Straatnamen in Makkum 2 : Vallaat
Tot 1932 was de adressering van woningen en bedrijven in Makkum gekoppeld aan wijknumers. A: stond
voor alles zuidelijk van het vaarwater Vallaat - Grote Zijlroede. B: de
strook tussen Rige en Vallaat.
C: Alles westelijk van de Kerkstraat
en D: de bebouwing oostelijk van
diezelfde Kerkstraat hierbij hoorden
ook de z.g. panden ‘Buiten de Kom’
(woningen en boerderijen buiten de
dorpsgrens).
Ter verduidelijking; straatnamen werden wel gebezigd in de dagelijkse omgangstaal, administratief hanteerde
men echter de wijknummers. In het taalgebruik kon het voorkomen dat een en
dezelfde straat talrijke namen had,
voorbeelden te over: denk aan Foarrige,
Voorregel, Vallaatstraat of zelfs ’Britzelrige’ toen deze familie omstreeks 1880
zeven van de elf huizen bewoonde, het
werd tenslotte Voorstraat. Toen in 1932
het gemeentebestuur besloot om tot
eenduidige
straatnaamgeving
te
komen, moesten er keuzes gemaakt
worden uit een ruim aanbod. Als leidraad gebruikte men in de meeste gevallen de gegevens uit de legger van
waterstaatswerken, hierin werden de
straten wel bij naam genoemd.

Vallaat of Zijlstraat?

Straat vanaf de sluis in oostelijke richting langs de Vallaatsgracht tot de Kettingbrug (Krommesloot)

Denk nu niet dat zo’n naamgeving zo
maar tot stand kwam. Voor het Vallaat,
was zelfs een extra raadsvergadering
nodig. Nadat op 28 mei 1932 de namen
voor Witmarsum en Arum moeiteloos
werden aangenomen, vroegen de Makkumer raadsleden om uitstel toen hun
woonplaats aan de orde kwam, zij konden het niet eens worden over de door
B&W voorgestelde namen. De gemeente-architect en de raadsleden
Bergsma en Tichelaar, geselecteerd op
hun kennis van de plaatselijke historie,
kregen opdracht met nieuwe voorstellen
te komen. De discussie over de naam
Vallaat in de vergadering van 16 juni is
genotuleerd:

TICHELAAR: Ik verenig mij met het voorstel van B&W.
BERGSMA: Toch is er een klein onderling verschil van opvatting gebleken
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t.a.v. de benaming der langs het Vallaat gelegen straat. Voor zover ik weet,
droeg deze steeds de naam van Zijlstraat, welke aanduiding m.i. bewaard
moet blijven.
De VOORZITTER: Zo goed wij het konden nagaan, is deze benaming niet historisch. Wij hebben nog overwogen, dat
zij mogelijk was afgeleid van het begrip
’sluis’ of ’zijl’, maar daarvan is niets gebleken. Overigens behoeft de naam
’Vallaat’ nog niet onjuist te zijn, want in
Amsterdam woont men bijv. ook aan de
’Keizersgracht’, welke straat eveneens
naar het daarlangs gelegen water is
genoemd. Het Dagelijks Bestuur wenst
de benaming Vallaat voor Makkum
dan ook te handhaven!
WEERSTRA: Ik stel mij de situatie aldus
voor, dat er een brug is gelegd over het
Vallaat, doch men woont aan de Zijlstraat. Als spreker moet kiezen, dan
neemt hij voor het water de naam Vallaat en noemt hij de daaraan gelegen
wijk: Zijlstraat. Gaarne ondersteunt hij
daarom een eventueel voorstel Bergsma.
BERGSMA: Ik stel voor de naam Vallaat te wijzigen in Zijlstraat.
REITSMA: Ik woon mijn hele leven al in
Makkum, maar heb nog nooit vlees aan
de Zijlstraat bezorgd!
De VOORZITTER: Als de naam Vallaat
niet gehandhaafd blijft, dan zal zij in
de herinnering verdwijnen!

Het voorstel van B&W wordt hierna met
9 tegen 5 stemmen – die van de heren
IJpeij, Brüne, Bergsma, Terpstra en
Weerstra – aangenomen, waardoor dat
van de heer Bergsma wordt geacht te
zijn verworpen.
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(arch. nr. 615) Vallaat en Vallaatsbrug omstreeks 1954. Uitg. T. Smid.

Verklaring van de naam

Vallaat is een verbastering van het
Friese Ferlaat of Fallaat (ned. Verlaat)
en betekend schutsluis of inrichting voor
waterlozing.

Nu waren er lange tijd 2 sluizen te Makkum. Zoals bekend lag ongeveer 100
meter zuidelijker van de huidige sluis
de kleinere Achlumerzijl (in beheer en
onderhoud bij de Ludingakerk te Achlum*). We beperken ons hier tot de ook
nu nog bestaande sluis. De ontdekking
van de z.g. Roblesatlassen (zie ook Aldnijs 23) heeft de datering van deze sluis,
en uiteraard ook van het Vallaat aanzienlijk vervroegd.
Tot nu toe werd aangenomen dat de
grote zeesluis in 1606 is aangelegd. De
Robleskaarten stammen echter uit 1572
en tonen zowel sluis als Vallaat in de
huidige vorm. Deze sluis was tot 1580 in
eigendom bij het Oldeklooster. Dit
klooster, ook Bloemkamp genaamd, bevond zich aan de waterloop oostelijk
van Bolsward.

Zij hielden zich, rond 1300, voornamelijk bezig met het werven van nieuwland
in de voormalige Middelzee. Nu deze
binnenzee grotendeels was vervallen
moesten er oplossingen komen om het
overtollige water te lozen. Een groot gebied, omvattende Bolsward, Barradeel,
Henaarderadeel en Wonseradeel , was
voor de afstroming naar zee nu afhankelijk van Makkum.
Het spreekt, dat de afwateringslopen en
sluizen hierin een steeds belangrijker
rol speelden en het nodige onderhoud
behoefden. Mededelingen uit de kloosterboeken van Bloemkamp kunnen nu
anders geïnterpreteerd worden.
Uit 1314 is de vermelding ”reparatie van

de Maccumerzijll”, het betreft hier waarschijnlijk de, ook in 1280 vermelde, sluis
aan het eind van de Rige (op de plaats
van het voormalig postkantoor op het
Plein).
Omstreeks 1444 staat echter geschreven ’dat door abt Ulbodus II ’ ook is gemaakt met grote kosten een sluis of spui
te Makkum en dat heer Ulbodus na 20
jaar abt te zijn geweest is overleden in
1459’. Dit is opgetekend door de 30ste
abt van Bloemkamp, Thomas van Groningen . Zijn kronieken gaan tot 1572.
Zijn voorganger Ulbodus (Tienstra) was
de 21ste abt en de simpele rekensom
leert ons dat hij van 1439 tot zijn dood
in 1459 in functie was.

(arch. nr. 693) Het Vallaat, zowel de naam voor het water als de huizenrij links. Omstreeks 1910.

fragment uit de (Robles)kaart van 1572

De auteurs van begeleidende boekje bij
de Robleskaarten stellen dat de huidige
sluis te Makkum in 1446 in gebruik is
genomen. Dit zou kunnen, want een
dergelijk werk zal zeker enkele jaren in
beslag hebben genomen.

Een ander mogelijk jaartal kan 1542
zijn. Dan meldt het kloosterboek namelijk dat de Oldekloosterzijl is verbeterd
voor 2400 goudstukken. Verbeteren is
dan wel niet opnieuw aanleggen, maar
in een volgende passage staat: De
nieuwe zijl dient naar het zuiden te
draaien. Dit komt geografisch wel weer
overeen. Feit blijft dat de huidige sluis,
of althans de plek daarvan veel ouder
is dan tot dusver werd aangenomen.
Zonder twijfel komen we hier in een
later stadium nog uitgebreid op terug.

In alle publicaties over de zijlen komt
steeds weer de vraag naar voren: wat
was het belang van twee zo dicht bijelkaar liggende sluizen? In het bovenstaande is al aangetoond wat de
belangen voor het Oldeklooster (Bloemkamp) waren bij het in bezit hebben
van een zijl.
De andere de z.g. Achlumerzijl in beheer bij de Ludingakerk van Achlum,
bezat in tegenstelling tot het Oldeklooster, uitgestrekte landerijen rondom Mak-

kum en had dus ook alle belang bij een
goede afwatering. Verschillende geschiedsschrijvers (Winsemius, Schotanus en Sjoerds) melden dat de aanleg
van de nieuwe zijl in 1444 door Ulbodus
een regelrechte oorlogsverklaring aan
de Ludingakerk was. Het Oldeklooster
behoorde tenslotte bij het kamp van de
Schieringers terwijl Achlum de Vetkopers steunde. Er waren wel degelijk
oude vetes en Westergo, het rechtsgebied waar beide toe behoorden,
vreesde een formele oorlog.

Schoengen, die in 1910 de akten van de
Cistercienzer abdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward bestudeerde, komt
tot de conclusie dat de ruzie zich meer
toespitste op de aanleg van de Makkumervaart (ten noordoosten van Makkum) omdat de Ludingakerk daar
landerijen bezat, dan op de aanleg van
de nieuwe zijl. Gewapende monniken
waren er toen bij beide klooster niet
meer. Deze zogenaamde conversen
(kloosteraanhangers) waren afgedankt.
Aan het hoofd van beide kloosters stonden nu ootmoedige en godsvrezende
kloosterlingen en al lang geen krijgslieden meer.
De (arme) Ludingakerk blonk sinds
1428 uit door haar orde en tucht en was
waarschijnlijk nog minder aan aardse
goederen gehecht dan de rijke abdij
van Oldeklooster. Hoogstens had het tot
een langdurig en kostbaar proces kunnen komen. Het is in ieder geval opgelost, hoe dat ging is jammer genoeg
niet bekend.

Bebouwing Vallaat

Zolang de schans van militair belang
was werd daar niet gebouwd. Dit gold
ook lange tijd voor de strook tussen de
Rige en Vallaat. De huizen aan de
noordzijde van de Rige waren lange tijd
de uiterste bebouwingsgrens.
Om het schootsveld vanuit de schans
vrij te houden gold voor het terrein zuidelijk daarvan een bouwverbod. Dit
was ook de reden dat Makkum zich
tegen 1600 eerst uitbreide in noordelijke richting. Rond 1614/18 worden de
eerste bouwactiviteiten vermeld langs
de noordzijde van het Vallaat (huidige
Voorstraat en Pruikmakershoek). Woningbouw aan de zuidzijde komt niet
voor 1640. Dit heeft te maken met de afstoting en egalisering van de schans,
de verlegging van de verbinding tussen
de Kleine- en Grote Zijlroede (Krommesloot) en de aanleg van de eerste Vallaatsbrug. Ook dan is aannemelijk dat
er eerst langs deze Krommesloot is gebouwd en pas later op het voormalige
schansterrein.
Otto Gielstra, jan. 2001

Stoombootskade: voorbeeld van toepassing van
het spraakgebruik. Toen het oostelijk deel van
het Vallaat vetrekpunt van de veerdiensten was
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