De geschiedenis herhaalt zich!

Dit artikel verscheen eerder in het dagblad 'De Standaard' van 16 april 1937

Makkum nam vroeger onder de Friesche kustplaatsen van de Zuiderzee een bijzondere plaats in en nu is dat weer het geval, zij het dan ook gedeeltelijk om andere redenen. Wat deze plaats vroeger onderscheidde van de anderen was haar
industrie, die haar ontstaan voor een groot deel te danken had aan het geld met
handel en scheepvaart verdiend. Er is een tijd geweest, dat Makkum over de
honderd kalkovens telde, waardoor de schelpenvisscherij een tijd van grooten
bloei beleefde en aan vele handen werk verschafte. De schelpenvisschers
moesten vaartuigen hebben om hun bedrijf te kunnen uitoefenen en deze
vaartuigen werden door de Makkumer scheepswerven geleverd, evenals de
schepen voor den binnen-landschen en overzeesschen handel. De schepen
moesten worden getakeld en getuigd, waarvoor de mast- en blokmakerij-en en
de zeilmakers zorgden, terwijl het touwwerk gedraaid werd in de lijnbanen.
De gunstige ligging aan verschillende vaarwaters werd benut voor het stichten
van Tichelwerken, dakpannen- en estrik-fabrieken, aardewerkfabrieken, ja zelfs
van een glasblazerij, toen de eenigste in heel Friesland. Verder waren er nog
eenleerlooierij, wolkammerij, graanmolen, houtmolens, cement- .papier-,pel en
oliemolen.
Van al deze industrieën is niet veel overgebleven. Makkum zag haar welvaart
tanen door dezelfde oorzaken als de andere "doode plaatsen" aan de Zuiderzee
en wel door het grooter worden der schepen en het verzanden der havens. Wat
echter van al de genoemde bedrijven is overgebleven kan met eere genoemd
worden. Daar is eerst en vooral de aardewerkfabriek der Tichelaars waar het
beroemde Makkumer-aardewerk vervaardigd wordt.
Op enkele moderniseringen na wordt er nog juist zoo gewerkt als in de Gouden
Eeuw. Het handwerk dat bijna overal heeft afgedaan wordt hier nog voortgezet
door vormers, draaiers en schilders, en met elkander scheppen ze uit klei en
minerale waterverven dingen van schoonheid. Het is het oud Delftscheprocedé,
dat in deze fabriek nog wordt toegepast; de eenigste in Nederland.
Verder is er nog de dakpannen- en drainagebuizen-fabriek van de familie de
Vries, waar men naast het machinale- ook hethandwerk nog beoefent
Daar wordt, in eenigzins gewijzigde vorm nog vervaardigd de oude "MûntsePanne", de "Monnikendakpan", zoals die weleer door de monniken werd gemaakt. Deze dakpannen worden tegenwoordig weer toegepast op kerken.

Wat er verder van al die oude bedrijven is overgebleven is niet de moeite waard,
terwijl het bovendien zoodanig is gewijzigd, dat men er nauwelijks den ouden
vorm in kan terugvinden.
Maar het was niet alleen het materiële dat de Makkumers in beslag nam. Ook
het geestelijk leven bloeide. Zoo was b.v. in het laatst van de achttiende eeuw
Makkum het eenigste dorp of Vleck in Friesland, waar bij de Hervormde Gemeente twee predikanten stonden, terwijl de Doopsgezinden of "mennisten"
(Mennonisten, naar Menno Simons) eveneens twee Leraren hadden. In dien tijd
was er een Gemeente van Vlamingen, die hun kerk hadden aan de Noordzijde
der Wijde Steeg, terwijl de kerk der Roomschen aan den Zuidkant van die Steeg
stond.

Bekende persoonlijkheden waren de dichter Ds. Revius, de verzenschrijvende
koopman Dirk Lenige, die, evenals zijn begaafde dochter Cynthia (Kynke)
Neder-landsche en Friesche gedichten schreef. De dochter Cynthia werd in haar
tijd voor een genie gehouden. Ze teekende, schilderde en dichtte.
Bij een bezoek aan Amsterdam kwam zij in aanraking met Bilderdijk, die op
haar verliefd werd, waarvan het gevolg was dat de Nederlandsche Letteren
werden verrijkt met een minneklacht "Aan Cinthea".

Marten Hylkesz Kingma, vriend van Thorbecke, kreeg als Staatsraad, lid der
Tweede Kamer en als lid der Gedeputeerde Statenvan Friesland gelegenheid de
gemeenschap met zijn kundighedente dienen.

De eerste die onder het Koninklijk besluit van 1815, regelende het Hooger Onderwijs, den titel van Doctor in de Wijsbegeerte en de letteren verwierf, was de
Makkumer, Dr Lieuwe Annes Buma. Hij verkreeg dien titel op 20 jarigen leeftijd naar aanleiding van zijn dissertatie, "Miscellanea Literaria" waarin hoofdzakelijk behandeld werd Sofokles' Electra. Zijn naam is verbonden aan de
bibliotheek voor Grieksche en Romeinsche taal- en letterkunde, de BumaBibliotheek te Leeuwarden, die werd opgericht en in stand gehouden wordt uit
een legaatdoor hem aan de Provincie Friesland vermaakt. De particuliere
Bibliotheek, voorzoover die uit Grieksche en Romeinsche werken bestond,
waaronder heel oude en zeldzame drukken, is in de Buma-Bibliotheek
opgenomen.
Nog een particuliere bibliotheek is ten behoeve der wetenschap afgegeven, en
wel de Friesche Boekerij van den in 1933 overleden Makkumer, notaris Sjirk
van der Burg, welke boekerij zich thans bevindt in de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam.
Notaris Sjirk van der Burg was een zeer bekende en geziene figuur in Friesland.
Hij schreef enkele Friesche gedichten, terwijl hij de Makkumer sage "It wite
Wiif fen de Waed" in het boekje "Twa Fryske Sêgen" voor het nageslacht heeft
vastgelegd. Hij bewoog zich veel in het openbare leven, was jarenlang lid van
de Provinciale Staten van Friesland, Voorzitter van het Selskip for Fryske Taelen Skriftenkennise en Voorzitter van de Broederschap van Notarissen in Nederland.
Niet onaardig is het nog even te memoreren, dat de stoot tot oprichting van de
"Maatschappij tot bevordering der toonkunst", vanuit Makkum werd gegeven
en wel door de heeren W. en C. Maas. Uit het bovenstaande kan blijken, dat
Makkum wel een zeer uitzonderlijke plaats innam onder de kustplaatsen der
vroegere Zuiderzee.

Bloeiende bedrijven verdwenen, kalkovens en molens werden afgebroken,
handel verminderde, scheepvaart ging te niet, tot het zelfs, toen de grijper de
laatste aarde liet vallen in den dam die Holland met Friesland verbond, haar
hoedanigheid van zeeplaats verloor. Het was een feit geworden, Makkum lag
niet meer aan zee, doch aan het IJsselmeer. En wat voor vrijwel alle andere
Zuiderzeeplaatsen de genadeslag beteekende, bleek voor Makkum de aanvang
van 'n tijdperk van nieuwen bloei.
Door haar gunstige ligging, aan IJsselmeer en vlak bij de Waddenzee, kreeg
Makkum nieuwe beteekenis, nu wel niet voor de industrie, doch voor de
visscherij. Vele visschers vestigden zich met hun gezinnen in de plaats, gelegen
bij de groote vischwaters Waddenzee en IJsselmeer.
Nu blijkt het, dat de belangstelling voor Makkum grooter is dan het aantal
beschikbare woningen, waardoor nog velen hun vestigingsplannen moesten uitstellen, totdat het bij de Gemeente in bewerking zijnde stratenplan is gereedgekomen en de huizen gezet zijn.

In het midden van de achttiende eeuw telde Makkum ongeveer 2400 inwoners.
Vrijwel twee eeuwen lang is het steeds in de buurt van dat cyfer gebleven, vertoonde zelfs de laatste decennia een daling, doch nu is het snel gestegen en er
met ongeveer 100 bovenuitgekomen, waarmede Makkum meedoet aan de uitbreiding, die vrijwel alle woonplaats concentraties ondergaan.

Hein F. Faber

