Uit de Tegenwoordige Staat van 1785
Makkum, een aanzienlyk
Vlek aan Zee gelegen,
twee uuren gaans van
Bolsward en Workum, en
drie uuren gaans ten
Zuiden van Harlingen. In
’t begin der voorige eeuw
was deeze plaats nog
maar een gering dorp
van ongeveer 50 huizen,
die echter op eene regelmaatige wyze om een
vlak veld gebouwd, en
meest met hovingen
voorzien waren. Doch allengskens heeft dit Dorp,
door ‘t vermeerderen van
den Koophandel en
Scheepvaart, grotelyks
toegenomen, vooral aan
den Zuidkant der Molenvaart, alwaar weleer
eenige gehuchten stonden, Statum of Statuma
prent gemaakt door Dirk de Jong in 1782 naar een origineel van Cornelis Pronk of was het toch Jacob Verstege?
gebuurte genoemd.
Binnenkort hopen we hierop meer duidelijkheid te kunnen geven.
Thans maakt Makkum,
gonnen, en de eerste steen daar aan bediend. Weleer was hier ook eene
onder den naam van Vlek, van
gelegd door Jr. Bonno van Donia,
Gemeente van Vlamingen, doch
buiten eene zeer fraaie vertooning,
gelyk nog heden op een der balken
deeze is byna uitgestorven: echter
en bevat ongeveer 600 huizen, aan
geleezen wordt.
wordt ’er in de Kerk dier gezindheid,
geregelde Graften of wel gevloerde
De predikstoel staat tegen den Zuid- staande aan den Noordkant der
Straaten gebouwd, die, te samen
kant, binnen een vierkant hek, in ‘t
Wyde Steeg, nu en dan nog wel
genomen, ongeveer 2400 inwooners
welk, behalven de Predikanten, de
eens, door Buitenlieden, gepredikt.
bevatten. Om van het luchtig en
verdere Leden des Kerkenraads
vrolyk aanzien deezer bloeiende
hunne zitplaats hebben, benevens
De Roomsche Kerk staat aan den
plaats een nader denkbeeld te
den Voorzanger, die teffens Koster is, Zuidkant der Wyde Steeg, en wordt
geeven, gaat hier eene afbeelding
gelyk in alle Dorpen deezer Provindoor één Priester bediend, doch die
van eender der binnengraften by.
cie plaats heeft. Tegen over de
dikwyls een Kapelaan heeft. By
Predikstoel is een gestoelte, nog
deeze kerk plagten veele kostbaare
In ‘t midden des Vleks heeft men
heden de Jonkersbank genoemd,
sieraaden te behooren, doch niet
eene ruime Botermarkt, en ook daar
lang geleeden zyn dezelve, door een
ter plaatse eene fraaie Waag, zynde van ‘t welk de Kerkvoogden doorgaans gebruik maaken. In ‘t midden geweldigen diefstal, grootelyks vereen schoon vierkant gebouw, geder kerk hangen drie koperen
minderd.
sticht in den jaare 1698: in den
kaarskroonen, en in ‘t Noordwesten
Het Diakonye Armenhuis staat aan ’t
Voorgevel leest men de naamen van
heeft men eene Kerkenkamer.
einde van eene Steeg, die op de
de toen regeerenden Grietman en
De Gemeente wordt bediend door
Botermarkt uitkomt. Hetzelve is
Gekommiteerden; terwijl boven de
twee Predikanten; zynde Makkum
voorzien van goede Vertrekken, en
Waag een net torentje uitsteekt,
het eenigste Dorp of Vlek in Frieszy, die ’er in woonen, staan onder ’t
voorzien met een ’haan’ tot wind-wiland, daar men meer dan eenen
opzigt van een Binnenvader en Binjzer en een staand uurwerk met de
Predikant heeft; doch dezelve
nenmoeder.
vereischte uurwyzers.
moeten ook te Kornwerd prediken.
Ook hebben de bezorgers der
De Kerk, bijna buiten ‘t Vlek aan
De Kerk der Doopsgezinden staat
gemeene armen, voor eenige jaaren,
deszelfs Noordeinde staande, is een
aan eene Steeg, omtrent de Kerkeen huis doen bouwen aan de Bleekschoon gebouw, versierd met een
straat. Dit gebouw heeft van buiten
straat, waarin hunnen armen, die
aanzienlyken toren, die een getralyweinig aanzien, doch is van binnen
weleer besteed werden by byzonden omgang van hardsteen, twee
wel betimmerd, en heeft eene
dere lieden, thans onder ’t opzigt
klokken en een Zeepaard tot een
Gallery, tegen over den Predikstoel,
van een Binnenvader en Moeder
windwyzer heeft.
welke op drie pylaren rust, en
leeven. Deeze Voogden zyn acht in
Van binnen is deeze kerk wel betimgetal, en jaarlyks worden ’er twee
merd, en rust aan den Noordkant op tuschen welke twee hangende
nieuwe in plaats van zoveel afeene ry van gemetselde pylaaren: in kaarskroonen gezien worden. De
den jaare 1660, werd dit gebouw be- Gemeente wordt door twee Leeraars gaande gekozen.
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Het voornaamste inkomen deezer
stichtinge wordt gevonden uit een
vaste tauxatie op de huizen, die alle
Dingsdagen met de Schaal by de
burgeren wordt ingezameld.

Jaarlyks wordt hier eene openbaare
Kermis gehouden, op den eersten
Zondag na Pinksteren, en voorts alle
Maandagen eene Weekmarkt.
Van ouds heeft Makkum twee
Sluizen naar Zee gehad. De Zuidelyke en kleinste werd de Achlumere
of Landssluis genoemd, en deeze
had haare waterlossing door de
kleine zylroede uit het Makkumer
meer, en was, behalven eb en vloeddeuren, voorzien met een steenen
bog, die boven vlak gemetseld was,
en ter wederzyden yzeren leuningen
had: dan, dewyl men dezelve van
weinig nut rekende, is zy in den
jaare 1778 gedamd en overdykt.

De groote zyl ligt aan de vaart, die,
midden door ’t Vlek, naar Zee loopt:
deeze werd weleer de Oudekloosterzyl genoemd, en is ook, ten
gemelden jaare, geheel vernieuwd
en merkelyk wyder gemaakt; zynde
dezelve toen zeer fraai van steen
opgemetseld, en met zwaare vloed
en ebdeuren voorzien: over dezelve
lag weleer eene zwaare dubbele valbrug met ketens; doch, by de
vernieuwing der Sluis, is daar voor
in de plaats gekomen eene enkele
Gier of Draaibrug van een zeer eenvouwig maaksel, welke tot hiertoe
alleszins voldoet; hoedanige werktuigen, indien zy op den duur goed
kunnen blyven, verre boven de
dubbele Valbruggen te schatten zijn.
Dit gewigtig werk is met veel voorspoed volbragt, onder ’t opzigt van
den Heere Grietman Jr. Wilko Baron
thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, en de Gekommitteerden
Hylke Jans Kingma Mederechter van
Wonzeradeel, Gerrit Kreytenburg
Dorprechter, en Gatze Sjoerds Koopman te Makkum, die teffens het
opzigt over de Waag, Brandspuiten
en Lantaarns hebben.
By dezelfde gelegenheid is, een
weinig ten Oosten der Sluis, over
eene engte, alwaar voor deezen het
Schutwater fluitte, en een paar eben vloeddeuren lagen, ook eene
Draaibrug in plaats der oude
Wipbrug gemaakt.
Aan den Zeedyk, tussen de beide
Sluizen, had men, zeer waarschyn-

lyk, oudtyds eene Schans of Vesting,
omdat de huizen, daar omtrent
staande, nog hedendaags den
naam van Schans dragen.

In Makkum heeft men zich reeds van
ouds op veelerleie Fabrieken
toegelegd. Ook wordt hier alles
gevonden, wat tot de Huis- en
Scheepstmmery eenige betrekking
heeft; zynde hier, wegens den
bloeienden Houthandel, doorgaans
allerhande soorten van recht en
krom Timmerhout te bekomen.
Thans vindt men hier één Tichelwerk
of Steenbakkery, één Plateel- of
Steentjes Bakkery, ééne Pottenbakkery, en verscheiden Pan- en
Estrikbakkeryen, ééne Zoutkeet, en
ééne Glasblaazery, de eenigste in
geheel Friesland. Deeze Fabrieken
staan meerendeels aan de groote
Zylroede, en dus laaten de waaren
zich gemaklyk vervoeren.

Men vindt hier ook twee ScheepsTimmerwerven, twee Lynbaanen,
twee Mast- en Blokmaakeryen.
Weleer plagten hier, boven andere
plaatsen, in getal uit te munten de
Kalkbranderyen, toen de voornaamste steun van Makkum, dewyl tot
dezelve veel Werkvolk wordt vereischt. Ten tijde van Winsemius telde
men ’er 100 Kalkovens, en
Schotanus, wiens handschrift wy
voor ons hebben, getuigt dat ’er ten
zynen tyde verre over de honderd
waren, van welke ruim driehonderd
huisgezinnen hun bestaan kreegen;
doch deeze Fabrieken zyn, wegens
haare vermenigvuldiging op andere
plaatsen, hier allengskens zodanig
afgenomen, dat ’er, omtrent het midden deezer eeuw, maar 55, en thans
maar 45 meer te vinden zyn, van
welke daarenboven tien geheel stil
staan. Vierendertig Turfmeetsters,
doorgaans Weduwen van verschilende Gezindheden, alle onder
een Kapitein staande, worden hiertoe gebruikt.

Ook was weleer de Kompagnie der
Schillossers en Kalkdraagers zeer
talryk, en nog heden houden dezelve
hun Komptoir in een klein huisje aan
‘t einde van de Torenstraat: doch
hun getal, gelyk ook dat der geenen,
die de Schelpen uit Zee aanbragten,
met vaartuigen door twee man bevaaren, is van tyd tot tyd grootelyks
verminderd.
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Tot beschutting der Sluizen tegen de
Zeewinden en tot berging der
Schepen werd, voor deezen, een
dubbele regel paalen, in de
gedaante van een uithoofd, in Zee
geslagen, welks Zuidelyk einde aan
een stukje groen land sloot, waarop
in den jaare 1740, koebeesten
geweid en gemolken wierden, doch
’t welk heden byna geheel in dor
Strand is veranderd. Voor eenige
jaaren is, in plaats van het houten
hoofd, een lange balsteenglooiing
gelegd, die, in de storm van 1776,
bijna geheel overhoop geworpen
zynde, na dien tyd wederom in order
is gebragt.

Niet verre van de Kerk staat een
Korenmolen, en daarenboven vindt
men hier twee Houtmolens, één Olieéén Sement- en Schuursel-molen,
één Papier- en één Pelmolen. Doch
deeze twee laatsten staan op de
gerechtigheid van het nabuurig
dorpje Idzegahuizen.
De Makkumers worden alomme
er-kend voor stoute Zeelieden. Ook
hebben zy dikwerf, met groot gevaar
van hun eigen leven, den Schipbreukelingen hulpe gebooden.
De zoetheid der binnenwateren
maakt Makkum beroemd, wegens
de uitneemende baars en andere
meervisch, die in de nabuurschap
gevangen wordt. Ook komt ’er door
de Sluis, wegens het geduurig
schutten, veel Zeebot binnen, die in
’t zoet water ras in uitmuntende
Binnenbot verandert.

Even ten Noorden van Makkum lag
weleer de State Haitsma, een deftig
huis in schoone graften beslooten,
die nog heden te zien zyn. Deeze
State strekte tot een baken in Zee,
en werd, denkelyk, bewoond, onder
anderen, door den voornoemde
Jonker Bonno, te meer wyl de naby
gelegen landen nog heden den
naam ’t Jonkersland draagen.

Een weinig van daar, by Sotterum,
is, waarschynelyk, voor deezen,
eene Schans geweest, tot dekking
van het Diept naar Makkum, waar
toe de hooge ligging deezer plaats
zeer geschikt was.
De omtrek der Makkumer landen, is,
in vergelyking van ’t Vlek, zeer
gering: want dezelve bestaat enkel
in 12 stemmende plaatsen.
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Alling- of Allingawier volgens de

Jongama maakte zich meester van
zijne goederen. Naar deze Jakle, of
iemand uit dat geslacht van gelijke
naam, is Jakle Set, tussen het
Makkumer- en Parregaster meer,
ongetwijfeld genoemd. Ofschoon het
Set of de Tille waarover men te voet
van Bolsward naar Makkum
reizende placht te gaan, reeds lang
is verdwenen en het water tussen de
beide meren thans zo wijd is geworden dat men zich daar nu met een
klein vaartuig moet laten overzetten,
om dezelfde weg te houden.

In 1449 wilden Douwe Sjaardema en
Epo Aylva hier een zwaar huis
stichten doch werden in hun werk
gestoord door Janke Douwema en
andere Vetkopers die alles
vernielden. Dit dorp heeft 22 stemmen, waarvan wij om dezelfs bevallige vertoning, ene afbeelding
hebben doen vervaardigen, welke
hier boven te vinden is.

Parrega, of Panderga, een dorp

geven dit dorp in het zomerseizoen
zulk een aangenaam voorkomen,
dat de Uitgevers te rade zijn geworden ene afbeelding van het zelve hierbij te voegen; ook is de
Parregaster meervis zeer beroemd,

en wordt wijd en zijd verzonden.
Onder dit dorp behoren de buurtjes
Zuirend, Moneburen, Angterp en
Aemburen, naar de oude afgebroken State Aeminga dus genoemd.

Tegenwoordige Staat uit 1785, een
matig dorp in het lage gedeelte van
de Grietenij Wonseradeel, en zeer
wel ter visvangst aan het Koud- of
Makkumer meer gelegen en met het
buurtje Vierhuizen aan het Parregaster meer voorzien.
In het jaar 1454 werd hier door de
Bolswarders onder Goslyk Jongama
met behulp van andere
Schieringers, het huis van Jakle Feddes veroverd en verwoest. Jakle
sneuvelde hierbij met nog 15 man en

van matige omtrek en 30 stemmen.
De kerk heeft een stompe dikke toren
en kleine buurt, zeer fraai gelegen
aan de Workumer Trekvaart. Het Parregastermeer en andere wateren
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