Merktekens bij de Makkumer zeesluis
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Voor de aanleg van de Afsluitdijk, toen eb en vloed van de Zuiderzee het levensritme bepaalde, sloeg het noodlot soms toe en
werd men geconfronteerd met extreem hoge waterstanden. Ter
lering liet men voor het nageslacht merktekens na.
In de grootste hoeksteen van de noordelijke klip (1) van de Makkumer sluis
staan twee van dergelijke inscripties in
de vorm van jaartallen. (zie fotoinzet).
Het betreft hier de hoogste standen bij
stormvloeden. De onderste is de hoogste waterstand van de stormvloed(en)
van 1862–63 en ruim daarboven die van
1825. Over die laatste weten we iets
meer.

Makkum in gevaar

Op 3 februari 1825 begon het te stormen. Tegen negen uur ’s avonds bereikte een sterke west-noordwesten
wind, onder hevige sneeuw en regenvlagen, een stormkracht die de vloed
aan de Makkumer zeekust tot buitengewone hoogte deed opstuwen.
J. van Leeuwen, die in 1826 een boek
schreef over deze ramp, wijdde ook een
hoofdstukje aan Makkum: ’het water
wies met zulk een verbazende snelheid,
als waarvan men nooit eenig voorbeeld
zag. Angst en kommer, vrees en ontzetting overvielen als om strijd tegen den
naderenden nacht bijna elken bewoner,
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daar zelfs de oudste onder hen nimmer
zulk eenen stormvloed aanschouwde.
Het bruisende water stroomde aanhoudend met kracht tusschen de klippen
der zeesluis en het op den dijk staande
Logement , den Prins, door en stortte
over den dijk en de sluisdeuren. Met den
aanvang der ebbe duchtte men de verheffing eens tweede vloeds, die des
morgens zoude invallen; want ook hier
was weinig eb, en de wind schoot naar
het Noordwesten. Hoe gegrond was
aller vrees en kommer, want zij werden
door de daad verwezenlijkt! Des vrijdags morgens begon de zee reeds drie
uren vóór den tijd aanmerkelijk te stijgen en klom, toen de vloed het hoogst
was, tot twee el zes en dertig duimen
boven vol zee, en dus nog tot eene
meerdere hoogte, dan de avond te vooren.

Door de samengebalde kracht van
wind en water kregen de dijken en zeeweringen het zwaar te verduren. Een
ooggetuige verhaalde van de ontzettende krachten die vrijkwamen. Dijk en
paalwerk was niet meer te zien.
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De golven werden hoog opgestuwd en
raasden vrij over de zeedijk, in haar
vaart nam de overkomende zee zware
balken, complete wrakken en stenen
mee die ver binnendijks in de polders
terecht kwamen. Ook nabij Gaast
spoelde een wrak over de dijk en in de
Buren werd zelfs een (nog levende) kabeljauw aangetroffen.

De situatie in Makkum was het gevaarlijkst bij het Noorderhek, nabij de Jonkers langs de weg naar Harlingen. Hier
dreigde de zeedijk door te breken door
het constante overkomen van water was
er een groot gat ontstaan. Met vereende
krachten poogde men de bres te stoppen. De dichstbijzijnde huizen waren al
ontruimd en leeggehaald.
Een daarvan, die al half onder water
stond en waar de muren op instorten
stonden, werd gesloopt en met het puin,
stroo en alles wat men verder maar kon
vinden, werd het gat gedicht. Over het
puin spande men zeilen, met angst en
beven wachtte de uitgeputte bevolking
op wat komen ging.
De huizen bovenop de dijk en die aan

de voet, vanaf het Noorderhek tot aan
de zeesluis, liepen grote schade op.
Tot ieders opluchting bleef het hierbij.
Bij het ochtendtij werd de geteisterde
zeewering zichtbaar, en buiten het provisorisch gedichte gat kon men geen
verdere zichtbare schade ontdekken.

Toch wachtte de bevolking met de nodige angst de avondvloed af. Hoewel
het water ook nu weer snel steeg, bereikte het geen buitengewone hoogte
meer. ’ s Morgens de vijfde februari,
nam de windkracht iets af en tot grote
opluchting kwam bij hoogtij het water
nu nog maar een fractie boven haar
normale peil. Inspectie leerde dat ook
de grote zeesluis onbeschadigd uit de
strijd was gekomen. Een aantal huizen
op de zeedijk kon niet meer bewoond
worden, ook het werk op de fabrieken
lag een aantal dagen stil, omdat ook
daar net als bij de meeste woningen
bijna alles blank stond.

De eerder geciteerde J. van Leeuwen
sluit zijn verhaal over Makkum aldus:

’Van Makkum langs de zeedijk tot het
Workumerhek, (behorend tot de Contributie van Wonserdeels Zuider-zeedijken), is geen zodanige verwoesting en
vernieling van dijk-, paal-, aard- en kistwerk aangerigt, als op andere plaatsen,
daar deze zeewering, eene der beste in
de Provincie, bestand is gebleven tegen
den stormvloed”.

Tekening van H.J. Harder van de doorbraak van de dijken in het Workumer Nieuwland. Goed is
hier te zien dat men, ook daar, trachtte door het spannen van zeilen over de ontstane gaten de
schade aan de zeedijk te beperken.

De dijken rond Makkum bleven dan gespaard, de rest van de Friese Westkust
kreeg wel haar deel. Bij Workum ging
het goed mis. De zeedijk en de slaperdijk van het Workumer Nieuwland begaven het. Ook werden er twee gaten
geslagen in de zeedijk ten noorden van
de stad. Hoe hevig het geweld van het
water was blijkt uit de enorme kolk die
ontstond op de plaats waar de slaperdijk van het Workumer Nieuwland doorbrak. Deze mat 60 bij 80 meter en had
een diepte van meer dan 13 meter. Ook
verderop kreeg het water ruimbaan.
Tussen Schoterzijl en Lemmer brak de
zeedijk op dertien plaatsen. In een tijdsbestek van enkele uren raakten geheel
Lemsterland en Weststellingwerf overstroomd. In Gaasterland brak de dijk
op twee plaatsen.
Op het hoogtepunt van de storm steeg
het zeewater bij Schoterzijl tot 2.62
meter + N.A.P., bij Workum tot 3.09, bij
Harlingen tot 2,93 en bij Dokkumer
Nieuwe Zijlen zelfs tot 4.01 meter +
N.A.P.

In het noorden van Friesland begaven
bijna alle dijken van de zeepolders het.
De Bildtpolders tot aan de Engwierumerpolder stroomden vol. Ook de lagere delen van de Wadden-eilanden
kregen hun deel, zodat in totaal bijna
tweederde deel van de provincie onder
water kwam te staan. Met name het
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westen en zuidwesten werd zwaar getroffen.
Opmerkelijk is dat er slechts 17 menselijke slachtoffers te betreuren waren.
Wel kwamen veel dieren om, meer dan
2100 runderen en ongeveer 1600 schapen, paarden en varkens. Een na de
ramp ingestelde commissie schatte de
totale schade op ongeveer drie miljoen
gulden.
De zeeweringen werden in de jaren na
de ramp hersteld, zonder overigens tot
structurele verbeteringen te komen. De
eerste vergelijkbare hoge waterstand
deed zich voor op 3 december 1862
(Friese Sluis + 4.00 m, waarmee daar
de stand van 1825 met 1 centimeter
werd overtroffen). In Makkum kwam het
water toen niet weer zo hoog als in 1825.

Het onderste merkteken markeert de
waterstanden bij de stormen van december 1862 en januari 1863.
Het verslag hiervan wordt aangepast en
later geplaatst.

Otto Gielstra, dec. 2000

Bronnen: Geschiedkundig tafereel van den Watervloed en de Overstromingen in de provincie
Vriesland (hoofdstuk Makkum) van J. van Leeuwen / uitgegeven ten voordeele der ongelukkigen
in 1826.
De dijk op hoogte / Harry de Raad / uitg. ter gelegenheid van het op deltahoogte brengen van
de Friese zeedijken / 1993
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