De Makkumer zeesluizen
enkele aanvullingen op eerdere publicaties

Zoals bekend waren er vroeger in Makkum twee zeesluizen, de Oldekloosterzijl en de Achlumerzijl, die beide door een zijlroede met de Makkumermeer verbonden waren en zorgden voor de afwatering van het
achterland. Vermoedde Obe Postma in ‘Makkum Sier en Sied’ nog een
aantal (2 à 3) steeds zuidelijker verplaatsingen van de noordelijkst gelegen Oldekloosterzijl, de ontdekking van de z.g. ‘Robleskaarten’ leerde
ons dat, de enige nog bestaande sluis, al in 1572 op de huidige plaats
lag. Alle eerdere speculaties over stichtingsjaar en locatie staan daardoor op losse schroeven.

O. Gielstra

De in 1994 na de restauratie geplaatste
herinneringssteen met het jaartal 1606
als bouwjaar klopt in ieder geval niet.
Sinds de Robleskaarten weten we dat
dit in ieder geval voor 1572 moet zijn.
Wat is dan wel het juiste jaartal? 1444
zoals wij stelden in Aldnijs 26 (artikel
over het Vallaat), misschien 1537 of
toch ? Naar aanleiding van een aantal
geschriften die wij nadien vonden volgt
hier een poging om het bouwjaar vast
te stellen. Met grote stelligheid kan men
aannemen dat de opgevoerde onderzoekers/publicisten nimmer de z.g. Robleskaarten onder ogen hebben gehad
(O. Postma in ”Sier en Sied”, maar ook
H.T. Obreen, schrijver van het boek
”Makkum en de westkust van Friesland”
hadden met deze kennis meer duidelijk
kunnen verschaffen. Beide boeken verschenen in 1965.

Kaart uit een van de Roblesatlassen uit 1572. Tegenover het eiland (huidige Noord- en Zuidwaard)
de schans, links daarvan de Achlumerzijl en rechts de Oldekloosterzijl. Rechts van de landtong
(huidige Voorstraat en Pruikmakershoek) de Rige, het oorspronkelijke beloop van de Groote Zijlroede.

Beeld van de restauratie van de voormalige
Oldekloosterzijl in 1994.

Oldekloosterzijl

Feit blijft dat de Oldekloosterzijl in ieder
geval één keer verplaats is. Ooit was
deze aan het einde van een toen nog

naturlijke waterloop gelegen. Dit was
de Groote Zijlroede en haar beloop
liep langs de huidige Markt en Plein
naar zee. Op de plaats van het latere
postkantoor (thans restaurant It
Posthûs) zijn bij latere verbouwingen
sporen van een sluis gevonden.
Nu is er een duidelijk verschil tussen
een afwateringssluis en een schutsluis.
De eerste kon enkel gebruikt worden als
het tij het toeliet, bij laagwater op zee
kon men binnenwater lozen. Bij een
schutsluis zijn de mogelijkheden voor
een vaartuig om van binnen naar
buiten te komen of andersom aanmerkelijk groter. Het duurde tot 1658 voordat
de
Oldekloosterzijl
van
schutdeuren werd voorzien. De eerste
Makkumer zijlen waren afwaterings-zi-
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jlen. Beiden waren in eigendom van
kloosters met groot landbezit, deze
lagen niet alleen rond Makkum maar
vooral verder landinwaarst. De afwatering van deze landerijen, tot ver boven
Bolsward gelegen, geschiedde via
Makkum in de Zuiderzee. Na de inpolderingen in de Middelzee, rond
1300, werden die belangen alleen nog
maar groter, immers Bolsward lag niet
meer rechtstreeks aan zee. De kloosters
hadden alle belang bij een gereguleerde waterafvoer en de stad Bolsward bij een goede vaarverbinding.
Voor een groot deel van Zuidwest Friesland zorgde de Makkumer zeesluis voor
de afvoer van overtollig binnenwater.
Zodat ook het Hof van Friesland grote
belangen had.
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W. Jaarsma, archiefchef van de provinciale griffie, schrijft in de
publicatie ”De Friesche zeeweringen” uitgegeven in 1933 het
volgende over de sluizen:

De noordelijkste sluis, de Oldekloosterzijl genoemd, was om-streeks 1444
(1) gebouwd door de abt Ulbodus
Tienstra van het Cistercienserklooster
Oldeklooster, in Wonseradeel, nabij
Bolsward gelegen. In 1537 (2) is de zijlroede door Olde-klooster verbeterd;
een vergroting van de sluis, welke
Bolsward in 1542 zeer wenste, vond
bezwaar bij het Hof van Friesland, wegens gevaar voor de provincie. (3)
De tweede zeesluis te Makkum werd
de Achlumerzijl of Conventszijl van
Achlum genoemd. Zij was ouder dan
de Oldekloosterzijl en eigendom van
het klooster Ludingakerk, bij Franeker,
dat in 1515 naar Achlum verplaatst is.
Beide sluizen werden in 1580, als
kloosterbezit, eigendom van de provincie. De grote of Oldekloosterzijl is in
1606 (4) op kosten van de provincie
vernieuwd. Bij een wijdte van 16 houtvoet is de sluis toen 2 à 3 voet dieper
gemaakt. De 20ste februari 1658 besloten de Staten schutdeuren in deze
zijl te doen aanbrengen. Zij machtigden voorts hunne Gedeputeerden aan
dit verlaat een behoorlijke tol te heffen,
of de zijl tot meesten dienst en profijt
van het land ”aan particulieren te verhandelen”.
In 1663 werd voldaan aan de wens
van de inwoners van Statumagebuurte, het aanzienlijkste gedeelte van
het dorp Makkum, die om een stenen
of open sluis met een wip- of valbrug
als die te Workum, in plaats van de
oude houten zijl, gevraagd hadden.
De provincie verleende een subsidie
van f. 12.000,— voor het werk, nadat
214 ingeztenen van genoemd gebuurte, bij acte van 15 september
1661, toegezegd hadden, het onderhoud van de nieuwe sluis op zich te
nemen.

In 1777 moest de sluis vernieuwd worden; het provinciaal bestuur, door de
onderhoudsplichtigen van Statuma-
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gebuurte om steun gevraagd, zegde
een subsidie van f 55.000,— toe, voor
vernieuwing en verwijding van de sluis
tot 26 voet, terwijl de houten bot (vloer)
door een stenen op een diepte van 7
voet vervangen zou worden. Het werk
kwam in 1779 gereed; tegelijk werd de
Achlumerzijl, welke nog bij de provincie in onderhoud en beheer was en
daarom de naam van Landschapszijl
droeg, gedempt. Laatstgenoemd waterstaatswerk was
in 1695 vernieuwd
en van steen gebouwd. Vóór dat
jaar was de sluis
herhaaldelijk tijdelijk gestopt, om het
gevaar van doorbraak te voorkomen, maar zij bleef
ten behoeve van
de afstroming in
stand. Na de verwijding van de
grote sluis achtte
men deze kleine voor de afwatering te
kunnen missen.
In het jaar 1818, toen nog een schuld
van f 16.000,— op de Makkumerzijl
rustte – de vernieuwing van 1779 had
een tekort opgeleverd van ruim
f 10.450,—, richtten de ingezetenen
van Makkum het verzoek tot de koning
om hen van het onderhoud te ontslaan. Deze poging had geen gunstig
gevolg, en de sluis is ten laste van het
dorp gebleven. Na de opheffing van
de afzonderlijke dorpshuishoudingen
in Wonseradeel, is de sluis met ingang
van 1 januari 1878 ten laste van de gehele gemeente gekomen.
Na de grote vernieuwing van de Makkumerzijl in 1779 hebben geen
ingrijpende veranderingen meer
plaats gehad. Sedert 1890 verleende
de provincie herhaaldelijk subsidies
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van de helft van de kosten voor vernieuwing van de buiten- en binnenvloeddeuren en de ebdeuren in de
sluis.
Hiervoor aan de gemeente uitgekeerd
1890:
f 786,00
1901:
f 1069,50
1904:
f. 778,50
1909:
f 734,56
1920:
f 2249,—
In totaal dus
f 5617,50
Bovendien werd in de winterzitting der
Staten van 1924 een subsidie van 50%

Herstelwerk aan de sluis in 1904 door timmerbaas Sytze Attema (rechts) en zijn personeel.

toegestaan voor vernieuwing van de
draaibrug over de sluis, welke subsidie heeft bedragen f 8438,71.
Het stukje dijk. lang 19,50 meter, met
paalwerk en stenen voeting, ter
plaatse waar de Achlumerzijl gelegen
heeft, was tot 1819 bij het Rijk in onderhoud en beheer, daarna tot 1 augustus
1876 bij de provincie, toen het weer bij
het Rijk kwam. In 1881 ging het krachtens overeenkomst in onderhoud over
naar aan het waterschap Wonseradeels Zuider Zeedijken.

Uit de Friesche Zeeweringen van 1825 tot 1925 /
W. Jaarsma, chef van het bureau archief der Provinciale griffie van Friesland. Uitgegeven door het
Provinciaal Bestuur van Friesland in 1933

Detail van de bouwtekening uit 1878

Noten

(1) 1444: Oldekloosterzijl gebouwd.

Ook Obreen (Makkum en de westkust
van Friesland - 1965) noemt het jaartal
1444 als bouwjaar voor de sluis. Hij
denkt dan echter aan de iets noordelijker gelegen zeesluis aan het einde van
de Rige. Dit klopt echter niet want in de
kloosterboeken van Bloemkamp (=Oldeklooster) is al in 1280 sprake van reparatiewerk aan de ‘Maccumer-zijl’ en
in 1314 van werkzaamheden aan de
sluis aan het eind van de Rige.
De auteurs van het begeleidende
boekje bij de Roblesatlassen (1998)
stellen dat de huidige sluis in 1446 gebouwd is. In de boeken van Bloemkamp staat geschreven: ‘dat door abt
Ulbodus II (=Ulbodus Tienstra - abt van
1439 tot zijn dood in 1459) ‘ook is gemaakt met grote kosten een sluis of spui
te Makkum’. Het tijdsverschil van twee
jaar is te verklaren. Het moet een omvangrijk werk geweest zijn. De Zijlroede
diende over een groot beloop verlegd
te worden.
(2) 1537 Verbetering van de zijl.

In een beschrijving van het dorp Wons
komt de volgende passage voor:
Wons, klein dorp niet ver van Makkum,
gaf den naam aan de heele Grietenij,
omdat hier - zoo men wil - in ouden tijden het Recht ”onder den blauwen
hemel” werd gehouden, n.l. op het
”Wonserweerstal”. Een belangijke
plaats dus vanouds. Twee kloosters,
Oude- en Oege-klooster, hadden hier
macht en bezitting. ‘t Eerste was zoo
groot, dat in 1537, toen de Makkumerzijl
gebouwd werd, de boter van 54 koeien
niet voldoende was voor hen allen. De
keldermeester moest nog 12 tonnen
boter bijkoopen gedurende dit werk.

(3) 1542: Helaas meldt Jaarsma niet
wat met dit gevaar bedoeld wordt. Mogelijk heeft dit met de schutsluisfunctie
te maken. Iets wat voor Bolsward meer
prioriteit had dan voor de kloosters. Het
bleef een deels houten en lemen afwateringssluis. Wellicht vreesde het Friese
Hof bij vergroting van de zeesluis een
hogere kans op doorbraak, met alle gevolgen vandien voor het achterland.
(4) 1606. Nu we weten dat de sluis ook
in 1572 al op de huidige plaats lag, kan
dit zeker niet het bouwjaar zijn. Er blijven dus twee jaartallen over: 1444 of
1537.

Merktekens bij de Makkumer zeesluis (2)

In Aldnijs 28 (jan. 2001) schreven we
over de ingekerfde jaartallen in de
grootste hoeksteen van de noordelijke
klip van de sluis. De bovenste, de ramp
van 1825 is ruim beschreven, al wil ik u
de beschrijving van Jaarsma niet onthouden.
De winter van 1824 op 1825 had weinig
vorst, maar veel regen gebracht. De 15e
november en de 17e december 1824
woedden hevige noordwester stormen
die gepaard gingen met hoge vloeden,
waardoor de zeedijken veel geleden
hadden. Het water in zowel de Noordals de Zuiderzee had daardoor een
hoge stand gekregen.

1825

Dinsdag 1 februari 1825 was een
zachte, zelfs zoele dag, met een koelte
uit het zuidwesten. Woensdag daarna
echter was de zee reeds zeer verbolgen
en liep de wind met vlagen het kompas
rond. De volgende dagen, 3, 4 en 5 Februari werd het noodweer. De wind was
naar den voor onze kusten gevaarlijke
hoek, het noordwesten geloopen en
nam voortdurend in kracht toe. De
avondvloed van 3 Februari was de
eerste na volle maan, het was dus de
periode van springtij. Al deze oorzaken
werkten samen om het zeewater op te
voeren tot een hoogte als niet gekend
werd (1) en een watermassa, drie dagen
lang
voortgezweept
door
een
stormwind, vergezeld van hagel- en onweersbuien, teisterde de paalwerken,
vernielde op verschillende plaatsen de
aarden dijken of stroomde er over heen,
de provincie binnen.
(1) Te Harlingen noteerde men op 4 febr. 2,40
meter boven volzee! Makkum: 2,36, Workum:
2,63, Hindeloopen: 2,61, Stavoren: 2,27 en te
Lemmer: 3,08, allen boven volzee. Cijfers die
niet bij de zware stormvloed in 1776 en ook niet
bij latere vloeden nà 1825 zijn overtroffen.

1862-63

Over het onderste merkteken, 1862-63
kon ik toen geen verdere verklaring
geven.
In de loop van de morgen van 19 december 1862 brak een hevige noordwester
storm
los,
die
aldoor
aanwakkerde. De volgende dag kon
men zelfs van orkaankracht spreken,
die pas de 21ste december weer enigszins tot bedaren kwam. Doordat de
storm samenviel met een zeer hoge
vloed was er overal sprake van paniek.
De Leeuwarder Courant van 23 december 1862 bericht het volgende:
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”Nadat den 20sten gedurende den dag
reeds bij herhaling van Lemmer berigten omtrent den steeds klimmenden
vloed waren ingekomen, werd ’s nachts
ten 1 uur bij den heer Commissaris des
Konings een telegram van daar ontvangen, dat het water kort te voren tot 2,45
el boven volzee gestegen en nog steeds
wassende was, dat het kleine vuur en
een gedeelte van het westerhavenhoofd
waren weggeslagen en een hulpvuur
was opgericht, tengevolge waarvan
Z.H.E.G., vergezeld van den heer hoofdingenieur van den waterstaat, ten 3 ure
naar Lemmer vetrok. Gelukkig echter
bedaarde de storm inmiddels, en was
bij aankomst te Lemmer het gevaar nagenoeg geweken, dat echter in den loop
van den voorgaanden dag zeer dreigend was geweest. In de laag gelegen
gedeelten van de plaats stond het water
reeds vrij hoog en hadden de bewoners
van de huizen aldaar zich genoodzaakt
gezien, hunne voornaamste bezittingen
op de zolders te bergen. Hier en daar
waren ook de straten afgesloten geworden, ten einde zoo noodig het water te
kunnen keeren. Te Stavoren was het gevaar niet minder groot en vreesde men
reeds voor doorbraak der zeedijken”.

Nauwelijks waren de voorbereidingen
voor herstel getroffen, toen in de namiddag van de 26ste december opnieuw
een storm uit het noordwesten kwam
opzetten. Met toenemende kracht hield
deze aan tot de volgende dag maar
richtte geen grote schade aan. Met man
en macht werd gewerkt aan het herstel
van de dijken, maar dit werk was nog
niet gereed toen in de avond van 19 januari 1863 de volgende noordwester
storm opstak. In duur en kracht deed
deze niet onder voor de vorige twee en
daarom werd deze nieuwe storm niet
zonder vrees afgewacht. Het provisorische herstelwerk hield echter stand. De
opeenvolgende stormen vormden echter wel de aanleiding om het gehele
dijkstelsel drastisch te herzien. Daarover een volgende keer meer.
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