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Ald Makkum in de Waag?

In de monumentale Waag op de hoek
van de Pruikmakershoek en Waagsteeg is sinds jaar en dag het VVV kantoor Makkum-Wûnseradiel gevestigd.
Tot 1 januari van dit jaar was het Fries
Aardewerk Museum medegebruiker
met een permanente expositie in de
aangrenzende waagmeesterswoning
en op de 1ste en 2de etage van het
waaggebouw. Zoals bekend heeft het
aardewerkmuseum op eigen verzoek en
om verschillende redenen de deuren
gesloten. Een spijtige zaak omdat Makkum en haar aardewerk-industrie
nu eenmaal onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn en men
ook plaatselijk de historische ontwikkeling van het product moet
kunnen bekijken. De collectie
blijft gelukkig grotendeels bijeen
en krijgt een plaats in museum
het Princessehof in Leeuwarden.

Op deze manier kunnen meer mensen
kennis nemen van de plaatselijke historie. Bovendien geeft het de vrijwilligers
de mogelijkheid om ongestoord en in
een neutrale omgeving archiefwerkzaamheden te verrichten en niet zoals
nu tijdens de openingsuren van een bedrijf. Dit laatste weerhoudt namelijk
velen, zowel vrijwilligers als gasten,
van een bezoekje aan het archief.
Terwijl bij oprichting van Ald Makkum
de openbare functie steeds de hoogste

prioriteit heeft gehad en vanzelfsprekend nog steeds heeft, werkt deze constructie niet, zolang het archief bij een
plaatselijk bedrijf is ondergebracht. Ondanks het feit dat men, waar mogelijk,
steeds tijd en ruimte probeert vrij te
maken om een ieder te woord te staan
en verder te helpen.
Deze contacten zijn uitermate belangrijk en leveren steeds weer nieuwe
zaken op. Vaak net die ontbekende gegevens die nodig zijn om een onderzoek af te kunnen ronden. Informatie
die anders vrij zeker verloren
was gegaan. Ald Makkum ontvangt een document of foto en
levert vergelijkbaar materiaal
aan de gever. Daardoor, en
door de talloze giften, groeit het
archief snel, eigenlijk veel te
snel.

Ald Makkum heeft bij de eigenaresse, de gemeente Wûnseradiel, een verzoek neergelegd om
de waagmeesterswoning te
mogen gebruiken als informatiecentrum en archiefruimte. In
overleg met de VVV wordt tevens
gedacht aan de mogelijkheid tot
het inrichten van een foto- en
prentenkabinet op de etage(s)
van de Waag, waar de historische- en cultuurhistorische waarden van de gemeente aan bod
komen. Een dankbaar onderwerp dat zo uit het aanwezige
materiaal is in te vullen.
Deze locatie zou voor Ald Makkum een enorme stap voorwaarts
betekenen. Door vaste openingstijden kunnen bezoekers ontvangen worden en doordat het
gehele archief dan bijeen is, ook
meteen van informatie worden (arch.nr. 714) De Waag op een ansicht uit 1913 toen de Coöperatieve
Vereeniging voor Electrische Centrale Verlichting te Makkum in het
voorzien.
gebouw gevestigd was.

Nu Ald Makkum in december 10
jaar bestaat en het verzamelde
materiaal een dusdanige omvang heeft aangenomen dat het
her en der verspreid in Makkum
ligt opgeslagen zou men kunnen stellen dat het door eigen
succes ten onder dreigt te gaan.
Een vast onderkomen in een
neutrale omgeving is de oplossing. De vrijwilligers die klaar
staan kunnen dan zelf hun uren
en werkzaamheden bepalen.

Hoewel wij hoopten voor aanvang van het zomerseizoen duidelijkheid te hebben is er tot
dusver nog niets concreets te
melden. De steeds toenemende
bezoekersaantallen en vragen
van buiten de regio die nu,
veelal via gemeente en plaatselijke VVV, naar Ald Makkum
worden doorgestuurd rechtvaardigen het belang van een historisch informatiecentrum.
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’t is safier!
eigen ruimte voor Ald Makkum!
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In de vorige Aldnijs maakten we melding van het verzoek dat Ald Makkum
had ingediend bij de gemeente om de,
door het vertrek van het Fries Aardewerkmuseum, leeggekomen ruimtes
van het Waaggebouw te mogen gebruiken.

wordt ontvangstruimte. Hier komt deels
de bibliotheek en is een groot deel van
het foto-archief ter inzage. Verder kan
men hier het digitale archief raadplegen.
Op de 1ste verdieping en de zolder is

De beide etage’s boven het VVV-kantoor worden expositieruimten. Hier zal
d.m.v. wisselende exposities aandacht
worden besteed aan de cultuur-historische aspecten van de gemeente. De
toegang is gratis.

Openingstijden b.v. tijEind augustus kwam het
dens de openingsuren
verlossende woord. De
van het VVV-kantoor.
stichting wordt medegebruiker van het gebouw.
Donateurs en belangB&W van Wûnseradiel
stellenden die willen helzijn met een uitermate
pen bij de omvangrijke
genereus aanbod gekoverhuizing zijn uiteraard
men waarin Ald Makvan harte welkom.
kum de beschikking
(bel even een bestuurskrijgt over de waaglid, telefoonnummers op
meesterwoning
voor
pag. 2)
haar archief en twee
etages van de Waag
De Waagmeesterswoning
kan inrichten voor expois overdadig betegeld
sitiedoeleinden.
Om
met Makkumer aardemisverstanden te voorwerk en op de eerste verkomen, want er wordt
dieping liggen, zoals dat
wat afgekletst in onze
op veel plaatsen in Makboeiende
gemeenkum gewoon was, estrikschap, de VVV blijft geken op de vloer.
woon gebruiker van de Piet Horjus maakt de doorgang van de waagmeesterswoning met de 1ste etage van het
ruimtes die zij ook nu waaggebouw weer toegankelijk, hierin wordt de oorspronkelijke deur weer geplaatst
Om de ruimtes passend
benutten.
in te richten zoeken we
Voor Ald Makkum is de eigen ruimte plaats voor rest van de bibliotheek en nog enige meubelstukken die horen bij
een gigantische stap voorwaarts en het documentenarchief + aanhangsels dit tijdsbeeld, zoals; een grote tafel en
passender kan het naderende 10-jarig en toebehoren.
een kleiner exemplaar. In de ontvangstbestaan (dec. a.s.) niet worden be- We streven naar vaste openingstijden. ruimte is een schouw, hier zou bijvoorloond. Hoewel er eerst nog een flinke In eerste instantie zal dit op vrijdag- beeld een antieke potkachel niet
hoeveelheid werk verzet moet worden, avond en zaterdagmiddag zijn. In over- misstaan. Aangezien het hele pand
hopen we dit met een open dag / dona- leg met de vrijwilligers hopen we centraal verwarmd wordt hoeft deze
teursavond te vieren. Waarover t.z.t. ruimere openingstijden te realiseren.
niet te kunnen werken.
Heeft u iets dergelijks, neem dan even
nader bericht.
Voor vragen e.d. buiten de openings- contact op met de stichting. Wilt u het
Het ligt in de bedoeling om de Waag- uren blijft uiteraard het adres Voor- niet schenken, geen probleem; in bruikmeesterswoning volledig in te richten straat 19 bestaan, waar een ieder als leen is dan misschien een optie.
als archiefruimte. De beganegrond vanouds welkom is.
O. Gielstra, voorz.

