De laatste paardetram van Nederland, Makkum-Harkezijl
1898-1930 deel 2
De spoorweg over
de Afsluitdijk

De oorspronkelijke plannen voor aanleg
van een afsluitdijk door de Zuiderzee lieten deze bij Piaam op de Friese kust aansluiten (zie ook Aldnijs nr. 1).
De over deze dijk ontworpen spoorlijn zou
van Piaam in de richtingvan Oudega(W)
lopen en daar op de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren aansluiten.
Vrij spoedig gingen de gedachten echter
meer naar een spoorlijn Piaam-Bolsward
-Sneek - Leeuwarden. Dit was voor de
directie van de NTM aanleiding de
Minister van Waterstaat in een brief van
31 januari 1920 te vragen of de
erbouwing van de tramlijn Sneek- Bolsward nog wel zin had. De Maatschappij
wenste namelijk geen belangrijke
investeringen in een tramlijn te steken die
binnen enkele jaren misschien overbodig
zou worden.

Ook in kringen van Rijkswaterstaat gingen stemmen op die aan het nut van de
tramweg gingen twijfelen. De Raad van
Toezicht was echter een andere mening
toegedaan en adviseerde de minister de
verbouwing met spoed uit te laten voeren.
De omgebouwde tramweg kon dan
samen met de alvast te leggen spoorweg
Piaam-Bolsward voorlopig door de NTM
worden geëxploiteerd ten behoeve van de
aanvoer van materiaal en werkkrachten
voor de Zuiderzeewerken.

De NTM bleef haar twijfels houden en
deed voorlopig niets. Uiteindelijk maakte
een brief van de directeur-generaal van
de Zuiderzeewerken aan de Minister van
Waterstaat aan alle twijfel een einde.
Hierin werd medegedeeld dat de plaats
van aansluiting van de Afsluitdijk op de
Friese kust nog geenszins vaststond.
Vermoedelijk zou deze ten noorden van
Makkum komen waardoor een verbinding
met Franeker eerder in aanmerking zou
komen. Voor het vervoer van materiaal
achtte hij de spoorlijn naar Piaam niet
nodig omdat dit in hoofdzaak over zee
zou worden aangevoerd terwijl de
arbeiders gebruik zouden kunnen maken
van de paardentram naar Makkum.
Zoals bekend kwam de Afsluitdijk veel
noordelijker aan de Friese kust te liggen
en werd de in de plannen opgenomen
spoorlijn over de 'Dijk' nooit verwezenlijkt.

De halte bij de Prins. Op de achtergrond de Voorstraat met v.l.n.r.: het huis van Regnerus Bergsma,
de timmerwerkplaats van Sjoerd Jongema en de hoeden- en pettenwinkel van Bakker. Bij de laatste
een uitpuilende etalage met strooien hoedjes, (fotoarch.nr. 3191)

Het spel van de NTM

In 1925 gaf de NTM te kennen van de
resterende twee paardetramtractie's af
te willen. Op l april van dat jaar wilde
men de paardetramlijn Dokkum -Veenwouden staken. Door de moordende
concurrentie van een tweetal autobusondernemingen was de toestand financieel zo slecht geworden, dat besloten
werd de lijn op te heffen.
Onder druk van het Dokkumer gemeentebestuur verleende Gedeputeerde Staten hiervoor echter geen
toestemming. De lijn werd noodgedwongen omgebouwd voor mechanische tractie. Het paard 'Flora'viel de
eer te beurt de laatste personentram te
mogen trekken. Na het staken van de
dienst werden de acht nog aanwezige
paarden verkocht.
Met de verbetering van deze verbinding was aan de door het Rijk gestelde
voorwaarden voor het verlenen van
een renteloos voorschot ten behoeve
van de verbetering van de oude lijnen
voldaan.

Daarmee stond niets meer in de weg
voor het verlenen van de Rijksconcessie voor dit net en de nieuwe tramlijnen. Op 14 september 1913 werden
de stukken door minister C. Lely en Jhr.
J.A. van Kretsch-mar van Veen ondertekend. De lijn Makkum - Harkezijl was
niet in de overeenkomst opgenomen in
tegenstelling tot Dokkum- Veenwouden.
De tramlijnen van de NTM waren zonder overheidssteun aangelegd, slechts
met de vergunning voor het gebruik

bij de stalling op de Zeedijk. De paarden: Bokma, Hendrik, Boukje, Annie, Marie en Bonnie Van links
naar rechts: Hinke v.d. Kooi, Feite Attema, Sietse v.d. Kooi met voor zich broertje Jan, Pieter Bonnema Afke Boersma, Gerben Bonnema en half daarachter Gerrit Lutgendorff. (fotoarch.nr. 1586)

van de rijkswegen. Na het verstrekken
van subsidie voor de verbetering van
deze lijnen ontstond een geheel andere
verhouding met het Rijk en werd
daarom in een nieuwe overeenkomst
geregeld.
Dat de lijn Makkum-Harkezijl hier
buiten viel, kwam volgens de
geschiedschrijvers van de NTM,
doordat deze lijn niet werd verbeterd
en bovendien de enige lijn in het NTMnet was die geheel in één gemeente
was gelegen. (vlg. Tiedema/Buikstra in

"Friesland rond per tram" / de geschiedenis van het trambedrijf.van de NTM)

Eerder valt te denken aan eventuele
sancties ten opzichte van de, ook al
niet bijster rendabele, ook door de
gemeente lopende stoomtramlijn
Bolsward-Harlingen, die de gemeentebestuurders tot de gebruikte terughoudendheid dwongen. Er werd
tenminste niet geprotesteerd, zoals in
Dokkum.

Toen het definitieve afscheid
naderde werd de tram
opeens een geliefd object om
bij geportreteerd te worden.
Talloze foto's worden
genomen, speciaal vanuit
Holland reizen mensen naar
Makkum om het wonder nog
eens te zien en een ritje mee
te maken. Hier de volledige
bemanning met enkele heren
van de NTM.

Makkum-Harkezijl v.v.

De paardetramlijn Makkum- Harkezijl(Witmarsum) had als bijzonderheid dat
deze gedeeltelijk samenviel met de
stoomtramlijn Sneek-Harlingen. Van
Makkum tot Harkezijl had de lijn een
eigen baan, maar van Harkezijl tot Witmarsum werd over de stoomtramlijn
gereden. Dit bood met de Demerberails
geen enkel probleem. Na de vervanging van dit spoor door de Vignolarails
en -wissels bleef deze mogelijkheid bestaan omdat de NTM hier wissels gebruikte die zowel voor het oude, smalle
wielbandprofiel als voor het nieuwe
brede profiel geschikt waren. In Witmarsum takte even voor de wisselplaats van de stoomtram een
zijspoortje af naar een loods aan de
overkant van de weg waar een rijtuig
kon worden gestald. Vanaf dit spoor
vertrok dan weer de tram naar Makkum.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog moest
de maatschappij noodgedwongen de
dienst inkorten van Makkum tot Harkezijl. Hier werd toen een station gebouwd met de mogelijkheid tot stalling
van een rijtuig.
De dienst werd vanuit Makkum gereden. Hier bevond het station zich in
café de 'Zwaan' via een wissel op het
Telegraafplein kwam de tram dan in de
remise, de voormalige 'trochreed' van
de 'Zwaan'. Hier werden de rijtuigen 's
nachts gestald. De paarden gingen
dan naar de stal van Bonnema op het
Achterdijkje. Het eind- en keerpunt van
de paardetram was echter bij hotel de
'Prins'. Dit werd dan de tweede halte
genoemd nog geen honderd meter van
de "Zwaan" verwijderd.
Op werkdagen kon men zesmaal per
dag naar Witmarsum, later Harkezijl.
De 6,5 km. lange rit naar Harkezijl
duurde 35 minuten, tot Witmarsum
kwamen daar nog eens tien minuten
bij. Als er onderweg tenminste geen ongemak ontstond doordat het rijtuig uit
de rails liep door kwajongenswerk of....,
simpelweg sneeuw. Het laatste geval
kwam 's winters regelmatig voor.
Plaatselijk Belang, toen een instantie
met de nodige invloed, klom dan onmiddelijk in de pen. In februari 1919
voor de zoveelste maal, het werd
slechts een kort briefje, maar liet niets
aan duidelijkheid te wensen over;

'- Bestuur P.B. te Makkum deelt U mede,
dat verkeer Harkezyl-Makkum opnieuw
totaal gestremd is wegens sneeuw.
Goederen hoopen zich op, reizigersverkeer onmogelijk. Aan de lyn wordt niets
gedaan wegens eigenbelang van den
exploitant.

Staande op de wissel in de Kerkstraat zag men twee etablissementen die streden om de gunst van
de tramreiziger. Links het Hert met als opschift WACHTKAMER VOOR DE TRAM en rechts de
Zwaan als TRAMSTATION. Alleen de Zwaan kon aanspraak maken op de titel station, zij herbergde
ook de remise, in de voormalige 'trochreed' stalde men s'nachts de rijtuigen. Om de zaak helemaal
duidelijk te maken, het eindstation bevond zich in het derde nabij gelegen café slechts 100 meter
verderop in de Prins.

Het Bestuur dringt namens de ingezetenen aan op afdoende maatregelen
Uwerzyds. Steuncomité wil desnoods
voor arbeiders zorgen die in flinken getale beschikbaar zyn'-.

Ook de slechte aansluiting op de
stoomtram leidde herhaaldelijk tot niet
mis ter verstane epistels richting NTM
(maart 1919). Zo kon het gebeuren dat
de reiziger een half tot een heel uur
moest wachten op de stoomtram komende vanuit Bolsward of Harlingen.
Vooral 's winters in het onverwarmde
lokaal op Harkezijl was dit geen pretje.
Ook de onverlichte situatie van hetzelfde lokaal zorgde 's avonds voor een
bron van ergernis. Terwijl de stoomtrampassagiers in een zee van licht uit

konden stappen, dienden de paardentramreizigers even verderop in volstrekte duisternis de tractie te verlaten.
Nog afgezien van; - 'den moerrassigenpoel waarin dit 'perron' bij natte weersomstandigheden telkenmale weer
veranderd'-.
Konden beide rijtuigen ongeveer 25
personen meenemen, soms waren er
een 60-tal passagiers. Een verzoek
(april 1919) o.m een derde rijtuig werd
echter telkenmale geweigerd. " Dit is
ene gevolg van de tijdsomstandigheden en zullen bij verbetering van die
toestanden ook wel geleidelyk worden
opgeheven ", was dan het koele antwoord der NTM.

De rijtuigen

Voor de eerste paardetramlijn schafte
de NTM in 1880 vier twee-assige rijtuigen (Al-4) aan bij rijtuigbouwer J.J. Beijnes te Haarlem. In 1881 nog eens 3
stuks (A5-7). De rijtuigen waren van teakhout en voorzien van een lantaarndak zoals dat in die dagen veel
voorkwam. Aan beide zijden was een
open balcon waarop de koetsier de
rem binnen handbereik had. Er kwamen twee uitvoeringen, een met zittingen van trijp waarvan de prijs per stuk
f. 1345,- bedroeg en een andere met
zogenaamde Amerikaanse zittingen
die iets goedkoper waren en per stuk f.
1167,69 kostten. Binnen in het rijtuig
was plaats voor een potkacheltje voor
de verwarming en er waren petroleumlampen voor de verlichting aangebracht. In de balkonwanden achter
deze lampen zat rood glas zodat er
ook meteen een sluitlicht was.

In 1896-1897 werden vijf rijtuigen gekocht van Braine Ie Compte te Brussel
speciaal voor de lijn Makkum-Harkezijl
(genummerd: A8 tot A12). Deze rijtuigen hadden een geheel ander uiterlijk
en waren iets kleiner. Toch kon men er
twee personen meer mee vervoeren,
dat ging wel ten koste van het comfort.
Ze hadden twee zitplaatsen minder
maar vier staanplaatsen meer doordat
de balkons groter waren. Duidelijk minder deugdelijk dan de Beijnes rijtuigen.
Want ze waren al afgevoerd terwijl de
nrs. A4-6 uit 1880/81 hun laatste jaren
doorbrachten op de lijn Makkum- Harkezijl.

In de loop der jaren vonden er diverse
verbouwingen plaats. Zo heeft het rijtuig A4 van 1888-1905 een postafdeling
gehad. In 1905 werden van de nrs.
A2/4/5 en 6 de balkons dichtgemaakt
met glas t.b.v. de koetsier.
Voor reparaties moest het materieel de
eerste jaren naar Sneek of Heerenveen,
later uitsluitend naar de centrale werkplaats in Drachten.

Vóór de vervanging van de Demerberails was dit geen enkel probleem. De
wagens werden tijdelijk van een z.g.
bekerkoppeling voorzien en eenvoudig
door de stoomtram meegenomen. Later
moesten de rijtuigen, door de komst
van de Vignolarails en-wissels, op een
platte wagen gezet en zo naar de werkplaats vervoerd.
Eens zat in de tram van Makkum naar
Witmarsum een postbeambte die de
koetsier verweet dat zijn paarden zo
langzaam liepen. Hij beweerde luidkeels dat hij vlugger kon gaan lopen.
Dit liet de koetsier natuurlijk niet op
zich zitten. Een weddenschap was vlug

gesloten, de tram stopte en de beambte werd uit de wagen gelaten
waarna men weer op weg ging. In het
begin hield hij de tram nog redelijk bij
maar nadat de koetsier de zweep eens
extra over de paarden had gelegd,
moest de man zich aan de handgreep
vastpakken. Zo lukte het hem nog
enige tijd maar al gauw werd hij meer
meegesleept dan dat hij liep. Dit ging
de koetsier toch te ver, hij stopte en de
man werd in de tram gehesen.
Hij had niet alleen de weddenschap
verloren maar ook de zolen van zijn
schoenen.

Het einde van de laatste paardentram van Nederland

Het Beynesrijtuig nr. A5 op een winterse dag in 1927 te Harkezijl, ditmaal getrokken door twee paarden. Op de bok Gerben Bonnema, naast het rijtuig Feite Attema (in uniform) en baanwachter Gerrit
v.d. Honing van Harkezijl (fotoarch.nr. 883)

Tegen 1929 was de bovenbouw van de
paardentramlijn Makkum-Harkezijl zodanig versleten, dat verdere explotatie
onverantwoord moest worden geacht.
Ook het aanwezige materieel (uit de
beginjaren van de NTM) vertoond ernstige gebreken.
De wankele financiële positie van de
Maatschappij liet vervanging van de
lijn door een stoomtramdienst niet toe.
Ook de concurrentie vanaf 1925 door
de snellere particuliere autobusdiensten van o.m. Jeljer Bouma had ervoor
gezorgd dat de NTM niet meer wilde investeren in het onrendabele lijntje. Zonder meer opheffen, de optie van de
NTM, kon niet. Gedeputeerde Staten
stak hier een stokje voor en dreigde
met de onmiddellijke opvordering van
het in 1911 verleende renteloos voorschot aan de NTM van f. 324.500,-.

'Opdat zij van oordeel is, dat de volledige exploitatie van de tramlijn het personen- en goederenvervoer omvat; dat
dus dit voorschot opeischbaar wordt,
indien de exploitatie van de lijn van
Makkum naar Harkezijl geheel of gedeeltelijk, wat het personen- of het goederenvervoer betreft, wordt gestaakt'-.
Uit de reactie van GS blijkt, dat de lijn
Makkum-Harkezijl v.v. dus wel degelijk
onder de gesubsidieerde tramlijnen
viel. Dit in tegenstelling tot het beweerde in de NTM-geschiedschrijving.
(zie: Het spel van de NTM).
Waarom de gemeente Wonseradeel
toch akkoord ging met de totale opheffing van de lijn, ombouw tot stoomtram
en aansluiting op het bestaande net
was de beste oplossing geweest, is niet
duidelijk.

De NTM mocht de lijn blijven exploiteren, zij het nu met bussen en een
vrachtwagen. Deze voertuigen werden
zelfs door de gemeente beschikbaar
gesteld, omdat de noodlijdende Tramweg Maatschappij daar zelf geen geld
voor had.
De concessie's aan de particuliere busondernemingen werden ingetrokken
ten gunste van de NTM. Zo raakte Jeljer Bouma uit Makkum zijn dienst op
Witmarsum kwijt. Uiteraard tot zijn
grote ongenoegen, zie de protestbeschildering op z'n bus "Vermoord door
de NTM en de Gemeenteraad".
Ook in het archief van de gemeente
Wünseradiel is geen passend antwoord gevonden op deze beslissing. In
de NTM-geschiedschrijving (1982)
wordt het alsvolgt uitgelegd:

Na de eerste oriënterende gespreken
met het gemeentebestuur van Wonseradeel, waar de directie van -de NTM
uiteenzette dat vervanging door een
stoomtramdienst financieel niet haalbaar zou zijn, bleek al spoedig dat genoemd gemeentebestuur de NTM toch
als exploitant van de lijn wilde behouden.
Van haar kant was de maatschappij
bereid de verbinding tussen Makkum
en Harkezijl als autobusdienst te gaan
exploiteren. Het ontbrak de NTM echter
aan middelen om autobussen aan te
schaffen. De onderhandelingen leidden er toe, dat de gemeente bereid
was de NTM een autobus en een
vrachtauto in huurkoop te verschaffen
terwijl de maatschappij uit de opbrengst van materialen van de tramlijn
een tweede autobus zou bekostigen.
Met dit automobielen zou het mogelijk
zijn een bus- en vrachtdienst tussen
Makkum en Harlingen te gaan rijden.
Nadat overeenstemming was
bereikt kwam de laatste dag
voor de paardentram op 16 juli
1930. Koetsier van de laatste
tram was Gerben Bonnema te
Makkum, die sedert l oktober
1914 de trekkracht voor de
tram, bestaande uit steeds zes
paarden, had verzorgd.
Conducteur was Feite Attema.

De paardentram werd onder
grote belangstelling uitgeleide
gedaan. Hiermee kwam tevens
een einde aan deze vorm van
vervoer in Nederland, daar dit
de laatste paardentram in ons
land was waarmede een dagelijkse dienst werd onderhouden

Het complete NTM-wagenpark geparkeerd voor de voormalige remise van de paardentram bij de Zwaan.
Duidelijk zichtbaar de rails die naar de remise leiden.

Jeljer Bouma en de MABO

Busondernemer Jeljer Bouma (18841976) boerde eerst op Houw (bij Cornwerd), maar zijn liefhebberij was varen
en gemotoriseerde voertuigen. Hij was
één der eersten met een motorfiets in
deze omgeving en zag in 1925 zijn
kans schoon om compagnon te worden
van G. Reinsma uit Harlingen. Deze onderhield een busdienst op Makkum, via
Wit-marsum. In 1928 verhuisde hij naar
Makkum en huurde van Reinsma de
garage aan de Laan, de tegenwoordige supermarkt van Kooistra.
Spoedig was Bouma enige eigenaar en
hij reed behalve op Harlingen ook op
Kornwerder-zand, waar door de aanleg
van de Afsluitdijk genoeg te vervoeren
was. Nadat Bouma zijn concessie kwijt
raakte aan de NTM verzette hij de bakens naar het zuiden. In 1932 nam
Bouma de dienst Workum-Rijs over van
Faber uit Workum. Deze lijn had aansluiting op de boottrein van StavorenEnkhuizen. In hetzelfde jaar volgde de
overname van de lijn Workum-Bolsward van Zwaagstra uit Tjerkwerd.

Het gemeentebestuur en andere pommeranten op de stoep van het gemeentehuis in Witmarsum.
Klaar voor een rit met de nieuwe bus. Een GMC met ruimte voor 18 passagiers.

Zo ging dat door tot in 1940 de oorlog
uitbrak. In de eerste twee oorlogsjaren
werd er helemaal niet gereden. Pas in
1942, zoon Botte was inmiddels in de
zaak gekomen, kon er mondjesmaat
weer een enkele dienst worden geopend, zij het provisorisch met behulp
van hout gestookte gasgeneratoren. Dit
duurde echter niet lang. De twee bussen en de taxi werden verstopt, ondermeer op Engwier, en zo werd het einde
van de oorlog afgewacht.

In 1945 zette Bouma de dienst op Workum en Gaasterland weer voort, later
(2x per dag) zelfs onder de vlag van de
ZWH (Zuid West-Hoek Busonderneming Mij.). In 1949 werd het de kleine
particuliere busondernemingen verboden nog langer geregelde lijndiensten
uit te voeren. Dit betekende niet het
einde voor de inmiddels tot MABO
(Makkumer Auto Bus Onderneming) gedoopte bussen. Die werden nu ingezet
als touringcars en behalve generaties
schoolkinderen bestaat er geen Makkumer club of vereniging die niet met één
van Bouma's bussen op reis is geweest.

In 1958 deed Botte Bouma, inmiddels
eigenaar, het touringcarbedrijf over
aan Busonderneming Sijpersma uit
Sneek. De garage kwam in 1970 in
handen van de gebroeders Poeisz. In
1981 keerde ook deze Citroëndealer
terug naar Sneek. Na een grondige verbouwing opende daarna supermarkt
Kooistra haar poorten in het pand.

Een van de T-Fords van Bouma in oorlogskleuren als protest tegen de komst van de NTM-bussen

Een touringcar van Bouma in Bolsward. Daarvoor staat de Makkumer wandelclub onder leiding van
Jansma opgesteld, (fotoarch.nr. 2802)

Omstreeks 1929. De tram voor het eindstation bij Hotel de Prins. Mooi zichtbaar de lantaarn, die dus mee verhuisde als men het paard aan de andere
zijde inspande. Ook de schoorsteentjes voor de potkachel zijn te herkennen. De ramen van het rijtuig waren een geliefd object voor het ophangen van
mededelingen, (fotoarch.nr. 1621)

De conducteurs van de paar- Naar het museum
detram

De paardetram heeft drie vaste conducteurs gekend, t.w. Roei Lefferts de
Jong van l april 1898 tot 13 maart 1903,
Hermanus van Deursen van 14 maart
1903 tot 12 mei 1904 en Feite Attema
van 13 mei 1904 tot het einde op 16 juli
1930. Kon de vaste conducteur een dag
geen dienst doen, dan kwam een invaller van de stoomtram hem vervangen.
Deze sliep dan bij Feite Attema thuis of
kroop kort en goed in een van de rijtuigen.
De paarden werden geleverd door twee
stal- houders, vanaf l oktober 1914 door
reeds genoemde Gerben Bonnema (die
tegelijk met tram met pensioen ging),
daarvoor door Jaring W. Meier te Witmarsum.
Enkele Makkumers, die de tram slechts
node konden missen, deden nog een
poging een van de in Harkezijl staande
rijtuigen met een vrachtauto naar Makkum te slepen, maar de heren moesten
onverrichterzake terugkeren.
De zes paarden, ze liepen elk één rit
daags, waren na de opheffing nergens
anders meer te gebruiken. De Witmarsumer paardenkoop-man Piet Meyer,
zoon van de eerste wagenvoerder, verkocht ze voor de slacht.

Van het materieel werd rijtuig A4 en
twee open wagentjes na beëindiging
van de dienst afgestaan aan het
Spoorwegmuseum. Voor het nog maar
enkele jaren bestaande museum betekenden deze aanwinsten de eerste rollende exemplaren in de collectie. Tot
1935 staat het rijtuig tentoongesteld in
de museumtuin. Dan volgt een reeks
noodgedwongen verhuizingen van het
museum en wordt het tezamen met een
aantal, inmiddels verworven, locomotieven elders opgeborgen. Eerst in Boxtel en later in Roosendaal. In 1944
wordt deze plaats getroffen bij een geallieerd bombardement. Het Makkumer
paardetramrijtuig wordt hierbij zo
zwaar beschadigd dat herstel niet
meer mogelijk bleek. Beter verging het
de twee open goederenwagens, de
eenassige Dk2 en de twee- asser G l
(NTM nummeringen), die in genoemd
museum nog steeds te bezichtigen zijn.
De Dk2 is in februari van dit jaar grondig gerestaureerd.
Het Spoorwegmuseum heeft sinds 1953
een passende eigen behuizing; het
voormalige, uit 1874 daterende HSMstation Utrecht Maliebaan. Na enkele
tussentijdse aanpassingen is het museum in 1989, mede ter gelegenheid
van 150 jaar Spoorwegen in Nederland, volledig verbouwd en opnieuw ingericht.

Conducteur Feite Bonnema en koetsier Gerben
Bonnema voor de stal op de zeedijk. Onder de
stoep en luifel was plaats voor de tuigen.

Sociëteit ''Eendragt” en de paardentram

Heerensociëteit "Eendragt", (opgericht 1820, en nog steeds bestaand)
zorgde tenslotte voor een waardig afscheid van de p aardetram. Om
een goede indruk te krijgen hoe dit door de Heeren werd beleefd,
volgt hier het volledige verslag zoals dat door de directie werd opgetekend:

Buitengewone Ledenvergadering op
Woensdag 11 Juni 1930 's avonds 9 uur
in "de Prins". Aanwezig de heeren F.
Bérgsma, voorz., H. van den Goot, J.H.
Veendorp, L.S. van den Burg, J. van
Hettema, J.P. Tichelaar, A.L. de Vries en
K. van der Hem.

Deze vergadering is bijeengeroepen tot
bespreking van de meest geschikte en
eervolle begrafenis van het in den
gansche lande beroemde voorwereldlijke vervoermiddel de Makkumer Paardentram. Daar voor ongeveer 30 jaren
de tram hier is binnengehaald met veel
vreugdebetoon, past het niet anders of
zijn begrafenis moet zeker niet met
stille trom geschieden, zoo mogelijk
wel met omfloerste.
Na opening der vergadering begint de
voorzitter met het doen van enkele mededelingen betreffende deze kwestie.
Enkele weken geleden is er een bespreking gevoerd tusschen den directeur van het Trambedrij f en een onzer
sociëteitsleden, den Heer Glasz. Daarbij is door voornoemden directeur verteld, dat aan hun maatschappij het
geld ontbrak om de tram op min of
meer officiële wijze voor de laatste
maal langs de ijzeren staven te vervoeren. Hij juichte het daarom toe, dat een
Makkumer Vereeniging het initiatief
wilde nemen tot ongeveer een dergelijk
plan. Hij had ook dit met B&W dezer
gemeente besproken, die hiertegen
niet het minste bezwaar hadden. De
datum van 't ophouden was nog niet
bekend, ongeveer 15 juli.
In elk geval werden uur en dag van de
allerlaatste rit aan de sociëteit overgelaten.

Tot zover de mededeel ingen van den
voorzitter.

Als eerste punt komt dan het vaststellen van den groote dag. Algemeen is
men van opinie, dat de begrafenisrit
gehouden moet worden op den zelfden
dag en wel na de laatste gewone rit
van den tram. Moet de begrafenis een
officieel karakter dragen, m.a.w. moeten b.v. B&W worden uitgenodigd of de
directie van de Tramwegmaatschappij?
De Heer Tichelaar meent te weten, dat
Burgemeester en Wethouders uit zich
zelf niets willen doen in dit opzicht. Er
wordt nu besloten dat B&W met Tramdirectie officieel zullen worden uitgenodigd.
Een belangrijke vraag, die enigszins
schroomvallig van diverse kanten
wordt bediscussieerd, is, of onze
dames den tocht ook moeten meemaken. Laat mij volstaan met de mededeeling dat, in verband met de
lichtgkleurde toiletjes van de dames,
die op een begrafenis wellicht iets uit
de toon zouden vallen, besloten wordt,
de dames voor den rit niet uit te noodigen; evenmin manlijke Makkumer ingezeten anders dan sociëteitsleden.
Der dames zal echter gevraagd worden ons bij den terugkeer op te wachten op de bovenzaal van "de Prins",
waar de avond verder in genoeglijk samenzijn zal worden besloten. Hierbij
zal verder de gewone introductie toegepast worden, zoals gebruikelijk bij de
speelpartijtjes.
Met de Tramdirectie zal nog worden
besproken, of't mogelijk is, dat de sociëteit met de tram naar Harkezijl gaat,
dat deze daar blijft en dat wij kunnen

De plechtige uitvaart op 16 juli 1930. V.l.n.r.
de bemanning van de tram: J. Hibma, S.
v.d. Kooy, F. Attema en in de deuropening
G. Bonnema. Vervolgens de sociëteitsleden: een onbekende, notaris Sj. v.d. Burg,
F.G. Bergsma, een onbekende, J.P. Tichelaar, dokter K. v.d. Hem, Lucas Kingma,
J.J. van Hettema, J. Bergsma, J. Glass,
H. v.d. Goot, B. Tuinstra, meester Hommes
en A. de Vries.

terugkeren met de autobussen, die den
volgende dag op dit traject in gebruik
zullen worden genomen. Wanneer de
directie van de tram dit plan goedkeurt,
ligt het in de bedoeling, het plaatselijk
muziekcorps "Apollo" uit te noodigen,
op een achter de tramwagen aangehaakte lorrie, den tocht mee te maken,
onder het spelen van treurmuziek, terwijl de terugtocht met autobussen door
voornoemden muziekvereeniging zal
worden beblazen met opgewekte marschen.
Het trampersoneel, dat voor dezen
tocht nodig zal zijn, zal worden beloond met sigaren of iets dergelijks.
Het bestuur stelt voor dat de kosten, die
hieruit voortvloeien, uit de kas zullen
worden bestreden met een bedrag van
ten hoogste vijf en twintig gulden.
Komen de kosten hoger, dan zullen ze
hoofdelijk over de sociëteitsleden, met
uitzondering van den Heer J. de Vries,
worden omgeslagen.
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Door een aanzegger zal de begrafenis
bekend worden gemaakt, deze zal tevens in Makkum voor de tram uitloopen, terwijl de sociëteitsleden, zich
zooals gebruikelijk achter het lijk zullen
bevinden en dat wel in rouwcos-tuum
met hoogen hoed.
De voorzitter neemt op zich, bij 't punt
van vertrek een lijkrede te houden.
Te ongeveer elf uur sluit de voorzitter
deze geanimeerde vergadering.

16 juli

De dag is aangebroken, waarop de
laatste plechtige uitvaart van de Makkumer Paardentram zal geschieden op
initiatief van onze Sociëteit.
's Avonds 9 uur-'zijn alle sociëteitsleden, uitgezonderd de Heeren Veendorp
en J. de Vries aanwezig op de Prins, in
costuum met hoogen hoed. Twee tramwagens met een span vurige paarden
staan gereed, de muziek is opgesteld.
Om kwart over negen wordt een foto
genomen van de tram, met daarnaast
de Sociëteitsleden. Daarna houdt de
voorzitter, de heer F.G. Bergsma een
plechtige lijkrede waarin hij op voortreffelijke manier schertst.
Met verlangen verwacht, met vreugde
binnengehaald, trouw ons gediend
hebbende, thans door de gejaagde wereld overwonnene, van ons scheidende
paardentram;
Nu wij hier staan om U op Uw afscheidsrit te vergezellen, gaan onze
herinneringen naar vroegere dagen.
Toen we in onze jonge dagen op reis
moesten, was het 'lopen' naar Harkezijl,
daar begon de wereld! Tweemaal
daags ging Jules met zijn Omnibus en
knol, maar als men 's morgens niet mee
was gegaan, kon Jilles best 's avonds
zeggen: "Loop nu ook maar!"
Groote vreugde heerschte hier toen bekend werd dat er een paardentram
Makkum-Witmarsum zou komen. Op 7
februari 1898 begon men vanaf Harkezijl de rails te leggen. Meerdere malen
gingen we zien hoever ze reeds lagen
en het ging vlug, want l April van hetzelfde jaar werd de dienst geopend.

Groot feest was het, nu was Makkum
uit den brand en begon niet meer op
Harkezijl, maar hier bij de klippen de
wereldreis. Immers Uw rails slechts volgend, reisde men geheel Europa door.
Alle vlaggen hingen uit.
Groot was het gejuich toen gij paardentram, met vlaggen versierd, uw conducteur Roel de Jong en de koetsier Sjoerd
de Jong, beide met witte handschoenen
getooid, vol hooge autoriteiten onze
plaats binnenkwaamt. zelf nog als
laatste triumph de naast U loopende
autobus overwonnen want die heeft l
juli j.1. de concurrentie opgegeven.
Maar het is waar, Gij kunt Uw diensten
niet vlug genoeg voor den tegenwoordigen wereld meer verrichten. DE tijd van
rust is voor U aangebroken en het nageslacht zal U in het spoor-museum in
Utrecht kunnen bewonderen en dan zal
men daar uitroepen hooren als ik zelf
van een Weensche dame voor 2 maanden hier mocht hooren toen ze de paardentram voor het eerst van haar leven
zag; 'Ach wie schön, wie Wunderbar'.

Het statieportret van de sociëteit op de bovenzaal van de Prins.

Wees er trotsch op, als gij in Uw rust
deze uitroep hoort, want met Uw scheiden, door deze laatste rit, sluiten we
een stuk leven af niet alleen voor deze
plaats, maar voor geheel Nederland.
Een stuk gemoedelijk leven, waar wij
ouderen met vreugde over nadenken,
maar dat ook voor ons tot het verleden
behoort, en waarin Gij, overal in den
lande, Uw trouwe diensten hebt bewezen.
Moge de komende tijden u van roest en
mot vrijwaren, zoodat het nageslacht U
nog vele eeuwen kan bewonderen.
Hierna begeven de sociëteitsleden zich
in de voorste wagen en de stoet zet
zich in beweging. Vooraan het muziekcorps met omfloerst vaandel en onder
de tonen van Chopin's treurmarsch verlaat de paardetram langzaam en voor
altijd Makkum. omstuwd door een
enorme menigte. Op de Laan stapt 't
muziekcorps in de achterste wagen en
in gestreken draf gaat 't naar Wons,
waar zich dezelfde plechtigheid herhaalt.
Daarna op't eindpunt, Harkezijl aangkomen, wenen we met een glas in de
hand en een traan in't oog, afscheid,
voor altijd, 't Valt ons enigszins zwaar,
maar gelukkig hooren we buiten reeds

een vrqolijk deuntje spelen, zoo-dat we
spoedig over onze droefenis heen zijn.
Nu terug in de nieuwe, zooveel snellere
autobussen.
Bij aankomst in Makkum blijkt, dat de
menigte op de been is gebleven, 't Is
donker geworden en een aantal fakkeldragers staan klaar om 't muziekcorps
bij te lichten, dat weer vooraan gaat en
zo rijden we Makkum binnen onder
schetterende fanfares en donderend
gejuich van het volk.
Op de bovenzaal van "de Prins" wachten reeds onze dames, de bowl staat
klaar, een officiële foto wordt nog genomen en daar laait opnieuw de feestvreugde op. Toasten flitsen over de
tafel, luchtige voetjes gaan ter dans op
maat van klaviermuziek en noode
scheiden we van deze feestavond als 't
sluitingstijd is.
De paardetram is niet meer. Eertijds
toegejuicht, daarna vaak, zij't dan ook
in stilte, vervloekt, ligt zij thans in onze
herinnering als iets onvergetelijks
schoons.
'Le roi est mort, vive le roi!'

