uit: 'De historie gaat door het dorp' van A. Algra (1962).

Kerkelijk leven in Makkum
twee dominees voor één kerk

Makkum is in de 17de en 18de eeuw het enige dorp van Friesland geweest, dat
twee dominees had. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met het feit,
dat Cornwerd altijd voor de dienst des Woords met Makkum is gecombineerd geweest. In 1682 werd het besluit tot het instellen van een tweede predikantsplaats
genomen. Deze tweede dominee werd op een bijzondere wijze benoemd of beroepen. Gewoonte was, dat de herder aangewezen werd door de floreenplichtigen.
Dat gold op vrijwel geheel het Friese platteland en zo ook hier.
Maar voor de tweede dominee had men deze regeling: De leden en oud-leden
van de kerkeraad maakten een zestal op en zonden dit naar de grietman ter
goedkeuring. Ging deze er mee akkoord, dan maakte de kerkeraad uit dit zestal
een drietal en de grietman wees dan één van die drie aan, die daarop door de
kerkeraad werd beroepen. Hieraan zal niet vreemd zijn geweest het feit, dat er in
Makkum als 'zeestedeke' weinig floreenplichtigen woonden.

In 1755 is de tweede predikantsplaats opgeheven, maar in 1862 werd deze weer
ingesteld. De achteruitgang en de hernieuwde bloei van het economisch leven
zullen niet vreemd zijn geweest aan deze wisseling. Sedert 1949 is de combinatie
Makkum-Kornwerd uitgebreid met Idsegahuizum en Piaam. Deze vier dorpen
hebben nu één kerkeraad, vier kerkvoogdijen en twee predikanten, (situatie in
1962).

De hervormde kerk op een tekening van
J. Stellingwerf anno 1722. De huidige
kerk is gebouwd in 1660 en verving een
kleiner exemplaar, de toren was reeds in
1652 vernieuwd.
Tot 1872 had de toren een getraliede omgang van zandsteen en een zeepaard als
windwijzer.
De 'sipel' op de torenspitst verdween omstreeks 1780. (archnr. 1344)

De eerste die na de Reformatie de gemeenten van Makkum en Kornwerd verzorgde, was Sjoerd Paulus Feitkema, of zoals hij zichzelf heel deftig naar de eis
des tijds noemde: Suffridus Pauli. Zijn opvolger was alweer een Suffridus en wel
Suffridus Suffridi, aftewei Sjoerd Sjoerds van Huizum.
Van 1653-1679 staat aangegeven: Theodorus à Brakel. Hij kwam van Beers en
was geboortig van Enkhuizen. Volgens Hepkema was hij uit het bekende zeeheldengeslacht der Brakels, van wie Jan van Brakel algemeen bekend is door zijn
koen optreden op de Medway in het jaar 1667, tijdens de zgn. tocht naar Chattam.
Theodorus à Brakel heeft naam gemaakt als schrijver en vooral zijn werk "Het
geestelijke leven en deszelfs trappen" maakte veel opgang. In 1777 beleefde het
zijn 15de druk. Dat was dus meer dan 100 jaar na de verschijning.
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De zoon van Theodorus was de nog veel meer populaire dominee-schrijver Wilhelmus à Brakel, wiens "Redelijke godsdienst" nog veel meer drukken dan 15
heeft beleefd. Die is dominee geweest in Exmorra. Theodorus à Brakel, zijn vrouw
en vier van zijn kinderen liggen in Makkum begraven;

Hier zijn begraven de Eerw. Wetgeleerde Godzalige Ds. Theodorus Brakel, betrouw dienaar Christi en syn Gemeynte.tot Mackum out 60 jaren Stierf Anno 1669
den - 14 febr.De eerzame godzalige Grietje Wilems syn huysfrou out 66 jaren, stierf Anno 1669
den 10 Jan. alsmede de eerbare Godzalige jonge dochters
Geesien van Brakel
Lyda van Brakel
Anna van Brakel
Maria van Brakel

Onder de namen het wapen: een aambeeld met rechtopstaande hamer en het
jaartal 1676. In laatstgenoemd jaar zal dus de zerk zijn gelegd. Eén van de opvolgers van Brakel was Th. Revius, die zijn vader opvolgde. Die overleed na een
bezoekje aan zijn zieke zoon aan dezelfde ziekte waar deze aan leed. Revius jr.
overleefde de ziekte en werd de nieuwe predikant.
Na diens vertrek naar Holwerd werden twee predikanten beroepen en in hetzelfde jaar bevestigd, nl. Ds. M. Jorna en Ds. N. Schuiring. Er moest toen natuurlijk een pastorie bijkomen en aan een van de huizen was nog lang een plank in
de lijst tot een memorie te zien, waarop stond:
Joncker Jarich van Ockinga Ratt ordenaris in den Hove van Vriesland en Kerckfout tot Mackum, Ruurd Pieters, Kerckfout en Ontvanger tot Mackum, Matheus
Jorna, Pastoer te Mackum 1689.

Makkum kon lang dominees houden en soms konden twee collega's blijkbaar
goed met elkaar opschieten. Zo stonden Ds. Reen en Ds. Lemstra 35 jaar naast
elkaar. Eerstgenoemde diende de gemeente Makkum-van 1692-1731. Hij kwam er
als candidaat en ging in 1731 met emeritaat (overleden in 1738 te Huizum) en Ds.
Lemstra kwam ook als candidaat in 1696 en overleed te Makkum in 1742. Ds. H.
Muray hield het bijna 50 jaar vol (1755-1804).
Uit de 19de eeuw is niet veel bijzonders te vertellen. De meeste herders en leraars
bleven maar enkele jaren. Ds. Grundlehner (1877-1880) wordt genoemd om zijn
ijver en liefde voor het Christelijk onderwijs. Hij was ook voorzitter van het schoolbestuur. Makkum was als de meeste dorpen in Wonseradeel rechtzinnig en opmerkelijk is, dat een beschrijving van ruim een halve eeuw geleden dan ook
vermeldt, dat de kerk te Makkum goed bezocht wordt. De schrijver was vrijzinning
en dit viel hem dus op.

Uit het laatst van de vorige eeuw noem ik Ds. K. Straatsma en uit deze eeuw Dr.
G. Smit, die van 1904-1930 de gemeenten van Makkum en Cornwerd diende.
In 1910 verscheen een boekje over de Hervormde kerk. Daarin is de gedachtenisrede van Dr. Smit bij het 250-jarig bestaan van het kerkgebouw opgenomen.

Dr. G. Smit was predikant van Makkum / Cornwerd
van 1904-1930, tezamen met ds. P.C. IJsseling.
(archnr. 3213)
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