was ook de nadrukkelijk betrokken bij
de oprichting van de stichting Ald
Makkum. Vrijwel meteen na de voltooiing werd Ald Makkum liefdevol
opgevangen en stelde de fam. Visser
de bovenetage beschikbaar voor een
aantal exposities in de daarop volgende jaren.

O.G.

Hoe Plaatselijk Belang Makkum aan een nieuwe vaarroute hielp
De aanleg van het kanaal dwars door de Makkumerwaard is onlosmakelijk verbonden aan de afsluiting van de Zuiderzee. Plannen voor
afdamming en droogmaking waren er al lang. In 1667 kwam Hendric
Stevin, zoon van de beroemde Simon Stevin, met het plan om
Zuiderzee en de Waddenzee via de eilanden van de Noordzee af te
dammen en daarna grote gedeelten binnen deze afsluiting te bedijken en droog te leggen. De techniek om een dergelijk groot werk
uit te voeren was toen nog niet voor handen. Ook de talloze plannen
die nadien volgden strandden hierop. In 1891 lanceerde
ir. Cornelis Lely zijn variant, een afsluitdijk van Noord-Holland naar
Friesland om zo de zoute binnenzee te temmen. Hoewel de regering
de noodzaak wel degelijk inzag werden de hoge kosten als
onoverkomelijk gezien.

De stormvloed van 1916

Deze stormvloed, waarbij dijkdoorbraken en overstromingen grote
delen van vooral Noord-Holland ernstige schade toebrachten, bracht de
ommekeer. Lely was inmiddels minister van Waterstaat geworden en
bracht zijn plan weer ter tafel. In 1918
resulteerde dit in: de Wet tot afsluiting en droogmaking van de
Zuiderzee. Belangrijkste beweegredenen waren: een grotere veiligheid
te bieden aan de laag gelegen gebieden rondom de Zuiderzee; het
aantal kilometers zeewerende dijken
werd van ruim 300 km teruggebracht
tot ongeveer 45 km. Vorming van een
zoetwatermeer, waarbij in droogteperiodes kan worden geput. De mogelijkheid polders in dit meer te
maken en het landbouwareaal te vergroten.

liep langs Cornwerd en volgde verder
de zeedijk. De voor de kust liggende
Waard zorgde dan weliswaar voor
enige beschutting maar was ook verantwoordelijk voor het verzanden en
dichtslibben van deze vaarroute en
van de haven. Zuidelijk kwam de
Waard steeds dichter tegen het vasteland te liggen. Het bij hoge waterstanden overspoelen van de Waard
en de continue eb- en vloedbewegin-

Haven en Makkumerdiep

Hoewel de Makkumer haven als aanlegmogelijkheid weinig voorstelde,
alleen aan het houten havenhoofd
kon men afmeren, was de toestand
vanaf de Franse tijd alleen maar
slechter geworden. Tot die tijd diende
de haven, overeenkomend met de
huidige afmetingen, als ankerplaats
bij gunstig weer. Lossen en laden
deed men binnen de sluis, voor de
wal bij de fabrieken aan de Zijlroedes, en de grotere schepen vlak
achter de sluis aan Vallaat en
Voorstraat.
Om Makkum te bezeilen moest men
via de Boontjes op Zurich aansteken
en dan kwam men in het Makkumer
Diep. Deze vijf kilometer lange route

door Otto Gielstra
A

Bij de afkondiging van de Zuiderzeewet op 14
juni 1918 werd in het staatsblad bijgaande kaart
afgedrukt. Lid 1 van artikel 1 luidde: tot afsluiting
van de Zuiderzee door een afsluitdijk, loopende
van de Noordhollandsche kust door het Amsteldiep naar het eiland Wieringen en van dit eiland naar de Friesche kust bij Piaam. Bij de
zeevaartkundige werken was ondermeer
opgenomen een binnendijks kanaal van Piaam
naar Harlingen (A)

.

Makkum
Detail zeekaart uit 1925. De doorgaande route voerde langs de diepe Middelgronden. Willde men
vanuit het zuiden, Makkum aanzeilen dan diende het vaarwater de Boontjes gevolgd te worden.
Boven de Makkumerwaard, moest eerst nog geruime tijd op Zurich aangekoerst worden waarna de
betonning (staken) van het Makkumerdiep volgden en men weer zuidwaarts voer.
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5 dec. 1927

1926

en
vloedbewegingen
via
het
Makkumer Diep (Ald Geul) zorgden
er voor dat de haven fungeerde als
een fuik, waar al het meegevoerde
zand en slib achterbleef.
Eind 1700 werd dit probleem onderkend en moest de aanleg van een stenen dam op de oostkant van de
Waard het dichtslibben van haven,
maar vooral sluis voorkomen. Baggeren bleef een bijna jaarlijkse
noodzaak om de sluis vrij te houden.
Geld om de gehele vaarroute op
diepte te houden was zelden aanwezig. Onderhoud bleef daarom
steeds vaker achterwege, terwijl de
schepen wel groter werden. Deze werden dan deels beladen en gelost
halverwege het Makkumer Diep.
Naar gelang het waterpeil, vaak
kwam men niet verder dan tot voor
Cornwerd, voer men dan met lichters
naar het voor anker liggende schip en
werd de vracht overgeladen.
De vanouds bekende Makkumer industrieën, die de mechanisatie al
hadden gemist, raakten nu ook hun
afvoermogelijkheden kwijt.
In dit verband moeten de plannen
rond de Zuiderzee vanuit Makkum
gezien worden. Aanleg van de dijk bij
Piaam zou voor de Makkumer haven
niets veranderen. Zou Makkum echter
binnen die dijk komen te liggen dan
waren er mis-schien mogelijkheden
om de haven weer toegankelijk te
maken.

Afsluiting Zuiderzee

De publicatie op 14 juni 1918 in het
Staatsblad zorgde derhalve voor de
nodige opwinding in Makkum. Op de
tekening (pag. 3 boven) staat een afsluitdijk van het eiland Wieringen
naar Piaam. Enkel bij Wieringen
komen een schutsluis en spuisluizen.
Vanaf Piaam staat binnendijks een
kanaal gepland naar Harlingen.
Makkum blijft een zeehaven en de
eerder beschreven situatie van die
haven blijft dan zoals hij is, slecht tot
hopeloos.
Makkum, in deze vertegenwoordigd
door Plaatselijk Belang, pleit voor
verlegging van de dijk. Niet bij Piaam
maar even noordelijk van Makkum
over de noordelijke kop van de
Waard. Zonder eb en vloed is het eenvoudiger een nieuwe verbinding met
de haven te graven en deze te onderhouden. Op die manier zou de
Makkumer haven weer betekenis kunnen krijgen.
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Het z.g. minuutplan van 1812 van Haven en Vaarweg van het Vlek Makkum in het Departement
Friesland opgenomen door de landmeter C. Boling. Getekend bij ordinair (= gewoon) laag water.
Prominent aanwezig de stenen strekdam (A) om de sluis (B) voor dichtslibben te behoeden. De
tegenwoordige haven (C) is hier niet meer dan een stroomslootje, uitsluitend bevaarbaar voor de
(klene) vaartuigen van de jagers en vissers. Schepen die niet binnen de sluis aanlegden moesten
een plaatsje zoeken aan het havenhoofd (D).

Wat doet de gemeente?

De rol van de gemeente Wonseradeeel in deze is onduidelijk. Wel sluit
men zich aan bij het gemeentelijk
overleg van de Zuiderzee kustgemeentes. Tot het bedoelde samenwerkingsverband komt het echter
niet. Men gunt elkaar het te
verwachten voordeel bij de afsluiting
niet. Voor de steden Workum, Hindeloopen en Stavoren maakt een

eventuele verlegging van de afsluitdijk weinig uit. Al hoopt Stavoren stilletjes de veerdienst Amsterdam Groningen van Lemmer over te kunnen nemen. In de oorspronkelijke
plannen komt Lemmer niet meer
rechtstreeks aan zee te liggen. Anders
is het met Bolsward, Sneek en Lemsterland die zoals we later zullen zien
andere belangen hebben en Makkum
nog danig dwars zullen zitten.

(arch.nr. 681) 1925 Makkumer haven bij hoogwater, met links de strekdam.De aanlegmogelijkheden
beperkten zich tot de stenen kade en het havenhoofd (rechts). Ruim voor aanvang van de
zuiderzeewerken plaatste rijkswaterstaat hier een z.g. peilschaalhuisje om de waterstanden te meten
met betrekking op de aanleg van de afsluitdijk.

4

Het offensief van Pl. Belang

Plaatselijk Belang staat er in de beginfase alleen voor. Maar dat is ook
een bewuste keuze. Men handelde
toen, en voelde zich waarschij-nlijk
ook nog, als het verlengstuk van de
vroegere gecommitteerden van Zijl en
Waag, het toenmalige dorpsbestuur.
Uiterst beleefd richt de vereniging
zich in juli 1919 tot de ZuiderzeeRaad in ‘s-Gravenhage.
Mijne Heeren,

Terzake de voorgenomen afsluiting
der Zuiderzee door het leggen van
een dijk van Wieringen naar Piaam
neemt de Vereeniging ”Plaatselijk Belang” te Makkum, goedgekeurd bij
Kon. Besluit van 2 Oct. 1909, no 59,
beleefdelijk de vrijheid Uwen Raad in
overweging te geven om de rich-ting
van dezen afsluitdijk nabij de Friesche
kust eene kleine wijziging te laten ondergaan, door dien op ongeveer 5
K.M. afstand van de kust met een
flauwe bocht noordelijk te doen ombuigen en hem benoorden Makkum
aan de kust te laten aansluiten.
Bij deze ombuiging over den rug van
de Makkumer Waard, zal deze zandplaat voor den dijk een stevigen basis
vormen.
De Makkumer sluis zou dan binnen
het IJsselmeer komen te liggen, evenals zulks met de sluizen van Lemmer,
Stavoren enz. het geval is. Deze sluis
behoeft dan geen hooge vloeden
meer te keeren, is dan geen zeesluis
meer, zal daardoor gevrijwaard zijn
voor storm, paalworm en andere
gevaren der zee, en kan bovendien 24
uur per etmaal openstaan voor de afstrooming en de schipperij.
Het geprojecteerde kanaal van Harlingen binnen den zeedijk naar het
IJsselmeer zou, door bovengenoemde
verandering in richting van den afsluitdijk, niet verder dan tot het noorden van Makkum behoeven te
worden gegraven, waardoor eene onteigening van gronden (en eventueel
daarop gebouwde eigendommen)
van Makkum tot Piaam vermeden
wordt.
Het kanaal zou anders óf dwars door
Makkum óf ten oosten van deze
plaats moeten loopen. In deze
gevallen zou óf onteigening zeer
zeker buitensporig hooge kosten met
zich meebrengen, óf zou er bij

Makkum eene overbrugging van het
kanaal, met brugwachterswoning
gebouwd moeten worden, ten dienste
van het verkeer van dit aanzienlijke
dorp met de provincie. Die brug zou
zonder twijfel voor het verkeer te land
en voor de scheepvaart op het kanaal
een groote belemmering vormen en
een inconvenient vooral voor
Makkum zijn.
Het wil ons voorkomen, dat bij de
aanbevolen wijziging in de richting
van den afsluitdijk de brug c.a. gespaard zal kunnen worden.
Ook zal de geprojecteerde spoorlijn,
indien de afsluitdijk ten noorden van
Makkum aan de kust aansluit, een
zwaren kleigrond vinden, terwijl indien de dijk bij Piaam aan de kust
komt, de spoorlijn een minder stevigen bodem vindt en een terrein dat
bovendien doorsneden is door
meerdere kanalen.
Op grond van bovenstaande wil het
ons toeschijnen, dat aan eene wij-ziging als door ons bedoeld, behalve het
groote belang van Makkum daarbij,
ook andere voordeelen van beteekenis zijn verbonden en tevens eene niet
onbelangrijke besparing van kosten
zal worden verkregen.
Wij bevelen een en ander ten zeerste
in Uwe welwillende overweging aan
en verblijven,
Met verschuldigde hoogachting,
Het Bestuur der vereeniging ”Plaatselijk Belang”:
F. G. Bergsma, Voorzitter
J.A. Salverda Jr.
W.F. de Boer
G. Kingma
J. Tichelaar, secretaris

Petitie

Plaatselijk Belang laat de bovenstaande brief bij Toornstra in de Kerkstraat drukken en in heel Makkum
bezorgen. Een ieder mag zijn mening
kenbaar maken en ondertekend weer
inle-veren. Daarna gaat het hele
pakket richting Den Haag.

Dan blijft het lange tijd stil. Pl. Belang
wroet echter door en blijft de verschillende instanties bestoken. Overal in
het land worden lezingen gehouden
door, wat we tegen-woordig ‘afsluit
deskundigen’ zouden noemen. Al
deze weledelgestrenge heeren inge5

nieurs worden aange-schreven en krijgen de Makkumer optie voor verlegging van de afsluitdijk voor de kiezen.
Ook de directie van de Dienst
Zuiderzeewerken wordt niet vergeten.
Van tijd tot tijd krijgen deze een brief
met iedere keer weer de prangende
vraag: komt de dijk nu ten noorden of
ten zuiden van Makkum? En dat binnendijkse kanaal naar Harlingen,
komt dat dwars door Makkum of er
om heen?

Uitgebreide lobby

Dr. ir. H. Wortman, directeur-Generaal van de
Zuiderzeewerken van 1 mei 1919 tot 1 mei 1929

Ds. Norel, eertijds te Wons, wordt als
locaal expert opgevoerd. Ir. S. Smeding, Rijkslandbouwconsulent, wordt
per brief uitvoerig aan de tand
gevoeld, immers de vergroting van het
landbouwareaal is het belang-rijkste
argument voor de afsluiting van de
Zuiderzee. Deze schrijft in 1924: “Het
is naar ik meen wel waarschijnlijk dat
de afsluitdijk ten noorden in plaats
van ten zuiden van Makkum op de Friesche kust zal aansluiten, n.l. in de
buurt van Zurich”.
Gesterkt door deze uitspraak zet Pl.
Belang de lobby voort, en richt nu alle
pijlen op de Dienst Zuiderzee-werken.
Maar nog steeds heeft het bestuur op
de opeenvolgende jaarvergaderingen
geen definitief antwoord de meest
prangende vraag: waar komt die dijk
nu? Tenslotte vindt men in ir. H. Wortman, directeur-generaal van de Dienst, een belangrijk medestander.
Vanaf 1924 laten de briefwisselingen
een totaal ander beeld zien. De
Vereniging gaat er al vanuit dat de
dijk ten noorden van Makkum komt,
en claimt meteen de aanleg van een
kanaal door de Makkumerwaard.
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Vereniging gaat er al vanuit dat de
dijk ten noorden van Makkum komt,
en claimt meteen de aanleg van een
kanaal door de Makkumerwaard.
Tevens nodigt men, brutaalweg, ir.
Wortman, als hoogste baas, uit om
een en ander in Makkum maar eens
te komen toelichten. Overigens met
de restrictie: “Daar het hier een kleine
plaats is met weinig finantieele
draagkracht moogen de kosten niet te
hoog loopen, wij zouden deze gaarne
vooruit weten”
Begin 1925 herinnert Wortman zich de
aanhoudende vragen uit Makkum en
ook het verzoek om uitleg te komen
geven en wijst ir. L.T. van der Wal aan
om hoogstpersoonlijk af te reizen en
uitleg te geven aan de Vereniging
Plaatselijk Belang aldaar.
Gezien de gevoelige materie, verzoekt hij het bestuur om persoonlijk
contact op te nemen met v.d. Wal,
maar laat doorschemeren dat een
eventuele verlegging om technische
redenen zeer wel mogelijk is.

Ik neem aan dat het bestuur van Pl.
Belang dit als een verdiende overwinning zag en trots volgt de mede-deling aan de leden: binnenkort een
buitengewone vergadering op de
Prins met een lezing door één van de
hoofdingenieurs van de Dienst der
Zuiderzeewerken.
Van der Wal laat weten de maanden
juli en augustus te warm te vinden,
gaat bovendien nog eens 3 maanden
op vakantie, en heeft verder nog een
en ander te doen. De bewuste lezing
vindt daartoe ruim een jaar later, op
dinsdag 19 oktober 1926 plaats.
Van der Wal stuurt enige dagen van
te voren en kist met kaarten naar
Hotel de Prins, en voor een warme
maaltijd en vervoer terug naar Harlingen, waar de Dienst toen een dependance had, laat hij zich paaien.

Reacties uit de omgeving

De lezing kwam echter als de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd,
in het voorjaar van 1925 sijpelde het
nieuws over de mogelijke verlegging
van het dijktrace van Piaam ten gunste van Zurich, dus ten noorden van
Makkum, al door. Binnen de Dienst
der Zuiderzeewerken was het plan al
opgesteld. Voor uitvoering was echter
een wijziging van de Zuiderzeewet
van 1918 nodig, deze zou in de loop
van 1925 aan de Tweede- en Eerste
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kamer worden voorgelegd.
Begin mei 1925 verzamelde zich in
Sneek een actiecommite, ‘gevormd
uit de burgemeesters van meest
bedreigde en in hun verwachtingen
het ernstigst teleurgestelde gemeentes’ zoals de Leeuwarder
Courant van 15 mei stelde. De Hoop
van Sneek, Praamsma van Bolsward
en Pollema van Lemsterland.

Sneek vreesde de spoorverbinding
kwijt te raken ten gunste van Harlingen. De voorgaande jaren had de
stad al rondom grote land-aankopen
gedaan met het oog op de evt.
nieuwe trein- en vaarverbindingen.

Bolsward, als enigste stad van gelijkwaardige omvang in Neder-land die
niet aan het spoor was gelegen, zag
ook nu de bui weer hangen.

Lemsterland vreesde dat de verbetering van de vaarverbinding met
Groningen nu achterwege zou blijven, evenals de geplande havenuitbreiding. Hier speelde ook mee dat
de mogelijke aansluiting van de
Noord-Oostpolder met de Friese kust
nabij Oudemirdum was gepland en
Lemmer daarbij geheel van het
nieuwe IJsselmeer zou worden afgesloten.
Allen spraken van een onaanvaardbaar isolement waarin hun gemeenten zouden geraken als Zurich het
eindpunt van de dijk zou worden.

In oud-hoofdingenieur J.C. Ramaer
van de Rijksdient, had het actiecommite een warm voorstander van het
‘Piaamtracé’. Fel trok hij van leer
tegen het nieuwe tracé, technisch onuitvoerbaar, de grotere stroomsnelheden van de Middelgronden zouden
het onmogelijk maken daar een sluiscomplex te bouwen. Een en ander zou
grote risico’s voor de toekomst inhouden. Tot tevredenheid van de ook
aanwezige Groninger delegatie wees
hij op de aanmerkelijk langere route
van Amsterdam via Harlingen naar
Groningen, boven-dien moest hier
een stuk over open zee worden
gevaren.
Ramaer voorspelde dat de gehele
scheepvaart zware tijden tegemoet
zou gaan. De bestaande scheepstypen waren niet geschikt voor deze
route, en zouden vervangen moeten
worden. In de op dat moment toch al
weinig rooskleurige economie zou dat
automatisch de doodsteek voor deze
6

sector betekenen.

Eensgezindheid?

Hoewel het actiecommite opriep tot
solidariteit van alle Zuidwesthoek
gemeenten, was deze ver te zoeken.
Burgemeester Poppema van Stavoren, aasde op de rol van Lemmer.
Verbeter de vaarroute van Stavoren
naar het Oudhof en er is weer een uitstekende verbinding met Groningen,
zo stelde hij.
Harlingen was niet eens gekomen,
die hebben de buit al binnen, werd
smalend geopperd.

En Wonseradeel?

Burgemeester Okma van Wonseradeel kon ook niet echt op veel sympathie van de vergadering rekenen na
zijn opmerking:
volkomen onderwerping aan de
regeringsbeslissing is geboden. Het
locale belang komt hierbij op het
tweede plan en de drooglegging van
de Zuiderzee is in eerste instantie een
nationale, zo niet internationale zaak.
De behartiging van de streekbelangen acht hij in handen van de
regering en Kamer volkomen veilig,
daar deze organen over de beste adviseurs beschikken en plaatselijke
lichamen zich soms zelfs voor hun
eigen belangen geen opofferingen
willen getroosten, zoals duidelijk
wordt gedemonstreerd door de houding van de gemeente Bolsward ter
zake van een verbindingsvaart tussen
Bolsward en Wonseradeel.
Burgemeester Praamsma, wethouder
Lunter en Eisma (voorz. departement
Nijverheid en Handel) allen van Bolsward, vochten nu om het woord:
Zij achtten het hun morele plicht op te
komen voor de hun toevertrouwde belangen, zij wezen op de stelselmatige
achterstelling van Bolsward op verkeersgebied en de wrede teleurstellingen die het centrum al bijna een
halve eeuw daarop regelmatig ondervindt.

De aanwezige (Friese) kamerleden
prezen burg. Okma van Wonsera-deel
voor zijn vertrouwen in kamer en
regering, maar stelden dat de
regering het zeer op prijs stelde evt.
bezwaren te horen.
Hoewel zij uiteraard niets konden
toezeggen, beloofden zij deze over te

regering het zeer op prijs stelde evt.
bezwaren te horen.
Hoewel zij uiteraard niets konden
toezeggen, beloofden zij deze over te
brengen. Verder zei kamerlid Boon,
dat over een eventuele wijziging van
het dijktracé de commissie Lorentz
nog geen rapport had uitgebracht en
dus de definitieve beslissing nog
verre lag.
Dit kon de heer Pollema (Lemsterland) niet tot optimisme verleiden, die
na een inlichting aan de heer
Tichelaar van Makkum, over de
toekomstige gunstige wijziging in de
waterstaatkundige positie van deze
plaats, zowel bij uitvoering van het
oude als van het nieuwe project,
tegenover de heer Okma de plicht tot
behartiging der streekbelangen, nogmaals onderstreepte.

Met als enige tegenstem die van
burg. Okma werd een motie
aangenomen om de minister van Waterstaat te bewegen geen voorstel tot
wijziging in de richting van de af-sluitdijk in te dienen.

Toch bij Zurich

Pollema had het goed gezien, en de
aanwezige kamerleden waren niet
geheel bij de les, 10 dagen later op 27
mei 1925 dient de minister de wetswijziging al in. Met als belang-rijkste verandering:
In artikel 1, onder A, 1. worden de woorden ‘bij Piaam’, vervangen door de
woorden ‘benoorden Piaam’.

De ondertussen verbeterde techniek
maakte het mogelijk ook bij het Kornwerderzand een sluizencomplex aan
te leggen, vergelijkbaar met de bij
Wieringen geplande schut- en uitwateringssluizen. Het binnendijkse
kanaal naar Harlingen werd hierdoor
overbodig. De droog te leggen Noord
Oostpolder krijgt een dusdanig beloop dat Lemmer via het IJsselmeer
bereikbaar blijft.

Feeststemming in Makkum

Plaatselijk Belang heeft de eerste
slag gewonnen. De afsluitdijk komt
precies op de plaats waar zij hem in
1919 al wilden hebben.
De grote vraag is natuurlijk of dit uitsluitend aan de volhardendheid van
deze Makkumers is te danken, feit blijft dat de Rijksdienst vrijwel dezelfde

Situatie in juli1928, de sluisput op het werkeiland Kornwerderzand is gereed en met de verbinding
naar de Friese kust zal worden begonnen. Voor het eerst verschijnt de te graven geul naar
Makkum op de kaarten.

technische argumenten gebruikt als
destijds door Pl. Belang aangegeven
om voor het nieuwe trace te kiezen.
Bij de eerste dijkaanleg, de afsluiting
van het Amstelmeer in de kop van
Noord-Holland, werd voor het eerst
keileem toegepast, dit voldeed
buitengewoon. Het experiment, was
een doorbraak in de tot dan toe gebruikte dijkaanleg. De boven
Makkum ontdekte keileemlagen en
de ondertussen sterk verbeterde technische middelen maakten het
daarom mogelijk om op grotere
dieptes te werken en zodoende
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dichter bij de diepere vaargeulen
(Middelgronden en Doove Balg) de
afsluitdijk aan te leggen om op die
manier, niet alleen betere vaarwegen
te creëren, maar ook de waterafvoer
via de spuisluizen te vergemakkelijken. Dit is zeer waarschijnlijk de
ware reden geweest om de afsluitdijk
juist op die plaats aan te leggen.
Hoe het ook zij, Plaatselijk Belang
viert de beslissing als een verdiende
overwining die zij dan toch maar voor
Makkum hebben binnengesleept.
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Het kanaal

Nu het eerste deel is gelukt, richt het
bestuur al haar pijlen op de aanleg
van een nieuwe vaarroute naar
Makkum. Immers het Makkumerdiep
wordt door de dijk afgesloten en de
Vlecke is niet meer van uit zee te
bereiken. Er moet een kanaal door de
Waard komen, en ...... natuurlijk een
bijpassende haven!

De Dienst Zuiderzeewerken doet wat
toezeggingen, maar de door Pl. Belang verlangde tekeningen komen
maar niet.
Oktober 1927 komt het verlossende
briefje van Wortman. Hij heeft een
voorlopig ontwerp voor het kanaal
van Makkum naar de Zuiderzee. Voordat hij dat indient mag de Vereniging zich er over beraden.
De tijd dringt want men wil beginnen
met de aansluiting vanaf de Friese
kust met het werkeiland Kornwerderzand.
Bespreking met Directie Zuiderzeewerken is op 25 dec. 1927.

A.L. de Vries, W.F. de Boer en J.
Tichelaar reizen namens Plaatselijk
Belang naar Harlingen. Op zijn verzoek en op persoonlijke titel gaat ook
gemeentearchitect Timmenga mee.
Van de directie zijn aanwezig: directeur-generaal Wortman, hoofd-ingenieur Van der Wal (van de lezing in
1927) en ing. Geers.

Wortman deelt mee dat het voorlopige plan is een kanaal te graven van
40 m. bodembreedte en 2.50 m diepte
beneden A(msterdams).P(eil). De
lengte schatten zij op ongeveer 2,5
km. Ter vergelijking stellen zij dat de
tegenwoordige geul
(het oude
Makkumerdiep langs de zeedijk), een
bodembreedte heeft van 20 m. en 5
km. lang is, indien in goede staat een
diepte heeft van 1.60 m. beneden A.P.
( normaal was 2.00 m.) Is het IJsselmeer klaar dan wordt het peil 40
cm – A.P. en wordt de diepgang van
het nieuwe kanaal dus 2.10 m. De
Makkumers wijzen erop dat dit
nauwelijks genoeg is voor de grote
zeiltjalken, waarop Wortman zegt
geen bezwaar te hebben tegen een
wat grotere diepte, bijv. 2.80 – N.A.P.
De nieuwe geul komt te lopen van de
sluis om de punt van de ”Steenendijk
“recht op de rode ton buiten de
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Luchtfoto van de sluisput op het Kornwerderzand en van de in aanleg zijnde afsluitdijk (deels op de
Makkumerwaard) tussen dit werkeiland en de Friese kust, genomen bij hoog water op 4 juni 1928.

Waard aan.
Voorlopig zal met baggeren worden
volstaan, later zal de geul aan beide
zijden lijdammen krijgen, doch eerst
tegen de tijd dat meer klaar is. Uitbaggeren van hetgeen er weer in
mocht raken is goedkoper dan de lijdammen in volle zee te bouwen en te
onderhouden.
Het rijk zorgt voor aanleg en onderhoud van deze werken. De aanbesteding zal nog in het voorjaar
plaatsvinden, febr. - maart, men
schat dat het werk een maand of vier
zal duren.
De uit te baggeren specie zal niet gebruikt kunnen worden voor de aanleg
van de dijk , evenmin als die van de
kop van de Waard, die ook wordt
weggegraven. Vermoedelijk zal indien de lijdammen er eenmaal liggen
het noordelijk deel van de Waard wel
ingedijkt worden. Bij het peil van het
meer ligt de Waard toch steeds
droog.
Na informatie deelt de Directie mee
dat de schutsluizen bij Kornwerderzand de volgende afmetingen zullen
hebben: de grote sluis 14 m. breed en
140 m. lang, de kleine: 9 m. breed en
70 m. lang. De diepgang zal 4.40 m.
– NAP worden, dus straks een diepgang van 4.00 m. De grote sluis zal
schepen tot 2000 ton kunnen schutten,
de kleine tot 600 ton.
Na zoveel succes te geboekt te
hebben proberen de PB-bestuurders
nog een extraatje uit deze bespreking
te halen. Zou het niet handig zijn om
het nieuwe kanaal, op gelijke diepte
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als de sluizen, 4.00 m. dus te brengen?
De haven zou dan gebruikt kunnen
worden als b.v. vluchthaven voor de
vaartuigen van de Zuiderzeewerken.
Een haveninrichting zit er echter niet
in. Wortman steld namens de Directie
dat dit niet nodig is voor de voortgang, de lij-zijde van de sluisput (Kornwerderzand) dient nu als veilige
ankerplaats en dat is ruim voldoende
gebleken.
Overigens mocht het nodig zijn dan
kan, ook na aanleg van de dammen
aan weerszijden, het kanaal altijd
nog op grotere diepte worden gebracht.

De Directeur-generaal vraagt aan
dhr. Timmenga of het gemeentebestuur toesturing van de voorlopige plannen ook op prijs steld,
hetgeen deze beaamt. Pl. Belang
wordt verzocht zo spoedig mogelijk
even-tuele andere wensen kenbaar te
maken.

Alweer succes

Ogenschijnlijk met veel meer dan
verwacht, keert de PB-delegatie
voldaan in Makkum terug. Hier kan
de vergadering mee tegemoet worden
getreden.
Als het kanaal klaar is zal Makkum te
bereiken zijn:
bij laag water voor schepen tot 2.10
diepgang en bij hoog water tot 3.00 m.
(H.W. = 16+ AP / 6 voet op sluis, L.W.
= 70 – AP / 3 voet op sluis).

In het Driemaandelijksch Bericht betreffende de Zuiderzeewerken, uitgegeven dooor het ministerie van
Waterstaat komen in de jaargang
1928 de volgende berichten voor betreffende het kanaal:

Vaargeul naar Makkum

april 1928

In 1928 zal worden aangelegd het
gedeelte van den afsluitdijk der
Zuiderzee tusschen den sluisput
ophet Kornwerder-zand en de Friesche kust bezuiden Zurig, waarbij
zal moeten worden afgesloten het noordelijk einde van het Makkumerdiep, zijnde dit een met de Boontjes in
verbinding staande getij-geul, die
dicht langs de Friesche kust loopt en
den toegang vormt naar de haven
van Makkum.
In verband daarmede moet een
nieuwe vaargeul naar deze haven
worden gemaakt, welke van af die
haven, dwars door de voor de kust
gelegen Makkummerwaard, naar het
zuidelijke deel van de Boontjes zal
loopen. Deze geul was aanvankelijk
ontworpen met eene bodembreedte
van 50 M. en een diepte van 2.80 M. N.A.P.
De uitvoering van dit op f 150.000 geraamde werk, werd aanbesteed volgens bestek no. 45 Z.W., doch werd
wegens de aanzienlijke overschrijding der begroting door de laagste
der beide ingekomen inschrijvingen,
zijnde f 198.740, niet gegund, waarna
met de M.U.Z. (Maatschappij tot
Uitvoering van de Zuiderzeewerken)
werd overeengekomen dat deze het
werk volgens bestek zal uitvoeren,
met deze wijziging dat met het oog op
den diepgang van haar materieel de
te vormen bodemdiepte met 0.50 M.
vergroot en dus op 3.30 M. - N.A.P. gebracht zal worden.
Tegen die vergrooting behoefde geen
bezwaar te worden gemaakt,
aangezien de overdiepte van nut zal
zijn voor het opnemen gedurende de
eerste jaren van de op den duur te
verwachten opslibbing der geul, en
daardoor dus eene verschuiving van
het in de toekomst te verwachten onderhoudsbaggerwerk zal worden
bereikt.
In verband met die meerdere diepte
werd de aanneemingssom van het
werk bepaald op f 173.000.
Met het werk is bereids een aanvang
gemaakt.

juli 1928

Met het baggeren van de nieuwe
vaargeul naar Makkum, in uitvoering
volgens de met de M.U.Z. gesloten
aannemingsovereenkomst No. 6 tot
uitvoering vanBestek No. 45 Z.W.,
werd geregeld voortgegaan. De geul
kwam over 1200 M. lengte over ruim
de halve breedte, en over 900 M.
lengte over de volle breedte gereed.

Oktober 1928

Het baggeren van de nieuwe
vaargeul naar Makkum, uitgevoerd
volgens (etc.) kwam gereed. De geul
werd voor de scheepvaart in gebruik
genomen, in verband met het vervallen van den bestaanden vaarweg
door het Makkummerdiep ten gevolge
van den aanleg van den hieronder
genoemden afsluitdijk.

De M.U.Z. (Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken) zette, bij gebrek aan kleiner materieel, Europees grootste stoombaggermolen in. Op de foto’s driemaal de “Aurora”. Onder: ook de
haven werd en passant even meegenomen.
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Feestelijke opening van het nieuwe kanaal op 1 september 1928

Het op 1 april 1928 begonnen werk
was ruim binnen de gestelde periode
van vier maanden gereed.
De eerste die er begin augustus van
dat jaar doorvoer, was de Makkumer
schipper Jan van der Linde met zijn
Hasselter aak ‘’Nooitgedacht”. Van
der Linde, verleden jaar overleden,
liet niet na dit feit te melden. Men
moet de aanleg van deze nieuwe
vaarverbinding dan ook in de juiste
context zien, dit was een nieuwe kans
voor Makkum.
Nu had men weer een goede
vaarverbinding. Dit moest de stimulans worden voor verdere ontwikkelingen. Havenaccomodatie was dan
weliswaar niet uit het vuur gesleept,
maar daar lag nu een taak voor de
gemeente. Plaatselijk Belang had
meer dan zijn plicht gedaan. Terecht
wachtte men dan ook met de officiele
opening tot 1 sept. De Koninginnedagviering op 31 augustus was van
oudsher toch al een groot volksfeest
in Makkum. De feestelijke opening

Boven het doorvaren van de over het nieuwe
kanaal gespannen lijn’. Onder CdK van Harinxma Thoe Sloten en hoofdingenieur van der
Wal aan boord van de “Prins Hendrik”
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(arch.nr. 710) het is even zoeken maar de vlaggemasten op de uiteinden van zuid- en noordwaard
staan er echt op. De Van Berkel tweedekker doet nog een rondje.
Onder: Na de officiele opening legt wordt de “Prins Hendrik” en de andere vaartuigen die volgden
enthousiast onthaald door de Makkumer bevolking die op de zeedijk hadden plaatsgenomen.

van het nieuwe kanaal zou daar mooi
bij aansluiten. Het behaalde resultaat
diende op grootse wijze gevierd te
worden.

Aan weerszijden van de nu in een
zuid- en noorddeel gespleten Waard,
waren vlaggen geplaatst. Hier tussen
werd een lijn gespannen die door het
directieschip van de Maatschappij tot
Uitvoering van de Zuiderzee-werken
de “Prins Hendrik” doorvaren moest
worden. Aan boord: de Commissaris
van de Koningin Baron van Harinxma
Thoe Sloten die de opening zou verrichten.
Een tweepersoons watervliegtuig*
(zie uitgebreide voetnoot) van de Marine Luchtvaart Dienst verzorgde een
demonstratie. Een gebeurtenis waar
nog lang over werd nagesproken.
Omdat de festiviteiten samensmolten
met het Koninginnedagfeest is het
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moeilijk te omschrijven waar de andere feestelijkheden die dag uit bestonden. Helaas ontbreken de notulen
van de Ver. Plaatselijk Belang en van
de Koninginnever. uit 1928. Dit relaas
is daarom grotendeels samengesteld
uit de wel bewaarde correspondentie
die na de lezing in maart 2001
tevoorschijn is gekomen.

Behalve de Commissaris van de
Koningin voerden nog een aantal
heren het woord. Van de bestuursleden die in 1919 de zaak aanzwengelden, waaronder de vrienden Jan
Tichelaar en Gerrit Kingma, moest de
laatste wegens ziekte verstek laten
gaan. Hij liet zich vertegenwoordigen
door zijn broer Jan uit Bolsward.
Deze richt zich een paar weken later,
in okt. 1928 op persoonlijke titel, tot

de voorzitter van Pl. Belang. Hij
verontschuldigt zich voor zijn onvoorbereide speech en het feit dat hij
verzuimd heeft om over de naam van
het nieuwe kanaal te spreken. Omdat
de Commissaris van de Koningin toch
al aanwezig was, had hij de naam:
Van
Harinxma-kanaal
willen
voorstellen. Dat had de CdK op dat
moment toch nooit kunnen weigeren?
Dit had het nodige cachet kunnen
brengen en we hadden dan we een
prachtig argument gehad om de binnendijkse vaarverbinding op te
waarderen ( zie de eerder vermelde
problemen met de gem. Bolsward).
Misschien kan dat nu ook nog wel,
tenslotte hebben we het Van Panhuyskanaal ook pas later naar de
toenmalige CdK vernoemd.

Heeft het kanaal een naam?

De op dat moment in functie zijnde secretaris van Plaatselijk belang; Jan Post,
schoolmeester aan de Chr. school, wist
niets anders te bedenken dan deze
naamssuggestie door te sturen aan H.
Wortman. Terecht merkte de hoogste
man binnen de dienst der Zuiderzeewerken op dat een en ander niet binnen
zijn competentie lag. Voor naamgevingen van bij de Zuiderzeewerken
voltooide projecten dient men zich te
wenden tot de heer Dr. A.A. Beekman te
‘s Gravenhage, althans dat is mij door
de minister van Waterstaat opgedragen, aldus de directeur-generaal.
Bovendien kon hij niet nalaten op te
merken dat de heer Commissaris der
Koningin in Friesland in geenerlei wijze
aandeel had gehad in de totstandkoming van de nieuwe vaargeul. Maar
veeleer zou naar mijn mening in aanmerking komen om de geul, die het
Oude Makkumerdiep vervangt, de
naam
te
geven
van
Nieuw
Makkumerdiep. Hij besluit met: het
staat u intussen vrij om de geul de
naam te geven die u het meest geschikt
zal voorkomen, en ik meen mij dan ook
van inmenging in deze zaak te mogen
onthouden.

Hiermee eindigt meteen een jarenlang,
uiterst interessant, contact tussen de
topman van Nederlands meest ambitieuze plan dat ook daadwerkelijk uitgevoerd werd en een kleine plaatselijke
vereniging die beide gebaat waren bij
dezelfde oplossing.

De vraag blijft uiteraard: heeft de toen
aangelegde vaarverbinding ooit wel

een officiele naam gekregen? In de
volksmond is het gewoon het Kanaal, of
in visserstermen ‘de Geul’. Dit weer in
tegenstelling tot de Ald Geul (het voormalige Makkumer-diep langs het Achterdijkje).

* Het bij de opening van het kanaal gebruikte
toestel is een Van Berkel W-A tweedekker, het
belangrijkste type watervliegtuig van de Marine
Luchtvaart Dienst uit de twintiger jaren. Als thuisbasis had men de natuurlijke baai ‘De Mok’ op
Texel, terwijl de technische dienst en alle ‘nietwatervliegtuigen’ op De Kooy bij Den Helder gestationeerd waren.
De MLD werd opgericht in 1917 tijdens de 1ste
wereldoorlog. Tot 1914 had Nederland geen
eigen vliegtuigindustrie en was dus voor aanschaffing van het nodige militaire vliegtuigmaterieel op het buitenland aangewezen. De
oorlogvoerende mogendheden konden begrijpelijk niet leveren, zodat men aangewezen
was op een paar toestellen uit de V.S. en veel
oude rommel uit Zweden. De Amerikaanse
toe-stellen voldeden
rede-lijk, de Zweedse
waren een ramp, al
moet men wel begrijpen
dat de vliegers nog
nooit een watervliegtuig
hadden gezien, laat
staan gevlogen. Meer
plezier hadden de pas
opgeleide piloten aan
z.g. geïnterneerde toestellen. Deze waren na
motorstoring of door
luchtgevechten
noodgedwongen binnen
de Nederlandse territoriale wateren geland,
waarna internering
volgde. Meestal werden ze dan voor vele (dure)
guldens (bedragen van f. 14.000,— waren
geen uitzondering) van de desbetreffende oorlogvoerende mogendheden voor eigen gebruik
gekocht. De marinevliegers leerden zo de diverse voor- en nadelen van deze meestal moderne watervliegtuigen kennen. Al was dit
ratjetoe aan vliegtuigtypes voor de technische
dienst een wanhoop..
Na de vrede in 1918 besloot men om de Duitse
tweepersoons zeeverkenner, type Hansa Brandenburg W.12 als standaard watervliegtuig in
Nederland in licentie te laten bouwen. De op-
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Het schip van Douwe Amels, ‘de IJselmeer’ was
in te huren voor een dagtochtje naar de
Zuiderzeewerken. Op deze opname uit 1928,
vlak voor de officiele opening van het kanaal
verzamelde zich alvast een flinke menigte.

dracht werd verstrekt aan de firma Van Berkel’s
Patent te Rotterdam. Inderdaad dezelfde fabriek
die later furore maakte (en nog?) met haar precisieweegschalen, bekend van slager en kruidenier. Van de Van Berkel W-A tweedekker waren
20 stuks bij de MLD in Nederland in gebruik (W51 t/m W-70).Een hiervan was dus in 1928 bij
Makkum te bewonderen. Voor Ned. Indië werden
ook 20 stuks geleverd (W-1 t/m W-20). Hier gebruikte men de toestellen voor lange-afstand
vluchten. Dit zette Van Berkel aan om zelf een
watervliegtuig te ontwikkelen. De Van Berkel WB, in 1920 aangeprezen als ” de lange-afstand
zeeverkenner zonder weerga”, het bleek geen
succes, de MLD nam voor testvluchten toch nog

6 stuks af.
Door de oorlogstijd gedwongen kwam na 1914
de vliegtuigindustrie in Nederland op. Vliegtuigbouwers waren ; Spijker, als rijtuigbouwer bekend
van de Gouden Koets en de la-tere automobielen,
maar ook de eerste leverancier van serievliegtuigen, Koolhoven, Pander en na 1918 de uit Duitsland teruggekeerde Anthony Fokker. In de jaren
1930-’32 werden op vliegkamp De Mok de nog
resterende Van Berkel W-A vliegtuigen vervangen
door Fokker C.VII-w’s.
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Rondvaarten en bevoorrading
De Zuiderzeewerken leverde op tal gebieden nieuwe werk-gelegenheid. Op deze pagina een drietal Makkumers die varend
gebruikt maakten van de ontwikkelingen buitengaats.

In het boek ”Terschelling en de visserij” van Pieter van Leunen staat bijgaande foto afgebeeld. Het is de aak
WR 50 (Wieringen) gebouwd op de
werf van Krul op West-Terschelling.
Tot 1929 was het schip eigendom van
Piet en Maartje Bakker. Er stond een
één cilinder 8 -10 Bolinder motor in.

In 1929 werd het schip gekocht door
Gerrit Kooy Gerritzn. uit Makkum.
Deze gebruikte het als bevoorradingsschip voor de Zuiderzeewerkers. Voor zover bekend is het niet
ingezet voor de visserij en heeft het
geen WON nummer gevoerd.
Na de voltooiing van de Afsluitdijk in
1932 verkocht Kooy het schip aan zijn
neef Gerrit Kooy Leendertzn. uit
Wieringen. Het werd toen omgenummerd tot WR 191.
De gebroeders Jan en Albert Wiegman hebben een jaar met de aak
gevaren en in 1938 het schip
overgenomen. In 1947 ging de WR
191 naar Jan Last uit Hoorn en kreeg
het visserijnummer HN 7.
Van de aken die op de werf van Jo
Krul op West gebouwd waren zei men
op Wieringen: ‘Ze zijn zo sterk, Je kunt
ze van de kerktoren afgooien, zonder
dat ze kapot gaan’.
Maar zwaar en degelijk gebouwd,
waren het slechte zeilers.
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De aak WR 50 in de âld Geul voor Makkum. Aan
het roer Gerrit Kooy en op de plecht Jetze
Duiker. De foto moet in 1932 gemaakt zijn want
het schip draagt hier al de nieuwe nummering
WR 191.

De IJselmeer en Terra Nova
Op pagina 11 staat de IJselmeer (met
één s) van Douwe Amels al afgebeeld. Hier ligt het schip dat rondvaarten verzorgde vanuit Makkum
naar de Zuiderzeewerken, voornamelijk naar de sluisput op het Kornwerderzand en later naar de
werkhaven bij het Breezand, achter
de Terra Nova. Dit schip was
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aangeschaft met het oog op de
bevoorrading van de toen nog eilandbewoners op het Kornwerder-zand.
We weten, uit eigen woorden, dat
slager ‘Lytse’ Douwe Bijlsma een van
de initiatiefnemers van deze onderneming was. Hij kon op de Heerensociëteit smakelijk vertellen over deze
periode. En de gebruikelijke, doch
zeer vriendelijke reactie van zijn leeftijdsgenoten was dan: “Ja, ja, mar do
bist der ryk fan wurden”.
Helaas kunnen we deze mannen daar
niets meer over vragen, vandaar de
oproep:
Wie kan ons meer vertellen over deze
interessante periode: dat geldt voor
het bevoorradingschip van Gerrit
Kooy, de Terra Nova en de IJselmeer
van Douwe Amels. En misschien
waren er meer?
De invloed die de Zuiderzeewerken
op Makkum hadden en de veranderingen die daar uit voortvloeiden,

(arch. nr. 145) 1 sept. 1928

daar kom ik in een volgend artikel uitgebreid op terug.
Maar ‘Tiden ha tiden’, ook toen dacht
men met het toerisme het gouden kalf
binnengehaald te hebben, de
reailiteit bleek hard en wreed, men
was weer als vanouds op zichzelf
aangewezen.
O. Gielstra, sept. 2001

