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1 Inleiding

But chiefly the seashore has been the point of departure, to knowledge, as to commerce. The 

most advanced nations are always those who navigate the most. The power which the sea 

requires in the sailor makes a man of him very fast, and the change of shores and population 

clears his head of much nonsense of his wigwam. 

 Ralph Waldo Emerson in Society and Solitude; Civilization.1

De geschiedenis van economische kansen is weinig onderzocht. Een historische analyse van 

mogelijkheden die zich aan mensen voordeden, kent conceptuele en methodische proble-

men. Immers, de onderzoeker kan uit de bronnen te weten komen wat er is gebeurd, maar 

blijft meestal onwetend over wat mensen meenden wat mogelijk was. Wat mensen probeer-

den, overwogen en wensten, wordt een enkele maal toevertrouwd aan een brief of dagboek en 

blijft dan verbonden met een individuele casus. Percepties van kansen, initiatieven van acto-

ren en de mogelijkheden die omstandigheden boden of beperkten, zijn echter wel bouwstenen 

van maatschappelijke verandering. Deze studie gaat over concrete en veranderende kansen 

van mensen in een Fries dorp in de zeventiende en achttiende eeuw. Het dorp Makkum is een 

voorbeeld van een Fries dorp waar zich in deze periode naast landbouw andere economische 

activiteiten ontplooiden, zoals handel, nijverheid en scheepvaart. Sommige schippers uit het 

dorp grepen deze mogelijkheden aan en voeren ver weg van huis, zelfs tot in de Oostzee, door 

de Sont tussen Denemarken en Zweden, of naar het zuiden, tot in de Golf van Biskaje. De Sont-

vaart is een van de best gedocumenteerde premoderne vaarten ter wereld en biedt daardoor 

veel mogelijkheden voor onderzoek, zeker indien deze documentatie kan worden verrijkt met 

bronnen van elders, uit kantoren in andere havens, met financiële of juridische aantekeningen 

en soms met notities van persoonlijke aard. Op het niveau van een dorp, zoals Makkum, kun-

nen gegevens over collectieve en individuele keuzes en veranderende lokale omstandigheden 

tezamen worden bestudeerd. De combinatie hiervan geeft inzicht in de wijze waarop econo-

mische kansen ontstonden in deze gemeenschap,2 in dit plaatsje – ook kansen verbonden met 

de scheepvaart. De systematische registratie van de Sontvaart vormt hierbij de ruggengraat. De 

lange periode van registratie maakt het mogelijk onderzoek te doen naar de opkomst van de 

Friese schipperij tussen 1550 en 1800. 

1 R.W.O. Emerson, The complete works. Volume VII Society and Solitude (Boston 1904).

2 Onder gemeenschap of schippersgemeenschap wordt in dit proefschrift verstaan: een samenleving in een bepaalde 

plaats waar mensen in elkaars omgeving woonden, samen in dezelfde beroepsgroep werkten, er genealogische verban-

den tussen verschillende mensen waren en er vormen van onderlinge solidariteit bestonden zoals bijvoorbeeld een 

schipperscompact. Dit betekende uiteraard niet dat er geen onderlinge concurrentie bestond. Schippers waren indivi-

duen die zich op een relatief vrije markt beweegden. 
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1 Inleiding  13

Deze studie maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘The ascent of the Frisians. The Dutch 

commercial system and the market for maritime transport, 1550-1800’, een door NWO gesubsi-

dieerd project.3 Dit onderzoeksproject bestond uit drie deelprojecten. Werner Scheltjens heeft 

als postdoc een breed internationaal kader geschetst waarbinnen de Friese schippersgemeen-

schap zich heeft ontwikkeld. Simone Steenbeek heeft dit voor een aantal Friese plaatsen verder 

uitgewerkt. In deze studie zullen de door Scheltjens en Steenbeek geschetste ontwikkelingen 

verder worden getoetst aan de hand van een micro-studie naar de schippers uit de plaats Mak-

kum. Daarbinnen zal getracht worden verklaringen te vinden voor het ontstaan van de nieu-

we bedrijvigheid in Friesland en te onderzoeken wat voor mogelijkheden dit de inwoners van 

Makkum bood en met wat voor gevolgen voor de lokale samenleving zij hieraan deelnamen. 

De belangrijkste vraag van deze studie is hoe de schippersgemeenschap in Makkum zich gedu-

rende de vroegmoderne periode ontwikkelde en hoe dat is te verklaren. Het antwoord op deze 

vraag ligt naast de lokale factoren in bredere ontwikkelingen binnen het internationale han-

delsstelsel en de Nederlandse Republiek. 

Tegenwoordig is Makkum een dorp in Friesland met ongeveer 3.500 inwoners, gelegen aan 

het IJsselmeer, ongeveer tien kilometer ten zuiden van de Afsluitdijk. De plaatselijke economie 

is gericht op dienstverlening en watertoerisme. Ook zijn er nog sporen van de oude nijverheid 

te vinden. Zo is de Koninklijke Tichelaar aardewerkfabriek (opgericht in 1640) nog steeds in be-

drijf. Daarnaast kent Makkum een scheepswerf voor grote luxe jachten.4 

In de achttiende eeuw was Makkum met circa 2.700 inwoners voor de toenmalige Friese be-

grippen een groot dorp, een zogenaamde vlek of een dorp met stedelijke allure. Het had niet al-

leen een open verbinding met de Zuiderzee maar stond ook in verbinding met het ingenieuze 

stelsel van Friese binnenwateren en trekvaarten, waardoor zeker zes van de elf steden binnen 

één dag konden worden bereikt. Door deze uitstekende waterverbindingen waren zowel Hol-

land, Noord-Duitsland en het Oostzeegebied, voor internationale koopwaar, als het Friese ach-

terland, voor de aanvoer van klei en turf, zeer goed bereikbaar. Dit bood mogelijkheden voor 

verschillende ondernemers. De belangrijkste vorm van nijverheid in het dorp waren de kalk-

ovens waarin de door zogenaamde schillers of schelpenvissers verzamelde schelpen tot bouw-

materiaal werden verwerkt. Daarnaast bestonden er verschillende baksteen- en aardewerk-

fabrieken. De klei die daar gebruikt werd, werd voornamelijk gewonnen in de kleistreek rond 

het Makkumermeer. Naast de baksteen-, aardewerk- en kalkfabrieken waren er in het dorp een 

oliemolen, een korenmolen, houtmolens, scheepswerven, zeilmakerijen, een glasblazerij, een 

touwslagerij en een papiermolen.5

Naast deze activiteiten in de nijverheid was de zeescheepvaart sterk ontwikkeld. Er waren 

3 Het betreft het NWO-project met als nummer 360-53-110: ‘The ascent of the Frisians. The Dutch commercial system 

and the market for maritime transport, 1550-1800’. Andere publicaties uit dit onderzoek zijn onder meer: S. Steenbeek, 

Schipperen in Friesland. De ontwikkeling van maritieme schippersgemeenschappen in Friesland in de vroegmoderne tijd 

(dissertatie Groningen 2017) en W.Y.F. Scheltjens, Dutch deltas. Emergence, functions and structure of the Low Countries’ 

maritime transport system, ca. 1300-1850 (Leiden 2015), 110-129. Voor informatie over de Sonttolregisters en de Sont-

tolregistersdatabase zie: www.soundtoll.nl. 

4 P.J. Tichelaar, Fries Aardewerk Tichelaar Makkam 1700-1876 (Leiden 2004) en www.tichelaar.nl/.

5 O. Postma, ‘Fan boeredoarp ta flek’, in: K. de Vries (ed.), Makkum Sier en sied fan Wunseradiel (Bolward 1965), 18-33.
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14  1 Inleiding

heel wat Makkumers actief als koopvaardijschipper. Het aantal schippers afkomstig uit Mak-

kum welke door de Sont voeren, liep tot ongeveer 1780 steeds verder op.6 Ook na 1780 zeilden 

nog Makkumer schippers door de Sont, al werden hun werkzaamheden tijdens de Vierde En-

gelse Oorlog en gedurende de Franse Tijd wel ernstig bemoeilijkt. Het belang van de vrachtvaart 

is ook uit de beroepstelling op te maken. Uit de belangrijkste bron over beroepen in Friesland 

in de achttiende eeuw, de Quotisatie van 1749, blijkt dat in dat jaar 39 procent van de gezins-

hoofden in Makkum werkzaam was in de scheepvaart.7 De meesten van de rijkste tien procent 

inwoners waren op dat moment zonder beroep (32,9 procent), koopman (16,4 procent), schip-

per/stuurman (12,3 procent), kalkbrander (6,8 procent) en landbouwer (5,5 procent).8 Naast de 

lokale factoren speelden ontwikkelingen in de Republiek en het internationale handelsstelsel 

een belangrijke rol in de ontwikkeling van de schippersgemeenschap in Makkum. 

Door de explosieve groei van de handel van de Republiek na 1590 werd de Republiek de 

welvarendste staat in Europa en een van de belangrijkste economieën ter wereld.9 Het econo-

misch overwicht van de Republiek kwam voornamelijk voort uit de internationale functie van 

de stad Amsterdam. Deze stad diende als een markt voor de uitwisseling van goederen tus-

sen Noord- en Zuid-Europa en tussen Europa en de rest van de wereld. Kwaliteitsgoederen 

en producten in bulk aangevoerd uit alle delen van de wereld kwamen in deze stad samen en 

werden hier verhandeld en verscheept. Amsterdam diende niet alleen als overslagplaats van 

deze producten, maar ontwikkelde zich ook tot het belangrijkste financiële centrum en infor-

matiepunt van Europa. De Republiek beschikte over een indrukwekkende koopvaardijvloot 

die de goederen transporteerde. De overmacht van de Republiek in de wereldhandel duurde 

ongeveer 150 jaar. Het dynamische proces waarin de Republiek in de vroegmoderne periode 

de scheepvaart, de handel en later ook de financiële wereld ging beheersen, is uitvoerig bestu-

deerd door tal van historici. De aandacht van economisch-historici is daarbij in de laatste drie 

decennia steeds meer uitgegaan naar de achterliggende factoren als de landbouw, de arbeids-

markt en de demografische ontwikkelingen. Uit de desbetreffende discussie is voortgekomen 

dat de ontwikkelingen in het Nederlandse handelsstelsel alleen verklaard kunnen worden als 

zij in een bredere en diepere context worden geplaatst – breder in de internationale context en 

dieper in de regionale achtergrond.10 

De opkomst van de Nederlandse scheepvaart is te verklaren uit twee belangrijke factoren. 

Allereerst waren Nederlandse scheepsbouwers vanaf de vijftiende eeuw in staat om de sche-

pen steeds verder te verbeteren en efficiënter te maken.11 Een belangrijk hulpmiddel daarbij 

was de bescherming van de scheepvaart door de overheid, die sterk gericht was op het open 

6  C. Trompetter, Één grote familie: doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850 (Hilversum 2007), 268-

269.

7  J. Faber, Drie eeuwen Friesland, economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 (Leeuwarden 1973), 443. 

8  Trompetter, Één grote familie, 284-287.

9  Volgens Maddison was de Republiek tot circa 1800 de grootste economie, gemeten naar GDP p/c. Zie A. Maddison, 

Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Essays in Macro-Economic History (Oxford 2007).

10  J.I. Israel, The Dutch Republic, its rise, greatness, and fall 1497-1806 (Oxford 1995), 307, 310-311 en 313.

11  J.L. van Zanden en M. van Tielhof, ‘Roots of growth in and productivity change in Dutch shipping industry 1500-

1800’, in: Explorations in Economic History 46 (2009), 389-403, aldaar 389-394. 

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   149789087048877.pinn.Koopmans.indb   14 14-09-20   10:1314-09-20   10:13



1 Inleiding  15

houden van de handelsroutes richting Duitsland, Denemarken en de Oostzee. Door middel 

van diplomatie en handelsverdragen, maar daarnaast ook konvooien van de Admiraliteit was 

het niet langer nodig de koopvaardijschepen te bewapenen. Hierdoor konden veel ruimte, 

mankracht en kosten bespaard worden waardoor de Nederlandse schepen konden uitgroei-

en tot de meest efficiënte en daarmee ook de goedkoopste vrachtschepen ter wereld. De an-

dere belangrijke factor was de geografische ligging van de Republiek. In het Europese handels-

netwerk lagen de Nederlanden precies tussen het gebied met veel export van bulkgoederen 

als hout en graan rond de Oostzee en het gebied van import van deze bulkgoederen en export 

van luxegoederen als wijn, zout en zuidvruchten in Frankrijk en rond de Middellandse Zee. 

Dit werd nog aangevuld door de invoer van koloniale goederen door de VOC en de WIC, zo-

als suiker en specerijen. Nederlandse schippers konden in een seizoen vele reizen maken tus-

sen Noord- en Zuid-Europa en daarnaast werden vele producten vanuit deze plaatsen in Am-

sterdam overgeslagen. Door de zogenaamde ‘voorbijlandvaart’, waarbij de Republiek zelf niet 

werd aangedaan, kon het varen in ballast tot een minimum worden beperkt. 

In de zeventiende en achttiende eeuw groeiden handel en scheepvaart steeds verder uit el-

kaar. Het bezit van het schip en de activiteiten aan boord kwamen steeds verder af te staan van 

het kopen en verkopen van goederen. Het gevolg was dat de schipper-koopman van de zes-

tiende eeuw steeds meer terrein verloor aan schippers die uitsluitend goederen in opdracht 

van anderen vervoerden. Kooplieden uit grote steden als Amsterdam hadden behoefte aan 

maritiem transport terwijl schippers in dorpen en kleine steden in Holland, Friesland, Zeeland 

en van de Waddeneilanden hen hiervan voorzagen. Veranderingen binnen de Nederland-

se handel en in de regionale economieën leidden tot wijzigingen van vraag en aanbod op de 

markt van maritiem transport. Daarmee veranderden ook de belangrijkste woonplaatsen van 

de schippers. Zo is het een interessant historiografisch gegeven dat in de loop van de zeven-

tiende eeuw de ligging van woonplaatsen van schippers van west naar oost begon te verschui-

ven. Globaal verschoof die gedurende de zeventiende en achttiende eeuw van Amsterdam-

Waterland naar het Noorderkwartier in Noord-Holland, naar Friesland en de Waddeneilanden 

en uiteindelijk naar Groningen en Noord-Duitsland.12 Hoewel dit een bekend gegeven is, is er 

nog weinig onderzoek gedaan naar de achtergronden van dit proces. Zo is er naast een klein 

aantal microgeschiedenissen bijna geen historiografische discussie over wie de schippers wa-

ren, waar zij vandaan kwamen en hoe zij hun activiteiten organiseerden. Informatie over trans-

portnetwerken, het gedrag van individuele schippers, specialisatie en aanpassingsvermogen 

van deze mensen is gefragmenteerd beschikbaar. Gegevens hierover zijn vaak gebaseerd op 

12  J.Th. Lindblad en P. de Buck, ‘Shipmasters in the shipping between Amsterdam and the Baltic 1722-1780’, in: W.J. 

Wieringa (ed.), The interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400-1800: papers presented at the 

3rd international conference of the ‘Association internationale d’Histoire des mers Nordiques de l’Europe’, Utrecht, August 

30th September 3th (Leiden 1983), 133-152, P.A. Boon, Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland c. 

1680-1720 (Den Haag 1996), 82, 184-185; J. de Vries and A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van 

economische groei (Amsterdam 1995), 568, 572; A. van der Woude, Het Noorderkwartier: Een regionaal hstorisch onder-

zoek in de demografische en economische geschiedenis van Westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin 

van de negentiende eeuw (Wageningen 1972), 379, 385; P.C. van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot: omstreeks 

1700 (Amsterdam 1987), 40. 

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   159789087048877.pinn.Koopmans.indb   15 14-09-20   10:1314-09-20   10:13



16  1 Inleiding

aannames over handelspatronen in plaats van op kennis over maritiem transport als op zich-

zelf staande activiteit. Deze studie heeft het doel om op basis van empirisch materiaal de ont-

wikkeling van zeetransport als zelfstandige economische activiteit te onderzoeken. Het was 

W. Scheltjens die hiertoe een oproep deed en dit in zijn onderzoek naar schippers in de Lage 

Landen verder heeft uitgewerkt.13 Het onderzoek naar zeetransport als een zelfstandige econo-

mische activiteit is een belangrijk oogmerk van het project ‘The ascent of the Frisians’, waarin 

deze studie als proefschrift werd voorbereid. 

Een gevolg van de scheiding van handel en scheepvaart was dat Friese schippers een steeds 

belangrijkere rol begonnen te spelen in de Oostzeevaart. Het aantal Friese schippers binnen 

het totale aantal schippers nam over een periode van driehonderd jaar steeds toe. In de tweede 

helft van de achttiende eeuw was ongeveer de helft van het aantal Nederlandse schippers van 

Friese afkomst. Ook binnen Friesland waren er veranderingen in de herkomst van de schip-

pers. Na 1650 nam het aantal schippers afkomstig uit Stavoren, Molkwerum en Warns af tot 

verwaarloosbare aantallen in de achttiende eeuw. Ook het aantal doorvaarten van schippers 

uit Harlingen nam in de zeventiende eeuw af en bleef dat doen in de achttiende eeuw. Aan de 

andere kant was het precies in de tweede helft van de zeventiende eeuw dat schippers uit Hin-

deloopen en Ameland het steeds beter gingen doen. Echter, in de achttiende eeuw, vooral na 

1740, nam hun aantal absoluut en relatief af. Andere plaatsen kwamen toen op, zoals Workum, 

Woudsend, Makkum, Dokkum, Lemmer en Heerenveen.14 Steenbeek concludeert op basis van 

haar onderzoek naar Friese schippers dat de vlekken aan het begin van de achttiende eeuw 

opkwamen op de transportmarkt doordat zij door de late aansluiting op deze markt geen last 

hadden van buitenlandse protectionistische maatregelen en onrust als gevolg van oorlogen 

gedurende de zeventiende eeuw. Er waren in deze plaatsen schippers en kapitaal beschikbaar 

en toen het aanbod uit Holland afnam, waren zij een geschikte partij voor vervoer. In Friesland 

ontstonden de schippersgemeenschappen in vele aan het water gelegen plaatsen. Een lokaal 

overschot aan arbeidskrachten als gevolg van bevolkingsgroei en specialisatie in de landbouw 

en de toegenomen vraag naar transport voor regionaal geproduceerde goederen lagen hier-

aan ten grondslag. Steenbeek suggereert daarbij ook dat de loonkosten van Friese schippers 

lager waren dan die in Holland, maar weet dit buiten aannames uit bestaande literatuur niet 

hard te maken. Naast de vlekken bespreekt zij de stad Harlingen waar schippers mede door 

de eigen koophandel vanuit deze stad lange tijd actief konden blijven. Dit gold in mindere 

mate ook voor schippers uit Workum. De Hindelooper schippers waren van oudsher gericht 

op vervoer voor anderen ondermeer in Holland. Daarnaast waren zij sterk gespecialiseerd in 

de houtvaart.15

Voor het succes van de Friese handelsvaart in de zeventiende en achttiende eeuw zijn ook 

door andere historici verklaringen gegeven. Een verklaring die bij veel historici in allerlei ver-

13  W.F.Y. Scheltjens, De invloed van ruimtelijke verandering op operationele strategieën in de vroeg-moderne Neder-

landse scheepsvaart: een case-study over de Nederlandse scheepvaart in de Finse golf en op Archangel (Groningen 2009), 

207-228.

14  J.A. Faber, ‘Friesland and the Baltic trade’, in: W.G. Heeres e.a. (eds.), From Dunkirk to Danzig: Shipping and trade in 

the North Sea and the Baltic, 1350-1850 (Hilversum 1988), 13-21. 

15  Steenbeek, Schipperen in Friesland, 178. 
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1 Inleiding  17

schillende vormen terugkomt is het fenomeen van de zogenaamde boer/schipper. Zo heeft 

Slicher van Bath gewezen op het arbeidsoverschot dat door het arbeidsextensieve boerenbe-

drijf in West-Friesland ontstond. Nevenarbeid bijvoorbeeld in de vrachtvaart werd daardoor 

gewoon.16 Lucassen, Van Zanden en ook De Vries en Van der Woude noemen het verdwijnen 

van de niet-maritieme nevenberoepen in een latere fase als een van de mogelijke verklaringen 

voor het instorten van de vrachtvaart in West-Friesland.17 Doordat de niet-maritieme neven-

beroepen minder belangrijk werden en in sommige gevallen zelfs geheel verdwenen, konden 

deze werkzaamheden niet meer met zeevarende beroepen worden gecombineerd waardoor er 

in de loop van de zeventiende eeuw ook geen goedkope arbeidskrachten meer bestonden om 

in te zetten in de zeevaart. In Friesland zou het combineren van vrachtvaart met andere beroe-

pen nog langer mogelijk zijn geweest. Zo wijst Lesger erop dat in de achttiende eeuw in Fries-

land de vrachtvaart een nevenberoep van de landbouw was.18 Faber had hierover een ander 

standpunt. Hij schrijft onder meer dat juist de zeevarende beroepen in de belastingquotisatie 

van 1749 in Friesland vrijwel nooit in combinatie met wat voor beroep dan ook werden opgege-

ven. Volgens hem moet het beeld van de Friese zeevarende boer dan ook naar het rijk der fabe-

len worden gewezen.19 De enige nuancering daarop is dat Postma heeft aangetoond dat in Hin-

deloopen veel personen, die van de scheepvaart hun beroep maakten, eigenaar van enig land 

bij de stad waren. Het is echter niet zo, dat de zeelieden daarop zelf landbouw bedreven. Hoog-

stens deden dat hun vrouwen, kinderen en oudere familieleden. In veel gevallen was het land 

verpacht en betekende het voor de zeelieden dus uitsluitend een vorm van geldbelegging.20 

Het argument van de combinatie van boer en schipper als verklaring voor de opkomst van 

de Friese vrachtvaart ligt dus niet echt voor de hand. Een andere mogelijke en wellicht plausi-

belere verklaring komt van Boon. Hij noemt het opdrogen van kapitaal en de afname van in-

vesteringsbereidheid in West-Friesland ten gevolge van oorlogen en kapingen als een mogelij-

ke reden voor de afname van de West-Friese vaart. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) 

en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werden de Hoornse handelsvloot en de haringvloot 

uit Enkhuizen stevig getroffen door Franse kaapvaart en oorlogshandelingen. De Hoornse 

handelsvloot raakte naar schatting al in de eerste jaren van de eerstgenoemde oorlog een der-

de van haar schepen kwijt. In gewone jaren konden de risico’s van de kaapvaart door Duin-

kerkse en Noord-Afrikaanse kapers opgevangen worden door elders behaalde winsten. Nu de 

Fransen in de verschillende conflicten systematisch probeerden de Nederlandse handelsvaart 

te treffen, werd dit een stuk moeilijker. Door vijandige handelingen ging een groot deel van de 

handelsvloot van Hoorn verloren en zeker tien bepalende financiers van de Hoornse handels-

16  B.H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850) (Utrecht 1987).

17  Lucassen, J., ‘Zeevarenden’ in: L.M. Akveld, S. Hart en W.J. van Hoboken (eds.), Maritieme geschiedenis der Neder-

landen II, Zeventiende eeuw, van 1585 tot ca. 1680 (Bussum 1977), 126-158; J.L. Van Zanden, ‘De Friese economie’, in: It 

Beaken (Leeuwarden 1992), 9- 10; J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815, 730. 

18  C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Hil-

versum 1990), 171

19  Faber, Drie eeuwen Friesland, 114.

20  O. Postma, De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen 

(Leeuwarden 1934), 35-36.
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18  1 Inleiding

vaart gingen failliet. Dit had niet alleen een direct effect, doordat er schepen en kapitaal ver-

loren gingen, maar ook een indirect effect, doordat vermogende mensen niet langer bereid 

waren in schepen of handelsvaart te investeren. Met ander woorden: het kapitaal droogde op. 

Doordat schepen vaak door leden van een relatief klein netwerk van mensen werden gefinan-

cierd, werd de smalle basis van financiers nog smaller. De Grote Noordse Oorlog (1700 en 1721), 

waarin moeilijk naar de Oostzee kon worden gevaren, zal deze problemen nog verergerd heb-

ben. Boon geeft deze verklaring als één van de mogelijke verklaringen voor het wegvallen van 

de vrachtvaart in West-Friesland.21 Hij heeft deze jammer genoeg niet tot in detail onderzocht. 

Maar het lijkt erop dat de Friese vrachtvaart ruim een eeuw later precies hetzelfde lot heeft on-

dergaan. De Friese schippers en financiers werden toen getroffen door meerdere conflicten, 

zoals de voor de Republiek rampzalig verlopen Vierde Engelse Oorlog (1780 en 1784) en con-

flicten met het Verenigd Koninkrijk in de Franse periode (1795-1815). Deze mogelijkheid zal in 

deze studie dan ook zeker nader worden onderzocht.

Een andere mogelijke verklaring van de opkomst en ondergang van de Friese vrachtvaart 

wordt geleverd door Scheltjens. Hij wijst erop dat het heel goed mogelijk is dat de Friese vracht-

vaart voortgekomen is uit de behoefte aan vraag naar transport vanuit de eigen regio. In Fries-

land valt daarbij bijvoorbeeld te denken aan het vervoer van landbouwproducten, turf, kalk, 

baksteen, dakpannen en aardewerk. Scheltjens onderscheidt daarbij drie verschillende net-

werken: het regionale netwerk, waarbinnen schippers producten vervoerden naar een regio-

naal centrum, het nationale netwerk, waarin schippers producten vervoerden naar een grote 

handelsplaats, en het internationale netwerk, waarin schippers producten van de ene grote 

handelsplaats naar de andere vervoerden. Het idee daarbij is dat schippers zich ontwikkelden. 

Friese schippers brachten bijvoorbeeld in het nationale netwerk producten naar Amsterdam. 

Daar kwamen zij in contact met kooplieden die hen vroegen producten van Amsterdam naar 

andere plaatsen in Europa te vervoeren. In eerste instantie zorgde dit voor een opgaande lijn. 

Friese schippers wisten zich gedurende de zeventiende en achttiende eeuw geleidelijk van re-

gionale schippers op te werken tot internationale schippers. Dat zou een goede verklaring zijn 

voor de dominante rol die Friese schippers in de achttiende eeuw in de Europese vrachtvaart 

en de Sontvaart hebben gespeeld. Het biedt ook een mogelijke verklaring voor de neergang van 

de Friese vrachtvaart. Friese schippers waren erg gericht op Amsterdam. Toen deze stad haar 

dominantie in de Europese handel aan het eind van de achttiende eeuw verloor, raakten de 

Friese schippers ook hun contact met de internationale handel kwijt. Scheltjens wijst daarbij 

ook op het verklaringsprincipe van pad-afhankelijkheid. Schippers hielden lang vast aan be-

paalde routes en/of het vervoeren van bepaalde producten. In een periode van voorspoed had 

dat allerlei voordelen. In een periode waarin de markt veranderde en bepaalde routes of pro-

ducten minder belangrijk werden, was dit echter een groot nadeel (negative lock in). Schippers 

bleven daarbij, ingesloten, aan oude routes of producten vasthouden en prijsden zich daar-

door min of meer uit de markt.22

21  P.A. Boon, Bouwers van de zee, 217. 

22  W.F.Y. Scheltjens, Dutch deltas. Emergence, functions and structure of the Low Countries’ maritime transport system, 

ca. 1300-1850 (Leiden 2015), 110-129.
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Voor de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende regionale, nati-

onale en internationale bronnen. De meeste informatie is beschikbaar over de Oostzeevaart, 

doordat de Sonttolregisters bewaard zijn gebleven. Dit zijn de registers van de tol die de Deen-

se koningen van de vijftiende eeuw tot 1857 inden op schepen die de Sont bij Helsingor pas-

seerden. Het eerste jaar waarvan deze registers bewaard zijn gebleven is 1497, maar pas vanaf 

1574 kunnen de bewaarde registers als compleet worden beschouwd.23 Als een schip Helsingor 

passeerde, werd van de kapitein verwacht dat hij aangifte deed van de goederen die hij aan 

boord had. Hij moest daarvoor naar het tolkantoor waar hij inzage moest geven in de papie-

ren betreffende de lading en het schip. De registers bevatten de volgende soorten informatie: 

de datum waarop het schip in Helsingor arriveerde, de vertrekhaven en sinds 1669 de bestem-

ming van het schip, de naam en de woonplaats van de schipper en uiteraard de goederen aan 

boord van het schip met daarbij de aanduiding van de te betalen som tolgelden. De waar-

de van de Sonttolregisters ligt voornamelijk in de gedetailleerdheid ervan. Van meer dan 1,8 

miljoen individuele doorvaarten zijn de gegevens bewaard gebleven.24 Al deze verschillende 

doorvaarten geven een fantastisch beeld van de scheepsbewegingen en handelsstromen in het 

vroegmoderne Europa. Het is dan ook algemeen geaccepteerd dat de Sonttolregisters de meest 

waardevolle bron zijn voor de bestudering van de economische geschiedenis van Europa in dit 

tijdperk.25 Nina Ellinger Bang was de eerste die de waarde van de Sonttolregisters inzag. Zij en 

haar collega Knud Korst publiceerden de zogenaamde Sonttoltabellen in de eerste decennia 

van de twintigste eeuw.26 Deze tabellen geven een prachtig overzicht van de genoemde havens 

van vertrek en bestemming. Maar zij hebben ook een aantal belangrijke beperkingen. Zij geven 

geen inzicht in het gedrag van individuele schippers en de routes die zij aflegden. Daarom is er 

in 2009 besloten de Sonttolregisters geheel te digitaliseren om de enorme waarde van deze re-

gisters ten volle te kunnen benutten.27 De Sonttolregisters dienen als een van de belangrijkste 

bronnen voor dit onderzoek. 

De Sonttolregisters kennen ook een aantal beperkingen. In de eerste plaats een geografi-

sche beperking. De Sont is slechts een van de drie zee-engtes die de Noordzee met de Oostzee 

verbinden. Van de Kleine Belt werd in de vroegmoderne periode nauwelijks gebruik gemaakt. 

De Grote Belt had vooral betekenis voor de vaart op Lubeck en Noorwegen.28 Er mag gerust 

worden aangenomen dat het grootste deel van de vaart op de Oostzee door de Sont ging. De 

Sonttolregister geven ondanks deze beperking een goed algemeen beeld van de vaart op de 

Oostzee. Een ander veel genoemde beperking is het ‘hjemsted’ probleem. Alhoewel schippers 

in het algemeen vele malen dezelfde herkomstplaats opgaven kwam het ook voor dat zij één 

23  J.V.T. Knoppers, Dutch trade with Russia from the time of Peter I to Alexander I: A quantative study in Eighteenth cen-

tury shipping (Montreal 1976), 12-13.

24  W.F.Y. Scheltjens, When Nyen became St. Petersburg: Patterns of specialization in Dutch shipping in the eastern Gulf 

of Finland in the first half of the eighteenth century (München 2008), 6.

25  Knoppers, Dutch trade with Russia from the time of Peter I to Alexander I, 15. 

26  N.E. Bang en K. Korst, Tabeller over Skibsvart og Varetransport gennem Oresund. Gyldendal, Nordisk Forlag, 1497 

-1783 [7 Volumes] (Kopenhagen en Leipzig 1906-1953).

27  www.soundtoll.nl/index.php/nl/ gezien 10 januari 2019.

28   Scheltjens, When Nyen became St. Petersburg, 93.
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of enkele malen aangaven uit een andere plaats afkomstig te zijn.29 In de praktijk kan dit bete-

kenen dat een schipper uit Workum een keer als Makkumer schipper wordt gerekend. Omge-

keerd gaven schippers uit Makkum soms aan uit Workum of uit Friesland te komen. Volgens 

Scheltjens is dit probleem minder groot dan verwacht. Uit zijn onderzoek blijkt dat wanneer 

we primair kijken naar de herkomstplaats 75 to 82 procent van de doorvaarten van schippers 

uit deze plaats naar voren komen.30 In het merendeel van de gevallen gaf de schipper dus de 

juiste herkomstplaats aan. Daarom is er voor gekozen in dit proefschrift in alle totaaloverzich-

ten gebruik te maken van de ruwe data. De herkomstplaats van alle individueel voorkomende 

schippers zijn aan andere bronnen getoetst. De beperkingen van de Sonttolregisters met be-

trekking tot de tolheffing en de volumes zijn voor dit onderzoek minder relevant. Zij maken 

geen deel uit van het onderzoek omdat zij geen antwoord geven op de hoofdvraag.

Onder meer vanwege deze beperkingen kan een goed onderbouwd onderzoek naar de 

schippersgemeenschap in Makkum niet volstaan met alleen de Sonttolregisters. Daarom zijn 

er naast de Sonttolregisters voor dit onderzoek verschillende lokale bronnen gebruikt. Zo is 

veel informatie afkomstig uit de lokale doop-, trouw- en begrafenisboeken van de kerken in 

Makkum. Het materiaal uit deze boeken is fragmentarisch van aard. Van de hervormde ge-

meente zijn de doopboeken vanaf 1605 bewaard gebleven.31 Doopboeken van doopsgezinden 

en katholieken uit de zeventiende eeuw zijn niet bewaard gebleven. De boeken van de katho-

lieke parochie in Makkum zijn bewaard gebleven vanaf 1724,32 die van de doopsgezinde kerk 

vanaf 1740.33 Ook de informatie uit de nedergerechten van Wonseradeel is niet volledig. Schip-

pers kwamen hier vaak alleen als er sprake was van een grote aankoop of schuld. Die aanko-

pen vonden niet allemaal in de eigen grietenij plaats en bovendien werd in lang niet alle geval-

len het beroep van de persoon in kwestie vermeld. Ondanks al deze beperkingen zijn dit rijke 

bronnen waar het gaat om het identificeren van schippers en het vaststellen van familierelaties. 

Het notarieel archief in Amsterdam biedt miljoenen akten van Amsterdamse notarissen op-

gesteld tussen 1578 en 1915. Een toegang op dit archief is het kaartsysteem van de oud-archiva-

ris S. Hart.34 Het systeem-Hart geeft een mooi, maar ook een gefragmenteerd overzicht van de 

activiteiten van de Makkumer schippers in de zeventiende en achttiende eeuw. Niet alle akten 

van alle notarissen zijn echter geregistreerd en bovendien had Hart een duidelijke voorkeur 

voor de handel met Rusland en de Oostzee. Een verdere beperking van dit systeem is dat schip-

pers die zich bezighielden met de kleine vaart, niet voor iedere reis een notaris in Amsterdam 

bezochten. In het Amsterdamse archief worden ook de registratieboeken van de zeebrieven 

29   Steenbeek, Schipperen in Friesland, 73.

30   Scheltjens, Dutch Deltas, 131-139.

31  Tresoar, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL), Trouwregister Hervormde gemeente Mak-

kum 1605-1680, Inv.nr. DTB 811.

32  Tresoar, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), R.K. par. Makkum, doop 1724-1811, Inv.nr. 

DTB 834

33  Tresoar, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), Doopsgezinde gemeente Makkum, geboor-

ten 1740-1811, Inv.nr. DTB 832

34  Stadsarchief Amsterdam, 30452, Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven.
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1 Inleiding  21

die tussen 1705 en 1787 aan schippers werden uitgereikt, bewaard.35 Alle Nederlandse schepen 

die buiten de Nederlandse wateren voeren, waren verplicht een dergelijke zeebrief aan boord 

te hebben. In de zeebrieven werden de volgende gegevens geregistreerd: de datum, de naam 

van de schipper en eventueel de reders, de naam van het schip, het aantal lasten van het schip, 

de naam van de secretaris en/of de schipper die deze informatie onder ede dan wel onder ware 

woorden gaf.36 Ook in Workum en Stavoren zijn zeebrieven bewaard gebleven.37 

Een waardevolle bron over de activiteiten van de Makkumer schippers in de zeventiende 

eeuw zijn de last- en veilgelden. Deze gelden werden in maart 1652 door de Staten-Generaal 

ingevoerd als een extra heffing om 140 schepen voor de oorlog tegen Engeland te betalen. De 

bewaarde registers geven informatie over de naam en woonplaats van de schipper, de plaats 

van bestemming of vertrek, de grootte van het schip en de lading. Voor dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van de lastgeldregisters van Amsterdam, Hoorn en Harlingen.38

Een belangrijk additionele bron vormen de bescheiden in het archief dat gevormd werd 

door leden van de familie Kingma uit Makkum. In dit M.H. Kingma-archief zijn de persoonlij-

ke archieven van Hylke Jans Kingma (1708-1782) en diens nakomelingen te vinden.39 Leden van 

de familie Kingma waren gedurende drie generaties actief als Sontschippers in Makkum. Hylke 

Jans en zijn zonen waren naast schipper ook reder, koopman en fabrikant. Dit archief geeft een 

gedetailleerd inzicht in de activiteiten van reders, kooplieden en schippers. Van belang voor dit 

onderzoek zijn de persoonlijke en commerciële correspondentie en de boekhouding betref-

fende schepen en vermogen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de fa-

milie Kingma geen doorsnee schippersfamilie was, maar een voorbeeld van een buitengewoon 

succesvolle schippersfamilie die daarnaast actief was in allerlei andere economische sectoren. 

Behalve van binnenlandse bronnen is er gebruik gemaakt van een aantal bronnen in het bui-

tenland. Op grond van de in de literatuur en de in de Nederlandse bronnen aangetroffen infor-

matie werd al snel duidelijk dat Friese schippers zeer actief waren in de vaart op de Kleine Oost. 

Daarom is er gekozen om een bezoek te brengen aan de archieven van de stad Tönning in Slees-

wijk-Holstein.40 Dit is de enige plaats aan de Noord-Duitse en Deense kust waarvan gedetail-

leerde havenregisters uit de vroege zeventiende eeuw bewaard zijn gebleven. Friese schippers 

brachten bovendien vaak een bezoek aan Hamburg. In het Staatsarchief in Hamburg zijn de 

zogenaamde Schifferbucher vanaf 1622 te vinden met daarin gedetailleerde informatie over de 

naam van de schipper, de vertrekhaven, de bestemming, de lading en de grootte van het schip.41

In de volgende hoofdstukken zal aan de hand van deze bronnen een gedetailleerd beeld van 

35  Stadsarchief Amsterdam, 5036, Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787.

36  Schippers van doopsgezinde religie mochten niet zweren en mochten daarom op ware woorden verklaren.

37  Tresoar, Nedergerecht Workum 13-14, inv.nr. 294; Tresoar, Nedergerecht Stavoren 13-36, inv.nr. 45.

38  Nationaal Archief Den Haag (NA), Equipering oorlogsschepen 1.03.02, inv.nr. 10; NA, Equipering oorlogsschepen 

1.03.02, inv.nr. 33; Tresoar, 342 collectie Beetstra, inv.nr. 32, Kaartsysteem betreffende het last- en veilgeld te Harlingen 

(1654-1655).

39  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma.

40  LAS, 163 AR Hafengeldt Eiderstedt II 1614.

41  HH, 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 1 No. 3a Vol. 1: Schifferbücher, chronologische Listen der nach See fahrenden 

Schiffer, 1624-1626, 1626 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 1 No. 3b Vol. 1 Fasc. 1: Schifferbücher, chronologische Listen 

der von See kommenden schiffer 1622-1625.
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de Makkumer schippersgemeenschap worden geschetst. Eerst wordt in het tweede hoofdstuk 

de ontstaansgeschiedenis van Makkum behandeld. De belangrijkste vraag daarbij is hoe het 

kon dat Makkum van een boerendorp uitgroeide tot een plaats met allerhande economische 

activiteiten. In het derde en vierde hoofdstuk worden het aantal schippers en hun activiteiten 

in beeld gebracht. De literatuur maakt duidelijk dat er een schippersgemeenschap in Makkum 

bestond, maar tot nu toe wist niemand hoe groot deze was en waar de verschillende schippers 

zich precies mee bezighielden. In het vijfde hoofdstuk zal aan de hand van de ontwikkeling 

van vraag en aanbod op de belangrijkste routes in de Sontvaart een verklaring worden gezocht 

waarom de Makkumer schippers zich in de achttiende eeuw op deze vaart toelegden en waar-

om deze vaart na krap een eeuw succesvol te zijn geweest ook weer ten onderging. In het zesde 

hoofdstuk zal aan de hand van een aantal hypotheses over strategieën of overlevingsmetho-

den van schippers worden gekeken of en in hoeverre de Makkumer schippers daar gebruik van 

maakten. Was het zo dat schippers zich op vaste routes specialiseerden, hun werk overdroegen 

aan volgende generaties en gebruik maakten van vaste relaties? In de conclusie zullen de be-

langrijkste bevindingen worden samengevat en worden gekeken in hoeverre deze wel of niet 

passen binnen de bestaande opvattingen in de literatuur.
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2 De ontstaansgeschiedenis van Makkum

2.1 Inleiding

Het beeld van Friesland in de negentiende en twintigste eeuw is vooral dat van een moderne in 

de periferie gelegen landbouwprovincie. Er is weinig mis met deze voorstelling; de landbouw 

was in de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw verreweg de belangrijkste eco-

nomische sector in de provincie. Dit beeld is dominant geworden voor de geschiedschrijving 

over Friesland. Niet alleen voor de negentiende en twintigste eeuw; ook op de periode daar-

voor is deze voorstelling vaak kritiekloos geprojecteerd. Het proefschrift van Johannes Faber, 

Drie eeuwen Friesland, presenteert nadrukkelijk een meer divers beeld, maar heeft, blijkend 

uit een aantal latere publicaties, het beeld niet doen kantelen. In de Geschiedenis van Friesland 

uit 1995 wordt de heersende gedachte over de ontwikkeling van de Friese economie van 1750 

tot 1995 als volgt verwoord: ‘een primair agrarische samenleving, zij het een met een modern-

rationele landbouwkundige bedrijfsvoering, gericht op handel, werd opgenomen in grotere en 

omvattender verbanden. Industriële expansie en internationale handel werden in belangrijke 

mate bepalend voor de ontwikkeling van Friesland’.1 Deze karakterisering veronderstelt een 

drietal feiten: Friesland was tot omstreeks 1750 een primair agrarische samenleving, het was 

niet opgenomen in grotere en omvattender verbanden, en internationale handel en nijverheid 

bepaalden niet in belangrijke mate de ontwikkeling van de provincie. In het artikel van Jan de 

Vries in het boek Fryslân, staat en macht, wordt dit statische beeld, zij het met een belangrij-

ke nuance, bevestigd. ‘De economische ontwikkeling van Friesland na 1498 was gebaseerd op 

de landbouw. Friesland was een welvarend, marktgericht, zelfs kapitalistisch gewest gewor-

den met een hoge graad van specialisatie en beroepsdifferentiatie. Maar het bleef steeds een 

op de landbouw gefundeerde volkshuishouding. In die zin veranderde er tussen 1498 en 1650 

– en zelfs tot 1950 – niets principieels.’2 Ook in het begin van de eenentwintigste eeuw bleef de 

gedachte van eenzijdige landbouwprovincie bestaan. Merijn Knibbe, die onderzoek heeft ge-

daan naar de ontwikkelingen in de Friese landbouw, gaat in deze gedachte mee en vult deze 

verder aan: ‘De stijging van de pachtprijzen in Friesland (...) begon rond 1600 bij de stijging in 

Holland en Zeeland achter te lopen. (…) het is alsof de traditionele Friese sectoren zich welis-

waar gunstig ontwikkelden, maar dat Friesland er niet in slaagde aansluiting te krijgen bij al-

1 J. Frieswijk e.a, Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (Leeuwarden 1995), 10. 

2 J. de Vries, ‘De economische ontwikkeling van Friesland na het einde van de Friese vrijheid’, in: J. Frieswijk e.a. (eds.), 

Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum 1999), 140-157, aldaar 148.
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24  2 De ontstaansgeschiedenis van Makkum

lerlei nieuwe economische activiteiten die in deze tijd in Holland plaatsvonden en zich (...) 

ontwikkelde tot de periferie van Holland.’ Knibbe besluit zijn betoog met de opmerking: ‘de 

ontwikkelingen na 1580 leidden ertoe dat “de kleine oost” na 1600 al in Harlingen begon.’3 De 

gedachte in deze teksten is duidelijk: Friesland was tussen 1600 en 1800 een moderne perifere 

landbouwprovincie, waar zich bijna geen nieuwe economische activiteiten ontplooiden, een 

gewest dat onvoldoende meeging met de ontwikkelingen in zijn tijd; pas in de negentiende en 

twintigste eeuw wist zich hier enige vorm van internationale handel en nijverheid te ontplooi-

en. De fixatie op de landbouw in de provincie is op zich begrijpelijk en ook terecht. Ook in de 

zestiende en zeventiende eeuw speelde deze een belangrijke rol in de Friese economie. Maar 

dat doet onvoldoende recht aan de andere economische ontwikkelingen die in deze periode in 

de provincie speelden. Afgezien van de bescheiden groei van de steden in deze periode, ont-

stonden er juist toen concentraties van bevolking op het platteland, de zogenaamde vlekken. 

In deze vlekken ontstonden bloeiende en levendige economieën, voornamelijk draaiende ge-

houden door (internationale) handel, scheepvaart en nijverheid. Rond 1650 waren de vlekken 

en steden goed voor 46 procent van de Friese bevolking.4 Bovendien lag Friesland in deze peri-

ode wijder geografisch bekeken totaal niet in de periferie. Via de Zuiderzee was niet alleen Am-

sterdam binnen handbereik, ook Duitsland, Frankrijk, Engeland, Noorwegen, Rusland, Polen 

en Spanje konden binnen een aantal dagen of weken worden bereikt.

Deze studie over de schippersgemeenschap in ‘vlecke’ Makkum wil het bestaande beeld 

van Friesland toetsen en zal bijdragen tot een nuancering van het beeld van Friesland als een-

zijdige, weliswaar moderne, landbouwprovincie. Makkum kan daarbij als voorbeeld dienen 

voor de ontwikkelingen in Friesland als geheel en de vele andere vlekken in Friesland waar een 

soortgelijke ontwikkeling op gang kwam, zoals Woudsend, Lemmer, Joure, Heerenveen. Niet 

toevallig zijn dit allemaal plaatsen die een grote rol speelden in de Sontvaart. Mogelijk blijft 

voor andere rurale delen van Friesland het door Knibbe geschetste beeld staan. Dat kan het 

onderwerp zijn van een ander onderzoek.

2.2 De vroege geschiedenis van Makkum

Om te verklaren hoe het kon dat Makkum in de zeventiende eeuw van een relatief klein boe-

rendorp uitgroeide tot een relatief groot dorp met een bloeiende niet-agrarische bedrijvigheid, 

moeten we terug tot de ontstaansgeschiedenis van het dorp. Het gebied rond Makkum was 

reeds aan het begin van de jaartelling bewoond. Dit blijkt uit archeologisch onderzoek, waar-

bij door het afgraven van twee terpen, namelijk de Jonkersterp en Sotterum, in de buurt van 

het dorp, Romeins aardewerk werd gevonden.5 In de late middeleeuwen bestond Makkum uit 

twee buurschappen, waarschijnlijk beide bij een terp gelegen, namelijk Kerckeburen en Sta-

3 M. Knibbe, Lokkich Fryslan: Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied 1505-1830 

(Groningen/Wageningen 2006), 262. 

4 J. de Vries, ‘De economische ontwikkeling van Friesland’, 147.

5 O. Santema, ‘Fan terp nei skans’ in: K. de Vries (ed.), Makkum sier en sied fan Wunseradiel (Bolsward 1965), 11.
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tum.6 Het dorp Kerkeburen lag iets ten noorden van de huidige dorpskern. In het Benificiaal-

boek van 1543 vind men daar de ‘sinte Maertensterp’.7 Op deze eerste dorpsterp stond ook de 

kerk die eveneens aan Sint Maarten was gewijd. De huizen en boerderijen op en rond deze 

terp waren in een rond patroon rond de kerk gebouwd. Iets verderop lag de ‘Haytien terp’ waar 

verschillende adellijke families in een stins of bolwerk hebben gewoond.8 De inwoners van 

Kercke buren verdienden hun geld vooral in de landbouw. Het andere buurschap, Statum of 

Statumagebuyrte, was strategisch gelegen aan een driesprong van waterwegen. Gelet op het 

feit dat transport over water in de vroegmoderne periode economisch de voordeligste en zeker 

over lange afstanden de snelste manier van transport was, was dit een buitengewoon gunstige 

plaats voor het ontstaan van andere economische activiteiten dan de landbouw. Op de drie-

sprong ontmoetten drie waterwegen elkaar; de Kleine Zeijlroede, de Grote Zeijlroede en de 

Zuiderzee. De mensen in deze buurt vonden veelal werk in handel, scheepvaart en nijverheid.9

6 A. Buursma, ‘Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw’, in: De Vrije Fries (1994), 43-70, aldaar 44. 

7 Ibidem, 11.

8 S. ten Hoeve, Lieuwkemastate (Makkum 2004), 5.

9 Buursma, ‘Makkumer tichelwerken’, 45. 

Afb.  2.1  Het haventje van de bloeiende vlek Makkum in de achttiende eeuw. Van boeren en koeien is geen 

spoor te bekennen. Bron: Kopergravure Bendorp sr. 1790 collectie Fries scheepvaartmuseum Sneek.
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2.3 De strategische ligging van Makkum

Het ontstaan van de vele waterwegen van Friesland is vooral toe te schrijven aan de afwate-

ring van overtollig regen- en binnenwater. Het stelsel van met elkaar verbonden meren, vaar-

ten en kanalen dat hieruit voortgekomen is, wordt tegenwoordig ‘de Friese Boezem’ genoemd. 

In het midden van de vijftiende eeuw was het klooster Bloemkamp, ook wel het Oldeklooster 

genoemd, verantwoordelijk voor het zeedijkonderhoud en voor de sluiswerken te Makkum.10 

Deze abdij, gesticht aan de waterloop oostelijk van Bolsward, was vooral actief in het gebied 

van de nieuw aangewonnen gronden in de voormalige Middelzee. De Middelzee kwam door 

dichtslibben, afsluiten en inpolderen in verschillende fases tijdens de dertiende tot en met de 

vijftiende eeuw droog te liggen, waardoor nieuw land ontstond. 

Dit nieuwe land was vaak enigszins hoger gelegen dan het oude land. Overstromingen van 

de kant van de Zuiderzee werden tegengegaan door het bouwen van dijken aan de kust. Waar-

schijnlijk al vanaf de elfde, maar zeker vanaf de dertiende eeuw moeten er dijken rond Mak-

kum zijn geweest, die in latere periodes in fases zijn verbeterd en verhoogd. Ook wat deze dij-

ken betreft, lag Makkum op een strategische plek, namelijk op de grens van twee dijkgerechten. 

Het beheer van de dijken was verdeeld in een gebied boven en onder Makkum. De dichtslib-

bing van de afvoer van het binnenwater enerzijds en de aanleg van dijken aan de zeezijde an-

derzijds zorgde voor ophoping van water. Het overtollige water werd via verschillende kanalen 

en zijlen in de dijk afgevoerd naar zee. 

Deze afwateringsproblematiek verklaart de vroege aanwezigheid van een zijl in Makkum. 

Deze moet al omstreeks 1314 hebben bestaan. Er is namelijk sprake van de ‘reperatie van 

Maccumerzijll volgens een Zeeckere brieff uit het jaar 1314’.11 In 1444 heeft de abt van klooster 

Bloemkamp Ulboldus II grote kosten gemaakt om een nieuwe sluis of spui te Makkum te ma-

ken.12 Het riviertje tussen het Makkumermeer en de Zuiderzee heeft hij toen waarschijnlijk ten 

behoeve van de afwatering laten uitdiepen. 

Voor het jaar 1502 is met zekerheid vast te stellen dat er scheepvaartverkeer door de Mak-

kumer zijl is gegaan. Uit een opgave van de opbrengsten van deze zijl uit dat jaar blijkt dat daar 

belasting betaald moest worden op de invoer van wijn, bier en lakens. Over een periode van 

anderhalf jaar bracht deze belasting te Makkum 345 goudguldens en vier stuivers op. De belas-

tingen bij vergelijkbare zijlen of sluizen in Harlingen, Workum en Stavoren brachten in datzelf-

de jaar veel meer op, maar die van Hindeloopen bracht minder op.13 

In 1522 zijn er twee zijlen in Makkum, dat blijkt uit het feit dat Ubbo Emmius twee schan-

sen vermeldt, gemaakt tussen de twee zijlen (‘castella duo alterum Maccumi in littore inter 

duas cataractas’).14 Rond 1540 liet het klooster de belangrijkste zijl verbeteren. Dit herstel kostte 

2.400 goudguldens (à 28 stuivers) en bracht het klooster zelfs tijdelijk in financiële problemen. 

10  H.T. Obreen, Makkum en de westkust van Friesland (Bolsward 1965), 32.

11  Zoals geciteerd door: Obreen, Makkum en de westkust van Friesland, 27.

12  Ibidem, 32. 

13  Postma, ‘Fan boeredoarp ta flek’, 19.

14  Obreen, Makkum en de westkust van Friesland, 36.
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2.3 De strategische ligging van Makkum  27

Na het verbeteren van deze zijl rond 1540 kwam er meer scheepvaartverkeer door Makkum. De 

schippers in de naburige stad Bolsward hadden belang bij deze zijl en wensten dat deze ver-

breed en verhoogd werd. Het klooster en de stad Bolsward waren het hierover eens op voor-

waarde dat de schippers de visserij van het klooster bij deze zijl geen schade zouden aandoen. 

Na tussenkomst van het Hof van Friesland werd deze zijl sterk verbeterd en een stukje naar het 

zuiden verlegd.15 

De ligging van Makkum maakt het goed mogelijk dat er ook in een eerder stadium al scheep-

vaart uit Bolsward langs Makkum is gekomen. In de achtste eeuw moet het verkeer van en naar 

Bolsward nog vooral door de Middelzee zijn verlopen. De in 1788 uitgekomen Tegenwoordige 

Staat vermeldt echter dat Bolsward al vroeg vaarten naar de dorpen, zijlen en verlaten liet ma-

ken om de dorpelingen toegang te geven tot de wekelijkse markten in Bolsward. De handel 

in Bolsward betrof voornamelijk boter, kaas en vee. Vanaf de vijftiende eeuw werd ook mel-

ding gemaakt van handel in Duitse en Leidse lakens, alsmede van graanhandel. ‘Zynde hier de 

15  Obreen, Makkum en de westkust van Friesland, 37

Afb. 2.2  De Middelzee. Een 

kaart van de Middelzee, die in de 

twaalfde en dertiende eeuw voor 

een groot deel droog kwam te lig-

gen. Het gebied ten westen van 

de Middelzee werd Westergo ge-

noemd. Bron: Collectie Tresoar.
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28  2 De ontstaansgeschiedenis van Makkum

koornbeurs van ’t geheele Land.’16 In 1549 werd het privilegie van Bolsward bij de Hanze ver-

lengd, wat leidde tot een korte periode van bloei waarin de scheepvaart zich uitstrekte van Ant-

werpen, Frankrijk en Engeland tot in Noorwegen. Tijdens de Nederlandse Opstand was er een 

hevige tweestrijd in de stad, die tot een periode van economisch verval heeft geleid. Tot dan 

toe had Makkum voor wat betreft haar waterwegen onder de invloedssfeer van Bolsward gele-

gen. De invloed van het Bolswarder klooster in Makkum kwam ten einde toen het eerst in 1572 

volledig werd geplunderd en in 1580 definitief werd afgebroken. Het beheer van de sluis ging 

daarna over in handen van de Staten van Friesland.17 

Uit deze tijd dateren ook de eerste kaarten van Makkum, die onderdeel uitmaken van de 

Robles Atlas, waarvan exemplaren worden bewaard in het Staatsarchiv in Dresden en in de 

Universiteitsbiblotheek in Austin.18 Deze kaarten geven de krijgsverrichtingen weer van kolo-

nel Casper de Robles, een Portugees die leiding gaf aan een groep Waalse huurlingen en die in 

opdracht van Filips II Makkum in november 1572 veroverde. De goed geoefende Waalse huur-

16  Tegenwoordige staat van Friesland, deel III 1788, 185-190.

17  Obreen, Makkum en de westkust van Friesland, 47.

18  P.J. Tichelaar, Fries Aardewerk, 45 en 46.

Afb. 2.3  Kaart van Makkum nr. 59 uit de Robles Atlas. Bron: Collectie Tresoar zie ook: Schroor M. en Heuvel, 

C. van der, De Robles atlassen (Leeuwarden 1998).
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lingen wisten Makkum zonder veel problemen in te nemen en de geuzen trokken zich terug 

richting Hindeloopen. Op een van de kaarten uit deze serie (zie figuur 2.3) is de bebouwing in 

Makkum goed aangegeven. In het midden van de kaart is de schans te zien, met aan weerkanten 

een ‘schluse’ (sluis).19 Op de schans staat een aantal waarschijnlijk van steen vervaardigde hui-

zen. De schans is aangelegd in 1523 toen er al eerder om deze strategische plaats werd gevoch-

ten tussen Geldersen en Bourgondiërs. Ten Noordwesten van de schans is de oude kerk met 

bebouwing in Kerkeburen te ontdekken. In het midden van de kaart stroomt de Grote Zijlroede 

richting de Zuiderzee. Rechts van dit water staat een aantal stenen huizen. Tegenwoordig zijn 

hier het plein en de waagsteeg gelegen. Bij deze huizen zien we de eerste nijverheid in Makkum: 

twee tichelwerken met eigen drooghutten en een eigen tasveld en daaronder twee kalkwerken. 

De bloeiperiode van Makkum begon in de zeventiende eeuw, wat ook blijkt uit hetgeen de 

Tegenwoordige Staat over Makkum vermeldt: ‘In ’t begin der voorige eeuw (nl. de zeventiende 

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.’20 Deze 

beschrijving komt vooral overeen met de informatie die bekend is van Kerckeburen. Immers, 

de huizen in Kerckeburen waren in een regelmatig patroon rond de kerk gebouwd. Op basis 

van de kaarten uit de Robles atlassen mag aangenomen worden dat er aan het eind van de 

zestiende eeuw ook in Statum al enige bebouwing was. Deze bebouwing bestond uit een aan-

tal huizen (het aantal hiervan is moeilijk in te schatten aangezien dit verschilt per kaart), twee 

kalkovens en één of twee steenbakkerijen. De echte groei zette zich in de zeventiende eeuw 

door. In die periode werd het op de kaart nog kale eiland tussen de schans en de rest van de be-

bouwing het centrum van de vlek Makkum en het is dat tot op de dag van vandaag gebleven. De 

zeventiende eeuw wordt ook voor Makkum als de gouden eeuw beschouwd. 

2.4 De demografische ontwikkeling van Makkum

Getallen kunnen het woord niet vervangen – en hebben zelden het laatste woord. Maar waar 

ze te vinden zijn komt hun wel het eerste woord toe, omdat ook voor de zeventiende eeuw de 

hoogte van het getal heel dikwijls de betekenis van het verschijnsel aangeeft.

Van Deursen stelt het plechtig vast in zijn studie over Graft.21

De eerste bron die een indicatie kan geven van het bevolkingsaantal van Makkum is het Re-

gister van Aanbreng uit 1546. Makkum was in dat jaar een klein boerendorp. Op 771 pondema-

ten22 land stonden 46 boerenbedrijven. Dit waren in het algemeen kleine bedrijfjes; sommige 

waren niet groter dan 4, 3, 2 of 1 pondemaat. Als men uitgaat van 4,5 personen per huishouden 

zou dit neerkomen op 207 inwoners. Hiermee was Makkum kleiner dan het ook al niet grote 

19  Tichelaar, Fries Aardewerk, 45 en 46..

20  Tegenwoordige staat van Friesland, deel III 1788, 166. 

21  A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2006), 7.

22  Een pondemaat staat gelijk aan 36,74 are.
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buurdorp Kornwerd.23 De meeste mensen woonden op de St. Maartensterp rond de kerk. ‘De 

Personele Impositie’ uit 1578 geeft aan dat er slechts 25 belastingplichtigen in Makkum woon-

den. De totale aanslag bedroeg 41 gulden en 17 stuivers. In het nabij gelegen stadje Workum 

was de opbrengst ruim vier keer zo hoog. In het boerendorp Kornwerd werden 24 personen 

aangeslagen voor in totaal 45 guldens. In 1578 was Makkum dus nog niet veel meer dan een 

klein boerendorp met maximaal 250 inwoners.24 Dat de bevolkingsgroei aan het eind van de 

zestiende en het begin van de zeventiende eeuw snel op gang is gekomen, blijkt uit een register 

uit 1689. Het gaat daarbij om ‘de lijst van hoofden van gezinnen, aantal leden en vermogen’ in 

verband met de heffing van de 100ste penning. In dat jaar telde Makkum een bevolking van 2.777 

personen verdeeld over plusminus 800 gezinnen. Een forse stijging dus in vergelijking met de 

cijfers uit de zestiende eeuw. Alhoewel de cijfers die worden vermeld over de vermogens niet 

geheel betrouwbaar kunnen worden geacht, geven ze wel een beeld van de verhoudingen. In 

1689 werd het totale vermogen van de Makkumer bevolking op 504.000 gulden geschat. Hieruit 

blijkt dat Makkum in 1689 niet alleen een behoorlijk aantal inwoners had, maar dat het ook een 

welvarende plaats was. Makkum was met deze groei niet alleen het eerder genoemde Korn-

werd, dat in 1689 voor 24.400 gulden werd aangeslagen, ver voorbijgestreefd, maar ook grotere 

dorpen als Pingjum en Arum en steden als Workum, Hindeloopen en Bolsward.25 

2.5 De groei van de vlekken in Friesland

In Friesland ontstonden in de zestiende en zeventiende eeuw ongeveer twintig vlekken. De 

groei van de bevolking van deze vlekken was verbonden met ontwikkelingen in de landbouw. 

Het ontstaan van de vlekken, zoals Makkum, valt heel goed te verklaren vanuit het specialisa-

tiemodel zoals Jan de Vries dat in zijn Rural Economy heeft opgezet.26 In het specialisatiemo-

del kiezen boeren ervoor de productie voor de markt te vergroten, waardoor zij in staat zijn de 

voordelen van specialisatie te realiseren en de productiviteit te verhogen. In de vroegmoder-

ne periode wisten de boeren in de kuststreek van Friesland de productie te verhogen door het 

toepassen van een aantal nieuwe technieken als waterbeheer, mestgebruik en wisselbouw. De 

betrekkelijk kleine groei van het aantal boerderijen geeft aan dat de verhoging van de produc-

tie gepaard ging met een forse stijging van de efficiency. Door deze samenhangende proces-

sen verdwenen de keuterboeren van het platteland en bleven er grotere boeren over. De be-

volking op het platteland steeg veel minder dan die in de steden en vlekken, wat erop wijst dat 

veel mensen die door de toegenomen efficiency uit de landbouw werden gestoten, naar deze 

plaatsen vertrokken. Deze vlucht van boerenzonen naar andere beroepen in het laatst van de 

zestiende en vervolgens in de zeventiende eeuw is voor Friesland daadwerkelijk vastgesteld.27 

23  Postma, ‘Fan boeredoarp ta flek’, 18.

24  Ibidem, 20.

25  Ibidem, 31.

26  J. de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-1700 (Londen 1974), 7-21. 

27  J.J. Spahr van der Hoek, Samenleven in Friesland (Drachten 1969), 259.
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De kleine plattelandsdorpen in Friesland rondom de terpen, zoals Kerckeburen, waren niet ge-

schikt voor andere activiteiten dan de landbouw. De niet-agrarische inwoners vestigden zich 

in andere plaatsen op het platteland, die door de aanleg van dijken bewoonbaar waren gewor-

den. Zo werden op het platteland de boerendorpen en de plaatsen met veel minder agrarische 

activiteiten, de vlekken, steeds meer van elkaar gescheiden. Voor handelaren en ondernemers 

in de nijverheid waren dit ideale plaatsen om zich te vestigen, niet alleen vanwege de beschik-

bare arbeidskrachten, maar ook omdat ze er, anders dan in de elf steden, vrijgesteld waren van 

de bemoeienissen van gilden en stedelijke ambtenarij. 

Uiteraard is er op het model van de Vries wel enige kritiek gekomen. Van Zanden heeft erop 

gewezen dat er ook in de zestiende eeuw reeds sprake was van specialisering in de Nederland-

se landbouw. Merijn Knibbe volgt hem hierin, maar stelt ook dat het feit dat de landbouw aan 

het begin van de zestiende eeuw al betrekkelijk gespecialiseerd en intensief was, niet hoeft in 

te houden dat er later geen verdere specialisering en intensivering is opgetreden. Zijn conclu-

sie is dan ook dat er na 1511 specialisatie en intensivering hebben plaatsgevonden, maar dat de 

uitgangsituatie minder verschilde van de stand van zaken in 1650 dan door de Vries is gesug-

gereerd.28

2.6 De nijverheid in Makkum

Aan de basis van de economische ontwikkeling van Makkum lag de vestiging van steenbakke-

rijen en kalkbranderijen. Hoe valt te verklaren dat aan het eind van de zestiende eeuw precies 

op deze plaats een bloeiende baksteen- en kalknijverheid van de grond kwam? Het antwoord 

op deze vraag bestaat uit een complex van verschillende factoren. 

Makkum werd in de zeventiende eeuw het belangrijkste centrum van de Friese kalknijver-

heid. Ook in andere plaatsen in de provincie waren kalkovens, zoals in Stavoren, Workum, Har-

lingen, Franeker, Leeuwarden en Dokkum, maar nergens stonden er zoveel als in Makkum. 

Winsemius schreef in 1622 dat er in Makkum honderd kalkovens in bedrijf waren.29 Omstreeks 

1660 moeten het er volgens Schotanus ver over de honderd zijn geweest. Met een gemiddeld 

aantal van drie of vier ovens per kalkwerk zou dat in totaal neerkomen op 25 à 30 van deze be-

drijven. De meeste mensen in Makkum zullen in deze tak van nijverheid in de zeventiende 

eeuw een deel van het jaar werk hebben gevonden.30

De ligging van Makkum was zeer geschikt voor ontwikkeling van de kalknijverheid. Kalk-

werken gebruikten ruwweg twee belangrijke grondstoffen: de schelpen waaruit de kalk werd 

gebrand en de turf om de schelpen tot kalk te branden. Deze twee delfstoffen lagen beide bin-

nen handbereik. Waarschijnlijk is de verbetering van de beschikbaarheid van turf aan het eind 

van de zestiende eeuw een belangrijke factor in de opkomst van de kalknijverheid in Makkum 

geweest. Deze turf werd vanuit de veengebieden in het zuidoosten van de provincie Friesland 

28  Knibbe, Lokkich Fryslan, 261.

29  Y.N. Ypma, ‘De visserij’, in: ed. J.J. Spahr van der Hoek, Geakunde Wunseradiel (Bolsward 1969), 320.

30  L. Kamminga, ‘De nijverheid’, in: idem, 341. 
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aangevoerd. Gerding wijst erop dat de productie en export van turf in het noordoosten van Ne-

derland in deze periode sterk begon toe te nemen.31 De uitstekende verbindingen via binnen-

wateren zorgden ervoor dat de turf gemakkelijk naar de Makkumer kalkovens kon worden ver-

voerd. Door de nabijheid van de Zuiderzee was ook de aanvoer van schelpen geen probleem. 

Vlak voor de kust van Makkum lag een bank waar schelpen konden worden opgevist. Iets ver-

derop, in de huidige Waddenzee, lagen nog twee schelpenbanken, namelijk de Griend en een 

bank in de omgeving van het Eierlandse Gat.32 Ook voor de kust van Holland, rond de Wadden-

eilanden en bij de Groningse kust werd door de Makkumers op schelpen gevist. Zo maakte het 

provinciaal bestuur van Groningen in 1648 melding van Makkumer schelpenvissers die ‘haer 

opholden bij ‘t eilant Busch en de alle ‘t gene wat aldaer comt te stranden’ weghaalden.33 

De groei van het aantal ovens had te maken met een toenemende vraag naar kalk. Hadden 

de elders in Friesland gevestigde kalkwerken voornamelijk plaatselijke of regionale betekenis, 

in Makkum werd vooral voor Holland geproduceerd. Tussen 1580 en 1650 verdubbelde de be-

volking van het westen van het land, waardoor een grote vraag naar bouwmaterialen ontstond. 

Dit gold met name voor de stad Amsterdam. Deze stad verbood al vanaf 1536 kalkwerken bin-

nen de muren en in de omgeving: ‘om den grooten vuylen damp, die daervan over de Stadt 

quam’.34 Aan het eind van de zestiende en in de zeventiende eeuw bloeide Amsterdam als nooit 

tevoren en vonden er enorme uitbreidingen van de stad plaats. De metselkalk die van de schel-

penkalk werd gemaakt, werd gebruikt bij de bouw van woonhuizen en andere gebouwen. De 

kalk in Amsterdam werd aangevoerd op de ‘Vriesche kalk en steenmarkt’, die gelegen was aan 

de westzijde van de oude Koningsgracht of Singel, tussen de Harlemmersluis en Korsjesbrug, 

en vanaf het IJ gemakkelijk bereikbaar was. 

De hier aangevoerde kalk en bakstenen kwamen ‘meest uyt Vrieslant’. Dat hierbij een groot 

aantal schepen werd ingezet, bleek in 1663. In dat jaar werd, omdat de vele Friese kalk- en bak-

steenschepen een belemmering begonnen te vormen voor het overige verkeer, besloten deze 

markt te verplaatsen naar de zuid-oostzijde van het Nieuwe Waleneiland: ‘waar voornamelijk 

gebakken Vriesche steen en kalk ter markt gebragt wordt’.35 De vraag naar de Makkumer kalk 

kwam niet alleen vanuit Amsterdam. In de bloeiperiode was er een levendige afzet van schep-

kalk in verschillende Hollandse steden en werd de kalk ook naar het buitenland geëxporteerd. 

Vooral in Sleeswijk-Holstein, Denemarken en Hamburg werd veel kalk afgenomen.36 

Het kalkbranden ging als volgt in zijn werk. De schelpenvissers, ook wel schillers genoemd, 

voeren naar verschillende schelpenbanken en zeefden de schelpen met dicht gevlochten te-

nen manden uit het zand. Zij laadden deze in een klein bootje en verkochten ze vervolgens 

31  M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning, de verveningen in Groningen, Friesland en Overijssel tussen 1550 en 1950 

(Wageningen 1995).

32  Zoals geciteerd door: Ypma, ‘De visserij’, 322.

33  Zoals geciteerd door: A. Buursma en H. Feenstra, ‘Bosch, eiland in de nevelen van de historie’, in: Stad & Lande 15 

(2) (2006).

34  Zoals geciteerd door: Ypma, ‘De visserij’, 322.

35  J. Wagenaar, Amsterdam en zijn opkomst, aanwas, geschiedenissen 2e stuk, dl. IV, 1e boek (Amsterdam 1761), 429 

36  O. Neumann, ‘Makkum en het slot Breitenburg’, in: K. de Vries (ed.), Makkum sier en sied fan Wunseradiel (Bolsward 

1965), 149-152; J. Rickers, ‘Makkum; Wilstermarsch’, in: idem, 343. 
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voor een aantal stuivers per ton aan de kalkbranders. De kalkovens waren rond met bovenin 

een gat, ongeveer 10 voet hoog en 16 voet breed. Door een deur werden de schelpen en turf 

naar binnen gebracht en in lagen gestapeld: een laag turf, daarop schelpen, enzovoort. Door de 

zes of acht trekgaten in de muur werd de turf aangestoken. De wind moest goed zijn. Bij te har-

de wind verbrandde de turf te snel en verkalkten de schelpen onvoldoende; bij te weinig wind 

duurde het te lang om goede kalk te krijgen. Was de verkalking voldoende dan werd de inhoud 

van de ovens in het lask- of blushuis gestort en met water geblust, waarna de schelpen als grof-

meel uit elkaar vielen. Na vermenging met zand was de kalk voor gebruik gereed. De kalknij-

verheid bezorgde veel mensen werk: schelpenvissers, schelpenlossers, turfschippers, turfme-

ters, kalkdragers, kalkbranders en kalkschippers.37 Op deze manier verschaften de ongeveer 25 

kalkwerken circa 300 gezinnen een bestaan.38 

De steenbakkerijen lagen net als de kalkbranderijen aan het water. Daarmee was de aanvoer 

van turf en klei gegarandeerd. De voornamelijk rode klei voor de productie van de bakstenen 

was rond Makkum en het Makkumermeer in overvloed aanwezig. Rond het dorpje Idsenga-

huizen is vanaf 1593 doorlopend klei gewonnen voor de Makkumer steennijverheid. Deze nij-

verheid produceerde overigens niet alleen bakstenen, maar ook dakpannen, estrikken (plavui-

zen) en floeren (vloerstenen). In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw werden houten 

huizen steeds meer vervangen door stenen woningen. Dit had mede te maken met nieuwe 

37  A. Algra, ‘De doarpen’ in: J.J. Spahr van der Hoek (ed.), Geakunde Wunseradiel (Bolsward 1969), 438. 

38  Kamminga, ‘De nijverheid’, 340. 

Figuur 2.4  De ‘Vriessche’ steen en kalkmarkt bij de Montelbaanstoren te Amsterdam in 1790 door Bensdorp. 

Bron: Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
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voorschriften in verband met het brandgevaar waardoor huizen met pannen in plaats van 

riet of stro moesten worden bedekt. Hierdoor nam het gebruik van dakpannen en bakstenen 

enorm toe. De toenemende vraag naar deze kleiproducten heeft de groei van het aantal pan- 

en tichelwerken bevorderd. Vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw is dit proces nog 

versneld door de stijgende welvaart en de bevolkingsgroei. De baksteennijverheid in Makkum 

was dan ook niet alleen van regionale betekenis, maar was vooral op de export gericht.39 Deze 

export was vooral gericht op Holland, Noord-Duitsland, Noorwegen en de Oostzeelanden. 

Tabel 2.1  De export van bakstenen uit de Nederlanden per jaar in de zeventiende eeuw. Bron: Kam-

minga, ‘De nijverheid’, 337.

Provincie / Plaats Aantal stenen Provincie / Plaats Aantal stenen

Holland Friesland

Medemblik 50.000 Harlingen 1.122.000

Terschelling 24.000 Stavoren 96.000

Vlieland 272.000 Onbekende havens 120.000

Onbekende havens 269.000

Totaal 615.500 Totaal 1.338.000

In Makkum moeten in de zeventiende eeuw in ieder geval drie grote baksteenfabrieken heb-

ben gestaan. Exacte cijfers over de productie en de afname van de daar geproduceerde stenen 

zijn helaas niet bekend. Wel is het bekend dat vanuit Friesland per jaar 1.338.0000 bakstenen 

werden geëxporteerd. Gezien het feit dat Friesland een belangrijke exporteur van bakstenen 

was en Makkum een van de drie plaatsen waar die voornamelijk geproduceerd werden, moet 

het aantal geproduceerde bakstenen – en pannen en estrikken – in Makkum niet te laag wor-

den ingeschat.40 

2.7 De haven van Makkum in de zestiende en zeventiende eeuw

Aan het begin van de zestiende eeuw was de scheepvaart door Makkum nog vooral gericht op 

de Hanzestad Bolsward. Schepen die via Makkum naar Bolsward wilden varen, moesten bij de 

Makkumer zijl belasting betalen voor de invoer van bier, wijn en lakens. Aan het eind van de 

zestiende eeuw kon Makkum zich losmaken van Bolsward. Makkum was niet langer een voor-

haven van Bolsward, maar een zelfstandige plaats met een eigen haventje, een behoorlijk aan-

tal inwoners en eigen schippers. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de sluis ten behoeve van het 

vermeerderde scheepvaartverkeer in 1606 aanmerkelijk werd verbreed en uitgebreid.41 Mak-

kum kreeg in de zeventiende eeuw bovendien een eigen kantoor van de Friese en Groninger 

admiraliteit waar de convooien en licenten werden geheven.

39  Buurma, ‘Makkumer tichelwerken’, 46.

40  Kamminga, ‘De nijverheid’, 337.

41  Obreen, Makkum en de westkust van Friesland, 47 en Faber, Drie eeuwen Friesland, 256.
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Een aantal registers van de opbrengsten van deze convooien en licenten van dit kantoor zijn 

bewaard gebleven. 42 Zij kunnen helpen een beeld te geven van het belang van de Makkumer 

haven. 

Tabel 2.2  De opbrengsten van de convooien en licenten in de Friese havens in guldens in 1628. 

Bron: NA, 1.01.02 Staten-Generaal 1576-1796, inv.nr. 5715-5718 Staten van inkomende convooien en 

licenten ingeleverd door de Admiraliteit, 1621-1671.

Plaats Guldens

Harlingen 22.956

Dokkum 10.017

Sloten 4.291

Makkum 3.925

Workum 1.129

Stavoren 818

Hindeloopen 216

Uit deze cijfers blijkt dat het kantoor in Makkum al in 1628 het drie na grootste was van Fries-

land (zie tabel 2.2). Harlingen was in dat jaar de belangrijkste havenstad van Friesland. In Dok-

kum was tot 1645 het hoofdkwartier van de admiraliteit gevestigd. Ook de stad Sloten was in dat 

jaar nog groter dan Makkum, dat als enige niet-stad een belangrijk kantoor huisvestte. Opval-

lend is dat de haven van de oude en belangrijke Hanzestad Stavoren in deze periode nauwelijks 

een rol van betekenis speelde. 

Tabel 2.3  Opbrengsten van de convooien en licenten in de Friese havens in guldens in 1647. Bron: 

NA, 1.01.02 Staten Generaal 1576-1796, inv.nr. 5715-5718 Staten van inkomende convooien en licen-

ten ten ingeleverd door de Admiraliteit, 1621-1671.

Plaats Guldens

Harlingen 23.963

Makkum 9.392

Sloten 3.390

Dokkum 1.331

Stavoren 998

Hindeloopen 991

Workum 972

Dat Makkum een snelgroeiende plaats was, blijkt niet alleen uit de cijfers van de groei van de 

bevolking en het grote aantal kalkwerken, maar ook uit het belang van de haven. In 1647 was 

Makkum de tweede haven van Friesland en was daarmee de steden Sloten en Dokkum defini-

tief voorbijgestreefd (zie tabel 2.3). Terwijl de admiraliteit uit Dokkum vertrok en de vaarwegen 

42  NA, 1.01.02 Staten Generaal 1576-1796, inv.nr. 5715-5718 Staten van inkomende convooien en licenten ingeleverd 

door de Admiraliteit, 1621-1671.
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naar deze stad steeds moeilijker te bevaren waren, bloeide de haven van Makkum.

De bloei van de scheepvaart in Makkum is ook af te lezen aan het feit dat er in de zeven-

tiende eeuw verschillende scheepswerven in het dorp waren.43 De snelle groei als handels- en 

nijverheidsplaats had ingrijpende gevolgen. Makkum streefde andere dorpen in Wonseradeel 

voorbij en de marktfunctie nam toe. In 1697 werd een nieuw waaggebouw in gebruik geno-

men.44 De gunstige ligging, de goede voorzieningen en de bedrijvigheid maakten van Makkum 

een aantrekkelijke plaats voor kooplieden, die zich meer en meer in de plaats vestigden. 

2.8 Conclusie

Rond 1548 was Makkum nog een dorp van geringe omvang. Het bestond uit twee buurschap-

pen: Kerckeburen, een boerendorp rond een terp gelegen, en het gebied rond de sluis of zijl, 

dat Statum werd genoemd. Deze sluis stond volledig onder gezag van het klooster Bloemkamp 

bij Bolsward. Statum diende in deze periode vooral als voorhaventje van de Hanzestad Bols-

ward. Vanaf het eind van de zestiende eeuw veranderde deze situatie. De positie van Bolsward 

als belangrijke handelsstad was al een tijdje tanende, maar zakte ver weg aan het eind van de 

zestiende eeuw, mede als gevolg van twisten tussen protestanten en katholieken. Het klooster 

Bloemkamp werd geplunderd en uiteindelijk afgebroken. Hiermee was aan de allesoverheer-

sende positie van Bolsward in Makkum een eind gekomen. Het buurschap Statum lag aan een 

driesprong van waterwegen tussen binnenland en Zuiderzee. Het was daarmee zeer strate-

gisch gelegen. De vele pogingen van vijandelijke troepen om deze plaats in te nemen duiden 

hier wel op. Naast een militair gunstige uitvalsbasis was het ook een zeer gunstige plaats voor 

de ontluikende nijverheid. Waarschijnlijk heeft een combinatie van een aantal factoren, zo-

als de toegenomen vraag naar bouwmaterialen, de beschikbaarheid van grondstoffen als turf, 

schelpen en klei en de ontwikkelingen in de landbouw, ervoor gezorgd dat precies in deze pe-

riode de Makkumer nijverheid van de grond gekomen is. 

Statum kende in de zeventiende eeuw een geweldige groei en kapselde het oude boeren-

dorpje Kerckeburen in. Het is daarmee een typisch voorbeeld van een vlek. Door een toege-

nomen intensivering en specialisering in de landbouw was een ongeveer gelijkblijvend aantal 

boeren in staat een steeds grotere bevolking te verzorgen. Door deze specialisatie kozen steeds 

meer mensen ervoor een bestaan in de handel of de nijverheid op te bouwen. Aangezien de 

boerendorpen daarvoor niet altijd genoeg ruimte boden, zochten zij andere, vaak strategisch 

aan het water gelegen, plaatsen in de provincie op. 

De kalknijverheid was de belangrijkste pijler van de zeventiende-eeuwse Makkumer econo-

mie. In de zeventiende eeuw waren er minsten 100 kalkovens in Makkum. De grondstoffen turf 

en schelpen konden door de strategische ligging gemakkelijk worden aangevoerd. Veel men-

sen waren werkzaam in deze nijverheid: schelpenvissers, schelpenlossers, turfschippers, turf-

meters, kalkdragers, kalkbranders en kalkschippers. De export van de kalknijverheid was voor-

43  Postma, ‘Fan boeredoarp ta flek’, 27.

44  Ibidem, 31.
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namelijk op Holland gericht. Vooral de snelgroeiende stad Amsterdam was een grote afnemer 

van de Makkumer kalk. De kalk werd daar gebruikt als metselkalk voor de gebouwen. 

Ook voor de steennijverheid waren de grondstoffen gemakkelijk te bereiken. De klei rond 

het Makkumermeer was een goede grondstof voor rode baksteen en dakpannen. Nieuwe voor-

schriften die erop aandrongen houten huizen met rieten daken te vervangen door stenen hui-

zen met dakpannen, zorgden voor een extra impuls voor deze nijverheid. Ook voor de steen-

nijverheid gold dat het grootste deel van de productie was bedoeld voor de export. Vanuit 

Friesland werden ieder jaar 1,3 miljoen bakstenen geëxporteerd. Aangezien Makkum, naast 

Harlingen en Bolsward, een van de drie centra van steenbakkerijen in Friesland was, is het 

aannemelijk dat een deel van deze voor de export bedoelde bakstenen in Makkum werden ge-

produceerd.

Tot aan het einde van de zestiende eeuw was Bolsward bepalend voor de zeevarende acti-

viteiten in Makkum. Doordat de omstandigheden in die stad veranderden, kreeg Makkum een 

zelfstandige positie. Al snel nam de haven van Makkum een belangrijke plaats in de provincie 

in. Uit de opbrengsten van de convooien en licenten in 1647 blijkt dat Makkum na Harlingen de 

tweede haven van Friesland was. 

Was het centrum van Makkum tot diep in de zestiende eeuw nog in het dorp Kerckeburen 

gesitueerd, in de zeventiende eeuw was Statum het centrum. Doordat Makkum de andere dor-

pen in de grietenij Wonseradeel voorbijstreefde, kreeg het ook meer en meer een marktfunctie. 

In 1697 werd het nieuwe waaggebouw in gebruik genomen. De bedrijvigheid en goede facili-

teiten trokken waarschijnlijk ook kooplieden en ondernemers van elders aan. De bloei van de 

vlek komt het sterkst naar voren in de groei van het inwoneraantal van ongeveer 225 inwoners 

in de zestiende eeuw tot een recordhoogte van 2.777 in 1689. Makkum was van een gering boe-

rendorp een belangrijke plaats in de regionale economie geworden. 

In de historiografie van Friesland over de periode tot 1750 wordt de provincie omschre-

ven als een moderne landbouwprovincie met een hoge graad van specialisatie waarin weinig 

plaats was voor nieuwe economische ontwikkelingen, nijverheid en internationale handel. Uit 

de geschiedenis van Makkum komt een ander beeld naar voren. Het dorp Makkum kende tus-

sen 1578 en 1689 een enorme groei. Deze groei was vooral te danken aan de nijverheid, die niet 

voor de lokale markt maar voor export naar buiten de provincie produceerde. Daarnaast groei-

de Makkum in deze tijd uit tot de tweede haven van Friesland. De belangrijkste uitvoer uit deze 

haven bestond niet uit landbouwproducten. De landbouw speelde bij dit proces wel een rol, 

maar slechts op de achtergrond. De moderne landbouw stelde de mensen in Friesland in staat 

om niet langer allemaal in kleine boerendorpjes te wonen maar ook dorpen te stichten met een 

stedelijke economie ˗ de zogenaamde vlekken. In deze vlekken vonden allemaal dynamische 

economische ontwikkelingen plaats die niet passen in het statische beeld van de provincie dat 

de historiografie schetst. De economie in deze vlekken werd niet bepaald door boeren maar 

door schippers, kooplieden en mensen werkzaam in de nijverheid.
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3 De schippers in Makkum gedurende de 
 zeventiende eeuw

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de feitelijke informatie gepresenteerd over de schippersgemeenschap 

van Makkum in de zeventiende eeuw. Drie belangrijke vragen staan daarbij centraal. Hoeveel 

schippers waren er in Makkum en hoe ontwikkelde het aantal schippers zich? Welke bestem-

mingen deden de schippers uit Makkum aan en hoe ontwikkelden dit zich? Wat waren de ver-

voerde producten en op welke manier ontwikkelden de goederenstromen zich? De eerste aan-

dacht voor Makkumer schippers is te vinden in het artikel ‘Fan boeredoarp ta Flek’ van de 

historicus en dichter Obe Postma.1 De opmerkingen die Postma in dit artikel over de scheep-

vaart in Makkum maakt, gaan voornamelijk over het begin van de zeventiende eeuw. De door 

hem genoemde schippers stonden in dienst van de plaatselijke kalkindustrie. Hij maakt in to-

taal zes keer melding van een Makkumer schip of schipper. De meesten van hen vervoerden 

kalk of voerden schelpen aan voor de kalkindustrie; één schipper combineerde dit met het ha-

len van turf uit het veen. Volgens Postma kochten de schippers die de kalk vervoerden, deze 

zelf in. Zo vond hij een vermelding van de levering van 900 ton kalk aan schippers, die nog niet 

was betaald. Uit het feit dat één van de schippers een vordering had in verband met de levering 

van kalk in Amsterdam en dat er veel Hamburgervaarders in Makkum werden genoemd, maakt 

hij op dat de kalk vooral naar Amsterdam en Hamburg vervoerd werd. Verder maakt Postma 

nog melding van ‘de Groenlandsche Companije’, die in 1652 een helling aankocht in Makkum 

en noemt hij het schippershuis of schippersgildehuis. Volgens hem maakte Makkum in de ze-

ventiende eeuw een bloeitijd door dankzij handel en scheepvaart.

In zijn artikel over de schelpenvisserij van Makkum gaat Ypma nog iets verder in op de al 

genoemde uitvoer van Makkumer kalk naar Amsterdam. Hij noemt daarbij de gelijk opgaande 

groei van de Makkumer kalkindustrie met de stadsuitbreidingen in Amsterdam in 1593, 1612 

en 1663. Ook wijst hij op het bestaan van de Friese kalk en steenmarkt in Amsterdam. Verder 

noemt hij dat er groot aantal schelpenvissers was in Makkum.2

Op de uitvoer van kalk wordt in een aantal andere publicaties nog verder ingegaan, zoals 

in het artikel van O. Neumann over de aanvoer van Makkumer bouwmaterialen naar het Slot 

Breitenburg in Holstein. Vanaf 1632 voerden Makkumer schippers grote hoeveelheden bouw-

materiaal aan voor het te herbouwen kasteel. Het ging daarbij voornamelijk om kalk. Schipper 

1 Postma, ‘Fan boeredoarp ta flek’, 18-33.

2 Ypma, ‘De Visserij’,  313-331, aldaar 320.
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Johannes Harmesz voerde in zijn eerste vijf vrachten samen al meer dan 1.600 ton kalk aan. 

Daarnaast werden er vurenhout en grote hoeveelheden pannen (ongeveer 30.000 stuks) en 

estrikken / vloertegels (ongeveer 22.000 stuks) aangevoerd. Deze gehele aanvoer was het werk 

van vijf bij naam genoemde Makkumer schippers.3

In zijn dissertatie over Makkumer aardewerk wijst ook P.J. Tichelaar op het belang van de 

uitvoer van Makkumer bouwmateriaal. Naast de aanvoer naar Breitenburg noemt hij een Mak-

kumer schipper die in 1655 ‘5.000 glasuirde pannen, 1.000 floeren ende 4 daelder schotelgoed’ 

naar de Eijder brengt en een schipper die in 1697 met zijn galjoot De Liefde voor rekening van 

een Amsterdamse koopman ‘30 last muurkalk en pro schipper unt Volck 4.000 dachpfannen’ 

naar het Poolse Elbing brengt. Een galjoot is een rond gebouwd schip van het type ‘draai-over-

boord’ wat erop duidde dat uitslag van de helmstok tot over de boorden mogelijk was. Ook 

noemt Tichelaar een borgbrief uit 1692 met de namen van 92 Makkumer smakschippers.4 Een 

smakschip heeft een mast met gaffelzeil, breefok en topzeil; achterop staat een druilmast.5 Het 

smakschip en het kofschip lijken veel op elkaar. De in dit onderzoek vermeldde smakschepen 

waren in het algemeen kleiner dan de aangetroffen kofschepen. 

De voornoemde auteurs geven een globaal beeld van de ontwikkeling van de scheepvaart 

in Makkum in de zeventiende eeuw. De door de auteurs gevonden schippers brengen vooral 

bouwmateriaal vanuit Makkum naar Amsterdam en Noord-Duitsland. Het is echter moeilijk 

om aan de hand van de hier geschetste fragmentarische gegevens een beeld te schetsen van de 

hoeveelheid schippers in Makkum en hun activiteiten in de genoemde periode. Het is daarom 

de moeite waard het aantal schippers in Makkum en hun activiteiten nader te onderzoeken. 

De schippersgemeenschap van Makkum wordt in dit hoofdstuk in periodes van twintig jaar 

beschreven. Voor deze aanpak is gekozen omdat het bronnenmateriaal over de zeventiende 

eeuw maar gedeeltelijk bewaard gebleven is. Belangrijk in deze bewaard gebleven gegevens 

is het verschil tussen het aantal vermeldingen van de schippers en het aantal schippers. Eén 

schipper kan immers meerdere keren vermeld worden in verschillende bronnen. Voor perio-

des van twintig jaar is het mogelijk om de namen van de schippers in verschillende bronnen 

met elkaar te verbinden. Het aantal individueel gevonden schippers bepaalt uiteindelijk de 

schatting van het aantal schippers in een bepaalde periode.

3.2 Makkumer schippers in de Kleine-Oost. De periode tussen 1601 en 1620

De meeste informatie over de Makkumer schippersgemeenschap in de periode tussen 1601 en 

1620 komt uit het havenregister van de Noord-Duitse stad Tönning. Zo komen daarin in de pe-

riode tussen juni en augustus van het jaar 1614 dertien vermeldingen van Makkumer schippers 

3 Neumann, ‘Makkum en het Slot Breitenburg’, 149-151.

4 Tichelaar, Fries Aardewerk Tichelaar, 41-42. 

5 www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3488978/nieuws/scheepstypen_in_de_18de_eeuw.html, gezien 1 december 

2017.
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voor.6 Het gaat daarbij om maximaal twaalf verschillende schippers. Ook uit een artikel van de 

historicus A. Jürgens blijkt het belang van Makkum voor de handel in Tönning.7 Uit zijn over-

zicht voor 1615 blijkt dat in dat jaar in totaal zeventien uit Makkum vertrokken schepen deze 

haven aandeden. Makkum is daarmee de belangrijkste Nederlandse handelspartner van Tön-

ning (zie tabel 3.1). 

Tabel 3.1  Nederlandse schepen in de haven van Tönning. Bron: A. Jürgens, Zur Schleswig-Holstei-

nischen Handelsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, 279.

Plaats Aantal schepen Aantal lasten

Makkum 17 >139

Friesland 12 >118

Leeuwarden 4 >34

Harlingen 4 circa 50

Ameland 3 28

Rotterdam 2 circa 30

Groningen 2 18

Bolsward 1 10

Dokkum 1 16

Enkhuyzen 1 10

Amsterdam 1 10

Schiedam 1 9

Tönning in Sleeswijk-Holstein is de enige plaats aan de Noord-Duitse en Deense kust waar-

van gedetailleerde havenregisters uit deze periode bewaard zijn gebleven. Zeventien schepen 

in een jaar, in een plaats die bovendien niet direct naast de deur ligt, geeft de indruk van een 

levendige schippersactiviteit in Makkum. De aanwezigheid van een kantoor ter inning van de 

convooien en licenten in Makkum in de zeventiende eeuw staaft dit vermoeden.8 Hoewel deze 

havenboeken niet vermelden dat de geregistreerde haven van vertrek of bestemming ook de 

thuishaven van de schipper was, is dit wel aannemelijk te maken. In de eerste plaats is het zeer 

opvallend dat de meest voorkomende schipper, Willem Ijsbrandsz, ook in één van de vier Ne-

derlandse bronnen uit de periode 1621-1640 als Makkumer schipper is terug te vinden (zie tabel 

3.4). Bovendien worden de namen van de schippers, zowel bij het inkomen als bij het uitgaan, 

nooit met een andere haven van vertrek of bestemming genoemd. Een ander, misschien min-

der sterk, argument, dat ook door Faber is gebruikt, is dat veel schippers Friese namen hadden, 

6 LAS, 163 AR Hafengeldt Eiderstedt II 1614.

7 A. Jürgens, Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts (Berlijn 1914), 279.

8 NA, 1.01.02 Staten Generaal 1576-1796, inv.nr. 5715-5718 Staten van inkomende convooien en licenten ingeleverd 

door de Admiraliteit, 1621-1671.
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zoals Hidde, Ruurd, Bauke en Tierck.9 Tot slot zijn ook later in de zeventiende eeuw de havens 

van Tönning en Hamburg veelvuldig door Makkumer schippers aangedaan.

Dat het moeilijk is individuele schippers te traceren, blijkt uit de aanvullende bronnen uit 

de periode tussen 1601 en 1620. Uit de beschikbare bronnen zijn, behalve de twaalf schippers 

in Tönning, in 1614 acht Makkumer schippers met naam en woonplaats te achterhalen. In de 

Sonttolregisters zijn in deze periode zes vermeldingen van vier schippers te vinden. Zij wa-

ren niet de allereerste Makkumer schippers in de Sont. Douwe Ruurdsen was in 1579 de eerste 

Makkumer die de Sont passeerde.10 Van twee andere schippers vinden we een optekening van 

overlijden, respectievelijk in 1606 en 1608. Zij komen voor in de begrafenisboeken van de ker-

kelijke gemeente Wonseradeel, met vermelding van het beroep schipper.11 De bewaarde doop-

, trouw-, lidmaten- en begrafenisboeken bevatten maar in enkele gevallen informatie over het 

beroep van de genoemde personen. Over de activiteiten van de hier aangetroffen schippers is 

verder niets bekend. Een andere schipper, Wiebe Douwes, wordt in 1604 genoemd als afkom-

stig uit Makkum bij een notaris in Rotterdam.12 Van hem zijn geen geboorte-, huwelijks- of be-

grafenisgegevens beschikbaar. Verder is er nog een schuld uit 1616 van het tichel- en panwerk 

op Statum aan de Makkumer schipper Jouke Gorrits.13 Hij heeft op Hamburg gevaren. 

Tabel 3.2  Aantal schippers in Makkum tussen 1601 en 1620. Bron: 1. LAS, 163 AR Hafengeldt Eider-

stedt II 1614; 2. A. Jürgens Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte des 16. und 17. Jahr-

hunderts 281; 3. www.soundtoll.nl gezien 6-7-2017; 4. ONA Rotterdam, inv. 29B Akten 250/351; 5. 

Tresoar, overlijden begraven Wonseradeel 244-47 560d; 6. Tresoar, Obe Postma Samling inv.nr. 200-

02, F44.

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Havengeldregister Tönning 1614 13 12

2. Tabel Tönning 1615 17   

3. Sonttolregisters 4 4

4. Notarieel archief Rotterdam 1604 1 1

5. DTB en nedergerecht Wonseradeel 1606 en 1608 2 2

6. Makkum 1616 1 1

Totaal 38 18

In de periode 1601-1620 komen in totaal 38 vermeldingen van achttien verschillende schippers 

voor die in verband kunnen worden gebracht met Makkum. Geen van de schippers komt in 

deze periode in meerdere bronnen voor. Het bronnenmateriaal uit deze periode is schaars en 

verbrokkeld. Dat er in een half jaar tijd twaalf Makkumer schippers Tönning aandeden, geeft 

9  J.A. Faber, ‘Harlingen’s foreign trade and shipping’, in: W.G. Heeres e.a. (ed.), From Dunkirk to Danzig: Shipping and 

trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850 (Hilversum 1988), 67-68.

10  www.soundtoll.nl gezien 6-7-2017.

11  Tresoar, overlijden begraven Wonseradeel 244-47 560d; ONA Rotterdam, inv. 29B Akten 250/351.

12  ONA Rotterdam, inv. 29B Akten 250/35.

13  Tresoar, Obe Postma Samling inv.nr. 200-03, F44. 
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aan dat er al sprake was van een groep schippers in Makkum. Bij een evenwichtige bevolkings-

groei heeft Makkum rond 1610 ongeveer 1.000 inwoners gehad. Op ieder schip zullen minimaal 

vier personen hebben gewerkt. Dat betekent dat op dat moment minimaal acht procent van de 

totale bevolking werkzaam was in de zeevaart. Van de beroepsbevolking zal het aantal zeeva-

renden een nog veel groter deel hebben uitgemaakt. 

3.3 De doorbraak. Het aantal schippers in Makkum in de periode tussen 1621 en 1640

Het belangrijkste bewijsmateriaal voor het bestaan van een schippersgemeenschap in Mak-

kum tussen 1621 en 1640 komt uit Hamburg.14 In het Staatsarchief in Hamburg zijn de zoge-

naamde Schifferbücher uit deze periode te vinden met daarin gedetailleerde informatie over 

de naam van de schipper, de lading en de inhoud van het schip.15 Deze Schifferbücher betrof-

fen de administratie van de havenbelasting op schip en lading. Uit een overzicht van inkomen-

de schepen uit deze bron blijkt dat in de periode tussen 1623 en 1633 jaarlijks gemiddeld 76 uit 

Makkum vertrokken schepen deze haven aandeden (zie tabel 3.3). Het aantal uitgaande sche-

pen uit de haven van Hamburg met bestemming Makkum blijkt in 1625 60 te bedragen met een 

laadvermogen van in totaal 573 lasten. Makkum is daarmee na Enkhuizen en Amsterdam de 

belangrijkste plaats vanwaar Nederlandse schepen naar Hamburg kwamen en waarheen zij 

vertrokken. Het hoogtepunt was in 1629 toen er 121 meldingen van uit Makkum aangekomen 

schepen werden gemaakt. 

Tabel 3.3  Belangrijkste Nederlandse vertrekhavens van schepen aangekomen in de haven van Ham-

burg (1623-1633). Bron: E. Baasch, ‘Hamburg und Holland im 17. u. 18. Jhdt.’, in: Hansische gesch. 

Bl. XVI-1910, 328.

1623 1624 1625 1628 1629 1632 1633 Gem.

Enkhuizen 220 211 207 312 440 329 373 299

Amsterdam 246 270 182 195 301 328 248 253

Makkum 82 76 59 58 121 64 69 76

Groningen 30 33 50 95 72 62 49 56

Harlingen 31 32 47 83 70 34 21 45

Uit eigen onderzoek van deze bron blijkt dat al in 1622 51 schepen uit Makkum Hamburg aan-

deden. Achter deze 51 vermeldingen gaan maximaal 33 individuele schippers schuil. Zeker 

twaalf van deze schippers komen meerdere keren in de bron voor. Voor maximaal 21 geldt dat 

niet; zij deden de haven dus maar één keer aan. De meest voorkomende schippers zijn Hidde 

Ruijerts (vijf keer), Douwe Dircks (drie keer) en Douwe Sijbrands (drie keer). Uit de registra-

14  E. Baasch, ‘Hamburg und Holland im 17. u. 18. Jhdt.’, in: Hansische gesch. Bl. XVI-1910, 328. 

15  HH, 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 1 No. 3b Vol. 1 Fasc. 1: Schifferbücher, chronologische Listen der von See kom-

menden schiffer 1622-1625.
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ties blijkt dat het de schippers ongeveer een maand kostte om heen en terug naar Makkum te 

varen. Ook voor het jaar 1624 zijn de individuele schippers bekend. In het boek van inkomen-

de schippers van 1624 komen 76 schippers voor die uit Makkum vertrokken. Het gaat hier om 

maximaal 39 verschillende individuele schippers. Willem IJsbrandsz is met zes vermeldingen 

in dit boek de meest voorkomende Makkumer schipper.

Opvallend is dat deze Willem IJsbrandsz ook voorkomt in het notarieel archief van Rotter-

dam, waar hij in 1629 genoemd wordt als Hamburgervaarder uit Makkum. Dit is des te opval-

lender omdat er in de jaren 1620 in de bekeken Nederlandse bronnen maar vier Makkumer 

schippers konden worden opgespoord. In het boek van uitgaande schepen van Hamburg van 

september 1624 tot november 1625 wordt melding gemaakt van 73 schippers die naar Makkum 

vertrekken.16 Het gaat daarbij om maximaal 46 individuele schippers. Net als bij de inkomen-

de registraties is Willem IJsbrandsz de meest voorkomende Makkumer schipper. Hij komt ze-

ven maal in dit boek voor. De meeste schippers die in 1624 aankwamen, verlieten de haven van 

Hamburg een aantal dagen later. Zo kwam Johann Sickes op 2 oktober de haven binnen om 

deze vijf dagen later weer te verlaten. In de drie havenboeken van Hamburg van 1622, 1624 en 

1625 komen in totaal 193 vermeldingen van schippers voor die vanuit Makkum aankwamen of 

ernaar vertrokken. Het gaat hier om 98 individuele schippers. De schippers Willem IJsbrandsz 

en Ippe Joppes komen met elf vermeldingen in de verschillende bronnen het meest voor. 

Uit het havenregister van de stad Tönning blijkt dat in 1624 de haven van Tönning 47 keer 

werd aangedaan door schepen die vanuit Makkum waren vertrokken. De desbetreffende sche-

pen maten in totaal circa 700 lasten.17 Op deze schepen voeren maximaal 22 individuele schip-

pers. Makkum was daarmee nog steeds de belangrijkste buitenlandse haven. Uit Harlingen 

kwamen bijvoorbeeld zestien schepen met 220 lasten en uit Amsterdam vijf schepen met 74 

lasten. Uit het overzicht van deze schepen blijkt dat Douwe Tiexels (Tekeles) dit jaar de meest 

voorkomende schipper uit Makkum was in de haven van Tönning.18 Hij kwam vrijwel maande-

lijks voorbij. Drie van de schippers doen in deze periode ook de haven van Hamburg aan. Zo 

was Pieter Baukes op 9 april 1624 in Hamburg en op 11 september van datzelfde jaar verschijnt 

hij in Tönning. Voor de overige schippers is er geen overlap. In de hier besproken havenboeken 

van Hamburg en Tönning komen in totaal 240 vermeldingen van ‘Makkumer schippers’ voor, 

die betrekking hebben op maximaal 120 individuele schippers. In de Sonttolregisters komen in 

deze periode 32 vermeldingen van tien individuele Makkumer schippers voor. Floris Lieuwes 

was in de jaren 1631 en 1632 goed voor zes van deze 32 vermeldingen.

Naast deze buitenlandse tolregistraties is er ook een aantal Makkumer schippers te vinden 

in de notariële archieven in Amsterdam en Rotterdam, in de informatie van het Nedergerecht 

in de gemeente Wonseradeel en in de tolregisters uit Zeeland. Aangezien de schippers uit Mak-

kum Hollandse steden als Amsterdam en Rotterdam aandeden, is het aannemelijk dat zij ook 

kustprovincie Zeeland aan hebben gedaan. Al deze bronnen hebben hun beperkingen. Het 

16  HH, 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 1 No. 3a Vol. 1: Schifferbücher, chronologische Listen der nach See fahrenden 

Schiffer, 1624-1626.

17  Jürgens, Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte, 281.

18  LAS, 163 AR Hafengeldt Eiderstedt II 1624.
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notarieel archief in Amsterdam is te groot om in zijn geheel door te spitten. Daarom is gebruik 

gemaakt van het kaartsysteem van Hart.19 In dit systeem zijn niet alle akten van alle notarissen 

geregistreerd en de schippers in de Lage Landen die zich bezighielden met de kleine vaart, be-

zochten niet voor iedere reis een notaris in Amsterdam. Ook de informatie uit de Nedergerecht 

van Wonseradeel is niet volledig. Schippers kwamen hier vaak alleen als er sprake was van een 

grote aankoop of schuld. Aankopen vonden niet allemaal in de eigen grietenij plaats en boven-

dien werd in lang niet alle gevallen het beroep van de persoon in kwestie vermeld. De tolre-

gisters van Zeeland registreren wel de voorbijgevaren schippers, maar vermelden niet in alle 

gevallen hun precieze woonplaats. Ondanks de beperkingen zijn er voor deze periode vijftien 

individuele Makkumer schippers terug te vinden in de Nederlandse archieven.

Tabel 3.4  Het aantal schippers in Makkum tussen 1621 en 1640. Bron: 1. HH 111-1 Senat Cl. VII 

Lit. Ea Pars 1 No. 3a Vol. 1: Schifferbücher, chronologische Listen der nach See fahrenden Schiffer, 

1624-1626; 2. Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 2.05 Goes, 16300726, 16350406, 

16351010, 16350618; 3. RAF; WON 218, folio 21, WON 11 fo 59vo WON 218 folio 102, WON 218 fo-

lio 102, WON 218 folio 92vo; 4. Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen: 667/154 1e pak 

not. Jan Warnaertsz, 238 fol. 117; 5 www.Soundtoll.nl 6-7-2017; 6. ONA Rotterdam, inv. 163 Akten. 

86/129; ONA Rotterdam, inv. 141 Akten. 46/71; ONA Rotterdam, inv. 326 Akten. 141/307; 7. E. Baasch, 

‚Hamburg und Holland‘, 328; 8. HH 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 1 No. 3a Vol. 1: Schifferbücher, 

chronologische Listen der nach See fahrenden Schiffer, 1624-1626; HH 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 

1 No. 3a Vol. 1: Schifferbücher, chronologische Listen der nach See fahrenden Schiffer, 1624-1626.

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Havengeldregister Tönning 47 22

2. Tol Goes 4 4

3. DTB Wonseradeel 6 6

4. Notarieel archief Amsterdam 2 2

5. Sonttolregisters 21 10

6. Notarieel archief Rotterdam 3 3

7. Tabel Hamburg 595

8. Schifferbucher Hamburg 193 98

Subtotaal 871 145

Overlap verschillende bronnen 5

Totaal 871 140

De Duitse havenregisters zijn de belangrijkste bron. Tussen 1621-1640 wordt in totaal 871 keer 

melding gemaakt van 140 individuele Makkumer schippers. Ten opzichte van de vorige periode 

is het aantal vermeldingen gestegen van 40 naar 852 en het aantal individuele schippers van 20 

naar 140. Het aantal schippers in Makkum lijkt dus fors gegroeid in deze periode. 

19  Stadsarchief Amsterdam, 30452: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven.
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3.4 Makkumer schippers in Amsterdam, Hoorn en Harlingen. 
De periode tussen 1641 en 1660

In de periode tussen 1641 en 1660 zijn er 211 vermeldingen van schippers met Makkum als 

woonplaats (zie tabel 3.6). Voor het grootste gedeelte komen deze vermeldingen uit de last-

geldregisters van Amsterdam, Hoorn en Harlingen die voor de jaren vijftig van de zeventien-

de eeuw bewaard zijn gebleven. Vooral in de registers van Amsterdam en Harlingen spelen de 

schippers van Makkum een substantiële rol. Zo worden in het lastgeldregister van Amsterdam, 

dat bijgehouden is tussen maart en december 1652, 114 Makkumer schippers genoemd. 

Tabel 3.5  Belangrijkste plaatsen van herkomst van de schippers die lastgeld betaalden in Amster-

dam van maart tot december 1652. Bron: C.M. Lesger, ‘Amsterdam, Harlingen and Hoorn Port func-

tions in the Zuiderzee region during the middle of the seventeenth century’, in: W.G. Heeres e.a. 

(eds.), From Dunkirk to Danzig: Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850, 331-

361, 355-356.

Plaats Invarende schippers vermeldingen Uitvarende schippers vermeldingen

Amsterdam 95 318

Hindeloopen 154 246

Ameland 6 174

Harlingen 39 120

Enkhuizen 26 91

Makkum 0 114

Het betreft ongeveer 75 individuele schippers. Een aantal schippers komt vaker voor. Zo be-

taalt schipper Bauke Jans vanaf juli tot en met oktober iedere maand lastgeld in Amsterdam. 

Schipper Jarig Pieters komt vier keer voorbij, de eerste keer in mei en vervolgens in juni, juli en 

september. 

Het lastgeld extraordinair van Harlingen is geheven van maart 1654 tot december 1655 ter 

uitrusting van twee oorlogsschepen van de admiraliteit in deze plaats. Het lastgeldregister van 

Harlingen biedt niet alleen informatie over de naam van de schipper en zijn woonplaats, maar 

ook over de lading en de plaatsen van vertrek en bestemming. Makkum komt in dit register 26 

keer voor; het betreft reizen van 21 individuele schippers. Het lastgeldregister van Hoorn is van 

de jaren 1652 en 1653 en bevat dezelfde soort informatie als het lastgeldregister van Harlingen. 

In dit register staan 13 vermeldingen van 12 individuele Makkumer schippers. 

In de Sonttolregisters van 1651 en 1655 komen acht vermeldingen van zeven Makkumer 

schippers voor. Daarnaast zijn nog enkele Makkumer schippers te vinden in de registratie van 

de tollen bij Middelburg in 1645 en Aardenburg in 1660. 
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Tabel 3.6  Het aantal schippers in Makkum tussen 1641 en 1660. Bron: 1. Tresoar, WON 219 folio 156 

WON 219 folio 155, WON 219 folio 243vo, WON 219 folio 244vo, WON 219 folio 204, WON 220 folio 

3vo, WON 220 folio 51, WON 149 fo 1ro, BOL 133 fo 216vo, WON 220 folio 235, WON 273 fo 108vo, 

WON 272 fo 347vo, WON 273 fo 109vo, WON 272, WON 273 fo 125vo, WON 222 folio 78, WON 149 

fo 1ro WON 221 folio 152; 2. NA, Equipering oorlogsschepen, 1.03.02, inv.nr. 10; 3. Tresoar, 342 col-

lectie Beetstra inv.nr. 32 Kaartsysteem betreffende het last- en veilgeld van de Harlingen (1654-1655); 

4. NA, Equipering oorlogsschepen 1.03.02 inv.nr. 33; 5; ONA, Rotterdam, inv. 482 Akten 71/116; ONA, 

Rotterdam inv. 87 Akten 165/139; ONA, Rotterdam, inv. 484 Akten 31/42; ONA, Rotterdam, inv. 393 

akten. 20/35; 6. Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen: 2098/25 Not. Meerhout. Amst., 

1535/263; 7. www.soundtoll.nl 6-7-2017; 8. Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 

2.07 Schalien Middelburg, 1645080; 9. Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 2.01 

Aardenburg, 16600728.

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. DTB en nedergerecht Wonseradeel 37 30

2. Lastgeldregister Amsterdam 114 75

3. Lastgeldregister Harlingen 26 21

4. Lastgeldregister Hoorn 13 12

5. Notarieel archief Rotterdam 9 9

6. Notarieel archief Amsterdam 2 2

7. Sonttolregisters 8 7

8. Schailien Middelburg 1 1

9. Aardenburg 1 1

Subttotaal 211 158

Overlap verschillende bronnen 22

Totaal 211 136

Het totaal van 211 vermeldingen voor 1641-1660 betreft maximaal 136 individuele schippers. 

Deze periode kent relatief weinig vermeldingen, maar veel individuele schippers. Het aantal 

individuele schippers daalde in deze periode licht ten opzichte van de periode daarvoor, van 

140 naar 136. Dat suggereert dat de schippersgemeenschap ongeveer gelijk bleef. 

3.5 Het rekwest aan de admiraliteit in Groningen. De periode tussen 1661 en 1680

In de periode tussen 1661 en 1680 worden in de verschillende bronnen in totaal 152 meldingen 

van Makkumer schippers gemaakt (zie tabel 3.7). Het gaat hier om maximaal 111 individuen. 

De belangrijkste bron in deze periode is een rekwest van Makkumer Hamburgervaarders uit 

1663 aan de admiraliteit van Groningerland waarin zij vragen om tonnen en bakens rond een 

gevaarlijk punt bij het eiland Rottum uit te zetten. Dit rekwest is ondertekend door 56 Makku-

mer schippers. 
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Tabel 3.7  Het aantal schippers in Makkum tussen 1661 en 1680. Bron: 1. LAS 111-1 Senat Cl. VII Lit. 

Ea Pars 1 No. 3b Vol. 1 Fasc. 1: Schifferbücher, chronologische Listen der von See kommenden schif-

fer 1674; 2. GA, 2041 Register Feith-stukken Stadsarchief Groningen (meest afschriften), 1594-1815, 

dl. 4, nr. 35; 3. www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019; 4. Tresoar, WON 149, WON 224 folio 4, WON 224 

folio 35, WON 224 folio 61vo, WON 224 folio 193vo, WON 277 fo 199vo, WON 225 folio 63, WON 225 

folio 202-203vo, WON 225 folio 176, WON 13 fo 284vo, 286vo WON 225 folio 219; Tresoar WON 13 

fo 299vo, WON 14 fo 104vo, WON 14 fo 103vo, 105ro, 107ro, WON 284 fo 19vo S, WON 14 fo 159vo; 

Tresoar, WON 14 fo 261vo; 5. Sneek, huwelijken, DTB 665; 6. Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zee-

land, 1584-1805, 2.16. Roertol Vlissingen 16800309, 16801109, 168001018, 16650517; 7. ONA Rot-

terdam inv. 242 Akten 93/162; ONA, Rotterdam, 226 Akten 17/47; 8. UO34-4 Notarissen in de stad 

Utrecht UO38a01; 9. Not. Arch Amsterdam 1543 226 Oly, Not. Arch 2791 877 van Buytene, Not. Arch 

1543/82 Oli.

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Havengeldregister Tönning 46 30

2. Rekwest Groningen 56 56

3. Sonttolregisters 17 6

4. DTB en nedergerecht Wonseradeel 19 17

5. DTB Sneek 1 1

6. Roertol Vlissingen 7 1

7. Notarieel archief Rotterdam 2 2

8. Notarieel archief Utrecht 1 1

9. Notarieel archief Amsterdam 3 3

Subtotaal 152 117

Overlap verschillende bronnen 6

Totaal 152 111

In het tolregister van Tönning uit 1674 blijkt dat deze plaats in juli, augustus en september van 

dat jaar 46 keer door een schipper uit Makkum werd aangedaan.20 Het gaat hier om dertig in-

dividuele schippers. In dit register wordt de woonplaatsen en bestemmingen van de schippers 

duidelijk aangegeven. Drie van de Makkumer schippers deden Tönning iedere maand aan. 

Slechts vier van deze schippers hebben het rekwest van 1663 ondertekend. Uit aantekeningen 

bij huwelijken en schuldbekentenissen bij nedergerechten komen nog zeventien individuele 

schippers naar voren. In de archieven van Vlissingen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn 

in deze periode nog zeven Makkumer schippers te vinden. 

In een analyse van het transportsysteem in de Lage Landen noemt Werner Scheltjens Vlis-

singen, Utrecht, Rotterdam en Aardenburg als onderdeel van het Schelde-Maas-Rijn estua-

rium. In de estuaria werden vier verschillende soorten directe verbindingen gerealiseerd: de 

vaart binnen een estuarium, kustvaart tussen de estuaria, zeevaart buiten het estuarium en 

verbindingen die het estuarium doorkruisen, zonder een estuariumlocatie als eindpunt te heb-

20  LAS, 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 1 No. 3b Vol. 1 Fasc. 1: Schifferbücher, chronologische Listen der von See kom-

menden schiffer 1674. 
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ben. Amsterdam en Makkum vallen volgens deze benadering in het estuarium Zuiderzee. Zee-

land, Utrecht en Rotterdam in het naastgelegen estuarium. Reizen naar andere landen kunnen 

als zeevaart buiten het estuarium worden aangemerkt. Binnen het systeem Scheltjens bedre-

ven schippers uit Makkum met de vaart op bijvoorbeeld Amsterdam dus vaart binnen het es-

tuarium, met de vaart op Zeeland kustvaart op het naastliggende estuarium en met de vaart op 

Tönning en Hamburg zeevaart buiten het estuarium.21 Aangezien de Makkumer schippers, zo-

als uit het rekwest uit Groningen blijkt, met de vaart op Duitsland ook het naastgelegen estua-

rium doorkruisten was ook de vierde variant in de Makkumer vrachtvaart aanwezig. Dit geeft 

wel aan hoe veelzijdig deze vaart in de zeventiende eeuw al was. 

Het binnenlandse bronnenmateriaal uit deze periode is fragmentarisch. Uit de bronnen 

met betrekking op de vaart naar Duitsland blijkt dat daar nog steeds 86 Makkumer schippers 

actief zijn. Dit aangevuld met de hier en daar gevonden Makkumer schippers in archieven in 

Nederland en in de Sonttolregisters komt het totaal op 111 Makkumer schippers. Ten opzichte 

van de vorige periode is het aantal gedetecteerde schippers dus gedaald van 136 naar 111. 

3.6 Het schipperscompact. De periode tussen 1681 en 1700

Voor de periode tussen 1681 en 1700 zijn 233 vermeldingen gevonden van maximaal 130 indi-

viduele schippers (zie tabel 3.8). De belangrijkste bron voor deze periode komt uit 1692. Het 

gaat hier om de stukken van een langdurige rechtszaak tussen de schippers van het Makkumer 

schipperscompact en scheepsbouwer Eelcke Sybolts uit Workum over het schip van de Mak-

kumer schipper Jacob Sygers.22 Het schip van deze schipper verging in 1692 op de Elbe terwijl 

het nog niet geheel aan de scheepsbouwer was afbetaald. De stukken van het compact zijn on-

dertekend door 91 verschillende schippers ‘buijtenduijns’, allen afkomstig uit Makkum. Zij stel-

den zich borg voor elkaar in het geval dat er een schip verging. Deze vorm van solidariteit liep 

vooruit op latere scheepsverzekeringen. In de Sonttolregisters zijn in deze periode 192 vermel-

dingen van 44 Makkumer schippers terug te vinden. In het havenregister van Tönning in 1695 

zijn dat er 45.23 Het gaat hier om maximaal 25 individuele schippers, waarvan vijftien ook in an-

dere bronnen zijn terug te vinden. Twaalf van deze schippers komen ook voor in de akte van 

het schipperscompact. Zes van deze schippers komen ook in de Sonttolregisters voor, vier in 

combinatie met het schipperscompact. Twee andere schippers komen ook voor als schipper in 

de hypotheekboeken van Wonseradeel. 

De stukken van het compact geven een mooi overzicht van de schippersgemeenschap van 

Makkum in 1692. Blijkbaar waren er dus in één jaar minimaal 91 schippers in Makkum. Helaas 

is een dergelijk overzicht niet voor alle jaren beschikbaar. Uit de andere bronnen komen nog 39 

andere schippers naar voren. Ten opzichte van de vorige periode zijn er veel meer Makkumer 

21  W.F.Y. Scheltjens, ‘Het ontstaan van een geïntegreerde maritieme transportruimte in de Lage Landen, ca. 1300-

1800’, in: Revue Belge de Philologie et d’histoire 92 (Brussel 2014), 303, 306, 307 en 320.

22   Tresoar, 14 Hof van Friesland, 8907 Eelcke Ybles.

23  LAS, Abt. 7 Nr. 2568: Verschiedene Tönninger Zollrechnungen 1696.
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schippers terug te vinden in de Sonttolregisters. Hun aantal stijgt van zes naar 44. Ten opzichte 

van de vorige periode is het aantal gedetecteerde schippers in Makkum gestegen van 111 naar 144. 

Tabel 3.8  Het aantal schippers in Makkum tussen 1681 en 1700. Bron: 1. Tresoar, 14 Hof van Fries-

land, 8907 Eelcke Ybles; 2. www.soundtoll.nl gezien 29-03-2018; 3. LAS, Abt. 7 Nr. 2568: Verschie-

dene Tönninger Zollrechnungen 1696; 4. Tresoar, Makkum Hervormde gemeente Makkum DTB 812, 

WON 288 fo 166ro, WON 288 fo 152vo, WON 289 fo 142ro, WON 289 fo 69ro, WON 289 fo 143ro, 

WON 18 fo 226ro, WON 276 fo 218ro; 5. Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 2.16 

Roertol Vlissingen 16900102, 16850308, 16830709; 6. Trouwregister Franeker DTB 262; 7. Stadsar-

chief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen: 5244 Nots Van Sevenhoven, 812 Not. Arch 6003/224 not.l 

Schabaelje; 8. ONA, Rotterdam, inv. 1605 Akten 76/178; 9. Elbing, Pondtolregisters Elbing 1585-1700; 

9. www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Elbing; 10. Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-

1805, 2.05 Tol Goes rekB6901.

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Schipperscompact Makkum 91 91

2. Sonttolregisters 192 44

3. Havengeldregister Tönning 45 25

4. DTB en nedergerecht Wonseradeel 13 12

5. Roertol Vlissingen 3 2

6. DTB Franeker 1 1

7. Notarieel archief Amsterdam 2 2

8. Notareel archief Rotterdam 1 1

9. Tolregisters Elbing 8 7

10. Tol Goes 1 1

Subtotaal 357 186

Overlap verschillende bronnen 42

Totaal 357 144

Uit deze gegevens, die uit een groot aantal verschillende bronnen zijn verzameld, blijkt wel 

dat het moeilijk is een precies beeld te geven van de omvang van de Makkumer schippersge-

meenschap in de zeventiende eeuw. Wel zou voorzichtig gesteld kunnen worden dat het aantal 

schippers vooral in de periode tussen 1621 en 1640 behoorlijk is gegroeid. Desalniettemin zijn 

de beschikbare bronnen moeilijk met elkaar te vergelijken. Het bronnenmateriaal blijft frag-

mentarisch van aard. Voor het ene jaar is het gelukt een samenhangende lijst van schippers 

te vinden, voor de andere periode is slechts een verzameling van een aantal schippers over 

verschillende jaren beschikbaar. De buitenlandse vaart is daarbij vaak beter gedocumenteerd 

dan de binnenlandse vaart. Het aantal schippers kan het best worden vastgesteld op basis van 

bronnen die betrekking hebben op een relatief korte periode van één of twee jaar; de andere 

vermeldingen van individuele schippers vormen daarbij nuttig aanvullend materiaal. Daarvan 

uitgaande kan geconcludeerd worden dat er na een groei aan het begin van de zeventiende 

eeuw vanaf de periode 1621 tot 1640 een redelijk constante schippersgemeenschap in Makkum 
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heeft bestaan. Aangezien iedere schipper ook personeel aan boord had, zal het aantal zeeva-

renden een substantieel deel van de beroepsbevolking hebben uitgemaakt. In het jaar 1692 wa-

ren er 91 schippers actief in de ‘Kleine-Oostvaart’. Gezien het aantal aangetroffen schippers in 

de andere bronnen mag aangenomen worden dat er zeker ook nog wel twintig schippers wa-

ren die zich met andere vaart bezighielden. Het is dan ook met enige zekerheid vast te stellen 

dat er in 1692 meer dan 100 schippers in Makkum waren. Het is aannemelijk dat iedere schip-

per minimaal drie plaatsgenoten aan boord had. Daarmee komt het aantal mensen werkzaam 

in de Makkumer zeevaart in 1692 op 400 tot 440 mensen. Op een totale bevolking van 2.777 in 

1689 was dus waarschijnlijk één op de zes of zeven mensen werkzaam in de scheepvaart. Waar-

schijnlijk betrof dit ongeveer de helft van de werkzame mannelijke bevolking.24 

3.7 De routes en ladingen van de Makkumer schippers in de zeventiende eeuw

3.7.1 Kalkvaart. De periode tussen 1601 en 1620

In de periode tussen 1601 en 1620 is een redelijke verscheidenheid aan activiteiten en routes 

van de verschillende schippers uit Makkum te ontwaren. In het binnenland werd Rotterdam 

in 1604 aangedaan met een ‘Crabschuijt’ van 16 lasten vol met kalk.25 Het ligt in de verwachting 

dat meerdere steden in Holland in deze periode door de Makkumer schippers zijn aangedaan. 

Het is echter zeer moeilijk inzicht te krijgen in de binnenlandse handel in deze periode, omdat 

hier vaak geen havenbelasting over betaald hoefde te worden, kalk een bulkproduct is waar-

van de verkoop vaak niet werd geregistreerd en van de bedrijven geen lijsten van afnemers zijn 

bewaard. In het buitenland bezochten in 1615 zeventien schepen uit Makkum de haven van 

Tönning. De uitvoer van de Nederlanden naar Sleeswijk-Holstein bestond uit zout, wijn, la-

kens, edelmetalen en bouwmaterialen.26 De vanuit de haven van Tönning vervoerde waren be-

stonden in het genoemde jaar voornamelijk uit granen, vlees en zuivelproducten. Op de twee 

reizen naar de Oostzee werd er twee keer met kalk en in ballast gevaren. In het Oostzeegebied 

werd Kopenhagen aangedaan. De terugreis ging beide keren naar Halmstad in Zweden. 

3.7.2 Hamburgervaarders. De periode tussen 1621 en 1640

Van zestien schippers tussen 1621 en 1640 kan iets over de bestemmingen worden gezegd. Zes 

van hen kunnen in verband worden gebracht met de stad Hamburg. Van vier van hen is niet 

meer bekend dan dat zij ‘Hamburgervaerder’ werden genoemd. De twee andere schippers op 

Hamburg zijn gevonden in het notarieel archief in Rotterdam. De eerste nam op de terugreis in 

1629 twee mensen mee uit Hamburg naar Edam.27 De passagiers maakten later melding van de 

reis in Rotterdam omdat het schip was gekaapt door Duinkerker kapers. Over de lading van het 

24  Dit lijkt een hoog percentage. Echter Faber schat dit voor een vergelijkbare plaats als Hindeloopen in 1749 ook op 

52 procent. Faber, Drie eeuwen Friesland, 103. 

25  ONA Rotterdam, inv. 29B Akten 250/351.

26  Jürgens, Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte, 192, 193.

27  ONA Rotterdam, inv. 141 akten. 46/71.
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schip is niets bekend. De andere akte betreft een protest van koopman Arent van der Wolff uit 

Rotterdam tegen Tjarick Lolkis van Mackum over diens langdurig oponthoud in Amsterdam 

en de daaruit voortvloeiende late leverantie van zijn planken uit Hamburg.28 De gerichtheid 

van de schippers op Hamburg wordt bevestigd door de cijfers van tabel 3.2. Daaruit blijkt Mak-

kum in de beschikbare registers tussen 1623 en 1633 met gemiddeld 74 schepen per jaar na Enk-

huizen en Amsterdam de derde Nederlandse plaats van bestemming van de uit de haven van 

Hamburg vertrokken schepen te zijn. Dat gold ook voor 1625, toen 60 schepen met een laadver-

mogen van in totaal 573 lasten vanuit Hamburg naar Makkum vertrokken. De bijzondere plaats 

die Makkum innam in de Hamburgse handelsgeschiedenis had waarschijnlijk vooral met het 

transport van Friese kalk te maken. In het artikel van Baasch over de handelsgeschiedenis van 

Hamburg wordt aangenomen dat de Nederlandse kalk door Makkumer schippers naar Ham-

burg werd gebracht.29 De totale Nederlandse uitvoer van kalk naar Hamburg varieerde in deze 

jaren tussen de 1.916 lasten in 1623 en 877 lasten in 1633. Naast kalk werden ook bakstenen en 

dakpannen vanuit de Nederlanden naar Hamburg vervoerd. De uitvoer van Hamburg naar de 

Nederlanden in die jaren bestond voornamelijk uit granen, die uit de Duitse landbouwgebie-

den en voor een deel uit Danzig afkomstig waren.30 

Tabel 3.9  Inkomende ladingen van schippers uit Makkum in de schippersboeken van Hamburg en 

Tönning tussen 1622 en 1625. Bron: 111-1 Senat Cl. VII Lit. Ea Pars 1 No. 3b Vol. 1 Fasc. 1: Schiffer-

bücher, chronologische Listen der von See kommenden schiffer 1622-1625.

Invoer Aantal Invoer Aantal Invoer Aantal

Kalk 80 Kalk en pannen 1 Gele bakstenen 1

Kalk en baksteen 11

Baksteen en 

koopwaar 11

Bakstenen koopwaar 

en tabak 1

Kalk en koopwaar     7 Baksteen 4 Pannen 7

Kalk en estrikken 5

Baksteen en 

estrikken 3 Koopwaar / diversen 5

Kalk en haring 2 Baksteen en pannen 3 Koopwaar en boter 1

Kalk en boter 1

Baksteen, 

kalfsvellen, estrikken 1

Koopwaar en 

estrikken 1
Kalk, baksteen en 

estrikken 1 Baksteen, haring 1 Lakens 1

Uit de registers van inkomende schepen in Hamburg en Tönning tussen 1622 en 1625 blijkt dat 

kalk het meest vervoerde product is van de Makkumer schippers. Dat blijkt niet alleen uit de 

tachtig schepen die puur met kalk naar Noord-Duitsland afreizen; kalk komt ook het meest 

voor in combinatie met andere producten. Alhoewel er verschillende koopwaren werden ver-

voerd, zoals kalfsvellen, boter en lakens, bleven op de heenreis de bouwmaterialen, zoals kalk, 

28  ONA Rotterdam, inv. 326 akten. 141/307.

29  Baasch, ‘Hamburg und Holland’, 328 en 374.

30  Ibidem, 374.
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pannen, bakstenen en estrikken, de belangrijkste vervoerde producten. Dit gold zowel voor 

Tönning als Hamburg. 

Naast deze registers is er een bevrachtingscontract uit 1629 bewaard gebleven van de Mak-

kumer schipper Wijbe Sjoerds naar het nabij Tönning gelegen Friederichstadt.31 Als schipper 

van de Eenhoorn werd hij door de Amsterdamse kooplieden Anthony en Marten Calschuer 

ingehuurd om met twintig ton goederen vanuit Amsterdam naar Friederichstadt te varen om 

daar vervolgens granen, ossen of andere goederen te laden. Op 28 mei 1632 komt Floris Lieu-

wes voor in de Sonttolregisters als hij terugkomt van een reis naar Danzig waar hij tarwe en 

rogge geladen heeft.32 Een maand later is hij bij notaris Warnaertsz in Amsterdam om een be-

vrachtingscontract naar Archangel te ondertekenen. Hij zal dan met zijn schip de Graeff Ernst 

met elf bemanningsleden, voor een bevrachtingsprijs van 1.900 carolusguldens met de vloot 

31  Stadsarchief Amsterdam 5075, Archief Notarissen, 238 fol. 117.

32  www.soundtoll.nl gezien 20 januari 2017.

Afb. 3.1 Het huis van Frederik Hendrik in Hontsholredijk (Hontselaarsdijk even ten noorden van Naaldwijk) 

zoals afgebeeld op een prent van J. van Haastert uit de achttiende eeuw. In 1629 liet Frederik Hendrik dit huis 

geheel herbouwen tot een ‘alleraangenaamste vorstelijke verblijfplaats’. De Makkumer schipper Fedde  Lieuwes 

leverde in dat jaar kalk voor de bouw van het ‘huis’. Bron: Wikipedia.
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meevaren naar die plaats.33 In 1639 keerde ook Reinder Alberts terug van een reis naar de Oost-

zee; hij nam huiden, rogge en potas mee uit Danzig.34 Ook de binnenlandse markt bleef door de 

schippers uit Makkum bediend. In deze periode werden vier verschillende Makkumer schip-

pers bij de tol in Goes geregistreerd. Schipper Fedde Lieuwes leverde in 1628 kalk voor het huis 

dat stadhouder Frederik Hendrik liet bouwen in ‘Hontsholredijck’.35 

3.7.3 Verbreding van activiteiten. De periode tussen 1641 en 1660

De Makkumer schippers vervoerden in de periode tussen 1641 en 1660 naast kalk en bouwma-

teriaal ook veel andere producten naar Hamburg en Tönning. Daarnaast waren er in deze pe-

riode meerdere schippers in Makkum die zich niet bezighielden met het traditionele vervoer 

van bouwmateriaal. Zij voeren met granen en hout vanuit Duitsland en het Oostzeegebied. 

De 211 vermeldingen van Makkumer schippers in de periode tussen 1641 en 1660 komen voor 

het grootste gedeelte uit het lastgeldregister van Amsterdam van 1652. Uit dit register blijkt dat 

de schippers lastgeld in Amsterdam hebben betaald voor een reis naar het buitenland. Voor bin-

nenlandse reizen hoefde geen lastgeld te worden betaald. Uit het register komt naar voren dat 

de Makkumer schippers vooral uit Amsterdam vertrokken en daar minder vaak aankwamen. De 

bestemmingen van deze reizen blijven onbekend. De lastgeldregisters van Harlingen en Hoorn 

bieden daarentegen wel enig zicht op de bestemmingen en activiteiten van de schippers. 

Tabel 3.10  Genoemde bestemmingen van Makkumer schippers in de lastgeldregisters van Harlin-

gen en Hoorn. Bron: 1. Tresoar, inv.nr. 33 collectie Beetstra *32 * Kaartsysteem betreffende het last- 

en veilgeld van de Harlingen (1654-1655); NA, Equipering oorlogsschepen 1.03.02, inv.nr. 33 (Hoorn).

Bestemmingen schippers Makkum in de lastgeld registers van Harlingen en Hoorn (1653-1655)

Plaats Aantal 

Rivier de Eider 9

Rivier de Elbe 7

Kleine Oost 4

Hamburg 3

Tönning 2

Noorwegen 2

Ameland 1

Rivier de Weser 1

Embdenland 1

Husum 1

Norden 1

Totaal 32

33  Stadsarchief Amsterdam 5075, Archief Notarissen 667/154 1e pak not. Jan Warnaertsz.

34  www.soundtoll.nl gezien 20 januari 2017.

35  ONA Rotterdam, inv. 163 Akten. 86/129.
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Zoals uit tabel 3.10 blijkt, gingen de meeste reizen naar de rivier de Eider. De Eider ont-

springt ten zuiden van Kiel, loopt door Sleeswijk-Holstein en mondt uit in de Waddenzee. Aan 

deze rivier liggen de plaatsen Eiderstedt, Tönning en Friederichstadt. Naar de plaatsen aan de 

Eider werden vooral bouwmaterialen vervoerd. In totaal werd er 29 maal naar Noord-Duits-

land gevaren en werden daarbij negen verschillende plaatsen genoemd. Het zou goed kunnen 

dat sommige reizen naar de rivier de Eider en Tönning samenvielen met reizen naar de rivier 

de Elbe en Hamburg. De verscheidenheid aan plaatsen staaft het vermoeden dat de schippers 

ook in eerdere periodes niet alleen Tönning of Hamburg hebben aangedaan. Tweemaal werd 

een reis naar Noorwegen gemaakt. De reis naar Ameland staat in tabel 10 omdat dit eiland een 

vrije heerlijkheid was en geen deel uitmaakte van een van de zeven provinciën. 

Tabel 3.11  De in- en uitvoer van Makkumer schippers in de havens van Harlingen en Hoorn 1653-

1656. Bron: 1. Tresoar inv.nr. 33 collectie Beetstra *32 * Kaartsysteem betreffende het last- en veil-

geld van de Harlingen (1654-1655), NA, Equipering oorlogsschepen 1.03.02, inv.nr. 33 (Hoorn).

Uitvoer Aantal schepen Invoer Aantal schepen

Baksteen 6 Hout 3

Pannen        4 Planken 3

Estrikken 3 Pij-lakens 2

Aardewerk / Galeybackersgoed 3 Honing 1

Kramerij 2 Potten 1

Brandewijn 2 Gerst 1

Koopmanschap 2

Kaas 1

Moppen  1

Poepen 1

Kalk 1

Tabak 1

Tabel 3.11 laat zien dat bouwmateriaal weer een belangrijke rol speelde onder de producten die 

de schippers uit Makkum van en naar deze plaatsen vervoerden. Lijkt de vaart op Hamburg 

in de periode tussen 1623 en 1633 vooral kalk te hebben betroffen, in de bronnen uit de jaren 

1650 wordt veel vaker melding gemaakt van bakstenen, estrikken/vloertegels en pannen. De in 

Hoorn en Harlingen ingevoerde goederen betreffen vooral hout en planken, die waarschijnlijk 

voor de scheepsbouw zijn gebruikt. Van achttien schippers uit deze periode is bekend dat zij 

op Hamburg voeren. Ook het kromhout, de honing, tarwe en bonen en het vlees die door zeven 

verschillende Makkumer schippers in 1646 in Hoorn aangevoerd werden, waren waarschijnlijk 

uit Duitsland afkomstig.36 

Vijf schippers passeerden de Sont rond 1650. Twee gingen in ballast naar Riga, een ging naar 

36  NA, Equipering oorlogsschepen 1.03.02, inv.nr. 32 (1646). 
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de Oostzee met zout en wijn, een kwam van Koningsbergen met hout, en een ging naar Ko-

ningsbergen met zout.37 In 1648 werd de Makkumer schipper Douwe Hauckes gecontracteerd 

om voor een Rotterdamse koopman gerst uit Frederickstadt te halen.38 Voor deze periode zijn 

vier aktes aangetroffen waaruit blijkt dat Makkumer schippers aktief waren in de binnenland-

se vaart, waarvan twee die betrekking hebben op de levering van kalk. Zo werd schipper Pieter 

Olferts in 1647 door de Amsterdamse koopman Eeckhout gevraagd Friese kalk te leveren aan 

burgemeester Willem Backer van Amsterdam voor zijn nieuw te bouwen werken.39 Deze akte 

is naast de aanwezigheid van de Friese kalk- en steenmarkt in Amsterdam tot nu toe het enige 

bewijs voor leveranties door Makkumer schippers aan afnemers in die stad in deze periode. In 

Rotterdam kwamen vier Makkumer en Workumer schippers overeen om de koopman Bosch 

aldaar gedurende zes jaar van zoveel Friese kalk te voorzien als hij binnendijks kon verkopen.40 

Zij kregen vijftien gulden per 100 ton kalk. De overige Makkumer schippers van wie vast staat 

dat ze actief waren in de binnenlandse vaart, waren Olfert Florissen, die in 1645 tol betaalde 

in Middelburg,41 en Haeitse Jans Bakker, een korenschipper die voorkomt in een Rotterdamse 

akte uit 1651.42 

3.7.4 ‘De Witte Swaen’ . De periode tussen 1661 en 1680

De periode 1661-1680 kent 152 vermeldingen van Makkumer schippers. De meeste schippers 

uit deze periode hielden zich bezig met de vaart op Hamburg, zoals blijkt uit de tekst van het 

rekwest van de 56 Hamburgervaarders uit 1663.43 Buiten dit rekwest zijn er nog vijf meldingen 

van Hamburgervaarders te vinden. Deze schippers waren waarschijnlijk actief in de export van 

bouwmaterialen. In de Sontregisters komen zes verschillende Makkumer schippers voorbij.44 

Zij hebben allemaal verschillende bestemmingen. Zo voer Focke Harings in april 1677 vanuit 

Amsterdam naar Koningsbergen met zout, wijn, haring en koopmanschappen.45 Een maand 

later was hij weer in de Sont. Hij had uit Koningsbergen haver, gerst, rogge en weedas meege-

nomen. Auke Wiebes voer in 1671 met zout van Aalborg naar Kopenhagen en een jaar later met 

potas van Aarhus naar Amsterdam. Keimpe Janssen passeerde de Sont een aantal keren van-

uit Amsterdam en één keer uit Makkum in ballast. Hij keerde vaak met graan weer terug. Uit 

notariële akten blijkt dat Roelof Annes in 1668 met zijn galjootschip Scholtenborg van Frank-

rijk naar Noorwegen voer46 en schipper Baucke Pieters met ossen van Ribe naar Amsterdam.47 

Gadse Jochems komt twee keer voor in akten die betrekking hebben op binnenlandse vaart. In 

1660 wordt hij genoemd in een Rotterdamse akte waarin hij zich voor 29 gulden borg stelt voor 

37  www.soundtoll.nl gezien op 28-3-2019.

38  ONA Rotterdam, inv. 482 Akten 71/116.

39  Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen 2098/25 Not. Meerhout.

40  ONA Rotterdam, inv. 318 Akten 421/599.

41  Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 2.07 Schailien Middelburg, 8-4-1645.

42  ONA Rotterdam, inv. 393 Akten. 20/35.

43  GA, 2041 Register Feith-stukken Stadsarchief Groningen (meest afschriften), 1594-1815. 

44  www.soundtoll.nl gezien op 28-3-2019. 
45  Onder de term koopmanschap of koopmanschappen werden niet nader aangeduide handelswaren omgeschreven.

46  Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen, 2791 877 van Buytene.

47  Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen, 1543 226 Oly. 
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56  3 De schippers in Makkum gedurende de  zeventiende eeuw

een andere schipper.48 In deze akte wordt hij omschreven als schipper op de boeijer De Witte 

Swaen. In Utrecht is in 1661 een attestatie opgemaakt waarin Peter Claess verklaart dat hij Gad-

se Jochems in Holstein op diens ongepast aandringen met gerst heeft bevracht.49 Lolle Sybouts 

kwam in 1660 met lijn- en koolzaad voorbij de tol in Aardenburg in Zeeland.50 

3.7.5 Doorbraak in de Sontvaart. De periode tussen 1681 en 1700

Voor de periode tussen 1681 en 1700 zijn in totaal 334 vermeldingen van Makkumer schippers 

bekend. Daarvan komen er 91 voor in het Makkumer schipperscompact en 192 in de Sonttolre-

gisters. Deze Sontreizen vonden voor het overgrote gedeelte plaats tussen 1690 en 1699. 

Tabel 3.12  Bestemmingen van Makkumer schippers uit de Sonttolregisters 1681-1700. Bron: www.

soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Meest genoemde plaatsen ten westen van de Sont

Amsterdam 83

Aalborg 4

Hamburg 3

Friesland 3

Rest 11

Totaal 104

Meest genoemde plaatsen ten oosten van de Sont

Koningsbergen 26

Danzig 18

Stettin 12

Kolberg 4

Rest 28

Totaal 88

Uit tabel 3.12 blijkt duidelijk dat in deze periode Amsterdam de belangrijkste vertrek- en be-

stemmingshaven was van de schippers uit Makkum. Koningsbergen was de belangrijkste be-

stemming aan de andere kant van de Sont. Ook de thuishaven en Harlingen werden nog drie 

keer aangedaan. Daar werden voornamelijk ballast en steen ingeladen. De belangrijkste pro-

ducten richting de Oostzee waren ballast, wijn, zout en haring, de meest in het Oostzeege-

bied gehaalde producten waren rogge, hennep, huiden en hout. 40 van de 104 oostwaartse rei-

zen werden afgelegd met andere ladingen dan ballast. Een voorbeeld daarvan betreft schipper 

Douwe Barents, die op 13 mei 1699 van Amsterdam naar Stettin voer met veel verschillende 

48  ONA Rotterdam, inv. 242 Akten 93/162.

49  UO 34-4 Notarissen in de stad Utrecht UO 38a01.

50  Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 2.01 Tol Aardenburg 28-7-1660.
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producten, zoals zout, haring, papier, azijn, suiker en rozijnen. Ballast werd ook een aantal ke-

ren gecombineerd met andere producten, zoals wijn, zeildoek en koopmanschappen. 

Zestien van de smakschippers die genoemd worden in de borgbrief van 1692, waren ook 

actief in de Sontvaart. Een overzicht van de verschillende activiteiten biedt het voorbeeld van 

schipper Pieter Wijbes. Tussen 1692 en 1695 passeerde hij minimaal vijf keer de Sont. In 1692 

maakte hij een reis van Amsterdam naar Koningsbergen en terug. Hij volgde daarbij een vrij 

standaard patroon: heen in ballast en terug met rogge. In 1694 ging hij ook in ballast van Ham-

burg naar Koningsbergen. Het jaar daarop voer hij met stokvis van Glückstadt naar Danzig om 

van daaruit met rogge en huiden terug te varen naar Amsterdam. Pieter Wijbes komt ook in an-

dere bronnen voor. In 1691 werd zijn schip De Lijnbaen in Rotterdam bevracht om van daaruit 

naar Londen te varen om tabak te halen.51 In 1692 komt hij met 91 andere smakschippers voor 

in de borgbrief voor Jan Sygers.52 Schipper Wijbes was dus zowel in het huidige Nederland, 

Duitsland, Engeland, Polen en Rusland actief. In het binnenland zijn de Makkumer schip-

pers vooral terug te vinden in de Zeeuwse tolregisters. Hendrik Dirksen, bijvoorbeeld, komt 

in 1680 vijf keer langs de roertol in Vlissingen.53 Een andere schipper uit Makkum, Lubbe Dou-

wes, komt voor in tol van Goes als hij daar in hetzelfde jaar voorbijvaart met een lading turf.54 

3.8 Conclusie

In de historiografie komen de schippers uit Makkum voor als vervoerders van bouwmaterialen 

naar Holland en Duitsland. Het hier geschetste overzicht van de bestemmingen en activiteiten 

van de Makkumer schippers in de zeventiende eeuw bevestigt dat het vervoeren van bouwma-

terialen naar steden in Holland en Duitsland een belangrijke plaats innam hun activiteiten. De 

historiografie noemt maar een klein aantal schippers, maar uit dit overzicht blijkt dat het be-

lang van het vervoer van bouwmaterialen niet mag worden onderschat. Er kan gerust worden 

gesteld dat de schippers uit Makkum een hoofdrol vervulden bij de aanvoer van kalk in grote 

steden als Amsterdam, Rotterdam en Hamburg. Daarnaast is het beeld veel minder eenzij-

dig dan in de historiografie wordt aangenomen. Naast bouwmaterialen vervoerden de Makku-

mer schippers een groot aantal andere producten naar veel verschillende bestemmingen. Het 

ging hier niet alleen om retourvrachten. Ook vanuit de Nederlanden vertrokken de schippers 

niet alleen met bouwmaterialen maar ook in ballast en met andere vrachten, zoals zout, wijn 

en haring. Ook een aantal luxeproducten, zoals suiker, peper en kastanjes, worden een aantal 

keren genoemd. Duidelijk is dat de behoefte aan transport is ontstaan vanuit de lokale nijver-

heid maar dat de schippers zeker vanaf 1640 voor steeds meer verschillende producten en ver-

dere bestemmingen kozen. Dat vanaf 1690 ook een groot aantal schippers bestemmingen aan 

de Oostzee aandeden, past in dit beeld. Uit dit beeld blijkt dat er meer ontwikkeling was en dat 

51  ONA Rotterdam, inv. 1605 Akten 76/178.

52  Tresoar, 14 Hof van Friesland, 8907 Eelcke Ybles. Voor meer informatie over het schipperscompact zie bladzijde 39. 

53  Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 2.16 Roertol Vlissingen 16900102, 16850308, 16830709.

54  Zeeuws archief, Gids 103 Tol van Zeeland, 1584-1805, 2.05 Tol Goes rekB6901.
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er een grotere omvang werd bereikt dan tot op heden werd aangenomen. De ontwikkeling van 

de scheepvaart speelde een grote rol in de ontwikkeling van de economie van Makkum. De be-

volking groeide explosief en ongeveer de helft van de werkzame mannen was werkzaam in de 

scheepvaart. De ontwikkeling van de scheepvaart in Makkum laat niet alleen zien dat Makkum 

een succesvolle vlek in Friesland was waarbij niet agrarische activiteiten zoals handel, nijver-

heid en scheepvaart een hoofdrol speelden. Het laat vooral ook zien hoe bepaalde plaatsen in 

Friesland in deze periode aansluiting kregen bij de wereldeconomie.
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4 De ontwikkeling van het aantal schippers 
in Makkum en hun activiteiten 

tussen 1701 en 1820

In dit hoofdstuk wordt in periodes van twintig jaar de ontwikkeling van de Makkumer schip-

persgemeenschap in de achttiende eeuw besproken. Net als voor de zeventiende eeuw zijn de 

bronnen gefragmenteerd. Twee bronnen die veel informatie verschaffen over de Makkumer 

schippersgemeenschap in de achttiende eeuw zijn de Amsterdamse zeebrieven en de Sonttol-

registers. Moeilijker is het voor deze periode informatie te vinden over de binnenlandse vaart 

en de vaart op de Kleine Oost. Uit de historiografie blijkt dat de Nederlandse handel op de 

Kleine Oost, en dan voornamelijk Hamburg, terugliep ten opzichte van de vorige periode. Zo 

deden in 1633 933 Nederlandse vaartuigen – overwegend kleine kustvaarders – Hamburg aan 

tegenover 390 in 1740 en 453 in 1765. In het Oostzeegebied bleef graan nog lange tijd een sleu-

telpositie innemen en Nederlandse schippers hielden in het vervoer daarvan de overhand tot 

in de jaren twintig van de achttiende eeuw. Kort na 1720 zeilden jaarlijks 600 à 700 schepen 

vanuit de Oostzee naar de Republiek met een pakket goederen dat op een waarde van meer 

dan 12 miljoen gulden werd gesteld. Na de jaren twintig kwam er een terugval. Eerst vanaf 1757 

(na het uitbreken van de Zevenjarige Oorlog) was er weer sprake van een duidelijke toename, 

die tot in de jaren zeventig aanhield. Op het hoogtepunt voeren jaarlijks meer dan 1.000 sche-

pen van het Oostzeegebied naar de Republiek, geladen met goederen met een waarde van on-

geveer 17 miljoen gulden.1 Voor de Friese Sontvaart was de periode tussen 1720 en 1780 er een 

van bloei. Het percentage schippers afkomstig van het Friese vasteland ten opzichte van het to-

tale aantal Nederlandse schippers steeg van 31 in de jaren 1721-1723 tot 62 in het midden van de 

achttiende eeuw.2 Op het hoogtepunt, aan het eind van de jaren zeventig, waren er 2.000 Friese 

schippers actief in de buitenlandse vaart. Andere belangrijke ontwikkelingen die voor de acht-

tiende eeuw in de historiografie worden opgemerkt, zijn de toename van de hoeveelheid ver-

voerde koloniale waren en de toename van de voorbijlandvaart. Na de Vierde Engelse Oorlog 

(1780-1784) en de Bataafs-Franse periode tussen 1795 en 1813 was de Nederlandse koopvaardij-

vloot nog maar een schim van die van weleer.3 

1 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 557-559.

2 Trompetter, Één grote familie, 74-76.

3 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 568 en 569. 
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4.1 Het aantal schippers in de periode tussen 1701 en 1720

In het Amsterdams archief worden de registratieboeken van de zeebrieven die tussen 1705 en 

1787 aan schippers werden uitgereikt, bewaard.4 Aangezien de registraties van de individuele 

schippers onregelmatig voorkomen, dan een jaar wel en dan weer niet, is het onduidelijk of 

deze zeebrieven jaarlijks aangevraagd moesten worden. Uit het feit dat in andere periodes ook 

zeebrieven uit andere steden bewaard zijn gebleven, blijkt dat een zeebrief op meerdere plaat-

sen kon worden aangevraagd.5 In de registratieboeken van de Amsterdamse zeebrieven uit de 

periode tussen 1705 en 1720 zijn 53 vermeldingen van Makkumer schippers te vinden.6 Het gaat 

hier om 32 individuele schippers. De meest voorkomende schipper was Jan Martensz die vijf 

keer voorkwam in de periode tussen 1714 en 1719. Zijn schip, De Koning David, werd vier keer 

als 36 last en een keer als 40 last geregistreerd. Jan Martensz was een van de stamvaders van 

de later zo succesvolle familie Kingma. Een andere veel voorkomende schipper was Simon Re-

ijntjes. In de periode tussen 1714 en 1716 registreerde hij zijn schip De Vriessche Boer ieder jaar. 

De meeste schepen varieerden in grootte van zeventien tot 80 lasten. Een uitzondering daarop 

was De Juffrouw Christina van Jan Jacob Tabes, dat 180 lasten groot was. Jan Jacob Tabes liet zijn 

schip vier keer registreren. Vijf schippers weigerden, als doopsgezinden, een eed af te leggen 

en werden op ware woorden geregistreerd. 

In de Sonttolregisters komen in deze periode 151 registraties voor van in totaal 47 individu-

ele Makkumer schippers.7 Hierbij moet opgemerkt worden dat dit vanwege de Noordse Oorlog 

(1700-1721) een moeilijke periode was in de Sontvaart. Het aantal Makkumer schippers in deze 

vaart steeg desondanks ten opzichte van de periode ervoor, van 44 naar 47 individuele schip-

pers. Ook hier was Jan Martensz, met zeventien vermeldingen, de meest voorkomende schip-

per. Hij was de gehele periode actief in de Sontvaart. Simon Rintjes werd in de Sonttolregis-

ters, tussen 1713 en 1720, elf keer geregistreerd en Jan Jacob Tabes, tussen 1708 en 1714, vijf keer. 

Schipper Mewes Jacobs kwam in deze periode vijftien keer door de Sont maar komt niet in de 

Amsterdamse zeebrieven voor. Een vergelijking tussen de Sonttolregisters en de zeebrieven le-

vert zestien overeenkomsten op, dat betekent dat de Sonttolregisters ten opzichte van de zee-

brieven 31 nieuwe Makkumer schippers opleveren. 

Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de meeste schippers twee tot tien keer door de Sont 

voeren. Ook een aanzienlijk aantal schippers maakte slechts een reis door de Sont. Dit past in 

een periode waarin steeds meer schippers zich bezig gingen houden met de Sontvaart, maar 

slechts weinigen nog echt op deze vaart gespecialiseerd waren.  

In de Doop-, Trouw-, Begrafenis- en Lidmaatboeken van de grietenij Wonseradeel komen 

tussen 1701 en 1721 tien verschillende Makkumer schippers voor.8 Het gaat hier in alle gevallen 

4 Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787. Zie voor meer informatie over 

zeebrieven pagina 13.

5 Bijvoorbeeld: Westfries archief, toegangsnr. 0348 Oud-archief van de stad Hoorn 1356-1815 en toegangsnr. 1934 Re-

gister van het verhoogd last en veilgeld, ten kantore Medemblik, 1704.

6 Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787.

7 www.soundtoll.nl gezien 28-03-2019.

8 Tresoar, WON DTB 787, 799, 813, WON 234 fo 333ro, 294 p432. 291 fo 324ro, 236 fo 13vo, 292 f1 r2 p2.
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om een optekening van een huwelijk. Daarbij moet aangetekend worden dat in de huwelijks-

aktes lang niet altijd het beroep van de bruidegom werd vermeld. Er komen in de aktes drie 

aanduidingen van schippers voor: schipper, smakschipper en grootschipper. Twee van de be-

doelde tien schippers komen ook in de zeebrieven voor, drie anderen in de Sonttolregisters. 

De vijf andere schippers, waaronder de ‘grootschipper’ komen noch in de zeebrieven noch in 

de Sonttolregisters voor. Deze schippers hielden zich dus waarschijnlijk bezig met de binnen-

landse vaart. In de hypotheekboeken van Wonseradeel zijn vier Makkumer schippers te vin-

den. Het gaat om drie smakschippers en een ‘hamburgervaerder’. Er werd ook nog een ‘schui-

tevaerder’ genoemd maar dit gaat waarschijnlijk om een kleine binnenvaarder die we hier niet 

tot de schippers rekenen. De in deze bron vermelde schipper Reyn Sioerds komt ook voor in de 

DTB. De smakschipper Jan Jacobs zou dezelfde kunnen zijn als Jan Jacobs Tabes of Jan Jacobs 

Boer die in de Sonttolregisters voorkomen. Om welke van deze twee het gaat valt echter niet 

op te maken. Deze laatste schipper had bij twee timmerlieden een schuld wegens de ‘intres en 

parten’. Waarschijnlijk bezaten de scheepsbouwers dus één of meerdere parten in zijn schip, 

dat door hen gebouwd was.9 

In het kaartsysteem van S. Hart van het Amsterdams notarieel archief over de periode 1701-

1710 komen 41 vermeldingen voor van 32 individuele Makkumer schippers.10 Claas Aldertsz 

en Lieuwe Annes worden in dit kaartsysteem het meest vermeld. Zij komen net als Jan Jacobs 

Boer, Remmert Pieterse, Teake Douwes, Lolke Anes, Laucke Jans, Gerrit Pieterse en Thomas 

9  Tresoar, Won 234 fo 333ro, 294 p432. 291 fo 324ro, 236 fo 13vo, 292 f1 r2 p2.

10  Stadsarchief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de notariële archieven inv.nr. 2.2. Col-

lectie S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 1701-1710. 
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Figuur 4.1  Aantal vermeldingen van Makkumer schippers in de Sonttolregisters (1701-1720). Bron: 

www.soundtoll.nl gezien 23-4-2017.
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Jansz ook in de Sonttolregisters voor. Aangezien 122 van de 185 doorvaarten door de Sont in 

deze periode na 1710 plaatsvonden, is het aantal overeenkomsten vrij gering. De vergelijking 

met de DTB levert, zoals hiervoor gesteld, één mogelijke overeenkomst op. De schipper Jan Ja-

cobs uit de DTB kan dezelfde zijn als de Jan Jacobs Boer uit het kaartsysteem van Hart. De ver-

gelijking tussen de namen in dit systeem en de zeebrieven levert maar twee overeenkomsten 

op, het gaat daarbij om Thomas Jansz en Cornelis Dirksz. 

Op 13 maart 1713 sloten 132 schippers een contract af bij notaris Pieter van der Meulen in 

Amsterdam voor het transport van magere ossen van Friederichstadt naar Amsterdam. Van 

de 132 schippers gaven er 110 aan een woonplaats in Friesland te hebben en twintig van hen 

kwamen uit Makkum.11 Van deze twintig schippers zijn voornaam, patroniem en achternaam, 

woonplaats en de naam van het schip bekend. Thomas Jansz, schipper van de Vreede kwam 

in de Sonttolregisters, de zeebrieven en in het notarieel archief voor. Drie andere schippers 

kwamen naast dit Ossencontract alleen voor in de Sonttolregisters en de zeebrieven en weer 

twee anderen werden buiten dit contract genoemd in de zeebrieven en in de DTB. Een van de 

schippers komt alleen voor in dit contract en in de Sonttol en een ander alleen in dit contract 

en de zeebrieven. Zeven schippers kwamen dus zowel in dit contract als in de zeebrieven voor. 

Bij vier van hen was de benaming van het schip precies gelijk. Allert Jacobs’ schip werd in de 

zeebrief De Twaalf Apostelen genoemd en in het contract de Twaalf Patriarchen. Van de schip-

pers genoemd in het Ossencontract kwamen twee ook in het genoemde kaartsysteem van Hart 

voor. Elf Makkumer schippers in dit contract kwamen in de andere bronnen niet voor. In de 

rekening van het register van lastgeld van Medemblik van 1704 komt één Makkumer schipper 

voor. Het gaat om schipper Thomas Jansz. Deze Thomas Jansz komt hiermee in vier verschil-

lende bronnen voor.12

In totaal komt het aantal vermeldingen in alle verschillende bronnen op 314 en het totale 

aantal individuele schippers op minimaal 110. Het aantal gevonden Makkumer schippers is 

daarmee ten opzichte van de vorige periode gedaald van 130 naar 110. Dat heeft waarschijn-

lijk vooral te maken met het feit dat er voor de vorige periode gebruik kon worden gemaakt 

van de ‘unieke’ informatie van het schipperscompact. Van de crisis in de Sontvaart vanwege 

de Noordse Oorlog is bij de Makkumer schippers weinig te merken. Hun aantal in deze vaart is 

toegenomen van 30 naar 47. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de meeste schippers hier 

na 1710 actief waren.

11  W. Gijsbers, Kapitale Ossen: de internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1700) (Hilversum 

1999), 473-475.

12  Westfries archief, 0348 Oud-archief van de stad Hoorn 1356-1815, inv.nr. 1934 Register van het verhoogd last en veil-

geld, ten kantore Medemblik, 1704. 
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Tabel 4.1  Aantal vermeldingen en individuele schippers in Makkum tussen 1701 en 1720. Bron: 1. 

Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787; 2. www.sound-

toll.nl 28-03-2019; 3. Archief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de no-

tariële archieven inv.nr. 2.2. Collectie S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 

1701-1710; 4. Tresoar, WON DTB 787, 799, 813, WON 234 fo 333ro, 294 p432. 291 fo 324ro, 236 fo 

13vo, 292 f1 r2 p2; 5. Gijsbers, Kapitale Ossen, 473-475; 6. Westfries archief, 0348 Oud-archief van 

de stad Hoorn 1356-1815, nummer 1934 Register van het verhoogd last en veilgeld, ten kantore Me-

demblik, 1704.

Bron Vermeldingen individuele schippers

1. Zeebrieven (Stadsarchief Amst.) 53 32

2. Sonttolregisters 185 47

3. Kaartsysteem Hart (Not. Arch Amst.) 41 32

4. DTB en hypotheekboeken 14 11

5. Ossencontract 1713 20 20

6. Lastgeld Medemblik 1704 1 1

Totaal 314 143

Overlap 33

Totaal 314 110

4.2 De havens van vertrek en bestemming en de ladingen tussen 1701 en 1720

De zeebrieven en de DTB geven geen informatie over bestemmingen en ladingen.13 Uit de hy-

potheekboeken is alleen bekend dat Homme Lasen een Hamburgervaarder was.14 Hij komt in 

geen van de andere bronnen voor, waarschijnlijk kwam hij dus niet in Amsterdam en voer hij 

niet door de Sont.15 

Een schipper die in verschillende bronnen voorkomt en van wiens activiteiten daardoor 

een goed beeld geschetst kan worden, is Thomas Jansz. In het archief van de stad Medemblik 

komt een registratie van een reis van deze schipper van Hamburg naar Medemblik voor.16 Uit 

deze registratie blijkt dat hij voor verschillende opdrachtgevers op de stapelmarkt van Ham-

burg dierlijk haar, pek, hout en verschillende soorten linnen had opgehaald. In het kaartsys-

teem van Hart wordt schipper Thomas Jansz twee keer genoemd. Uit de desbetreffende aktes 

blijkt dat hij in 1709 en 1710 twee keer rogge en tarwe vervoerde van Hamburg naar Amsterdam 

in opdracht van de kooplieden Willem van Laar en David van Gent.17 Op 17 maart 1714 vroeg hij 

13  Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787, Tresoar, WON DTB 787, 799, 

813.

14  Tresoar, WON 234 fo 333ro, 294 p432. 291 fo 324ro, 236 fo 13vo, 292 f1 r2 p2.

15  www.soundtoll.nl gezien op 28-3-2019.

16  Westfries archief, 0348 Oud-archief van de stad Hoorn 1356-1815, toegangsnr. 1934 Register van het verhoogd last 

en veilgeld, ten kantore Medemblik, 1704. 

17  Archief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de notariële archieven inv.nr. 2.2. Collectie 

S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 1701-1710.
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64 4 De ontwilleling van het aantal schippers in Makkum en hun activiteiten

een zeebrief aan voor zijn schip De Vreede, dat 30 last groot was. In de Sonttolregisters van 1720 

komt hij een keer voor als hij haver brengt van Koningsbergen naar Hamburg.18 Uit de bron-

nen blijkt dus dat deze Makkumer schipper zich voornamelijk met het vervoer van graan bezig-

hield, zich overwegend op de stad Hamburg richtte en ook actief was in de Sontvaart. 

Uit de 185 verschillende Sontregistraties blijkt dat, ten westen van de Sont, Amsterdam voor 

de schippers uit Makkum de belangrijkste plaats van zowel vertrek als bestemming was (zie ta-

bel 4.2).19 Na Amsterdam was de Duits/Deense kust een belangrijke vertrekplaats. Voorname-

lijk Aalborg werd hier aangedaan. Ook vertrokken de Makkumer schippers een aantal keren 

vanuit hun eigen dorp. De relatief belangrijke positie van de stad Hamburg voor Makkumer 

schippers komt niet naar voren uit de Sonttolregisters. Deze stad wordt daar in deze periode 

als zodanig slechts vijf maal genoemd. De restcategorie bestaat met name uit plaatsen in Noor-

wegen en een enkele keer een plaats in Zweden of het Verenigd Koninkrijk, die werden aan-

gedaan voordat er naar het Oostzeegebied werd afgevaren. Vanuit Amsterdam werden koop-

manschappen, Franse wijn, zout, suiker en zijde vervoerd. De vaart vanuit Aalborg was vooral 

gericht op het transport van haring. Vertrok een schip uit Makkum, dan werd er vooral in bal-

last gevaren.

Tabel 4.2  Plaatsen van vertrek en bestemming van Sontpassages door Makkumer schippers, 1701-

1720. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-03-2019.

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Ten westen van de Sont

Amsterdam 54 62 48 69

Duitsland / Denemarken 14 16 6 9

Friesland 4 5 5 7

Atlantische kust 6 7 3 4

Overig Republiek 0 0 0 0

Rest 9 10 8 11

Totaal 87 100 70 100

Ten oosten van de Sont

Koningsbergen 23 35 20 23

Danzig 10 15 13 15

Kopenhagen 7 11 20 23

Oostzee 0 0 5 6

Rest 26 39 28 33

Totaal 66 100 86 100

18  www.soundtoll.nl gezien op 28 maart 2019.

19  Ibidem.
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4.2 De havens van vertrek en bestemming en de ladingen tussen 1701 en 1720  65

Uit Koningsbergen vervoerden de Makkumers voornamelijk hennep, rogge en vlas, uit Dan-

zig vooral rogge, maar ook hout en ijzeren staven, uit Kopenhagen vooral ballast. Van de rei-

zen uit deze plaatsen was Amsterdam de belangrijkste bestemming, maar vanuit Koningsber-

gen werd ook wel naar Aalborg en Makkum gevaren. Makkum werd enige malen aangedaan 

om daar bijvoorbeeld hout voor de scheepsbouw, hennep voor de touwslagerij en vlas voor de 

zeilmakerij te brengen. Het gaat daarbij om allemaal verschillende schippers; dus vaste schip-

pers die van of naar Makkum voeren, waren er niet. 

Tabel 4.3  Belangrijkste producten door Makkumer schippers vervoerd tussen 1701 en 1720 volgens 

de Sonttolregisters. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-03-2019.

Product Aantal malen vervoerd

Ballast 44

Rogge 37

Koopmanschappen 35

Zout 32

Tabak 29

Franse wijn 23

Hennep 18
Haring 15

Zijde 14

De lijst van de producten die in deze periode het meest frequent door de Makkumer schippers 

van en naar de Oostzee werden vervoerd, is zeer gevarieerd; tabak, zout en koopmanschap-

pen worden het vaakst genoemd.20 Daarnaast werd 44 keer in ballast gevaren. De tabak kwam 

26 keer uit Amsterdam en werd van daar het meest naar Karlshaven, Landskrona, Karlskrona, 

Danzig en Koningsbergen vervoerd. Eenmaal ging er tabak van Rouen naar Kalmar. Ook koop-

manschappen werden het meest frequent uit Amsterdam verscheept (28 keer); vandaar wer-

den zij vooral naar Koningsbergen en Danzig gebracht. Koopmanschappen gingen ook drie 

keer vanuit plaatsen aan de Oostzee richting Amsterdam en Lissabon. Ballast kwam voorna-

melijk uit Amsterdam (25 keer) en uit plaatsen in Duitsland en Denemarken aan de westkant 

van de Sont (5 keer) en aan de Oostkant meestal uit Kopenhagen (7 keer). 

Gegevens uit het kaartsysteem Hart vullen de gegevens uit de Sonttolregisters aan (zie tabel 

4.4). Niet in alle gevallen worden hier een vertrekplaats en een bestemming genoemd. Vijftien 

maal werd er een reis vanuit Hamburg naar Amsterdam ondernomen. De lading bestond in alle 

gevallen uit graan (tarwe, rogge en gerst). Deze reizen werden gemaakt door twaalf verschillen-

de schippers. Twee keer werd er tabak van Londen naar Amsterdam en Rotterdam vervoerd, 

een keer tabak, suiker en hout van Londen naar Gouda en een keer stukgoederen van Londen 

naar Amsterdam. Uit Hull kwamen lood, steenkool en steen en uit Bordeaux wijn en kastanjes.

20  Archief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de notariële archieven inv.nr. 2.2. Collectie 

S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 1701-1710.
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Tabel 4.4  Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers in het kaartsysteem Hart (1701-

1720) Bron: Archief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de notariële ar-

chieven inv.nr. 2.2. Collectie S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 1701-1710.

Vertrekhaven Bestemming

Hamburg 18          1

Amsterdam 6 25

Londen 4

Onbekend 3

Danzig 1

Husum 1

Aalborg 1

Bremen / Vegesack 1

Landskrona 1

Dithmarsum 1

Hull 2

Kollberg 1

Nyborg 1

Gouda 1

Ameland 1

Claas Alderts voer volgens de notariële akten in 1704 van Londen met tabak naar Gouda, in 1709 

met graan van Hamburg naar Amsterdam en in 1710 van Landskrona met graan naar Amster-

dam. Lieuwe Annes voer van Amsterdam naar Bordeaux en een jaar later van Nyborg naar Am-

sterdam. Bij de Engelse reizen valt op dat de akten met betrekking tot de Makkumer schippers 

alleen reizen vanuit Engeland betreffen. Dit heeft alles te maken met de Scheepvaarwet van 1651, 

die bepaalde dat buitenlandse schepen geen goederen naar Engeland mochten transporteren.21 

Van de 32 Makkumer schippers van wie voor deze periode Amsterdamse zeebrieven bekend 

zijn, hielden zich 16 met de Sontvaart bezig en 16 waarschijnlijk niet. Zij voeren dus wel vanuit 

Amsterdam over de zee, maar niet door de Sont. Hetzelfde geldt voor 23 Makkumer schippers 

die we in het notarieel archief aantreffen. Deze 39 schippers (16 uit de zeebrieven en 23 uit het 

notarieel archief) hielden zich vooral bezig met de vaart tussen Amsterdam en de Kleine Oost. 

Van een schipper is alleen bekend dat hij naar Londen is gevaren. Drie van hen waren ook be-

trokken bij het vervoer van ossen uit Sleeswijk Holstein naar Holland.22 Uit het feit dat er in dit 

contract elf nieuwe Makkumer schippers genoemd worden, blijkt wel dat lang niet alle Makku-

mer schippers Amsterdam regelmatig aandeden of actief waren in de Sontvaart. In zekere zin 

komt ditzelfde beeld uit de DTB naar voren. Ten opzichte van de andere bronnen komen daar-

in acht nieuwe Makkumer schippers voor. Uit de negen overeenkomsten tussen het notarieel 

archief en de Sontregisters blijkt dat zeven Sontvaarders zich ook met de vaart op Duitsland, 

Frankrijk of Engeland bezighielden. Van de andere twee werden ook in het notarieel archief 

21  C.G. Pestana, The English Atlantic in an Age of Revolution: 1640-1661. Cambridge, Massachusetts and London, Eng-

land (Boston 2004), 120. 

22  Gijsbers, Kapitale Ossen, 473-475.
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bestemmingen aan de Oostzee geregistreerd. 

In deze periode worden voor het eerst meer Makkumer schippers in de Sontregisters gevon-

den dan in de andere bronnen. In tegenstelling tot de eerdere periodes worden nu maar weinig 

schippers aangetroffen die zich bezighielden met het vervoer van bouwmaterialen. Daarmee 

lijkt zich in deze periode de definitieve overgang van het vervoer van lokale producten naar 

het vervoer in opdracht van kooplieden uit andere plaatsen te voltrekken. Dit kan worden ver-

klaard door het feit dat plaatsen als Amsterdam en Hamburg in de zeventiende eeuw enorm 

groeiden en er in die tijd dus grote behoefte aan bouwmaterialen was. In de achttiende eeuw 

was deze behoefte er veel minder. Uit het feit dat de Makkumer schippers ook in deze periode 

Amsterdam en plaatsen aan de Noord-Duitse kust nog regelmatig aandeden, kan worden ge-

concludeerd dat er in de hun bekende plaatsen nieuwe opdrachten en nieuwe bestemmingen 

werden gevonden.

4.3 De ontwikkeling van het aantal schippers in de periode tussen 1721 en 1740

In totaal zijn in de periode tussen 1721 en 1740 in Amsterdam 20 zeebrieven voor Makkumer 

schippers uitgegeven (zie tabel 4.5).23 Deze bevatten de namen van twaalf Makkumer schippers. 

Johannes Ruurds, Jan Martensz en Tjerk Cornelisz kwamen in de vorige periode ook al in de re-

gistratie van de zeebrieven voor. Jan Martensz vroeg in 1719 zijn laatste zeebrief voor het schip De 

Koning David aan om in 1723 zijn eerste en enige zeebrief voor het schip De Vier Gebroeders aan 

te vragen. Johannes Ruurds vroeg drie jaar achtereen een zeebrief voor zijn schip ’t is uw Tijd aan 

om in 1726 zijn enige zeebrief voor het schip De Snelle Postiljon aan te vragen. Tjerk Cornelisz 

was in de vorige periode de schipper van de St. Maria en vroeg in 1725 een zeebrief aan voor het 

schip De Schoenmaker. Blijkbaar wisselden de schippers nogal eens van schip, want twee jaar la-

ter vroeg Meindert Jacobsz Schoenmaker zijn eerste zeebrief aan voor het schip De Schoenmaker 

waar hij voorheen op het schip De stad Amsterdam had gevaren. Het schip De juffrouw Gesina 

werd zowel door Jacob Tabes als zijn broer Laurens Tabes en Thomas Hendriksz bevaren. An-

dere schippers bleven hun schip langer trouw. Zo vroeg Roelof Thijssen in de periode tussen 1731 

en 1739 drie zeebrieven aan voor het schip De stad Bordeaux. De schepen varieerden in grootte 

van 24 tot 120 last. Gemiddeld waren de schepen 56 lasten groot.

In de Sonttolregisters komen tussen 1721 en 1740 683 vermeldingen van Makkumer schip-

pers voor met betrekking tot maximaal 105 individuele schippers.24 Ten opzichte van het aantal 

schippers in de periode van 1701 tot 1720 is het aantal vermeldingen dus bijna verdrievoudigd 

en het aantal individuele schippers verdubbeld. 16 van de 56 Sontschippers uit de vorige peri-

ode waren ook deze periode actief, zodat er 89 nieuwe schippers bij kwamen. De meest actieve 

schippers in deze periode waren Fokke Pieters en Jan Martens. Fokke Pieters begon in 1718 te 

varen en voer vooral vanuit Amsterdam op Danzig en Koningsbergen. Tussen 1721 en 1740 pas-

seerde hij ongeveer zestig keer de Sont. Het aantal passages per schipper per jaar varieerde van 

23  Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787.

24  www.soundtoll.nl gezien 24 februari 2014.

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   679789087048877.pinn.Koopmans.indb   67 14-09-20   10:1414-09-20   10:14



68 4 De ontwilleling van het aantal schippers in Makkum en hun activiteiten

twee tot zes. Jan Martens, die ook in de vorige periode tot de actiefste Makkumer Sontschippers 

behoorde, passeerde de Sont in deze periode ongeveer dertig maal. 

Tabel 4.5  Overzicht van Makkumer schippers in de Amsterdamse zeebrieven tussen 1721 en 1740. 

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787.

Voornaam Patroniem Achternaam Thuishaven Schip Dag Mnd Jaar

Claas de Boer Makkum De Juffrouw Christina 9 3 1730

Claas de Boer Makkum De Elisabeth 12 5 1733

Claas de Boer Makkum De Elisabeth 3 9 1734

Focke Bakker Makkum De Juffrouw Bregetta 25 8 1740

Jacob Tabbes Makkum De Juffrouw Gesina 29 9 1739

Jan Martensz Makkum De vier gebroeders 4 4 1732

Johannes Reurds Makkum t is uw tijd 11 3 1721

Johannes Ruerts Makkum De snelle Postiljon 23 10 1726

Laurens Tabes Makkum De Juffrouw Gesina 18 2 1735

Meyndert Leertouwer Makkum Het jonge Kalf 21 2 1730

Meyndert Jacobsz Schoenmaker Makkum De stad Amsterdam 4 2 1721

Meyndert Schoenmaker Makkum De Schoenmaker 20 1 1727

Meyndert Schoenmaker Amsterdam De Schoenmaker 13 6 1732

Meyndert Schoenmaker Makkum De Schoenmaker 9 4 1736

Roelof Thijssen Makkum De stad Bordeaux 8 8 1739

Roelof Thijsz Makkum De stad Bordeaux 2 10 1731

Roelof Thijsz Makkum De stad Bordeaux 27 5 1734

Thomas Hendriksz Makkum De Juffrouw Gesina 19 8 1738

Tjeert Westra Makkum De Pranger 5 7 1729

Tjerk Cornelisz Makkum De Schoenmaker 26 5 1725

Tabel 4.6  Aantal vermeldingen van en individuele Makkumer schippers in de periode tussen 1721 

en 1740. Bron: 1. www.soundtoll.nl gezien 24-2-2014;2. Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van 

de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787; 3. Tresoar WON 238 folio 130vo; 4. Stadsarchief Amster-

dam, 5075 Archief Notarissen Amsterdam 8604/647.

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Sonttolregisters 683 105

2. Zeebrieven  20 12

3. Hypotheekboeken Friesland 1 1

4. Notarieel Amsterdam 1 1

Overlap 10

Totaal 705 109
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In de hypotheekboeken van Friesland van 1723 werd een schuld opgetekend van Claas Sijmens, 

schipper in Makkum. Verder werd hier Tjitte Piers genoemd als ontvanger van het Groot Schip-

perscompact in Makkum.25 Van deze laatste is onbekend of hij zelf ook schipper was. Geen van 

beiden komen in andere bronnen voor. Van Pieters Dirks Lenige bestaat een bevrachtingscon-

tract om in opdracht van Jan Bronland rogge van St. Petersburg naar Amsterdam te varen. Hij 

komt regelmatig in de Sonttolregisters voor als Makkumer schipper.26 

In deze periode komen drie van de twaalf schippers die in de zeebrieven worden gevonden, 

niet als Makkumer schipper in de Sonttolregisters voor. Claas de Boer en Fokke Bakker zijn in 

deze periode niet in de Sonttolregisters terug te vinden; Lorentz Tabes kwam één keer, in 1733, 

als schipper met als thuishaven Amsterdam door de Sont. Het is dus goed mogelijk dat in ieder 

geval Claas de Boer en Fokke Bakker zich met andere vaart bezighielden. Het aantal schippers 

dat wel zeebrieven aanvroeg maar niet door de Sont voer, is hiermee ten opzichte van de vo-

rige periode gedaald. In totaal komt het aantal schippers in deze periode op 109 (zie tabel 4.6). 

Slechts vier van hen komen niet in de Sonttolregisters voor. Het aantal Sontschippers is fors ge-

groeid en het aantal schippers dat niet in de Sonttolregisters voorkomt, is zeer klein. Waar in de 

vorige periode van de 110 schippers er 47 actief waren in de Sont zijn dat er nu 105 van de 109. 

De Makkumer schippers lijken zich in deze periode dus meer op de Sontvaart te hebben toe-

gelegd. Wel moet hierbij aangemerkt worden dat het aantal beschikbare bronnen over de bin-

nenlandse vaart in deze periode zeer gering is. 

4.4 De vertrekhavens, bestemmingen en vervoerde producten tussen 1721 en 1740

Zoals uit tabel 4.7 over de Sontvaart in de periode 1721-1740 blijkt, vertrok een groot deel van de 

Makkumer schippers vanuit Amsterdam naar het Oostzeegebied.27 De belangrijkste producten 

die op deze route werden vervoerd, waren de, vrij algemeen geformuleerde, koopmanschap-

pen, tabak en haring. Na Amsterdam volgden plaatsen aan de Friese kust als belangrijkste, 

vooral Makkum (24 keer) en Harlingen (19 keer). Ten opzichte van de vorige periode nam het 

aandeel van de Friese plaatsen als vertrekhaven in het totaal aantal oostwaartse Sontpassages 

toe van 5 naar 12 procent. In Friesland werden voornamelijk ballast en baksteen ingeladen. Na 

Amsterdam en Friesland werd er het meest vanuit plaatsen aan de Atlantische kust richting de 

Oostzee gevaren. Le Croisic was daar verreweg de belangrijkste haven. Vanuit Le Croisic kwam 

voornamelijk zout. Het aandeel van Duitsland en Denemarken bleef vrijwel gelijk vergeleken 

met de vorige periode. Vanuit Duitsland en Denemarken werd voornamelijk in ballast en met 

haring gevaren. 28

25  Tresoar, WON 238 folio 130vo.

26  Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen Amsterdam, 8604/647.

27  www.soundtoll.nl gezien 24 februari 2014.

28  www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.
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Tabel 4.7  Havens van vertrek en bestemming van Makkumer schippers ten westen van de Sont 

1721-1740 Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-03-2019.

Ten westen van de Sont

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Amsterdam 262 68 257 85

Friesland 47 12 8 3

Atlantische kust 38 10 12 4

Duitsland / Denemarken 27 7 15 5

Overig Republiek 6 2 5 2

Rest 16 4 4 1

Totaal 384 100 301 100

Amsterdam werd in 85 procent van alle westwaartse reizen door de Sont als bestemmingshaven 

gekozen.29 Daarmee behield het zijn overheersende positie als bestemmingshaven ten wes-

ten van de Sont voor de Makkumer schippers. Naar Amsterdam werd voornamelijk graan ver-

voerd, zoals rogge, tarwe en gerst, alsmede hennep en vlas. Ook Duitsland werd nog regelmatig 

als bestemmingshaven gekozen. Ook daar werd graan en hennep afgeleverd. Havens in Fries-

land en aan de Atlantische kust werden vaker als vertrekhaven dan als bestemming gekozen. 

Tabel 4.8  Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten oosten van de Sont tussen 

1721 en 1740. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Ten oosten van de Sont

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Koningsbergen 109 36 54 14

Danzig 70 23 49 13

Libau 24 8 24 6

Stettin 20 7 24 6

Oostzee 11 4 120 32

Riga 10 3 12 3

Kopenhagen 7 2 36 9

Rest 49 16         61 16

Totaal 300 100 380 100

Koningsbergen en Danzig namen een overheersende positie in onder de vertrekhavens in het 

Oostzeegebied (zie tabel 4.8).30 Wel was het belang van Koningsbergen voor de Makkumer 

schippers behoorlijk afgenomen – van 45 naar 36 procent. Graan kwam uit beide plaatsen, 

hennep voornamelijk uit Koningsbergen. Vanuit Riga kwamen voornamelijk hennep en vlas, 

29  www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.

30  Ibidem.
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vanuit Libau vooral vlas en lijnzaad en uit Stettin vooral hout en graan. 

Ook als bestemming waren Koningsbergen en Danzig de belangrijkste plaatsen in het Oost-

zeegebied.31 Naar beide plaatsen werden veel verschillende producten vervoerd, maar naar 

Koningsbergen voeren de meeste schippers in ballast en daarnaast met haring, en naar Dan-

zig voeren de schippers ook vaak in ballast en daarnaast met baksteen. De percentages van de 

afzonderlijke bestemmingshavens aan de Oostzee in het totaal worden in deze periode ver-

troebeld doordat het aantal reizen naar de algemene bestemming ‘Oostzee’ toenam. Wel blijkt 

uit de gegevens met betrekking tot de vertrekhavens dat ook in die gevallen Koningsbergen en 

Danzig vaak werden aangedaan. Opvallend is dat ook regelmatig Kopenhagen als bestemming 

werd gekozen. Kopenhagen werd weinig als vertrekhaven gebruikt en fungeerde mogelijk als 

een tussenstop. De belangrijkste plaats aan de Atlantische kust was, zoals eerder vermeld Le 

Croisic. Hamburg was in Duitsland de belangrijkste plaats en Makkum en Harlingen domi-

neerden in Friesland.32 

Over de gehele periode beschouwd waren baksteen, haring, wijn, koopmanschappen en 

zout de belangrijkste producten die door de Makkumer schippers naar het Oostzeegebied 

werden vervoerd. De wijn, vaak oorspronkelijk uit Duitsland en Frankrijk, werd voornamelijk 

doorgevoerd via Amsterdam; aan de Atlantische kust werd vooral zout ingeladen. Vanuit het 

Oostzeegebied kwamen in de meeste gevallen rogge, tarwe, hennep, hout en vlas.

De Makkumer schippers kunnen in deze periode voornamelijk worden teruggevonden in 

de Sonttolregisters. Zij voeren vaak vanuit Amsterdam maar ook vanuit plaatsen in Friesland 

en de Kleine Oost. Zij kwamen daar ook al vaak in de eerdere periodes en hadden van daaruit 

mogelijk hun activiteiten in de Sontvaart opgebouwd. Een andere tendens is dat er steeds va-

ker vanaf de Atlantische kust naar het Oostzeegebied werd gevaren.

De Makkumer schippers kunnen in deze periode voornamelijk worden teruggevonden in 

de Sonttolregisters. Zij voeren vaak vanuit Amsterdam maar ook vanuit plaatsen in Friesland 

en de Kleine Oost. Zij kwamen daar ook al vaak in de eerdere periodes en hadden van daaruit 

mogelijk hun activiteiten in de Sontvaart opgebouwd. Een andere tendens is dat er steeds va-

ker vanaf de Atlantische kust naar het Oostzeegebied werd gevaren.

4.5 De ontwikkeling van het aantal schippers in de periode tussen 1741 en 1760

De Sonttolregisters vermelden in de periode 1741-1760 803 passages gemaakt door 117 indivi-

duele Makkumer schippers (zie tabel 4.9). Gemiddeld maakten de schippers dus over deze pe-

riode van twintig jaar zes à zeven reizen door de Sont. Het is goed mogelijk dat zij dit combi-

neerden met reizen naar Frankrijk en de Kleine Oost. 19 van deze schippers waren ook al in de 

vorige periode actief, zodat er 98 nieuwe schippers zijn bijgekomen. Dirk Gerkes was de meest 

actieve schipper. Tussen 1747 en 1760 kwam hij 35 keer door de Sont. Hij voer dus gemiddeld 

één keer per jaar naar het Oostzeegebied. 

31  www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.

32  Ibidem.
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In de zeebrieven van Amsterdam komen in deze periode 67 vermeldingen voor van 27 indi-

viduele Makkumer schippers.33 De meest voorkomende schipper was Romke Feikes. Hij vroeg 

tussen 1746 en 1759 vier zeebrieven aan voor het schip De Juffrouw Maria en twee voor Vrouwe 

Maria. Aangezien de Vrouwe Maria zes last groter was en voorkomt in twee opeenvolgende re-

gistraties in 1757 en 1759, is dit waarschijnlijk een ander, ‘nieuw’ schip. Andere veel voorkomen-

de schippers zijn Pieter Volkers met vijf vermeldingen met zijn schip De Jonge Borst, en Cor-

nelis Gabes, met eveneens vijf vermeldingen, met de schepen Het Huis te Maquettes, Het Slot 

Bronckhorst en Swanedrift. Drie schippers komen niet in de Sonttolregisters voor; twee van 

hen vroegen zeebrieven aan voor schepen kleiner dan 30 last. 

In het nedergerecht van Stavoren komen in deze periode zeven zeebrieven voor van schip-

pers uit Makkum.34 Het gaat om vijf verschillende schippers waarvan er drie ook in de Sont-

tolregisters voorkomen. De meesten van hen vroegen ook in Amsterdam een zeebrief aan. Dit 

geldt niet voor de Sontschipper Sipke Klazes. Hij vroeg tweemaal een zeebrief aan in Workum; 

hij voer meerdere keren door de Sont. 

Het nedergerecht van Workum bevat over deze periode veertien zeebrieven van Makkumer 

schippers.35 Het betreft elf schippers. De familie Kingma is ruim vertegenwoordigd. Jan Hylkes 

vroeg tweemaal een zeebrief aan voor zijn schip De Vrouw Ieda en Leendert Hylkes vroeg twee 

zeebrieven aan voor het schip De Jonge Jaitze. Van de groep Makkumer schippers die een zee-

brief aanvroegen in Workum, voeren Jelger Thomas, Rintje Dirks en Johannes Arjens niet door 

de Sont. Zij voeren op relatief kleine schepen van onder de 30 last. Dit zegt echter niet alles, 

Sjoerd Lieuwes, die wel regelmatig door de Sont voer, vroeg een zeebrief aan voor het kleinste 

schip, dat 20 lasten groot was. 

Het Quotisatieregister van 1749 is om twee redenen een welkome aanvulling op de andere 

bronnen.36 In de eerste plaats is het Quotisatieregister een redelijk volledige weergave van de 

beroepsbevolking van Makkum. Veel schippers die in andere bronnen niet voorkomen, bij-

voorbeeld omdat zij zich bezighielden met de minder goed geregistreerde binnenlandse vaart, 

komen in dit register wel voor. Daarnaast kan aan de hand van het Quotisatieregister worden 

gecontroleerd of de schippers die aangaven in Makkum te wonen, daar ook daadwerkelijk van-

daan kwamen. In de Quotisatie van Makkum uit 1749 komen 72 mensen voor die schipper van 

beroep waren. De benamingen van deze beroepen verschillen van klein- tot grootschipper, 

van smakschipper tot galjootschipper en van veerschipper, hooischipper tot kalkschipper. De 

55 zogenaamde schillers, die met kleine bootjes op schelpen visten, zijn bij deze 72 schippers 

niet meegerekend. Naast de 72 schippers waren er 109 matrozen, bootsgezellen en zeevaren-

den en varenspersonen. Samen waren er dus 181 mensen in Makkum die hun geld verdienden 

op een schip (exclusief de schillers). In totaal zijn er 769 mensen opgenomen in de Quotisatie. 

Daarvan behoorden 156 niet tot de beroepsbevolking. Zij waren weduwe of wees of werden ge-

33  Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787.

34  Tresoar, Nedergerecht Stavoren 13-36 inv.nr. 45.

35  Tresoar, Nedergerecht Workum 13-14 inv.nr. 294.

36  A. van Dalfsen en P. Nieuwland, ‘De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking 

in 1749. Deel 8: Wonseradeel, Workum, Wymbritseradeel en IJlst’, in: Monumenta Frisica 49. Fryske Argyfrige. Fryske 

Akademy (Leeuwarden/Ljouwert 1988. Akademy-nummer 690). 
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alimenteerd. Dat betekent dat maar liefst 35 procent van de gezinshoofden het geld verdiende 

aan boord van een schip. 

Een heel aantal mensen die in de Sonttolregisters als schipper worden genoemd, is niet als 

schipper in de Quotisatie opgenomen.37 Schipper Andries Pieters, die vanaf 1751 geregeld de 

Sont passeerde, stond in 1749 nog bekend als een ‘gering matroos’. Schipper Jacob Piers stond 

toen de Quotisatie werd opgemaakt, nog bekend als ‘seer gering varensgezel’. De Sontschip-

pers Jan en Abe Meinderts staan in de Quotisatie geregistreerd als ‘vrijgezellen, wel in staat’. 

Het kan dus voorkomen dat mensen die in deze periode als schipper de Sont voeren, niet als 

schipper staan geregistreerd in het Quotisatieregister. Dit kan logischerwijs drie dingen bete-

kenen: de desbetreffende persoon was toen de Quotisatie werd opgemaakt, nog geen schipper 

of geen schipper meer; de schipper woonde toen de Quotisatie werd opgemaakt, niet in Mak-

kum of niet zelfstandig in Makkum, maar bijvoorbeeld bij familie; of de schipper oefende nog 

een tweede beroep uit waarmee hij in de Quotisatie is opgenomen. Pieter Volkerts woonde 

waarschijnlijk bij zijn moeder thuis. Hij komt zelf niet in de Quotisatie voor, maar wel een we-

duwe Folkert Pieters waarbij nog een volwassene in huis woonde. Van de in de Quotisatie ge-

noemde schippers komen er dertig in de Sonttolregisters voor. Dit betekent dat 42 schippers uit 

Quotisatie zich met transport op andere routes bezighielden. Van twaalf van deze schippers is 

min of meer bekend waar zij zich mee bezig hielden. Dit betreft vier veerschippers, twee turf-

schippers, twee hooischippers, een kalkschipper, een aalschipper en een schipper op Ham-

burg en Harlingen. 

In de notariële archieven van Amsterdam zijn vier Makkumer schippers uit deze periode te 

vinden. Jan Cornelis Bakkers schip De Ses Gebroeders en Drie Gezusters Sloterdijk werd in 1760 

in Amsterdam verkocht. Mogelijk voer hij sedertdien met Amsterdam als thuishaven door de 

Sont. Pieter Harmens en Sippe Annes sloten bevrachtingscontracten af voor reizen naar plaat-

sen in het Oostzeegebied. Marten Wijnands tekende een bevrachtingscontract voor een reis 

naar Glasgow.38 

In andere bronnen worden nog schippers genoemd die niet in de Sontregisters en ook niet 

in de Quotisatie voorkomen. Een advertentie uit de Leeuwarder Courant van 3 mei 1755 luidt: 

‘Men adverteert dat schipper Tjeerd Tjeerds tot Makkum gereed legt, om op den 7 mei 1755 

met zijn schip, Sloterdijk genaamt, weer en wind diendende te zeilen na Hamburg en Altena; 

die eenige Goederen of koopmanschappen derwaarts wil verzenden, kan dezelve adresseeren 

aan Tjeerd van Sloterdijk of de Schipper voornoemt, met een Biljet van aangeveninge op het 

Convoy en Adress.’39 Deze Tjeerd Tjeerds komt in geen enkele andere bron als schipper voor. 

In de Quotisatie komt hij voor als een ‘gemeen man’, waaruit nog maar weer eens blijkt dat 

niet iedere schipper al schipper was of niet als zodanig geregistreerd werd toen de Quotisatie 

werd opgemaakt.40 Dit geldt ook voor Karsten Hoytes van Makkum, wiens schip in 1752 voor de 

37  van Dalfsen  en Nieuwland , ‘De Quotisatiekohieren 1749’.

38  Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen: 9863/16, 10323/316, 12841/294.

39  Leeuwarder Courant (3 mei 1755).

40  P. Nieuwland en A. van Dalfsen. ‘De Quotisatiekohieren 1749.
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Hoornse Hop verging.41 Het schip was beladen met stenen, pannen en enkele stukken aarde-

werk. Deze schipper wordt behalve in het hier aangehaalde boek in geen van de andere bron-

nen genoemd. 

Tabel 4.9  Het aantal schippers in Makkum tussen 1741 en 1760. Bron: 1. www.soundtoll.nl gezien 

28-3-2018; 2. Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787; 3. 

Tresoar, Nedergerecht Stavoren 13-36 inv.nr. 45; 4. Tresoar, Nedergerecht Workum 13-14 inv.nr. 294; 

5. Dalfsen en Nieuwland, ‘De Quotisatiekohieren 1749’; 6. Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief No-

tarissen: 9863/16, 10323/316, 12841/294, M. Bartels, e.a., Gezonken als een baksteen (Hoorn 2011), 

Leeuwarder Courant (3-05-1755).

Aantal vermeldingen en individuele schippers

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Sonttolregisters 803 117

2. Zeebrieven Amsterdam 93 43

3. Zeebrieven Stavoren 7 5

4. Zeebrieven Workum 14 10

5. Quotisatie Makkum 72 72

6. Andere bronnen 2 2

Aantal vermeldingen 991 249

Overlap 84

Totaal 165

In totaal zijn er in deze periode 991 vermeldingen van schippers uit Makkum te vinden, waar-

van 803 uit de Sontregisters. Van de 249 in de verschillende bronnen genoemde schippers ko-

men er 84 in meerdere bronnen voor. Er is dus behoorlijk overlap. Het aantal individuele schip-

pers is ten opzichte van de vorige periode gestegen van 109 naar 165. Het aantal schippers dat 

actief was in de Sontvaart, nam toe van 105 naar 117. Ook is het aantal doorvaarten gestegen, 

van 623 naar 803. De verdere toename van het aantal bekende schippers heeft vooral te maken 

met de beschikbaarheid van de Quotisatiekohieren, waaruit blijkt dat er in deze periode onge-

veer 51 schippers in Makkum actief waren die niet door de Sont voeren. Zij hielden zich voor-

namelijk bezig met de binnenlandse vaart; een enkeling voer op Duitsland.

4.6 De vertrekhavens, bestemmingen en ladingen tussen 1741 en 1760

Net als in de voorgaande periode was Amsterdam in de jaren 1741-1760 de belangrijkste vertrek-

haven (zie tabel 4.10). Deze haven nam nog steeds 61 procent van het aantal afvaarten voor haar 

rekening.42 Het aandeel van Duitsland, Denemarken en Friesland was fors afgenomen, van 24 

naar 6 procent. Franse en Portugese plaatsen aan de Atlantische kust kwamen in deze periode al 

41  M. Bartels, e.a., Gezonken als een baksteen (Hoorn 2011).

42  www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.
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op 28 procent, een verdrievoudiging ten opzichte van de vorige periode. Zout was daar nog altijd 

het meest vervoerde product, maar verschillende soorten wijn kwamen ook steeds vaker voor. 

Tabel 4.10  Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten westen van de Sont tus-

sen 1741 en 1760. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Ten westen van de Sont

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Amsterdam 241 61 284 73

Duitsland / Denemarken 18 5 7 2

Friesland 2 1 9 2

Atlantische kust 111 28 53 14

Overig Republiek 5 1 36 9

Rest 20 5 3 1

Totaal 397 100 391 100

Bij de havens van bestemming ten westen van de Sont in deze periode valt vooral op dat Am-

sterdam in vergelijking met de vorige periode aan belang heeft ingeboet.43 De voorbijlandvaart, 

waarbij de schepen rechtstreeks vanuit het Baltische gebied naar Frankrijk voeren, nam in be-

tekenis toe. Ook in de vorige periode was dit al het geval, maar deze ontwikkeling zette zich 

sterker door. Het aandeel van de Franse havens was kleiner in de havens van bestemming dan 

in de havens van vertrek. Er werd dus in een driehoek gevaren – eerst vanuit de Nederlanden 

naar Frankrijk, vervolgens van Frankrijk naar het Oostzeegebied en vanuit het Oostzeegebied 

weer naar de Nederlanden. Naar de Atlantische kust werd hout vervoerd, met name planken 

en duigen, waarschijnlijk voornamelijk gebruikt ten behoeve van de productie van wijnvaten. 

Ook de overige plaatsen in de Republiek werden vaker aangedaan. Het ging dikwijls om plaat-

sen in Holland. Graan en vlas waren op deze route de belangrijkste producten; zo werd in deze 

jaren een aantal keren graan naar Zaandam vervoerd. Duitsland en Denemarken waren niet 

langer interessant als bestemmingen.

Koningsbergen en Danzig waren samen net als in de vorige periode goed voor ongeveer ze-

ventig  procent van de vertrekhavens ten oosten van de Sont (zie tabel 4.11). Opvallend is dat 

Koningsbergen en Danzig met elkaar van plaats waren verwisseld. Deze plaatsen zijn qua pro-

ducten (voornamelijk graan) nagenoeg inwisselbaar. Het aandeel van Riga als vertrekhaven en 

bestemming voor de Makkumer schippers was flink toegenomen. Hennep en vlas waren de 

belangrijkste producten uit Riga. Uit Stettin kwam voornamelijk hout. Dit was ook in de vorige 

periode het geval. Iedere haven had in zekere zin zijn eigen producten. Ook als haven van be-

stemming was Danzig Koningsbergen voorbijgestreefd. Kopenhagen was als bestemmingsha-

ven geheel verdwenen.44 

43   www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.

44  Ibidem.
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Tabel 4.11  Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten oosten van de Sont tus-

sen 1741 en 1760. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Ten oosten van de Sont

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Koningsbergen 95 24 49 12

Danzig 169 43 75 18

Riga 32 8 24 6

Stettin 29 7 25 6

St. Petersburg 4 1 16 4

Libau 14 4 12 18

Oostzee 8 2 146 35

Rest 38 10 68 16

Totaal 389 100 415 100

In de Sontvaart van de Makkumer schippers in deze periode nam het vervoer van en naar de 

Atlantische kust een steeds belangrijkere plaats in. Dit ging voornamelijk ten koste van Amster-

dam. Ook dichterbij gelegen streken, zoals Friesland en de Duits/Deense kust, speelden een 

steeds minder belangrijke rol. In het Oostzeegebied werd Koningsbergen steeds verder inge-

ruild voor Danzig. Uit de zeebrieven en het Quotisatieregister wordt duidelijk dat vele schip-

pers zich, al dan niet naast de vaart op de Oostzeelanden, bezighielden met de vaart op andere 

gebieden. Waarschijnlijk ging dit nog om de oude vaart op Holland en de Kleine Oost. Zo ko-

men in de Quotisatieregisters in Makkum drie Hollandvaarders, twee schippers op Hamburg, 

twee hooischippers, een aalschipper en een kalkschipper voor. 

4.7 De ontwikkeling van het aantal schippers in de periode 1761-1780

In de periode tussen 1761 en 1780 passeerden de schippers uit Makkum in totaal 1.159 keer de 

Sont (zie tabel 4.12). Hiervoor waren 134 schippers verantwoordelijk. Rintje Pieters was met 

ruim 70 passages een van de meest actieve schippers in deze periode. Liske Murks kwam meer 

dan 50 keer door de Sont. Van deze schippers kwamen er 24 ook al voor in de vorige perio-

de. Dit betekent dat er in deze periode 110 nieuwe Makkumer Sontschippers zijn bijgekomen. 

Nooit eerder kende Makkum zoveel passages van schippers door de Sont. 

Uit de onderstaande grafiek blijkt dat gedurende deze 20 jaar verreweg de meeste schip-

pers, namelijk 101 van de 134, slechts 1 tot 10 passages door de Sont maakten. Blijkbaar was er 

dus een grote groep van schippers die slechts zeer zelden door de Sont voer en zich daarnaast 

met andere activiteiten bezighield. Daarbij moet rekening gehouden met het feit dat het hier 

een minimum aantal passages betreft, aangezien schippers ook vaak andere woonplaatsen op-

gaven.45 De groep van 101 schippers met tien of minder reizen maakte weliswaar het overgrote 

45  www.soundtoll.nl gezien 1 mei 2014.
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deel uit van de schipperspopulatie in Makkum, zij waren slechts verantwoordelijk voor 26 pro-

cent van het aantal Sontpassages door Makkumer schippers. De groep van zes schippers die 

meer dan 30 reizen maakte door de Sont was verantwoordelijk voor 25 procent van het aantal 

passages. Een relatief kleine groep van 33 schippers maakte 76 procent van het totaal aantal 

Sontpassages. 

In de zeebrieven van Amsterdam komen in deze periode 54 zeebrieven voor van 29 verschil-

lende schippers uit Makkum.46 Van hen kwamen er 24 ook voor in de Sonttolregisters. Vijf van 

hen voeren dus wel op Amsterdam maar niet door de Sont. Slechts een van hen had een schip 

onder de 40 last. Het is dus niet zo dat deze schepen te klein waren om door de Sont te varen. 

Een direct verband tussen het aantal keren dat een schipper voorkomt in de Amsterdamse zee-

brieven en het aantal passages in de Sontregisters is er ook niet. Zo komt de schipper Klaas Uil-

kes in deze periode vijf keer voor in de zeebrieven met twee verschillende schepen terwijl hij 

maximaal vier Sontreizen heeft gemaakt. Voor de schipper Rintje Pieters geldt het tegenover-

gestelde, hij vroeg slechts een zeebrief aan in Amsterdam en voer meer dan zeventig keer door 

de Sont. Het grootste schip in deze periode werd bevaren door Johannes Claasen. Zijn schip De 

stad Amsterdam was 187 lasten groot. 

In Workum zijn uit deze periode 71 zeebrieven bewaard gebleven, waarin 31 verschillende 

Makkumer schippers voorkomen.47 Van hen komen er 25 ook in de Sonttolregisters voor. Uit de 

in Workum aangevraagde zeebrieven blijkt dat er ook relatief kleine schepen door de Sont voe-

ren. Zo was het kleinste schip De jonge Slaeger van schipper Jan Geerts 21 lasten groot. Hij pas-

46  Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787.

47  Tresoar Nedergerecht Workum, 13-14 inv.nr. 294.
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Figuur 4.2  Aantal vermeldingen van Makkumer schippers in de Sonttolregisters (1761-1780). Bron: 

www.soundtoll.nl gezien 1-5-2014.
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seerde in deze periode vijftien keer de Sont. Het grootste ‘Makkumer’ schip waarvan de schip-

per een zeebrief aanvroeg in Workum, was de Henrica Hinloopen van schipper Liske Murks; dit 

schip was 67 lasten groot. 

Tabel 4.12  Het aantal vermeldingen van en individuele schippers in Makkum tussen 1761 en 1780. 

Bron: 1. www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019; 2. Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burge-

meesters: zeebrieven 1705-1787; 3. Tresoar, Nedergerecht Stavoren 13-36 inv.nr. 45; 4. Tresoar, Ne-

dergerecht Workum 13-14 inv.nr. 294.

Aantal vermeldingen en individuele schippers

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Sonttolregisters 1159 134

2. Zeebrieven Amsterdam 54 29

3. Zeebrieven Stavoren 2 2

4. Zeebrieven Workum 71 31

Aantal vermeldingen 1286 196

Overlap 48

Totaal 148

Uit het Nedergerecht in Stavoren komen uit deze periode nog twee zeebrieven.48 Beide schip-

pers kwamen ook in de Sonttolregisters voor. Voor Hylke Sybolts de Haan was dit de enige te-

ruggevonden zeebrief. 

In totaal komt het aantal schippers in Makkum in deze periode hiermee op 148. Dat is iets 

minder dan in de vorige periode, waarbij natuurlijk kan worden aangetekend dat die periode 

door de beschikbaarheid van het Quotisatieregister een uniek beeld geeft. Er is een flinke over-

lap tussen de Sonttolregisters en de zeebrieven. Dit betekent dat de schippers in Makkum zich 

gedurende de achttiende eeuw steeds vaker bezighielden met de Sontvaart, welke in deze pe-

riode een ongekende bloei meemaakte. 

4.8 De bestemmingen, vertrekhavens en ladingen tussen 1761 en 1780

Voor deze periode beschikken we alleen over informatie uit de Sonttolregisters. Uit deze regis-

ters blijkt dat Amsterdam voor de Makkumer schippers in de periode 1761-1780 weer verreweg 

de belangrijkste haven van vertrek was (zie tabel 4.13). Maar waar het aantal reizen in absolute 

zin steeg van 245 naar 345, nam het aandeel van deze stad ten opzichte van de vorige periode 

iets af.49 Vooral de plaatsen in Friesland (voornamelijk Makkum zelf) en de rest van de Repu-

bliek profiteerden hiervan. Hun aantal steeg absoluut van 7 naar 47 en procentueel van 2 naar 

8. Zo werd Rotterdam vaker als vertrekhaven gekozen. Erg veel interessante ladingen werden 

48  Tresoar, Nedergerecht Stavoren, 13-36 inv.nr. 45.

49  www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.
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hier niet ingenomen; het ging voornamelijk om ballast. Waarschijnlijk werd voor deze stad ge-

kozen in verband met de retourlading. Naar Rotterdam werd vaak rogge vervoerd. De Atlanti-

sche kust nam in absolute zin ook nog steeds in aantal toe; relatief daalde zij iets – van 27 naar 

24 procent. Bordeaux bleef daar de belangrijkste vertrekhaven, wijn het voornaamste product. 

Hamburg was de belangrijkste vertrekhaven aan de Duits/Deense kust. Deze havenstad bood 

net als Amsterdam een grote keuze uit producten zoals verschillende soorten wijn, koloniale 

waren als peper en suiker en verschillende soorten vis. 

Amsterdam moest als bestemmingshaven ook in deze periode weer belang inleveren, hoe-

wel het in absolute zin vaker werd aangedaan.50 Het aandeel van deze stad in het totaal daalde 

van 69 naar 60 procent. De schippers kozen vaker voor plaatsen aan de Atlantische kust als be-

stemmingshaven vanuit de Sont. Het lijkt daarmee dat de ‘voorbijlandvaart’ in deze periode 

nog steeds in opmars was. De hoofdladingen naar Bordeaux bestonden nog steeds uit plan-

ken en delen al werd er ook wel rogge en hennep naartoe gebracht. Van de overige plaatsen in 

de Republiek namen Rotterdam en Schiedam een belangrijk deel voor hun rekening terwijl de 

bestemming in Friesland vooral Makkum zelf betrof. De ladingen naar deze steden bestonden 

meestal uit graan (voornamelijk rogge) en naar Makkum werd eigenlijk alleen hout vervoerd. 

Tabel 4.13  Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten westen van de Sont tus-

sen 1761 en 1780. www.soundtoll.nl gezien op 28-3-2019.

Ten westen van de Sont

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Amsterdam 345 57 332 60

Duitsland / Denemarken 52 9 21 4

Friesland 22 4 35 6

Atlantische kust 144 24 122 22

Overig Republiek 27 4 24 4

Rest 13 2 20 4

Totaal 603 100 554 100

Waar Danzig en Koningsbergen als havens van vertrek in de vorige periode nog goed waren 

voor ruim 70 procent van het aantal westwaartse reizen door de Sont, was dat nu nog 53 pro-

cent (zie tabel 4.14). Hoewel zij hiermee de belangrijkste vertrekhavens ten oosten van de Sont 

bleven, viel hun aandeel ver terug. Overigens bleef het absolute aantal doorvaarten vanaf 

Danzig gelijk. Met name de stad Riga was in opmars als vertrekhaven. Vergeleken met Danzig 

kwam hier minder hout en tarwe vandaan, en meer vlas en hennep. De schippers uit Makkum 

vertrokken ook meer uit Libau. In absolute zin verviervoudigde het aantal doorvaarten met Li-

bau als vertrekhaven en procentueel steeg het van twee naar acht. Uit Libau kwam voorname-

lijk rogge en gerst. Het aandeel van Stettin liep iets terug. 

In het overzicht van de bestemmingen ten oosten van de Sont valt met name de dominante 

50  www.soundtoll.nl gezien op 28 maart 2019.
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positie van de ‘Oostzee’ op.51 Maar liefst 57 procent van de schippers gaf aan naar de ’Oostzee’ 

te varen. Uit de vertrekhavens in het Oostzeegebied blijkt dat zij dan vaak in Koningsbergen, 

Danzig en Riga uitkwamen. Ook St. Petersburg wordt vaak als bestemming opgegeven. Het is 

niet altijd duidelijk of deze bestemming dan ook werd aangedaan. Feit is dat St. Petersburg 43 

keer als bestemming en zes keer als vertrekhaven werd opgegeven. Misschien leverden schip-

pers hun goederen in St. Petersburg af en laadden zij in een andere plaats weer goederen in.

Tabel 4.14  Vertrekplaatsen en bestemmingen van Makkumer schippers ten oosten van de Sont tus-

sen 1761 en 1780. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Ten oosten van de Sont

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Koningsberg 123 22 35 6

Danzig 172 31 34 6

Riga 105 19 30 5

Stettin 29 5 32 5

St. Petersburg 6 1 43 7

Libau 43 8 29 5

Oostzee 12 2 351 57

Rest 65 12 57 9

Totaal 555 100 611 100

4.9 De ontwikkeling van het aantal schippers in de periode tussen 1781 en 1800

Uit de Sonttolregisters blijkt dat de Makkumer schippers de Sont in de periode 1781-1800 331 

keer passeerden (zie tabel 4.15). Hiervoor waren 62 schippers verantwoordelijk.52 Liske Murks 

was met 24 doorvaarten de meest actieve schipper in deze periode. Tussen 1795 en 1800 werd 

er door de Makkumer schippers niet door de Sont gevaren. Voor het eerst in een lange periode 

nam het aantal Sontschippers in Makkum af. Dit ging direct met drastische aantallen. Van de 

134 Makkumer Sontschippers bleven er nog 62 over, waarvan 21 ook actief waren in de vorige 

periode. Dat betekend dat er 41 nieuwe schippers waren bijgekomen. Dat kwam voornamelijk 

doordat in de periode tussen 1784 en 1795 de Sontvaart toch weer redelijk enthousiast nieuw 

leven werd ingeblazen. De 62 schippers vertrokken 176 keer richting het Oostzeegebied. In de 

periode tussen 1781 en 1784 en 1795 en 1802 werd de scheepvaart uit de Nederlanden ernstig be-

moeilijkt door Engelse oorlogshandelingen. 

Dertien Makkumer schippers vroegen in de periode tussen 1781 en 1787 in totaal 21 zeebrie-

ven aan in Amsterdam.53 Van deze dertien schippers kwamen er tien ook in de Sonttolregisters 

51  Ibidem.

52   www.soundtoll.nl gezien op 28 maart 2019.

53  Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787.
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voor. Ook in deze voor de Sontvaart moeilijke periode bleven verreweg de meeste Makkumer 

schippers die in Amsterdam een zeebrief aanvroegen, in deze vaart actief. Jan Volkerts Dijk was 

met drie zeebrieven voor zijn schip De Assurantie de schipper die de meeste zeebrieven aan-

vroeg. Zijn schip was met 72 lasten tevens het grootste schip in deze periode. Een van de schip-

pers, Marcus Claasen Smit, gaf in de zeebrieven aan uit Makkum te komen, maar in de Sonttol-

registers gaf hij consequent Amsterdam als thuishaven op. 

Twaalf schippers uit Makkum vroegen tussen 1781 en 1794 23 zeebrieven aan in Workum.54 

Zij voeren alle twaalf ook door de Sont. De schepen waren gemiddeld ongeveer 55 lasten groot. 

Het kleinste schip was De Landbouw (40 last) van Gosse Sjoerds en het grootste schip was ‘De 

Jonge Tamme’ (65 last) van Rein Hendriks Loots. 

Het kaartsysteem Hart bevat uit deze periode zeven akten met schippers uit Makkum.55 Vier 

van deze akten betreffen bevrachtingscontracten voor bestemmingen rond de Oostzee uit de 

periode 1784-1788. De andere drie akten betreffen de verkoop van schepen. Zo verkochten re-

der Wijnalda het schip van Marten IJmes in 1782, Tichelaar dat van Stoffel Simon Stoffels in 1786 

en Brouwer en van Olst uit Emden het schip van Douwe Feites de Boer in 1796.

Tabel 4.15  Aantal vermeldingen van en individuele schippers in Makkum in de periode tussen 

1781 en 1800. Bron: 1. www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019; 2. Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief 

van de burgemeesters: zeebrieven 1705-1787; 3. Tresoar, Nedergerecht Workum 13-14 inv.nr. 294; 

4. Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen: 16371/246, 15771/696, 16517/443, 16347/252, 

16385/452, 15819/876, 16420/149.

Aantal vermeldingen en individuele schippers

Bron Vermeldingen Individuele schippers

1. Sonttolregisters 331 62

2. Zeebrieven Amsterdam 21 13

3. Zeebrieven Workum 23 12

4. Notarieel Amsterdam 7 7

Aantal vermeldingen 382 84

Overlap 19

Totaal 65

In totaal komt het aantal schippers uit de periode tussen 1781 en 1800 hiermee op 65. Zoals 

voor de vorige periode al bleek, hielden de schippers in Makkum zich steeds vaker bezig met 

de Sontvaart. Dat lijkt in deze voor de Sontvaart zeer moeilijke jaren eerder nog te zijn toege-

nomen dan te zijn afgenomen. Doordat de Sontvaart in deze jaren door verschillende oorlo-

gen ernstig werd belemmerd, nam het aantal in de Sontvaart actieve Makkumer schippers af 

en daarmee ook het totaal aantal Makkumer schippers.

54  Tresoar, Nedergerecht Workum 13-14, inv.nr. 294.

55  Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen: 16371/246, 15771/696, 16517/443, 16347/252, 16385/452, 

15819/876, 16420/149.
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4.10 De bestemmingen, vertrekhavens en ladingen in de periode 1781-1800

In de periode 1781-1790 was de positie van Amsterdam als vertrekhaven met 66 procent van 

het totaal aantal afvaarten naar het Oostzeegebied weer iets sterker dan in de vorige periode, 

toen dat percentage 57 bedroeg (zie tabel 4.16). Friesland en de Duits/Deense kust leverden 

weer terrein in, waar de overige plaatsen in de Republiek flink aan belang wonnen.56 Rotter-

dam werd steeds vaker als vertrekhaven gekozen. Aan de Atlantische kust bleef Bordeaux de 

belangrijkste haven. Het werd negen keer als vertrekhaven gebruikt. Daarnaast werden Le Ha-

vre, Le Croisic en Cadiz aangedaan. 

Tabel 4.16  Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten westen van de Sont tus-

sen 1781 en 1800. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Amsterdam 117 66 71 46

Duitsland / Denemarken 7 4 4 3

Friesland 3 2 2 1

Atlantische kust 32 18 45 29

Overig Republiek 16 9 23 15

Rest 1 1 8 5

Totaal 176 100 153 100

Waar Amsterdam als vertrekhaven in deze periode populairder werd bij de schippers, raakte 

deze stad als bestemmingshaven juist minder in zwang. Het desbetreffende aandeel van Am-

sterdam daalde van 61 naar 46 procent. Vooral andere plaatsen in de Republiek, voornamelijk 

Rotterdam en Schiedam, profiteerden hiervan. Hierheen werd voornamelijk graan vervoerd, 

dat bestemd was voor de plaatselijke jeneverstokerijen. De Atlantische kust werd duidelijk va-

ker als bestemmingsgebied gekozen dan als vertrekgebied. Hier was dus opnieuw sprake van 

driehoekshandel, waarbij vanuit de Republiek naar de Oostzee en vervolgens naar Frankrijk 

werd gevaren om de in het Oostzeegebied verkregen goederen daar af te leveren. Naar de At-

lantische kust werd naast planken en duigen ook hennep gebracht. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Makkumer scheepvaart was Riga nu verreweg de 

belangrijkste vertrekhaven in het Oostzeegebied. Vanuit Riga kwamen voornamelijk hennep 

en vlas, maar ook wel houtproducten zoals masten en planken. Het belang van de havens van 

Danzig en Koningsbergen voor de Makkumer schippers nam drastisch af en Stettin werd nau-

welijks meer aangedaan. Uit Stettin was altijd vooral hout gehaald, maar die rol lijkt door Riga 

te zijn overgenomen. Libau bleef op hetzelfde niveau en St. Petersburg werd nu niet langer al-

leen als bestemmingshaven gekozen maar ook als vertrekhaven.

56  www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.
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Tabel 4.17  Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten oosten van de Sont tus-

sen 1781 en 1800. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Ten Oosten van de Sont

Plaats Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

Koningsbergen 15 10 8 4

Dantzig 28 18 3 2

Riga 65 32 21 12

Libau 12 8 9 5

St. Petersburg 8 5 27 15

Oostzee 0 0 99 56

Rest 26 17 11 6

Totaal 104 100 178 100

Danzig is weggevallen uit de top vijf van bestemmingshavens in het Oostzeegebied. In de ge-

hele periode werd deze stad slechts drie keer als bestemming opgegeven.57 Ook Koningsber-

gen was niet langer erg populair bij de schippers uit Makkum. Naar Riga werd vooral vanuit 

Amsterdam gevaren met een zeer breed aanbod aan producten. Ook St. Petersburg was als be-

stemmingshaven nog steeds in opkomst; procentueel steeg het aandeel van deze Russische ha-

ven van zeven naar vijftien procent. Net als naar Riga voeren de Makkumer schippers naar St. 

Petersburg vooral vanuit Amsterdam met een breed assortiment aan producten. 

4.11 Het aantal schippers en hun activiteiten in de periode 1801-1820

In de periode 1801-1820 passeerden elf schippers uit Makkum zestig keer de Sont (zie tabel 

4.18).58 De meeste schippers hielden het in 1802 voor gezien. Een klein groepje schippers, on-

der wie Swerus Cornelis, Anske Gerbens Bakker en Gerke Molenaar, was in de jaren daarna 

nog behoorlijk actief. Uit een overzicht van de vertrekhavens en bestemmingen ten westen van 

de Sont in deze periode blijkt dat Amsterdam haar positie als belangrijkste vertrek- en bestem-

mingshaven nog verder wist uit te breiden.59 Het patroon waarbij de Atlantische kust veel vaker 

als bestemming dan als vertrekgebied werd opgegeven, bleef in deze periode in stand. 

Riga bleef in deze periode de belangrijkste haven aan de Oostzee. Ook Koningsbergen en 

Danzig waren weer belangrijke vertrek- en bestemmingshavens. St. Petersburg viel geheel weg; 

deze stad werd nog slechts twee keer door de schippers aangedaan. 

57  www.soundtoll.nl gezien 28 maart 2019.

58  Ibidem.

59  Ibidem.
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Tabel 4.18. Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten westen van de Sont tus-

sen 1801 en 1820. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Vertrekplaatsen en bestemmingen ten westen van de Sont (1801-1820)

Plaats Vertrek Percentage Bestemming Percentage

Amsterdam 24 80 17 57

Duitsland / Denemarken 0 0 0 0

Friesland 1 3 0 0

Atlantische kust 2 7 6 20

Overig Republiek 1 3 4 13

Rest 2 7 3 10

Totaal 30 100 30 100

Tabel 4.19. Vertrekhavens en bestemmingen van Makkumer schippers ten oosten van de Sont 1801-

1820. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Plaats Aantal Percentage

Havens van vertrek ten oosten van de Sont (1801-1820) 

Danzig 3 10

Koningsbergen 5 17

Riga 17 57

Libau 1 3

Stettin 1 3

Rest 3 10

Totaal 30 100

Havens van bestemming ten oosten van de Sont (1801-1820)

Plaats Aantal Percentage

Riga 6 20

Koningsbergen 3 10

Oostzee 15 50

Danzig 2 7

Stettin 2 7

Rest 2 7

Totaal 30 100
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4.1 Schippers in Makkum na 1820.

Uit de lijst der ingezeten van de Grietenij Wonseradeel van 12 mei 1826 blijkt dat er toen in 

totaal zeventien schippers in Makkum waren.60 Van deze zeventien schippers waren er vier 

veerschipper en een beurtschipper. Zij onderhielden het transport van goederen en personen 

tussen Makkum en verschillende andere plaatsen. Twee waren veenschipper en één was turf-

schipper. Zeven waren schipper en twee waren buitenvaarder. Uit deze lijst van beroepen en 

ingezetenen blijkt dus dat er maar heel weinig schippers in Makkum waren overgebleven. De 

lijst der ingezetene van 1826 is enigszins vergelijkbaar met de Quotisatie van 1749. Uit deze be-

lastingbron van 77 jaar eerder blijkt dat er toen nog 72 schippers in Makkum waren. Het aantal 

schippers was dus in absolute zin afgenomen van 72 naar 17. Aangezien er op de lijst der inge-

zetenen 410 mensen staan en in de Quotisatie 769, is het aantal schippers procentueel gedaald 

van 9,4 naar 3,9 procent. De schippers van Makkum zijn dus na de teloorgang van de Sontvaart 

niet overgeschakeld op andere bestemmingen of routes. Ook zijn zij niet teruggevallen op de 

oude kalk- en baksteenvaart. Dit bevestigt dat het einde van de Sontvaart ook het einde van de 

Makkumer schippersgemeenschap betekende. Dit past goed in het beeld dat in de historio-

grafie van het begin van de negentiende eeuw wordt geschetst. Zoals eerder beschreven, was 

de landbouw in de kustgewesten modern en marktgericht. In de achttiende eeuw en vooral na 

1795 werd het aandeel van deze bedrijfstak in de Nederlandse economie belangrijker.61 Niet 

alleen doordat de handel en scheepvaart achteruitgingen, maar ook doordat het met de land-

bouw na 1795 beter ging. Na 1795 stegen de voedselprijzen sneller dan daarvoor, vooral als ge-

volg van de voedselschaarste die ontstond door de internationale politieke spanningen. In de 

jaren van 1795 tot 1813, bij ons bekend als de Bataafs-Franse periode, en ook nog een paar jaar 

daarna waren de prijzen doorgaans zeer hoog. Na deze periode volgde een korte crisis, maar 

vanaf 1825 stegen de landbouwprijzen weer. Dat het zo goed ging met de landbouw had een 

aanzuigende werking op de mensen in steden en vlekken, zeker nu handel en scheepvaart in 

een diepe crisis verkeerden. De Republiek desurbaniseerde. In 1675 woonde 45 procent van de 

bevolking in de stad en in 1815 nog 38 procent.62 Voor Makkum, gelegen in een omgeving met 

veel landbouw en bovendien in belangrijke mate afhankelijk van de zeevaart, gold dit in nog 

veel sterkere mate. Waren er in 1744 nog 2.677 inwoners, in 1815 waren dat er nog 1.516.63   

4.13 Conclusie

In de historiografie over de Nederlandse en Friese vrachtvaart in de periode 1700-1820 wordt 

een aantal ontwikkelingen aangegeven die we voor een groot deel terugzien in de ontwikke-

lingen in de Makkumer vrachtvaart. In de eerste plaats constateren De Vries en Van der Wou-

60   Streekarchief Dokkum, Archief van de Grietenij Wunseradiel (1542), Lijst van ingezetenen 1826 inv.nr. 937.

61   P. Brusse en J. Dekker, Geschiedenis van Zeeland deel 3: 1700-1850 (Utrecht 2013), 49.

62   Ibidem, 51.

63   Trompetter, Één grote familie, 252. 
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de voor de achttiende eeuw een achteruitgang van het aantal Nederlandse schippers in de 

vaart naar de Kleine Oost. Dit lijkt te worden bevestigd door de geschiedenis van de Makkumer 

schippers. Want waar deze in de zeventiende eeuw vooral producten van de eigen industrie 

naar Amsterdam en de Kleine Oost vervoerden, voeren zij in de achttiende eeuw meer en meer 

in opdracht van kooplieden uit andere steden. Deze ontwikkeling viel samen met een afname 

van de behoefte aan bouwmaterialen, waardoor de Makkumer schippers werden gedwongen 

naar andere ladingen en bestemmingen te zoeken. Naast de al in de literatuur aangegeven te-

rugval van de vaart naar de Kleine Oost blijkt uit de analyse van de Makkumer schippers dat 

ook de binnenlandse vaart op Amsterdam in deze periode is teruggevallen. Dat is logisch om-

dat er na de grote uitbreidingen van Amsterdam in de zeventiende eeuw in de achttiende eeuw 

minder behoefte zal zijn geweest aan bouwmaterialen. 

Tabel 4.20  De positie van de stad Amsterdam als vertrek en bestemmingshaven van de Makkumer 

schippers in de Sontvaart (1701-1820). Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Periode Vertrek Percentage Bestemming Percentage

1701-1720 54 62 48 69

1721-1740 262 68 257 85

1741-1760 241 61 284 73

1761-1780 345 57 332 60

1781-1800 117 66 71 46

1801-1820 24 80 17 57

Twee andere belangrijke ontwikkelingen die de historiografie over de scheepvaart en de han-

del in de achttiende eeuw bespreekt, zijn de zogenaamde contractie en de voorbijlandvaart. In 

de eerste plaats werd door een proces van interne contractie de centrumpositie van Amster-

dam binnen de Republiek steeds krachtiger. Aan het eind van de achttiende eeuw en in het be-

gin van de negentiende eeuw was de betekenis van havens als Enkhuizen, Medemblik, Edam 

en Hoorn veel geringer dan in de zeventiende eeuw. Als gevolg van de dominante positie van 

Amsterdam in het Zuiderzeegebied was de import- en exportfunctie van deze havens beperkt 

tot een klein assortiment goederen.64 Dit is goed terug te zien in de ontwikkeling van de relatie 

van de Makkumer schippers met Amsterdam. Het aandeel van hun afvaarten uit Amsterdam 

in hun totale aantal afvaarten naar het Oostzeegebied bleef lang rond de 60 procent maar liep 

aan het eind van de eeuw op tot 66 en zelfs 80 procent (zie tabel 4.20). Waar Amsterdam in de 

Republiek een steeds belangrijkere positie innam, werd de positie van deze stad in de Sont-

vaart bedreigd door de voorbijlandvaart. Bij deze voorbijlandvaart werd Amsterdam voorbij 

gevaren om rechtstreeks handel te drijven tussen de Atlantische kust en het Oostzeegebied.65 

Ook dat is terug te zien in de cijfers van de Makkumer schippers. Waar Amsterdam in de eer-

ste en tweede twintig jaar van de achttiende eeuw goed was voor respectievelijk 69 en 85 pro-

64  Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, 176.

65  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 418.
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cent van het aantal bestemmingen van de reizen vanuit het Oostzeegebied, daalde dit aandeel 

tot 46 procent in de laatste twintig jaar van de achttiende eeuw en 57 procent in de eerste twee 

decennia van de negentiende eeuw. Nog duidelijker komt dit naar voren uit de cijfers met be-

trekking tot de reizen van de Makkumer schippers naar en van havens aan de Atlantische kust 

zelf (zie tabel 4.22). 

Tabel 4.21  De positie van de Atlantische kust als vertrek- en bestemmingshaven van Makkumer 

schippers tussen 1701 en 1820. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019.

Periode Als vertrekhaven Percentage Als bestemming Percentage

1701-1720 6 7 3 4

1721-1740 38 10 12 4

1741-1760 111 28 53 14

1761-1780 144 24 122 22

1781-1800 32 18 45 29

1801-1820 2 7 6 20

Uit deze cijfers blijkt dat het percentage van doorvaarten van Makkumer schippers van en naar 

de Atlantische kust enorm toenam. Niet alleen als vertrekgebied, maar ook als bestemmings-

gebied werd de Atlantische steeds vaker gekozen. In het begin van de eeuw voeren de schip-

pers vaak van Amsterdam naar de Atlantische kust en dan naar het Oostzeegebied om ver-

volgens terug te varen naar Amsterdam. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd ook 

steeds vaker vanuit het Oostzeegebied naar de Atlantische kust gevaren. 

Tabel 4.22  Aantal Sontschippers in Makkum in verhouding met het totale aantal schippers in Mak-

kum tussen 1601 en 1820. Bron: zie tabellen hoofdstuk 3 en 4. 

Periode Sontschippers Totaal schippers Percentage

1601-1620 2 18 11

1621-1640 10 140 7

1641-1660 7 136 5

1661-1680 6 111 5

1681-1700 44 144 31

1701-1720 47 110 43

1721-1740 105 109 96

1741-1760 117 165 71

1761-1780 134 148 91

1781-1800 62 65 95

1801-1820 11 11 100
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88 4 De ontwilleling van het aantal schippers in Makkum en hun activiteiten

De afhankelijkheid van de Makkumer schippers van de Sontvaart heeft zowel haar hoogte-

punt als haar dieptepunt betekend. In de periodes tot 1780, waarin het goed ging in de Sont-

vaart, hebben de Makkumer schippers volop van de Sontvaart geprofiteerd. In de periode tus-

sen 1761 en 1780 waren er 148 schippers in Makkum, waarvan 134 actief in de Sontvaart. Het 

aantal schippers op deze vaart en de specialisatie daarin nam steeds verder toe. Waren er in 

de eerste periode van de achttiende eeuw nog 47 schippers waarvan er slechts 3 tot in enige 

mate gespecialiseerd waren. In de periode tussen 1761 en 1780 waren er 134 schippers actief 

waarvan 33 maar liefst 76 procent van het aantal doorvaarten maakte. Vanaf de jaren tachtig 

braken er moeilijke tijden aan in de Sontvaart. De Makkumer schippers waren op dat moment 

zo afhankelijk geworden van de Sontvaart dat de ondergang van de Sontvaart leidde tot de on-

dergang van de Makkumer schippersgemeenschap. Deze crisis bereikte haar dieptepunt in de 

Franse Periode tussen 1795 en 1815. Na deze periode waren er nog maximaal twaalf zeeschip-

pers in Makkum. De moeizame periode in de scheepvaart ging samen met een bloeiperiode in 

de landbouw. Dit zorgde voor een aanzuigend effect van het platteland op de omliggende ste-

den en vlekken. Nederland desurbaniseerde. Plaatsen aan de Friese westkust liepen behoorlijk 

leeg. Makkum was daar beslist geen uitzondering op. Het bevolkingsaantal daalde van 2.677 in 

1744 naar 1.516 in 1815.

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   889789087048877.pinn.Koopmans.indb   88 14-09-20   10:1414-09-20   10:14



5 De wet van vraag en aanbod? 
De opkomst en ondergang van de Makkumer schippers in de 

Sontvaart (1690-1840)

In de vorige hoofdstukken is beschreven dat de Makkumer schippersgemeenschap zich aan 

het eind van de zeventiende eeuw bezighield met de Sontvaart en zich daar in de achttiende 

eeuw in toenemende mate op richtte. In dit hoofdstuk worden de opkomst en de ondergang 

van deze Sontschippers in Makkum nader geanalyseerd en verklaard. Uit de historiografie is 

bekend dat Friese schippers al in de middeleeuwen actief waren in de internationale zeehan-

del, in het bijzonder de kustvaart op Noord-Duitsland en het Oostzeegebied, ook wel de Kleine 

en de Grote Oost genoemd. De verdere ontwikkeling van de Friese zeescheepvaart in de ze-

ventiende en achttiende eeuw was nauw verbonden met de opkomst van Holland, met Am-

sterdam als centrum, als handelsgrootmacht. Het was een transportbedrijf in opdracht van 

anderen. Vanaf het midden van de zestiende eeuw groeide de Friese Sontvaart sterk.1 Voor 

de opkomst van de Friese Sontvaart vinden we in de in de historiografie twee mogelijke ver-

klaringen. Enerzijds kende Friesland een uit de middeleeuwen daterende maritieme traditie, 

anderzijds profiteerde Friesland van de opkomst van Holland, met Amsterdam, als handels-

grootmacht. Over de bloei en ondergang van de Friese Sontvaart lezen wij in Geschiedenis van 

Friesland het volgende: ‘Voor de zeescheepvaart betekende de tweede helft van de achttiende 

eeuw een periode van bloei, en dan vooral tussen circa 1760 en 1780. Toen telde Friesland ‘mo-

gelijk zelfs zo’n tweeduizend zeeschepen’. In de periode 1740-1770 voer ongeveer de helft van de 

Nederlandse schepen, die de Sont passeerden onder Friese schippers. Nog nooit eerder had-

den zoveel Friese schippers in de Oostzee gevaren. In 1780, toen de Republiek in oorlog raakte 

met England, kreeg de Friese zeescheepvaart met een terugslag te maken. Waren tussen 1771 en 

1780 nog 2216 Nederlandse schepen de Sont gepasseerd (waarvan 962 onder Friese schippers), 

in de jaren 1781-1783 waren dat er nog slechts 174 (waarvan 51 onder Friese schippers). Toen de 

vijandelijkheden in 1783 werden gestaakt, herstelden handel en scheepvaart zich, en tot 1795 

wist de Friese scheepvaart zich nog enigszins te handhaven. Na 1795, toen ons land vrijwel per-

manent in oorlog met Engeland was, bleef er van de Friese zeescheepvaart weinig over.’2 De 

ondergang van de Friese Sontvaart werd dus voornamelijk veroorzaakt door de oorlogen met 

het Verenigd Koninkrijk. 

Uit de historiografie zijn dus wel enkele noties over de opkomst en de ondergang van de 

Friese Sontvaart bekend. Hoe het proces van opkomst en ondergang precies in zijn werk ging 

1 Trompetter, Één grote familie, 66-80.

2 H. Spanninga, ‘Friesland in de nadagen van het Ancient Regime’ in: J. Frieswijk e.a. (eds.), Geschiedenis van Friesland 

1750-1995 (Amsterdam 1998), 18-39, aldaar 33.
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90  5 De wet van vraag en aanbod? 

en waarom er een groot verschil was in de periodes waarin de koopvaardij in de verschillende 

plaatsen opkwam en verdween, wordt er, afgezien van de plaatsen geanalyseerd door Steen-

beek, niet in verklaard.3 In dit hoofdstuk zullen de opkomst en ondergang van de Sontvaart in 

Makkum nader worden geanalyseerd. 

5.1 De ontwikkeling van de Sontvaart in Makkum

De schippers uit Makkum waren gedurende de hele zeventiende eeuw al sporadisch actief in 

de Sontvaart. Echter, pas aan het eind van de jaren negentig vond een doorbraak plaats. Dat is 

duidelijk terug te zien in de cijfers.  

In de gehele periode tussen 1635 en 1690 voeren de Makkumer schippers in totaal 34 keer door 

de Sont, in de jaren negentig maar liefst 164 keer. Het topjaar van de zeventiende eeuw was 

1699, met 55 doorvaarten. In de periode daarna beleefde de Sontvaart in Makkum een dip die 

duurde tot aan 1719. De meest succesvolle periode van Makkumer schippers in de Sontvaart 

was in de jaren zestig en zeventig, met een topjaar in 1775, toen zij 91 keer de Sont passeerden. 

Vanaf de jaren tachtig ging de Makkumer Sontvaart hard achteruit, al wist zij zich in de jaren 

tussen 1784 en 1794 nog kort enigszins te herstellen. Duidelijk is dat de opkomst van de Makku-

mer Sontvaart in de jaren negentig van de zeventiende eeuw moet worden gezocht en de on-

dergang in de jaren na 1780. 

3  S. Steenbeek, Schipperen in Friesland.
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Figuur 5.1. Het aantal passages van Makkumer schippers in de Sont tussen 1635 en 1820. Bron: 

www.soundtoll.nl gezien 01-6-2019.
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5.2 Het verband tussen de Sontvaart en de vaart op Duitsland en Holland (1690-1720)  91

5.2 Het verband tussen de Sontvaart en de vaart op Duitsland en Holland (1690-1720)

Het is zeer aannemelijk dat er een verband bestaat tussen het ontstaan van de Sontvaart in 

Makkum in de jaren 1690 en het vervoer van producten van de eigen industrie naar Duitsland 

en Holland in de periode daarvoor. Om een rechtstreeks verband te zoeken, worden in deze 

paragraaf de Makkumer Sontschippers in de STRO4 uit deze periode onder de loep genomen 

en vergeleken met Makkumer schippers in andere bronnen. Deze bronnen zijn de lijst van 

schippers die deelnamen in het Makkumer schipperscompact uit 1692,5 het havenregister van 

Tönning uit 1696,6 de gegevens uit het kaartsysteem van Hart betreffende de jaren 1701-17107 en 

het Ossencontract uit 1713 (zie tabel 5.1).8 

De 91 schippers in het compact van 1692 gaven aan dat zij smakschippers waren in het 

dorp Makkum en dat zij zich bezig hielden met ‘de oostervaart buitenduyns’.9 Het schip van de 

schipper waarvoor zij zich garant stelden, was op de Elbe gezonken terwijl het richting Ham-

burg voer. De ‘oostervaart buitenduyns’ hoeft natuurlijk de Sontvaart niet uit te sluiten. Theo-

retisch gezien zouden deze schippers zich dus allemaal met de Sontvaart kunnen hebben be-

ziggehouden. Echter, als een schipper voorkomt in het schipperscompact van 1692 en in dat 

jaar of de jaren daarvoor niet in de Sontregisters, is het aannemelijk dat hij in deze periode op 

andere routes actief is geweest. Van de 91 Makkumer schippers in het compact kwamen er 18 

ook in de Sontregisters voor.10 Alleen voor schipper Pieter Wijbes gold dat hij in of voor 1692 ac-

tief was geweest in de Sont. Dat betekent dus dat zeker zeventien schippers die in het compact 

voorkomen, in de jaren negentig besloten hebben zich ook bezig te gaan houden met de Sont-

vaart. Aangezien er tussen 1680 en 1700 ongeveer dertig individuele Sontschippers in Makkum 

waren, kan dus worden aangenomen dat een belangrijk deel van deze Sontschippers uit de 

groep smakschippers afkomstig was. 

In het havenregister van Tönning uit 1694 komen 24 Makkumer schippers voor.11 Zij voeren 

voornamelijk met kalk en stenen naar deze plaats, en namen soms ook goederen mee terug. 

Van deze groep zijn zes schippers ook in de Sontregisters terug te vinden. Een op de vier van de 

schippers die zich bezighielden met de kalk- en baksteenvaart richting Tönning hield zich dus 

ook bezig met de Sontvaart.

In de collectie Hart uit het notarieel archief in Amsterdam komen in totaal 32 schippers uit 

Makkum voor, waarvan er 11 ook in de Sontregisters voorkomen.12 Acht van deze elf schippers 

4  www.soundtoll.nl gezien op 28 maart 2019. 

5  Tresoar, 14 Hof van Friesland, 8907 Eelcke Ybles.

6  LAS, Abt. 7 Nr. 2568: Verschiedene Tönninger Zollrechnungen 1696.

7  Archief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de notariële archieven inv.nr. 2.2. Collectie 

S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 1701-1710. 

8  Gijsbers, Kapitale Ossen, 473-475.

9  Tresoar, 14 Hof van Friesland, 8907 Eelcke Ybles.

10  www.soundtoll.nl gezien op 28 maart 2019.

11  LAS, Abt. 7 Nr. 2568: Verschiedene Tönninger Zollrechnungen 1696.

12  Archief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de notariële archieven inventarissnummer 

2.2. Collectie S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 1701-1710. 
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92  5 De wet van vraag en aanbod? 

hielden zich naast de Sontvaart ook bezig met de traditionele vaart op Duitsland en dan met 

name op Hamburg. 

Tabel 5.1  Makkumer schippers in de Sonttolregisters (1690-1720) die ook in de andere bronnen 

voorkomen. Bron: www.soundtoll.nl gezien 28-3-2019; W. Gijsbers, Kapitale Ossen, 473-475; 3. Ar-

chief Amsterdam, 30452 archief van S. Hart: gedeeltelijke toegang op de notariële archieven inv.nr. 

2.2. Collectie S. Simon of S. Studenten regesten geordend op trefwoord 1701-1710; 4. Tresoar, 14 

Hof van Friesland, 8907 Eelcke Ybles; 5. LAS, Abt. 7 Nr. 2568: Verschiedene Tönninger Zollrechnun-

gen 1696.

Voornaam Patroniem STR Ossencontract STAANA Schipperscompact Tönning

Remmert Pietersen X X X

Thomas Jansen X X X

Claes Alders X X X

Anne Pietersen X X X

Sipke Jacobsen X X X

Allert Jacobsen X X

Jan Martensen X X

Gerrit Pietersen X X X X

Lieuwe Annes X X X X

Claes Jansen X X X

Lolcke Annes X X X

Jan Jacobsen X X

Leucke Jansen X X

Teake Douwes X X

Cornelis Gerritsen X X X

Pieter Pietersen X X X

Tiert Ottes X X X

Baucke Ruurs X X

Douwe Douwes X X

Douwe Barends X X

Focke Douwes X

Gerbrand Jansen X X

Jan Pietersen X X

Jelle Piers X X

Lambert Clasen X X

Pieter Wiibes X X

Tiert Wiibes X X
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5.3 Vraag en aanbod op de belangrijke routes van de Makkumer schippers in de jaren 1690  93

De Makkumer schippers hielden zich sporadisch bezig met het vervoer van ossen. Dit blijkt 

uit enkele bronnen uit de zeventiende eeuw en het Ossencontract uit 1713, waarin een behoor-

lijk aantal Nederlandse schippers gevraagd werd om ossen uit Friederichstadt naar Amster-

dam te brengen.13 Friederichstadt ligt in het gebied in Noord-Duitsland waar de Makkumer 

schippers in de zeventiende eeuw actief waren. Van de twintig Makkumer schippers die dit 

contract tekenden, waren er zeven ook actief in de Sontvaart. 

Van de in totaal zeventig individuele Makkumer Sontschippers uit de periode 1690-1720 zijn 

27 ook terug te vinden in de andere bronnen. Van deze 27 zijn 25 ook actief geweest in de al veel 

langer bestaande vaart naar Duitsland. Alleen Jan Jacobsen de Boer en Teake Douwes voeren 

daar niet. Van achttien schippers (zeventien uit het schipperscompact en een uit de havenre-

gisters van Tönning) kan worden gesteld dat zij vanuit deze traditionele vaart in de jaren ne-

gentig van de zeventiende eeuw ook op de Sont zijn gaan varen. Dat is, zeker gezien het frag-

mentarische bronnenmateriaal wat betreft de vaart op Duitsland, een groot aantal. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat de Sontvaart in Makkum voor een belangrijk deel zijn oorsprong 

vond in de traditionele vaart naar Holland en Duitsland.

5.3 Vraag en aanbod op de belangrijke routes van de Makkumer schippers in de jaren 
1690

De Makkumer schippers waren sinds 1579 sporadisch actief in de Sontvaart. In de (late) jaren 

1690 beleefden zij een echte doorbraak. Vanaf deze jaren waren de Makkumer schippers voor 

een lange tijd met meerdere passages per jaar actief in de Sontvaart. Een mogelijke verklaring 

voor het succes van de Makkumer schippers in de Sontvaart is de ontwikkeling van vraag en aan-

bod op de door hen bevaren routes. Om te bepalen of de ontwikkeling van de vraag naar trans-

port op bepaalde routes aanleiding is geweest voor de Makkumers om op deze routes te gaan 

varen, concentreert het onderzoek zich in eerste instantie op dit decennium van de doorbraak. 

Tabel 5.2  De belangrijkste routes van Makkumer schippers in de jaren negentig van de zeventiende 

eeuw oostwaarts en westwaarts. Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2016.

Westwaarts

Route Passages Percentage

Koningsbergen-Amsterdam 20 25

Danzig-Amsterdam 14 17

Stettin-Amsterdam 9 11

Oostzee-Amsterdam 6 7

Rest 33 40

Totaal 82 100

13   Zie bijvoorbeeld voor een vermelding uit 1629 Stadsarchief Amsterdam 5075 Archief Notarissen 238 fol. 117 en voor 

1668 ibidem 226 Oly; Gijsbers, Kapitale Ossen, 473-475.
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94  5 De wet van vraag en aanbod? 

Oostwaarts

Route Passages Percentage

Amsterdam-Danzig 20 25

Amsterdam-Koningsbergen 19 23

Amsterdam-Stettin 6 7

Amsterdam-Oostzee 4 5

Rest 33 40

Totaal 82 100

Uit tabel 5.2 blijkt dat de routes tussen Koningsbergen en Danzig enerzijds en Amsterdam an-

derzijds de belangrijkste routes voor de Makkumer schippers waren. Westwaarts maakten deze 

routes 42 procent van het totale aantal vaarten uit en oostwaarts 48 procent. De twee andere 

meest gekozen routes, namelijk die tussen Stettin en ‘de Oostzee’ enerzijds en Amsterdam an-

derzijds, maakten westwaarts achttien en oostwaarts twaalf procent van het totale aantal geko-

zen routes uit. Het lijkt daarom gerechtvaardigd om de routes tussen Koningsbergen en Danzig 

en Amsterdam aan nader onderzoek te onderwerpen. Aangezien alle belangrijke routes van de 

Makkumer schippers in Amsterdam begonnen (69 van de 82 reizen) en ook in Amsterdam ein-

digden (68 van de 82), zal daarnaast de ontwikkeling van de Sontvaart van en naar Amsterdam 

in verband gebracht worden met de opkomst van de Makkumer schippers. 

De route Koningsbergen-Amsterdam14

Van de in totaal 82 reizen die door Makkumer schippers in de jaren negentig van de zeven-

tiende eeuw vanuit het Oostzeegebied zijn gemaakt, gingen er twintig van Koningsbergen naar 

Amsterdam. Daarmee is dit de meest gekozen route vanuit het Oostzeegebied. De vraag is nu 

of in de ontwikkeling van het aantal passages van Koningsbergen naar Amsterdam een aanlei-

ding is te vinden waarom de Makkumer schippers in de jaren negentig op deze route zijn gaan 

varen. 

Uit het algemene overzicht van de route van Koningsbergen naar Amsterdam blijkt dat, 

deze route in het laatste kwartaal van de zeventiende eeuw druk werd bevaren.15 In de jaren 

1668, 1669 en 1670 werd deze route gemiddeld 145 keer per jaar bevaren. Na een korte inzinking, 

vooral in de jaren 1673 en 1674, volgde tussen 1677 en 1686 weer een drukke periode waarin de 

route gemiddeld 147 keer per jaar werd gekozen. In de jaren 1692 tot en met 1694 werden pieken 

bereikt van 150 tot meer dan 200 afvaarten, waarna een kleine inzinking volgde tot de jaren 1698 

en 1699. Dat 1698 en 1699 goede jaren waren, heeft waarschijnlijk te maken met de Vrede van 

Rijswijk in 1697. Met deze vrede kwam er een eind aan de Negenjarige Oorlog tussen de Repu-

bliek, Frankrijk, Engeland, Spanje en de Duitse staten. In de periode tussen 1698 en 1714 werd 

er gemiddeld 115 keer per jaar van Koningsbergen naar Amsterdam gevaren. Uit een en an-

der kan worden opgemaakt dat de route van Koningsbergen naar Amsterdam vanaf 1677 echt 

14  www.soundtoll.nl gezien 16 februari 2016. 

15   www.soundtoll.nl gezien 5 augustus 2017.
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5.3 Vraag en aanbod op de belangrijke routes van de Makkumer schippers in de jaren 1690  95

van grote betekenis was en in de jaren negentig gemiddeld bekeken een hoogtepunt kende. 

Voor de jaren negentig was voorzover bekend slechts twee keer een Makkumer schipper van 

Koningsbergen naar Amsterdam gevaren. De eerste activiteit op deze route in de jaren 1690 da-

teert van 1692 en 1694 en in de jaren 1698 en 1699 legden Makkumer schippers de route veertien 

keer af. Na deze bloei volgde een snelle inzinking, maar er werd, in tegenstelling tot eerder ja-

ren, in ieder geval tot 1707 bijna ieder jaar op deze route gevaren. Ook hier geldt dat de algemene 
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Figuur 5.3  Het aantal doorvaarten van Makkumer schippers op de route tussen Koningsbergen en 

Amsterdam (1677-1720). Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.

Figuur 5.2  Het totale aantal doorvaarten op de route tussen Koningsbergen en Amsterdam tussen 

1668 en 1720.* Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.

*  De routes worden weergegevne vanf het jaat 1668 omdat vanaf dat jaar alle bestemmingen volledig in de 

Sonttolregisters zijn terug te vinden.
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tendens werd gevolgd, want in de periode tussen 1698 en 1714 werd er zowel door de Makkumer 

schippers als door anderen regelmatig op deze route gevaren. De route Koningsbergen-Am-

sterdam trok zeker in de jaren negentig grote aantallen schippers. De Makkumers hebben van 

deze bloei geprofiteerd en het kan dan ook geen toeval zijn dat de piekjaren van deze schippers 

overeenkomen met de algemene piekjaren op deze route in de jaren 1692, 1694 en 1698 en 1699.16 

De route Amsterdam-Koningsbergen

Van de 82 reizen die Makkumer schippers in de jaren negentig van de zeventiende eeuw ten 

westen van de Sont startten, gingen er 18 van Amsterdam naar Koningsbergen. Na Amsterdam-

Danzig, met twintig afvaarten, was het daarmee de meest gekozen route vanuit het gebied ten 

westen van de Sont naar het Oostzeegebied. 

Wat ogenblikkelijk opvalt in figuur 5.4 is dat er minder rechtstreeks van Amsterdam naar Ko-

ningsbergen werd gevaren dan andersom. Ook deze route werd regelmatig bevaren in het laat-

ste kwart van de zeventiende eeuw, waarna het aantal passages in de jaren negentig haar hoog-

tepunt bereikte. De piekmomenten liggen ook hier in de jaren 1692-1694 en in 1698 en 1699. In 

de achttiende eeuw liep deze route met uitzondering van 1702 tot en met 1706 goed om vervol-

gens te pieken in 1709, 1711, 1713 en 1714 en tot slot in 1718 en 1719. Ook op deze route was het dus 

relatief druk in de jaren negentig van de zeventiende en de eerste veertien jaren van de acht-

tiende eeuw. Dit bood wellicht ruimte voor nieuwelingen zoals de Makkumer schippers.

16  www.soundtoll.nl gezien 5 augustus 2017.
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Figuur 5.4  Het totaal aantal doorvaarten van Amsterdam naar Koningsbergen tussen 1668 en 1720. 

Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.
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5.3 Vraag en aanbod op de belangrijke routes van de Makkumer schippers in de jaren 1690  97

Deze route werd door de Makkumers voor het eerst bevaren in 1677, een goed jaar voor deze 

route.17 Pas in de jaren negentig, toen de route weer in belang toenam, waagde men zich weer 

op dit traject. De Makkumer schippers werden weer erg actief in de periode van herstel na de 

Negenjarige Oorlog in 1698 en 1699 en vervolgens ook in de goede jaren 1701, 1718 en 1719. In 

het algemeen volgen de Makkumer schippers dus de tendens op deze route. Duidelijk is dat de 

Makkumers van een bloeiperiode van deze route hebben geprofiteerd om zich een plekje te 

veroveren in de Sontvaart. Immers, de schippers in Makkum waren relatief nieuw en de vaart 

van en naar Koningsbergen maakte een belangrijk onderdeel uit van de eerste activiteiten van 

de Makkumer schippers in de Sontvaart. In deze periode tussen 1677 en 1720 werd deze route 

vice versa in totaal 38 keer door de Makkumers bevaren – meer dan alle andere routes. 

De route Danzig-Amsterdam

De Makkumer schippers voeren in de jaren 1690 veertien keer op de route van Danzig naar Am-

sterdam. Dat is iets meer dan tien procent van alle reizen die de Makkumers vanuit het Oost-

zeegebied maakten. 

De route van Danzig naar Amsterdam werd in de jaren van 1668 tot en met 1671 druk beva-

ren; deze route werd toen gemiddeld 263 keer per jaar door de schippers gekozen. Na een te-

rugval in de jaren zeventig werd er in de jaren tachtig constant en veel op deze route gevaren. 

Ook in de jaren tachtig beleefde de route een aantal topjaren; in 1692 werd er 300 keer en in 

1693 314 keer op de route gevaren. In 1698 en 1699 werd er ook meer dan 200 keer op deze route 

gevaren. In de periode daarna ondervond deze route de gevolgen van de Grote Noordse Oorlog 

(1700-1721) met piekjaren in 1706, 1709, 1713 en 1719. 

17  www.soundtoll.nl gezien 5 augustus 2017.
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Figuur 5.5  Het aantal doorvaarten van Makkumer schippers van Amsterdam naar Koningsbergen 

(1677 en 1720). Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.
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98  5 De wet van vraag en aanbod? 

Net als op Koningsbergen voeren de Makkumer schippers op Danzig voor het eerst in behoor-

lijk goede jaren.18 Uit figuur 5.6 blijkt dat de route van Danzig naar Amsterdam regelmatig werd 

bevaren in de jaren zeventig en dat het in de jaren tachtig drukker werd op deze route. In de ja-

ren 1680 zijn ook de Makkumer schippers voor het eerst op de route actief. In 1698 is het aantal 

Makkumer schippers op deze route het grootst. Na 1692 en 1693 zijn 1698 en 1699 de piekjaren 

voor deze route in deze periode. Ook hier blijkt dus weer duidelijk dat de schippers uit Mak-

18  www.soundtoll.nl gezien 5 augustus 2017.
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Figuur 5.6  Het totale aantal passages van Danzig naar Amsterdam tussen 1668 en 1720. Bron: www.

soundtoll.nl gezien 5-8-2017.
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Figuur 5.7  Het aantal doorvaarten van Makkumer schippers op de route van Danzig naar Amster-

dam tussen 1680 en 1720. Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.
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kum van de goede jaren op deze route hebben geprofiteerd om een plekje in deze vaart te ver-

overen; zij zouden de route tot 1828 niet meer loslaten. 

De route Amsterdam-Danzig

De schippers uit Makkum kozen in de jaren negentig van de zeventiende eeuw twintig keer 

voor de route van Amsterdam naar Danzig. Daarmee was dit de door hen drukst bevaren route 

vanaf plaatsen ten westen van de Sont. 

De route van Amsterdam naar Danzig werd druk bevaren in de jaren tussen 1668 en 1671 en in 
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Figuur 5.8  Het totaal aantal doorvaarten van Amsterdam naar Danzig tussen 1668 en 1720. Bron: 

www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.
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Figuur 5.9  Het aantal doorvaarten van Makkumer schippers op de route van Amsterdam naar Dan-

zig tussen 1669 en 1720. Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.
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1676.19 De route werd echt belangrijk in de jaren tachtig en negentig. Na de goede jaren 1683 en 

1684 volgden hele goede jaren in 1689 en 1693. In die jaren passeerden 439 en 395 schepen de 

Sont op weg van Amsterdam naar Danzig. Ook in de jaren 1698 en 1699 was het druk op deze 

route. 

Net als op de andere routes begonnen de Makkumer schippers ook op deze route te varen 

op een moment dat deze ook door veel andere schippers werd gekozen.20 De jaren 1678 tot en 

met 1680 waren relatief goede jaren voor de route van Amsterdam naar Danzig vergeleken bij 

de vijf jaar daarvoor. Ook in de drukke jaren 1690 waren de Makkumers weer actief op de route 

met pieken in 1698 en 1699. Deze jaren kunnen daarmee wel als een doorbraak van de Makku-

mers in de Sontvaart worden beschouwd. Ook voeren zij in de jaren 1709 en 1719 op deze route; 

ook dat waren goede jaren voor deze route. 

De vraag naar schippers op de routes met Amsterdam als vertrek- of bestemmingshaven

Van de 82 reizen die de Makkumer schippers in de jaren 1690 oostwaarts door de Sont maakten, 

hadden er 69 Amsterdam als haven van vertrek. Van de 82 keer dat de Makkumers westwaarts 

door de Sont voeren, kozen zij 68 keer Amsterdam als bestemming. Daarmee had de stad Am-

sterdam in de jaren negentig een centrale positie in de Sontvaart van de Makkumer schippers. 

Als vertrekhaven maakte Amsterdam volgens de Sonttolregisters haar een bloeiperiode mee 

in de jaren van 1666 tot en met 1671. In die jaren voer gemiddeld 477 keer per jaar een schip 

van Amsterdam richting de Sont. Vanaf 1674 kende Amsterdam als vertrekhaven vervolgens 

een opmars met een hoogtepunt in 1692 en 1693 toen er respectievelijk 994 en 1338 schepen uit 

Amsterdam naar het Oostzeegebied vertrokken. Daarna volgde een neergang, met nog goede 

19  www.soundtoll.nl gezien 5 augustus 2017.

20  Ibidem.
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Figuur 5.10  De ontwikkeling van Amsterdam als vertrekhaven in de Sonttolregisters van 1634 tot 

1720. Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017.
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5.3 Vraag en aanbod op de belangrijke routes van de Makkumer schippers in de jaren 1690  101

jaren in 1698, 1699, 1704 en 1713, die erin uitmondde dat in 1717 nog slechts 92 schepen van Am-

sterdam richting de Sont voeren. 

De Makkumer schippers vertrokken al sinds 1642 sporadisch uit Amsterdam naar het Oostzee-

gebied. Vanaf de jaren negentig maakten zij deze reis geregeld en de eerste goede jaren vielen 

samen met de topjaren van Amsterdam als vertrekhaven – 1692 en 1693. De echte doorbraak 

van de Makkumer schippers kwam in de jaren 1698 en 1699. Zoals eerder gesteld waren dit ook 

over de hele linie goede jaren voor Amsterdam als vertrekhaven. 
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Figuur 5.12  De ontwikkeling van Amsterdam als bestemmingshaven tussen 1668 en 1720 volgens 

de Sonttolregisters. Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017. 
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Figuur 5.11  De ontwikkeling van Amsterdam als vertrekhaven van de Makkumer schippers voor rei-

zen naar het Oostzeegebied tussen 1642 en 1720. Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017. 
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Amsterdam kende als bestemmingshaven goede jaren van 1668 tot en met 1671, toen er meer 

dan 500 reizen per jaar van havens in het Oostzeegebied naar Amsterdam gingen. Het ‘ramp-

jaar’ 1672 was door strijd met de Engelsen met 246 aankomsten een heel slecht jaar. Daarop 

volgde een opmars tot een voorlopig hoogtepunt in het jaar 1684, toen er 1071 schepen vanuit 

het Oostzeegebied in Amsterdam aankwamen. Ook de jaren tussen 1692 en 1695 waren uitzon-

derlijk goed en 1693 was met 1374 aankomsten het topjaar van de zeventiende eeuw. Na deze 

periode waren er nog goede jaren in 1698 en 1699 (meer dan 900 aankomsten). Daarmee waren 

de jaren negentig de beste jaren voor Amsterdam als bestemmingshaven. Ook het eerste de-

cennium van de 18e eeuw was met gemiddeld 539 aankomsten per jaar gunstig. In de periode 

tussen 1710 en 1720 waren er goede jaren in 1713,1714, 1719 en 1720. 

Makkumer schippers maakten vanaf de jaren zeventig reizen door de Sont naar Amsterdam. 

Waar Amsterdam in de jaren ngentig haar beste jaren als bestemmingshaven beleefde, lijken 

de Makkumer schippers hiervan te hebben geprofiteerd. Vooral in de periode tussen 1697 en 

1702, met topjaren in 1698 en 1699, kwamen er regelmatig Makkumer schippers in Amsterdam 

aan. Ook het herstel van de stad Amsterdam als aankomsthaven in de eindfase van de Grote 

Noordse Oorlog in de jaren 1719 en 1720 viel samen met een verdere opkomst van de Makku-

mer schippers. 

In het algemeen kan de vraag of de schippers uit Makkum gebruik hebben gemaakt van de 

toenemende vraag naar transport op de voor hun belangrijke routes tussen Amsterdam en Ko-

ningsbergen en Danzig, bevestigend worden beantwoord. Pioniers uit Makkum waren voor-

al actief in de periode van de Hollandse oorlog (1672-1679). Een periode waarin het aanbod 

van scheepsruimte waarschijnlijk laag was. In de jaren 1690 werd een doorbraak bereikt en 

wel speciaal in de jaren 1698 en 1699. Dit waren goede jaren omdat in 1697 met de Vrede van 

Rijswijk een eind kwam aan de Negenjarige Oorlog. De vraag naar scheepstransport steeg in 

deze periode terwijl het aanbod gelijk bleef en mogelijk zelfs daalde. Immers de vrachtschip-
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Figuur 5.13  De ontwikkeling van Amsterdam als bestemmingshaven van de schippers uit Makkum. 

Bron: www.soundtoll.nl gezien 5-8-2017. 
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5.4 De opkomst van Makkum in de Sontvaart. Tien pioniers  103

pers in Noord-Holland waren tijdens deze oorlogen al volop actief en door oorlogshandelin-

gen ging een groot deel van de vrachtschepen verloren. De Makkumer schippers hebben voor-

al in de periode na de Vrede van Rijswijk handig gebruik gemaakt van het wegvallen van het 

Noord-Hollandse aanbod en de tegelijk gestegen vraag naar scheepstransport. Vanaf die peri-

ode zijn de Makkumers voor lange tijd, dus vele jaren achtereen en in sommige gevallen ruim 

een eeuw, actief op de verschillende routes. Alhoewel de doorbraak werd afgeremd door de 

Grote Noordse Oorlog (1700-1721) lijkt het dat de Makkumer schippers ook in het begin van 

de achttiende eeuw duidelijk mee profiteerden van de relatief goede jaren op deze routes. Dat 

blijkt ook uit de vergelijking van de gegevens over de Makkumer schippers met die van Am-

sterdam als vertrek- en bestemmingshaven. De schippers uit Makkum hebben dus in een pe-

riode dat er veel vraag was naar transport op deze route de kans die zij kregen om zich in de 

Sontvaart te vestigen, met beide handen aangegrepen. Daar komt bij dat er in dit tijdsbestek 

twee oorlogen plaatsvonden. De Negenjarige Oorlog en de Grote Noordse Oorlog. Het is goed 

mogelijk dat andere schippers door deze langdurige oorlogen gedwongen werden een andere 

bron van bestaan te zoeken. De kooplieden moesten daarop op zoek naar nieuwe schippers. 

Dit zou kunnen verklaren waarom de Makkumer schippers precies in de jaren 1698 en 1699 (na 

de Negenjarige Oorlog) en in 1719 en 1720 (het einde van de Noordse Oorlog) haar meest suc-

cesvolle jaren kenden. 

5.4 De opkomst van Makkum in de Sontvaart. Tien pioniers

In 1579 voer Douwe Ruurdsen als eerste Makkumer schipper door de Sont. Alhoewel hij zelf best 

een actieve schipper was zorgde dit niet voor een grote doorbraak van Makkumer schippers in 

de Sontvaart. Tot aan de jaren zeventig van de zeventiende eeuw voer er slechts sporadisch een 

Makkumer schipper door de Sont. In de jaren zeventig is er voor het eerst sprake van meer dan 

tien doorvaarten van Makkumer schippers binnen een decennium. Het is dan ook logisch een 

onderzoek naar de pioniers in deze jaren te beginnen. Er is voor gekozen de eerste tien pioniers 

uit te lichten die vanaf de jaren zeventig voor het eerst actief waren in de Sont. In de een bre-

de bestudering van het bronnenmateriaal dat over deze pioniers beschikbaar is, komt mogelijk 

een nadere verklaring naar voren voor de opkomst van de Makkumer Sontvaart in deze jaren. 

De eerste van hen is Auke Wiebes. Hij maakte in 1671 een reis van Aalborg naar Kopenhagen 

met als lading haring, kabeljauw en koolvis.21 Een jaar later kwam hij nog eens door de Sont, 

op weg van het Zweedse Ahus (in Skane) naar Amsterdam met 120 schippond potas. Verder 

komt hij niet in de STR voor, ook niet met een andere thuishaven dan Makkum. In de doopre-

gisters van Makkum is te vinden dat hij twee kinderen liet dopen – een dochter in 1669 en een 

zoon, Jurjen, in 1673.22 In de voor deze studie geraadpleegde havenregisters komt deze schip-

per niet voor. 

21  www.soundtoll.nl gezien 16 december 2013.

22  Tresoar, Hervormde gemeente Makkum, doop 1605-1682 inv. DTB 807.
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De tweede Makkumer schipper in deze periode was Fokke Harings. Hij voer in 1677 met 

zijn schip van Amsterdam naar Koningsbergen met zout, koopmansschappen, Franse wijn en 

haring. Een maand later kwam hij terug met haver, gerst, rogge en weedas. Er is verder geen 

reis van deze Fokke Harings terug te vinden. In 1669, 1672 en 1675 liet hij in Makkum een zoon, 

Haring, dopen, in 1677 Auck en in 1679 Ack.23 Ook Fokke Harings komt in geen van de geraad-

pleegde havenregisters voor. 

Keimpe Jans is de derde schipper uit Makkum die we in deze periode in de Sont aantreffen. 

Hij voer in totaal vijftien keer door de Sont.24 Zeven keer gaf hij aan uit Makkum te zijn vertrok-

ken, twee keer uit Vlieland en zes keer uit Danzig. De eerste reis, in 1677, ging in ballast van 

Makkum richting Oostzee. Een aantal maanden later voer Keimpe Jans van Danzig naar Am-

sterdam. Het volgende jaar ging de reis van Amsterdam naar Windau (tegenwoordig Ventspils, 

in Letland) en weer terug om in latere jaren aan de Oostzee alleen nog Danzig aan te doen. De 

laatste zes passages tussen 1691 en 1693 gaf hij Danzig als thuishaven aan. Aangezien tussen de 

eerste en de laatste reizen een vrij groot tijdsverschil zit, is het mogelijk dat hij zich in Danzig 

heeft gevestigd of dat het hier zelfs twee verschillende schippers met dezelfde naam betreft. 

Wat vaststaat, is dat de Keimpe Jans uit Makkum op Danzig was georiënteerd. Het is daarom 

niet onmogelijk dat hij hier zijn thuishaven van heeft gemaakt. Uit het huwelijksregister is be-

23  Tresoar, Hervormde gemeente Makkum, doop 1605-1682 inv. DTB 807.

24  www.soundtoll.nl gezien 16 december 2013.

Afb. 5.1  Het bevrachtingscontract tussen Pieter Wijbes en Jacob Senserff. Bron: ONA Rotterdam, inv. 1605 Ak-

ten 76 en 178.
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kend dat Keimpe Jans in 1672 in Makkum in ondertrouw ging met Trijntje Jans van Terschel-

ling.25 Aangezien de Terschellinger schippers in deze periode veel actiever in de Sontvaart wa-

ren dan de Makkumers, heeft zijn belangstelling voor deze vaart hier mogelijk mee te maken. 

Van deze schipper staat in ieder geval vast dat hij als schipper uit Makkum in de periode tussen 

1677 en 1680 zeker ieder jaar een reis door de Sont maakte. 

Pieter Wijbes passeerde tussen 1680 tot 1697 twaalf maal de Sont. Zijn eerste reis, in 1680, 

van Kopenhagen naar Kalundsburg, lijkt op zichzelf te staan aangezien het daarna negen jaar 

duurde voor hij weer terugkwam in de Sont. De meeste reizen van Pieter Wijbes vonden plaats 

in de jaren negentig. Danzig, Koningsbergen en Amsterdam waren de plaatsen die hij het 

meest aandeed. De Sontregisters geven aan dat ook in andere plaatsen schippers met de naam 

Pieter Wijbes voorkwamen.26 Zo was er in de jaren zeventig een Pieter Wijbes op Texel actief en 

was er een Pieter Wijbes uit Workum die in 1687 een reis door de Sont maakte. Aangezien er in 

Workum ook een Pieter Wijbes leefde, is het moeilijk uit te maken of dit dezelfde schipper be-

treft. In 1691 voer Pieter Wijbes van Makkum niet door de Sont, maar liet hij zijn schip De Lijn-

baen in Rotterdam bevrachten door koopman Jacob Senserff om in Londen tabak te laden.27 

Hij was verder ook een ondertekenaar van de borgstelling van het schipperscompact uit 1692.28 

Uit de doopregisters blijkt dat Pieter Wijbes in ieder geval in de periode tussen 1674 en 1687 in 

Makkum heeft gewoond. Hij liet toen zes kinderen dopen – de eerste, zoon Pieter, in 1674 en de 

laatste, Fokke, in 1687.29 Pieter Wijbes moet behalve in de Sontvaart ook in andere vaarten ac-

tief zijn geweest. Immers, twaalf passages in zeventien jaar is niet veel voor een schipper. In de 

jaren tachtig komt hij negen jaar niet in de Sontregisters voor. De reis van Rotterdam naar Lon-

den is een indicatie dat hij ook op andere routes actief was, maar betrokkenheid bij de vaart 

naar Duitsland of bij de kalkvaart kan voor deze schipper niet worden aangetoond. In 1699 

werd het schip De Lijnbaen bevaren door een andere Makkumer schipper.30 

Dirk Pieters maakte in 1689 zijn eerste Sontreis, van Danzig naar Amsterdam, met als thuis-

haven Makkum.31 In de periode tussen 1689 en 1714 passeerde hij zeer onregelmatig in totaal 

vijftien keer de Sont. Negen van de vijftien passages vonden namelijk in de jaren 1712 tot en met 

1714 plaats. De meest voorkomende plaatsen waren Amsterdam, Aalborg, Kopenhagen, Dan-

zig en Koningsbergen. Tussen 1697 en 1714 liet Dirk Pieters in Makkum vier kinderen dopen. Hij 

heeft het schipperscompact niet ondertekend.32 Wel is van hem een Amsterdamse zeebrief uit 

1714 bewaard gebleven waaruit blijkt dat hij voer op het schip De Jager dat 34 lasten groot was.33 

Hij verklaarde dit op ware woorden, waaruit blijkt dat hij waarschijnlijk doopsgezind was. 

25  Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1605-1680, hiaten inv. DTB 811.

26  www.soundtoll.nl gezien 16 december 2013.

27  ONA Rotterdam, inv. 1605 Akten 76/178.

28  Tresoar, 14 Hof van Friesland, inv.nr. 8907 Eelcke Ybles. 

29  Tresoar, Hervormde gemeente Makkum, doop 1605-1682 inv. DTB 807. Hervormde gemeente Makkum, doop 1682-

1713 inv. DTB 808.

30  www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Elbing/zoek/ gezien 16 december 2013.

31  www.soundtoll.nl gezien 16 december 2013.

32  Tresoar, 14 Hof van Friesland, inv.nr. 8907 Eelcke Ybles. 

33  Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgmeesters: zeebrieven 1705-1787.
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Anne Fokkes begon zijn carrière in de Sontvaart in 1690 met een reis van Amsterdam naar 

Danzig en terug. Dit was een vrij traditionele reis: heen in ballast en terug met rogge. Het jaar 

daarop ondernam hij een reis naar Libau en terug. Nu nam hij textiel, zout, haring, tabak, rijst 

en koopmanswaar mee en op de terugreis naast rogge vlas, wol, handschoenen en bokkenvel-

len. In 1692 maakte hij alweer zijn laatste reis van Amsterdam naar Kopenhagen. Volgens de 

huwelijksakten trouwde hij in 1682 met een vrouw uit Makkum.34 Anne Fokkes hoorde niet bij 

de ondertekenaars van het schipperscompact en uit andere bronnen is hij ook niet bekend. 

Jan Jacobsen de Boer maakte zijn eerste Sontreis in 1691 in ballast van Amsterdam naar 

Karlshamn in Zweden; hij kwam terug met potas, pek en planken.35 Vervolgens kwam hij tot en 

met 1701 nog 22 keer door de Sont. Amsterdam, Danzig, Reval en Nyen waren de plaatsen die 

hij het meest aandeed. De naam Jan Jacobs kwam in Makkum veel voor. Twee naamgenoten 

worden met achternaam in de Sonttolregisters genoemd, namelijk Jan Jacobs Vroom en Jan Ja-

cob Hoitsma. De achternaam de Boer komt in deze periode in de DTB-registers van Makkum 

niet voor, maar aangezien zijn voornaam en vadersnaam vaker voorkwamen, is het niet onlo-

gisch dat ook hij een achternaam heeft gekozen of gekregen. Omdat zijn achternaam dus niet 

in Makkumer registers voorkomt, is het moeilijk na te gaan of hij was getrouwd en of hij kinde-

ren had. Uit het tolregister van Elbing blijkt dat hij daar in 1700 ook is geweest en dat zijn schip 

De Zwarte Raven werd genoemd.36 Uit het notarieel archief in Amsterdam blijkt dat hij een jaar 

later, in augustus 1701, een part in een tegelbakkerij in Makkum kocht.37 

Pieter Pietersen maakte in 1692 een retourreis door de Sont, van Amsterdam naar Kalmar in 

ballast en terug met steen. Verder komt er in deze periode geen Pieter Pietersen uit Makkum 

in de Sontregisters voor. Net als Jan Jacobs komt ook de naam Pieter Pietersen in Makkum te 

veel voor om zeker te zijn of de schipper met deze naam een vrouw en/of kinderen had. Het 

schipperscompact van 1692 is medeondertekend door een Pieter Pietersen. In dit geval is het 

een stuk aannemelijker – maar niet zeker – dat het om dezelfde man gaat. Immers, het betreft 

hier in beide gevallen schipper Pieter Pietersen uit Makkum.38 Wat wel vaststaat is dat Pieters 

Pietersen uit Makkum de Sont slechts incidenteel heeft bevaren. Hij moet daarnaast zijn rond-

gekomen van andere activiteiten.

Tjeerd Wiebes komt in de Sonttolregisters drie keer voor, in de jaren 1692 en 1693. Eind 1692 

reisde hij van Koningsbergen naar Amsterdam met hennep en rogge en in 1693 haalde hij gerst 

uit Koge. Ook hij bevoer de Sont slechts een paar keer. Hij was wel een ondertekenaar van het 

schipperscompact van 1692.39 Daaruit blijkt wellicht dat hij meer varende activiteiten heeft on-

dernomen; immers, voor deze twee à drie reizen was het niet de moeite om zich bij het schip-

perscompact aan te sluiten. Het blijkt ook uit het feit dat hij in 1696 actief was in de kalkvaart 

op Tönning.40 Tjeerd Wiebes was daarmee een schipper die de kleine vaart en de Sontvaart 

34  Tresoar, Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1671-1683 inv. DTB 785.

35  www.soundtoll.nl gezien 16 december 2013.

36  www.soundtoll.nl gezien 16 december 2013.

37  Stadsarchief Amsterdam, 5075 Archief Notarissen: 6014/1566, 23-08-1701.

38  Tresoar, 14 Hof van Friesland, inv.nr. 8907 Eelcke Ybles. 

39  Tresoar, 14 Hof van Friesland, inv.nr. 8907 Eelcke Ybles.

40  LAS, Abt. 7 Nr. 2568: Verschiedene Tönninger Zollrechnungen 1696.
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combineerde. Dat past in het beeld van een tussenfase waarin schippers zich niet geheel spe-

cialiseerden op de Sontvaart maar deze incidenteel uitoefenden als aanvulling op hun andere 

activiteiten. Tjeerd Wiebes afkomstig uit Makkum trouwde in 1687 in Cornwerd met Durckjen 

Alberts, die ook afkomstig was uit Makkum.41 Zij kreeg twee kinderen in Makkum, een in 1688 

en een in 1690. 

Douwe Thijssen uit Makkum maakte zijn eerste en enige Sontreis in 1694 van Amsterdam 

naar Koningsbergen en weer terug. In de Sonttolregisters komt verder nog eenmaal een Dou-

we Thijssen voor; deze gaf als woonplaats Elbing op en voer in 1689 van Koningsbergen naar 

Amsterdam. Ook Douwe Thijssen heeft het schipperscompact van 1692 ondertekend.42 Net als 

bij Tjeerd Wiebes en Pieter Pieters moet Douwe Thijssens naast de Sontvaart nog andere rou-

tes hebben bevaren. 

Uit de nadere bestudering van deze tien schippers, die wel de pioniers van de Makkumer 

Sont scheepvaart kunnen worden genoemd, wordt het volgende duidelijk. Vier van de tien 

schippers zijn vaker dan tien keer de Sont gepasseerd. Deze schippers waren allemaal een vrij 

lange periode actief in de Sont, namelijk tien, vijftien, zestien en zeventien jaar. Jan Jacobsen 

de Boer had met een gemiddelde van iets meer dan twee passages per jaar het hoogste gemid-

delde. Alhoewel dus duidelijk is dat deze schippers vaker door de Sont gingen en een langere 

periode in de Sontvaart actief waren dan hun collega’s, is het waarschijnlijk dat ook zij zich niet 

geheel op de Sontvaart hebben gespecialiseerd. Voor de anderen geldt dat zij maar weinig in 

de Sontregisters voorkomen. Zij bevoeren naast andere routes incidenteel die door de Sont. 

Zo maakte Tjeerd Wiebes niet alleen enkele reizen door de Sont, maar was hij ook actief als 

kalkschipper op Tönning in Sleeswijk. Dit past in het beeld dat het tijdperk tussen 1670 en 1700 

als een overgangsperiode moet worden gezien waarin de oude vaart op plaatsen in de Neder-

landen en Duitsland wordt afgewisseld met reizen naar de Grote Oost. Na 1700 werd de Sont-

vaart steeds belangrijker voor de Makkumer schippers. De routes van de pioniers in de Sont-

vaart weken nauwelijks af van het algehele beeld van de Makkumer schipperspopulatie aan het 

eind van de zeventiende eeuw. In verreweg de meeste gevallen begon de reis in Amsterdam. 

Naast de belangrijkste bestemmingen in het Oostzeegebied, Danzig en Koningsbergen, werd 

gekozen voor plaatsen waarvoor de Oostzee niet ver hoefde te worden ingevaren. Voorbeelden 

daarvan zijn Kopenhagen, Kalmar, Koge en Karlshamn. Ook deze reizen passen goed in het 

beeld van een overgangsperiode omdat deze plaatsen goed vergelijkbaar zijn met plaatsen in 

het Sleeswijk Holstein en Denemarken, die al langer werden aangedaan. 

5.5 De ondergang van de Sontvaart in Makkum

In deze paragraaf zal de vraag beantwoord worden in hoeverre de ontwikkelingen van de vraag 

en het aanbod op de markt van het maritiem transport van en naar het Oostzeegebied hebben 

geleid tot de ondergang van de Makkumer Sontvaart. Er is gekozen voor de periode tussen 1770 

41  Tresoar, Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1681-1706 inv. DTB 812.

42  Tresoar, 14 Hof van Friesland, inv.nr. 8907 Eelcke Ybles. 
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en 1830. De jaren zeventig zijn een goed start- en referentiepunt voor deze paragraaf, want dit 

was een bloeiperiode van de Makkumer Sontvaart, waarin maar weinig belemmerende facto-

ren optraden. Het is aannemelijk dat hierna de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de Franse 

periode (1795-1815) een behoorlijke weerslag hebben gehad op de Sontvaart van de Makkumer 

schippers. Om te zien hoe dit bedrijf zich daarna heeft ontwikkeld, is ervoor gekozen deze pa-

ragraaf door te laten lopen tot 1830. 

In de historiografie over de Nederlandse scheepvaart in de achttiende eeuw wordt in het al-

gemeen verondersteld dat deze tot aan 1780 redelijk stabiel was of zelfs groeide. Na 1780 kwam 

de Nederlandse scheepvaart in een crisis terecht, die voornamelijk werd veroorzaakt door de 

oorlog met Engeland en de internationale conflicten in de Franse periode.43 Een andere rele-

vante, meer structurele ontwikkeling in deze periode betreft het feit dat de positie van Amster-

dam in de internationale handel en het internationale transport steeds verder onder druk kwam 

te staan. De achteruitgang van Amsterdam had te maken met verschillende factoren waarvan 

verandering van het handelspakket van Amsterdam en buitenlandse concurrentie de belang-

rijkste waren. De textielexport van Amsterdam liep gedurende de achttiende eeuw steeds ver-

der terug. Dit gold ook voor de uitvoer van koloniale waren. Waar de Republiek in 1720 nog in 

driekwart van de behoefte aan koloniale waren in het Oostzeegebied voorzag, was dit in de jaren 

zeventig nog slechts een kwart. De buitenlandse concurrentie kwam voornamelijk van Londen 

maar ook van Hamburg. Deze beide steden kregen een steeds belangrijkere rol in het Europees 

handelsverkeer.44 Daar kwam bij dat de Nederlandse handel en dus ook de scheepvaart zich ge-

durende de achttiende eeuw juist steeds meer op Amsterdam had geconcentreerd. Terwijl deze 

stad in de Europese handel steeds minder belangrijk werd, kon de scheepvaart haar afhankelijk-

heid van Amsterdam niet verminderen. Doordat zelfstandige opererende kooplieden in ande-

re Nederlandse havens (benoorden het IJ) waren verdwenen, werd de koopvaardij steeds meer 

afhankelijk van Amsterdam.45 Amsterdam was voor de Makkumer schippers al sinds de zeven-

tiende eeuw de belangrijkste vertrekhaven. Daar hadden zij een netwerk van kooplieden voor 

wie zij producten vervoerden. De schippers uit Makkum werden dan ook ernstig getroffen door 

de terugloop van Amsterdam. In de periode van de Napoleontische oorlogen kwam de handel 

van Amsterdam in een dieptepunt terecht terwijl ook de rest van de Noordzeehandel bijna stil 

kwam te liggen, ofwel geheel in Engelse handen terecht kwam.

In de jaren zeventig liep de Makkumer Sontvaart met een gemiddelde van meer dan vijftig 

passages per jaar behoorlijk goed. Het jaar 1775 was met 91 passages een ongekend topjaar voor 

de Makkumer schippers. Nooit eerder en nooit later voeren er zoveel schepen met Makkum als 

thuishaven door de Sont. Direct aan het begin van de jaren tachtig kreeg de Sontvaart een forse 

klap. Dit had natuurlijk alles te maken met het feit dat er in 1780 oorlog uitbrak tussen de Ne-

derlanden en het Verenigd Koninkrijk. Deze oorlog wierp zijn schaduw al in 1779 vooruit, toen 

er verschillende Nederlandse schepen door de Britten werden gekaapt. In 1781 en 1782 werd er 

geheel niet meer met Makkum als thuishaven gevaren. Wel voeren enkele Makkumer schippers 

43    De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 558, 570 en 571.

44  Ibidem, 558, 559. 

45  Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, 177.
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in deze periode onder de vlag van een ander land en gaven zij aan afkomstig te zijn uit het hui-

dige België (Oostende) en Duitsland (Emden). In 1783 waren er 6 Makkumer passages en het 

lijkt erop dat in 1784 de grootste negatieve effecten van de oorlog voorbij waren; in dat jaar voe-

ren Makkumers weer 32 keer door de Sont. In de periode daarna vond er weliswaar een herstel 

van het aantal Makkumer Sontvaarten plaats, maar het niveau van de jaren zeventig werd nooit 

meer geëvenaard. De overmacht van de Engelsen en de daarmee gepaard gaande kapingen en 

inbeslagnames van schepen hebben duidelijk een trendbreuk in de Makkumer zeevaart veroor-

zaakt. Alhoewel de Vierde Engelse Oorlog dus een klap voor de Makkumer zeevaart betekende, 

wist deze zich na de oorlog toch redelijk te herstellen. Dit herstel kwam tot een hoogtepunt in 

het jaar 1792, toen er weer 41 Sontpassages van Makkumer schippers plaatsvonden. De tweede 

harde klap voor de transportindustrie in Makkum kwam in de periode die in de Nederlandse ge-

schiedenis bekend staat als de Franse Tijd. Deze periode duurde van de opmars van het Franse 

Armee du Nord in de Nederlanden in 1792 tot het einde van Napoleons machtspositie in 1815. Al 

in 1793 daalde het aantal Makkumer doorvaarten scherp, maar van 1795 tot 1815 lag de Makku-

merr Sontvaart, met enkele uitzonderingen, geheel stil. In de jaren daarna leefde de vaart weer 

een beetje op, maar tot 1830 was er slechts één jaar met meer dan tien passages. 

Amsterdam als vertrek- en bestemmingshaven

Voor de Makkumer schippers is Amsterdam gedurende de gehele periode dat zij actief waren 

in de Sontvaart, de belangrijkste aankomst- en vertrekhaven geweest. Dit was ook het geval in 

de periode tussen 1770 en 1830. Alle belangrijke routes van de Makkumers begonnen of eindig-

den in Amsterdam. Zo werd Amsterdam in de jaren zeventig van de achttiende eeuw door de 

Makkumer schippers 199 keer genoemd als vertrekhaven en 156 keer als bestemmingshaven. 

Met een totaal van 588 doorvaarten was Amsterdam dus in 60 procent van de gevallen de aan-

komst- of vertrekhaven. Ook in de jaren daarna bleef Amsterdam vertrek- of bestemmingsha-

ven voor 60 procent van de doorvaarten van schippers uit Makkum. 
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Figuur 5.14  Totaal aantal passages van Makkumer schippers door de Sont tussen 1770 en 1830. 

Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.
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Tabel 5.3  Amsterdam als plaats van vertrek en bestemming voor de Makkumer schippers volgens 

de Sonttolregisters in de decennia tussen 1770 en 1830 ten opzichte van het totale aantal doorvaar-

ten van Makkumer schippers. Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.

Decennium Vertrek Bestemming Totaal doorvaarten Percentage

1770 199 156 588 60

1780 86 52 236 58

1790 45 31 134 57

1800 10 3 18 72

1810 12 11 35 66

1820 15 19 57 60

De relatieve en, vanaf 1780, absolute teruggang van de haven van Amsterdam deed de Makku-

mer schippers dus niet besluiten om Amsterdam te mijden en naar alternatieven te zoeken. 

Om een goed beeld te krijgen van de ondergang van de schippers uit Makkum in de Sont zal 

dan ook in eerste instantie gekeken moeten worden naar de ontwikkelingen in Amsterdam. 

De analyse van alle afvaarten uit en aankomsten in de haven van Amsterdam in de periode tus-

sen 1770 en 1830 levert het volgende beeld op. In de jaren zeventig bevond zowel het aantal ke-

ren dat Amsterdam als vertrekhaven als het aantal keren dat Amsterdam als bestemmingsha-

ven werd opgegeven, zich tussen de 800 en 1.000, een niveau dat in de jaren daarna slechts nog 

in enkele individuele jaren werd gehaald. De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) lijkt Amster-

dam, met uitzondering van het jaar 1781, goed doorgekomen te zijn. Afgezien van dat jaar bleef 
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Figuur 5.15  Amsterdam als vertrek- en bestemmingsplaats tussen 1770 en 1830 volgens de Sont-

tolregisters. Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.
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het niveau tussen 1770 en 1786 gelijk. Vanaf 1786 werden er kleinere aantallen Sontschippers in 

de haven van Amsterdam verwelkomt, ongeveer tussen de 600 en 800 inkomende schippers 

en evenveel uitgaande schippers. Het jaar 1792 was een positieve uitzondering; Amsterdam 

werd toen weer evenveel aangedaan als in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig. Vanaf 1795 

ging het hard achteruit met een ongekend dieptepunt in 1799. De jaren 1802 en 1803 waren in 

deze moeilijke tijd hoogtepunten en ook 1805 was nog een goed jaar. Na de Napoleontische pe-

riode leek Amsterdam zich snel te herstellen; in 1817 werd de stad meer dan 1.100 keer gekozen 

als bestemming van schepen die in het Oostzeegebied waren vertrokken. Echter, in de jaren 

daarna schommelde het aantal schepen tussen de 200 en 600 en werd het aantal schepen van 

het vooroorlogse niveau nooit weer geëvenaard. 

Uiteraard is het interessant om de ontwikkeling van Amsterdam te vergelijken met de alge-

mene ontwikkeling van het aantal Sontpassages van Makkumer schippers en met de Sontpas-

sages van Makkumer schippers met Amsterdam als vertrek- of bestemmingshaven. Het groot-

ste aantal Sontreizen van en naar Amsterdam werd gemaakt in 1774 terwijl het grootste aantal 

desbetreffende reizen van Makkumer schippers in 1775 plaatvond. Het voor Amsterdam ge-

middelde jaar 1778 viel voor de Makkumer schippers buitengewoon goed uit. De terugval in 

1779 kwam tegelijkertijd en het dieptepunt in 1781 ook. Waar de vaart van en naar Amsterdam 

als geheel zich na de oorlog tot het niveau van de jaren zeventig wist te herstellen, is de klap van 

de oorlog voor de schippers in Makkum duidelijk harder aangekomen. Amsterdam als vertrek-

haven van hun reizen handhaafde zich daarbij beter dan Amsterdam als bestemmingshaven. 

Waar de Sontvaart van en naar Amsterdam als geheel in 1796 en 1797 nog in stand bleef, was 

het in Makkum toen geheel afgelopen met de Sontvaart. In 1802 en 1803 wisten de Makkumer 

schippers tijdelijk van de opleving van Amsterdam te profiteren. Maar daarna was de rol van 

de Makkumer schippers in de Sontvaart vanuit Amsterdam uitgespeeld. Zij kwamen toen niet 

meer boven de vijf passages per jaar. 
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Figuur 5.16  Amsterdam als vertrek- en bestemmingshaven van schippers uit Makkum tussen 1770 

en 1830. Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.
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5.5 De ondergang van de Sontvaart in Makkum  113

Het beeld van de vaart van de Makkumer schippers van en naar Amsterdam komt goed 

overeen met het algemene beeld van het Makkumer schippersbedrijf deze periode. Waar de 

jaren zeventig nog als een bloeiperiode van dit bedrijf kunnen worden gezien, liep het in 1779 

en 1780 al terug om in 1781 een forse slag te krijgen. Na de Vierde Engelse Oorlog wist de Mak-

kumer Sontvaart zich op een lager niveau te herstellen om vervolgens in de Napoleontische 

periode voor een lange tijd stil te komen liggen. In 1802 en 1803, toen de vrede van Amiens een 

tijdelijk einde bracht aan de strijd tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, was er weer 

sprake van herstel, echter op een lager niveau dan in de periode tussen 1784 en 1795. Na de Na-

poleontische oorlogen was het slechts nog een klein aantal schippers dat zich in Makkum be-

zighield met de Sontvaart. Feit is dus dat de dip van de Sontvaart in Amsterdam tussen 1795 en 

1815 voor de Makkumers rampzalig was. Toen Amsterdam zich na deze periode weer herstelde, 

zij het op een veel lager niveau dan in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, was het al ge-

daan met de Sontschipperspopulatie in Makkum.

Ten oosten van de Sont waren er drie steden die de schippers uit Makkum in deze periode 

regelmatig aandeden. Dit waren de steden Koningsbergen en Danzig en sinds de jaren tachtig 

ook steeds vaker Riga. De routes van Koningsbergen, Danzig en Riga naar Amsterdam waren 

daarmee de meest bevaren routes van de Makkumer schippers.

Koningsbergen is de haven die gedurende de gehele achttiende eeuw het meest werd aan-

gedaan door de Makkumer schippers. Ook in de periode tussen 1770 en 1830 was dit het geval. 

Het is daarom interessant om de ontwikkeling van deze haven te vergelijken met de ontwikke-

ling van de Sontvaart van Makkum. Ook voor de haven van Koningsbergen gold dat deze in de 

jaren tussen 1770 en 1786 het hoogste constante niveau wist te bereiken. Daarbij moet natuur-

lijk opgemerkt worden dat de oorlog tussen de Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk niet 

een enorm effect heeft gehad; het jaar 1783 was zelfs een ongekend hoogtepunt voor de haven 
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Figuur 5.17  Koningsbergen als vertrek- en bestemmingshaven volgens de Sonttolregisters tussen 

1770 en 1830. Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.
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114  5 De wet van vraag en aanbod? 

van Koningsbergen. De scheepvaart werd in die periode overgenomen door schippers uit an-

dere landen. Dat gold ook voor het jaar 1792; het niveau van dat jaar werd pas in 1830 weer be-

reikt. Alhoewel in 1795 het aantal vaarten van en naar Koningsbergen sterk terugviel, kwam de 

haven de eerste jaren van de oorlog behoorlijk goed door. Ook voor deze stad waren de jaren 

1802 en 1803 goed. Vervolgens lag de handel in Koningsbergen enkele jaren stil om na de Fran-

se tijd sterk terug te komen; vooral het jaar 1817 was erg goed. 

Voor zowel de Sontvaart van Makkum als de Sontvaart op de haven van Koningsbergen gold 

dat tot 1786 een niveau werd bereikt dat op een enkele uitzondering na de twintig jaren daar-

na niet weer voor zou komen. Dit mag dan wel zo zijn, de vaart vanuit Danzig, Koningsbergen 
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Figuur 5.18  Aantal doorvaarten vanuit Riga, Koningsbergen en Danzig tussen 1770 en 1830. Bron: 

www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.
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Figuur 5.19  Aantal doorvaarten van Makkumer schippers van Riga, Koningsbergen en Danzig naar 

Amsterdam. Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   1149789087048877.pinn.Koopmans.indb   114 14-09-20   10:1414-09-20   10:14



5.5 De ondergang van de Sontvaart in Makkum  115

en Riga herstelde zich na 1815 veel sterker dan de Makkumer Sontvaart (figuur 5.18 en 5.19). De 

vaart van en naar deze plaatsen werd in die jaren door andere schippers overgenomen.

In de bovenstaande grafiek is het aantal Makkumer passages van Riga, Koningsbergen en Dan-

zig naar Amsterdam tussen 1770 en 1830 weergegeven. Wat blijkt is dat in de jaren zeventig de 

routes van Koningsbergen en Danzig naar Amsterdam nog het meest bevaren waren. Voor de 

route van Koningsbergen naar Amsterdam gold dat deze in de jaren zeventig en begin jaren 

tachtig nog regelmatig door de Makkumer schippers bevaren werd maar daarna volledig in-

stortte. Danzig wist zich nauwelijks beter te handhaven. De route van Riga naar Amsterdam 

was in de jaren tachtig het meest bevaren. Deze tamelijk nieuwe route werd het langst beva-

ren en was ook in de late jaren tachtig beginjaren negentig nog in gebruik. Deze route wist ook 

goed mee te profiteren van de opleving aan het begin van de negentiende eeuw en kwam ook 

na de oorlog als eerste weer op. Het aantal reizen op deze route is echter behoorlijk minder dan 

dat in de eerdere vaart op Koningsbergen en Danzig. 

Nu is bekend dat de schippers uit Makkum van Danzig en Koningsbergen vooral vertrokken 

richting Amsterdam en plaatsen aan de Atlantische kust. Van de 111 reizen die zij tussen 1770 en 

1830 vanuit Danzig door de Sont maakten, gingen er 97 naar Amsterdam of de Atlantische kust. 

Uit de onderstaande figuur blijkt duidelijk dat het aantal vaarten van Danzig en Koningsber-

gen naar de Atlantische kust vanaf de jaren negentig sterk terugliep. Aangezien de Makkumer 

schippers veel op deze routes voeren, was het wegvallen van deze bestemmingen een extra 

klap voor de Makkumer Sontvaart. 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de schippers uit Makkum erg afhanke-

lijk waren van de vaart van en naar Amsterdam. Deze afhankelijkheid valt goed te verklaren 

aan de hand van Scheltjens’ netwerkmodel. De Makkumer schippers kregen aan het eind van 

de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw aansluiting op de internationale trans-

portmarkt dankzij het netwerk in Amsterdam dat zij via hun nationaal transport hadden opge-

bouwd. In Amsterdam zaten de kooplieden voor wie zij gedurende een periode van zeker hon-
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kust. Bron: www.soundtoll.nl gezien 16-2-2017.
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116  5 De wet van vraag en aanbod? 

derd jaar producten door de Sont vervoerden. De verbondenheid met Amsterdam lag ook voor 

de hand, want Amsterdam was de belangrijkste internationale handelsstad in de buurt van 

Makkum. Zolang het nog relatief goed ging met die stad, ging het de Makkumer schippers ook 

relatief goed. Voor zowel de havenstad Amsterdam als Makkum werden in de jaren zeventig en 

vroege jaren tachtig niveaus van het aantal vermeldingen in de Sontregisters bereikt die in de 

periode daarna niet meer bereikt zouden worden. De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) bete-

kende voor Makkum een groter dieptepunt dan voor Amsterdam, dat als internationale han-

delsstad ook gebruik kon maken van schippers van elders. De klap van de oorlog kwam dusda-

nig hard aan voor de schippers uit Makkum dat zij zich in tegenstelling tot de stad Amsterdam 

niet tot het vooroorlogs niveau wisten te herstellen. Er trad wel een kort herstel op, maar daar-

na deelden de boycot en de maritieme overmacht van het Verenigd Koninkrijk in de Franse Pe-

riode een klap uit die de Makkumer schippers niet meer te boven kwamen. Een klein herstel in 

de jaren 1802 en 1803, na de Vrede van Amiens, en de enkele schippers uit Makkum die na deze 

periode nog door bleven varen, doen daar niet aan af. Duidelijk is dat de afname van de inter-

nationale positie van de stad Amsterdam aan het eind van de achttiende eeuw de schippers uit 

Makkum buitengewoon hard getroffen heeft. 

Daarnaast was voor de Makkumer schippers de vaart van Danzig en Koningsbergen naar 

plaatsen aan de Atlantische kust relatief belangrijk. Deze vaart werd in de periode na 1815 ook 

een stuk minder bevaren dan in de achttiende eeuw. De Makkumer schippers zaten vast aan 

hun internationale netwerk in voornamelijk Amsterdam (negative lock in) en het lukte duide-

lijk niet dit naar een andere internationale handelsstad over te zetten. In de ontwikkeling van 

vraag en aanbod op de belangrijke routes voor Makkumer schippers zijn dus een aantal mo-

gelijke verklaringen te vinden voor de ondergang van de Sontvaart in die plaats. Het zijn alge-

mene patronen, die duidelijk effect gehad op deze ondergang. Echter over de details en indi-

viduele schippers zegt het niets, dat zal daarom in de volgende paragrafen worden besproken. 

5.6 De ondergang van de Makkumer Sontvaart nader onderzocht

In de vorige paragraaf is gebleken dat de Makkumer Sontvaart in de jaren zestig en zeventig 

van de achttiende eeuw een hoogtepunt wist te bereiken, maar dat de Vierde Engelse Oorlog 

een behoorlijke klap betekende. Na deze oorlog werden de niveaus van de jaren zeventig nooit 

weer bereikt. De Franse periode kan als de doodsteek van de Sontvaart in Makkum worden ge-

zien. Na deze jaren was er slechts nog een zeer klein aantal schippers in Makkum die door de 

Sont voeren. Dat betekent dus dat de scheepvaart niet alleen belangrijke klappen kreeg in tij-

den van oorlog maar dat het zich ook na deze oorlogen onvoldoende wist te herstellen. Er is 

weinig detailonderzoek gedaan naar de vraag waarom de scheepvaart in sommige gebieden 

wel en in andere gebieden niet in stand bleef. Een in dit verband heel nuttige suggestie komt 

van Piet Boon.46 Hij schreef dat de ondergang van de Sontvaart in West Friesland aan het eind 

van de zeventiende eeuw mogelijk te maken had met het opdrogen van de investeringen in 

46   Boon, Bouwers van de zee, 208. 
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5.6 De ondergang van de Makkumer Sontvaart nader onderzocht  117

de vrachtvaart. Immers in tijden van oorlog werden veel schepen gekaapt terwijl de risico’s 

en de verliezen over een relatief kleine groep van investeerders moesten worden gedeeld. Dit 

lijkt ook voor Makkum aan het einde van de achttiende eeuw een zeer aannemelijk scenario. 

Net als in Holland was er in Friesland een relatief kleine groep van investeerders die de hoge 

risico’s van de scheepvaart op zich nam.47 Dit betekende dat er in voorspoedige tijden, zonder 

veel oorlogen en belemmeringen, erg goed kon worden verdiend, maar dat in tijden van oorlog 

en tegenspoed de geringe spreiding van risico’s zich bij de kleine groep investeerders wreekte. 

In deze paragraaf zal aan de hand van enkele van de investeerders, leden van de familie 

Kingma in Makkum, die jarenlang voor vele schepen in de Sontvaart als reders hebben gefun-

geerd, worden getoetst of deze stelling inderdaad opgaat. Allereerst zal daarbij een blik worden 

geworpen op de verschillende kasboeken en stukken betreffende de verkopen van schepen die 

de Kingma’s in deze periode in de vaart had (desinvesteringen).48

In de bovenstaande grafiek is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van het aantal 

schepen waarin de familie Kingma per decennium parten bezat (in totaal zestig).49 Uit dit over-

zicht blijkt duidelijk dat tot in de jaren zeventig ieder decennium in meer schepen parten wer-

den gekocht. Vanaf de jaren tachtig daalde dit aantal en in de periode tussen 1800 en 1803 werden 

47  R.S. Wegener Sleeswijk, ‘Rendement van de Friese Partenrederijen’, in: Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum en oud-

heidkamer (Sneek 1987); Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma. Bijvoorbeeld de kasboeken met de nummers 777-780, 783-785.

48  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, inv.nrs. 780, 784, 785, 787-791, 793-795, 799, 801, 803-805, 808-812, 1253-1262, 

1277, 1279.

49  Deze grafiek is samengesteld uit informatie afkomstig van wijlen dhr. mr. R. S. Wegener Sleeswijk die deze informa-

tie aan de hand van jarenlang onderzoek in het Kingma-archief (Tresoar 98) heeft verzameld. Ik ben de heer Sleeswijk 

dankbaar dat hij mij deze gegevens ter beschikking wilde stellen. Achter het artikel staat een bijlage met daarin namen 

van de schepen waarin de familie Kingma parten heeft bezeten. 
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Figuur 5.21  Ontwikkeling van het aantal schepen waarin de familie Kingma parten bezat tussen 

1740 en 1803. Bron: Aantekeningen R.S. Wegener Sleeswijk.

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   1179789087048877.pinn.Koopmans.indb   117 14-09-20   10:1414-09-20   10:14



118  5 De wet van vraag en aanbod? 

er geen parten meer gekocht. Pas in de jaren 1820 kocht Kingma weer in twee schepen parten. 

Uit het overzicht blijkt voorts dat vooral in de jaren tachtig veel schepen zijn verkocht. Het 

aantal schepen dat verging, lag vooral in de jaren zeventig erg hoog, maar ook in de jaren tach-

tig vergingen er verschillende schepen. Daarnaast werden in de jaren 1780 en 1790 verschil-

lende schepen in beslag genomen. Het is duidelijk dat met name de ontwikkelingen in de ja-

ren tachtig voor Kingma de aanleiding zijn geweest in minder schepen parten te kopen en van 

meer schepen parten te verkopen.
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Figuur 5.22  Het aantal schepen waarin Kingma parten bezat in de decennia tussen 1740 en 1800. 

Bron: Aantekeningen R.S. Wegener Sleeswijk.
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Figuur 5.23  Het aantal doorvaarten van Makkumer schippers op de route tussen Koningsbergen en 

Amsterdam (1677-1720). Bron: www.sounstoll.nl gezien 5-8-2017. waarin Kingma parten bezat in de 

decennia tussen 1740 en 1800. Bron: Aantekeningen R.S. Wegener Sleeswijk.
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5.6 De ondergang van de Makkumer Sontvaart nader onderzocht  119

Het aantal schepen waarin Kingma parten bezat steeg tot in de jaren zeventig. Deze groei 

werd een beetje afgezwakt door het feit dat in de jaren zeventig een behoorlijk aantal schepen 

verging. In de jaren tachtig liep het aantal terug van achttien naar negen, hoewel ook in de ja-

ren tachtig nog in tien schepen parten werden aangekocht. In de jaren 1790 liep dit verder te-

rug tot een aantal van vijf schepen, slechts een meer dan in de beginjaren, de jaren 1740. In de 

Franse periode werden alle bestaande scheepsparten van de hand gedaan. 

De bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de waarde van de scheepsparten en het to-

tale vermogen van de familie Kingma in de jaren 1753 tot 1798.50 Heel duidelijk is dat tot 1776 het 

bedrag dat in scheepsparten werd geïnvesteerd ten opzichte van de totale portefeuille behoor-

lijk toenam. In 1753 was er 10.678 gulden aan scheepsparten en in 1776 was dit 92.314 gulden. De 

waarde van het totale vermogen steeg tussen 1753 en 1770 van 47.000 gulden tot 154.000 gulden. 

De waarde van het aantal scheepsparten ten opzichte van het totale vermogen nam toe van on-

geveer 20 procent in 1753 tot ongeveer 40 procent in 1770. Tussen 1776 en 1794, de periode waar-

in de Vierde Engelse Oorlog plaatsvond, daalde het geïnvesteerde bedrag in scheepsparten van 

92.314 naar 36.474 gulden. Voor een deel kwam dit doordat Kingma schepen verkocht, maar an-

dere schepen werden in beslag genomen of er moest op worden afgeschreven. 

In 1795 begon de Franse periode en daarmee een zeer slechte periode voor de zeevaart. 

Uit deze grafiek blijkt ook in deze periode de onmiddellijke oorlogsschade. Als gevolg van de 

Franse bezetting in 1795 en de Engelse maatregelen die daarop volgden, kwamen veel sche-

pen van Kingma stil te liggen en moesten twee schepen gedwongen tegen een lage prijs in 

Engeland worden verkocht. De waarde van de scheepsparten in de portefeuille daalde daar-

mee van 36.474 gulden in 1794 naar 11.790 gulden in 1796. In 1798 blijkt de schade iets mee te 

vallen; voor dat jaar komt de raming van de scheepsparten op 16.980 gulden. De waarde van 

de scheepsparten daalde daarmee tussen 1794 en 1798 met meer dan de helft. Aangezien er in 

deze periode slechts een part zonder dwang en tegen redelijke prijs is verkocht, kan het niet zo 

zijn dat het geld uit de scheepsparten in andere activiteiten is geïnvesteerd. 

Het is een feit dat de investeerders bij het uitbreken van een oorlog een groot deel van hun 

geld kwijt waren. Zo schreef Kingma in zijn opgave over 1795 dat de schepen De Catharina en 

Deborah en De Pieter Leijstra in Engeland ten achter bij de beurs waren verkocht. De waarde 

van de parten in de schepen De Vrouw Jetskia en de Jan en Leendert werden op nul gesteld om-

dat zij in beslag genomen waren in Brest en Bordeaux. In 1798 schreef hij ook nog de waarde 

van de parten in het schip De Bossche Vaart af, dat eveneens in Frankrijk in beslag was geno-

men. De scheepsparten namen door deze ontwikkelingen een steeds kleiner deel van de por-

tefeuille in beslag. Dat scheepsparten zeker in tijden van oorlog een riskante investering wa-

ren, blijkt wel uit het feit dat het totale vermogen ongeveer met een kwart inzakte en het bedrag 

in scheepsparten geïnvesteerd met meer dan de helft daalde. Het belang van de scheepsparten 

in het totale vermogen daalde dan ook van ongeveer 40 procent in 1770 naar 10 procent in 1798.

50  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 454.
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5.7 De reactie op de moeilijke jaren volgens de correspondentie van Kingma

Het hierboven geschetste beeld geeft aan dat voor de Makkumer reders, immers Kingma was 

niet de enige eigenaar van de hierboven genoemde schepen, gold dat zij door de oorlogen en 

het feit dat de handel gedurende een lange periode stillag, veel minder geneigd waren hun 

geld in de Sontvaart te investeren. Dit blijkt ook uit de door Hylke Jans en, later, zijn zoon Mar-

ten Kingma gevoerde correspondentie met zakenrelaties.51 In een brief van 2 maart 1782 aan 

Isaac Calis in Rotterdam schreef Hylke Jans: ‘Onse groote belangen in de scheepsbelangen zijn 

meest verkogt, pogingen tot het aankoopen van schepen uit het water om als dan onder vreem-

de vlaggen te laaten vaaren, kunnen niet resolveeren ook sijn de oude scheepen alhier in de 

provinsje vreeslijk duur.’52 In hetzelfde jaar 1782 schreef hij aan koopman Linck in Danzig dat 

veel reders hun belangen in schepen reeds hadden verkocht en dat hij twijfelde of hij zijn sche-

pen onder Vlaamse of Pruisische vlag moest laten varen.53 

Deze klachten kunnen gezien de oorlogsomstandigheden logisch voorkomen, maar ook in 

de periode van vrede daarna ging het nog niet goed met de vrachtvaart in Makkum. Zo schreef 

Marten Hylkes Kingma in een brief van december 1786 dat het slecht ging in de zeevaart en dat 

dit zou moeten ophouden of veranderen.54 In een brief van augustus 1787 was hij hier ook heel 

duidelijk over: ‘Verder is het met de scheepvaart bedroeft slegt en met ons vaderland bedroeft 

verwart, waarvan de gevolgen van tijd tot tijd gewichtiger worden’.55 Ook in de jaren negentig 

was er nog weinig goed nieuws te melden. Zo klaagde hij in 1794 over de slappe zeevaart en la-

gen in 1795 al Kingma’s schepen stil. De wens voor dat jaar is heel duidelijk: ‘Spoedig wensch-

ten wij een generale vrede waar mede de koophandel en zeevaart konde hersteld worden.’ Eind 

1795 schreef hij nog eens dat de familie genegen was de schepen te verkopen.56 In 1799 voeg-

de hij de daad bij het woord met een brief aan dhr. Sengstacke in Bremen met het verzoek de 

schepen ‘Yda en Kingma’ en ‘Hylke Jans’ te willen kopen. Deze schepen hadden sinds de oor-

log met Engeland niet meer gevaren. Hij had ze eerst niet willen verkopen met de hoop op ver-

anderingen maar omdat het ook niet lukte onder andere vlag te gaan varen was er nu definitief 

tot verkoop besloten.57 

Ook de weduwe van Hylke Jans, die jarenlang als boekhouder van het kantoor fungeerde, 

schreef in een brief dat zij hoopte op een goede vrede en daarmee de herleving van negotie, 

scheepvaart en fabrieken.58 In 1801 voeren de schepen van Kingma nog steeds niet en hij klaag-

51  Dit overzicht is mede samengesteld dankzij de uitstekende inventaris van D.P. De Vries, Inventaris van de archieven 

van de bewoners van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932 en van archieven van 

familieleden 1694-1973, alsmede van archieven die in het kantoor van de firma waren achtergebleven 1750-begin 20e 

eeuw. Deel 2 (Leeuwarden 1989).

52  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 685. Waarschijnlijk bedoelt Kingma hier schepen die stil liggen in de provincie 

en dus duur zijn in onderhoud maar niets opleveren. 

53  Tresoar, 98 Archief Kingma, nr. 685.

54  Ibidem, nr. 689.

55  Ibidem.

56  Ibidem, nr. 693.

57   Ibidem, nr. 691.

58  Ibidem, nr. 694.
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de er in dat jaar over dat het stilliggen van de schepen een dure onderneming was en hij ze lie-

ver wilde verkopen.59 Geheel in lijn met de ontwikkeling van de Sontvaart op Amsterdam was 

er in 1802 kort hoop. Van februari 1801 tot mei 1803 was het relatief rustig in westelijk Europa. 

Marten besloot zelf een schip te gaan bevrachten, maar constateerde gelijktijdig dat het aan-

bod van ladingen en producten en daarmee het aantal aangedane havens, veel minder was 

dan voor 1795.60 In 1804 bevestigde hij alweer aan een relatie dat de belemmeringen in han-

del en zeevaart, ‘ons in het Buitenlandsche meest zonder werking doen zijn’. In datzelfde jaar 

werd een schip van Kingma door de Engelsen in Plymouth opgebracht.61 In 1809 schreef hij in 

een brief aan de Amsterdamse cargadoor Tamme Beth IJsbrands over de lotgevallen van en-

kele door toedoen van de Engelsen en de Fransen verloren gegane schepen en zei hij terug te 

verlangen naar de oude tijd: ‘zoo ik agteruit denke, kan ik schier niet begrijpen hoe het moge-

lijk is (dat) de zaaken zo bijzonder kunnen loopen daar in de laatste 10 a 15 jaaren een geheele 

verandering in onse werkzaamheden plaats heeft, scheepvaart, buitenlandse handel ende cor-

respondentie zijn buiten en geheel onse taak en liefhebberij geraakt.’62

In 1817 besloot Marten Hylkes zijn ‘redercedel ‘(vergunning om reder te mogen zijn) terug 

te sturen omdat hij door de bijzondere loop der tijden zijn ‘buitenscheepsbelangen’ (belan-

gen in de zeevaart) was kwijt geraakt. Vanaf 1823 had Kingma weer een eigen schip in de vaart. 

Dit schip voer nog wel naar plaatsen aan de Oostzee, maar haalde daar voornamelijk goederen 

voor eigen gebruik in Kingma’s fabrieken. Hij sloot voor het eerst een zeeverzekering voor la-

ding en casco van zijn schip en schreef daarover: ‘tevoren assureerden wij op het casco zeld-

zaam maar toen hadden wij verscheidende scheepen in zee, welke also elkanderen assureer-

den, ook bestond toen in onse plaats een onderlinge verzekering.’ Vanaf 1824 werd er door de 

Kingma’s ook weer op kleine schaal op Frankrijk gevaren, echter nooit met meerdere schepen 

tegelijk. Bovendien ondervond de rederij van Kingma veel pech. Zo sloeg schipper Overmeer 

in 1829 overboord en verging kapitein Sietzes met man en muis op de Noordzee.63 Vanaf 1839, 

1840 voer Kingma niet langer op het buitenland.64 In de correspondentie werd in deze periode 

steeds regelmatiger over kalkschepen gesproken; uit een brief van Kingma uit april 1837 blijkt 

dat hij op dat moment drie kalkschepen in de vaart had.65 

Deze correspondentie bevestigt het beeld dat eerder ook al bleek uit Kingma’s administra-

tie. De Vierde Engelse Oorlog betekende een behoorlijke klap voor Kingma’s rederij. Al in 1782 

gaf hij zelf aan een belangrijk deel van zijn scheepsbelangen te hebben verkocht. Uit de cor-

respondentie blijkt dat er na de Vierde Engelse Oorlog weliswaar een korte opleving volgde 

waarin Kingma een aantal nieuwe schepen in de vaart had, maar ook dat die in deze periode 

nauwelijks op zee kwamen. De lange periode van 35 jaar tussen 1780 en 1815 waarin de scheep-

vaart van Nederlandse schippers ernstig verstoord en belemmerd werd, deed Kingma en de 

59  Tresoar, 98 Archief Kingma, nr. 695.

60  Ibidem.

61  Ibidem.

62  Ibidem, nr. 696.

63  Ibidem, nr. 710.

64  Ibidem.

65  Ibidem, nr. 701.
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andere reders besluiten hun belangen te verkopen. Dit wordt erg duidelijk in een brief aan 

Tamme Beth IJsbrands waarin Kingma toegaf dat buitenlandse handel, scheepvaart en corres-

pondentie niet langer deel uitmaakten van zijn takenpakket en ‘liefhebberij’. Vanaf 1823 was er 

een kleine opleving en werd er zelfs weer een aantal keren op Frankrijk richting Oostzee geva-

ren. Echter, dit was op een veel kleinere schaal en voor eigen rekening terwijl de producten uit 

de Oostzee toen in plaats van naar Amsterdam naar Makkum werden vervoerd. Van correspon-

dentie met zakenrelaties in Amsterdam over de buitenlandse handel was nu nauwelijks meer 

sprake. Dat de belangstelling later weer meer op kalkschepen kwam te liggen, ook al was dat op 

zeer kleine schaal, geeft aan dat de cirkel rond was. Waar ooit de Sontvaart in Makkum opkwam 

vanuit de behoefte aan transport voor de eigen industrie, viel zij na ruim een eeuw succesvol te 

zijn geweest, in deze branche terug. 

5.8 Het varen onder vreemde vlag 1780-1820

Van 21 schippers uit Makkum is bekend dat zij in de periode 1780-1820 onder vreemde vlag 

hebben gevaren. Vijf van hen deden dit uitsluitend in de periode van de Vierde Engelse Oorlog 

(1780-1784). Het ging hierbij om relatief weinig passages (in totaal 13). Vier van deze vijf schip-

pers kozen voor de vlag uit plaatsen in Duitsland – Embden, Papenburg – en de Zuidelijke Ne-

derlanden – Gent, Brugge en Oostende. Douwe Sijbrands voer tussen 1782 en 1786 als schipper 

uit Riga. Schipper Lieuwe Sjoerds wist op deze wijze zijn carrière tot 1794 te verlengen. De an-

dere vier stopten in 1783 en 1786 en 1789.66 

4 van de 21 schippers voeren zowel in de periode van de Vierde Engelse Oorlog als in de 

Franse Tijd onder vreemde vlag. Zij maakten met elkaar 25 passages door de Sont. Sierk Sjoerds 

wist op deze manier de moeilijke jaren tussen 1780 en 1784 en tussen 1795 en 1805 door te ko-

men. In 1805 stopte hij na nog twee doorvaarten met als thuishaven Mettingen te hebben ge-

maakt. De anderen stopten in 1800 en 1802.67 

De andere twaalf schippers hebben alleen in de Franse periode onder vreemde vlag ge-

varen. Vijf van hen hielden dit tot na 1802 vol. Anske Gerbens Bakker, die in 1805 en 1806 drie 

passages maakte met Mettingen als thuishaven, hield het schippersbestaan tot 1825 vol. Behal-

ve van Bakker is alleen van Gerke Molenaar bekend dat hij ook na de Franse periode gevaren 

heeft.68 

De conclusie is dat van de 21 schippers die onder vreemde vlag gevaren hebben, er vijf de 

Engelse Oorlog op deze manier als schipper hebben overleefd en twee ook na de Franse Tijd 

nog actief waren. Gezien het relatief lage aantal doorvaarten onder vreemde vlag en de grote 

hoeveelheid afvallers mag worden geconcludeerd dat het varen op deze manier slechts voor 

een heel klein aantal schippers een oplossing is geweest voor de problemen waar de lange pe-

riode van oorlogen, die twintig jaar duurde, hen voor stelde. 

66   www.soundtoll.nl gezien 7-7-2017.

67  Ibidem.

68  Ibidem.
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5.9 De ondergang van de Makkumer Sontvaart nader onderzocht: 
de laatste Sontschippers (1800-1840)

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de lange periodes van oorlog en bezetting 

waarin niet gevaren kon worden, de investeringsbereidheid van de reders in de Sontvaart be-

hoorlijk deed afnemen. Het is de vraag wat er in deze periode met de Sontschippers gebeurde. 

Bleven zij varen, emigreerden zij naar andere plaatsen, gingen zij met pensioen of overleden 

zij? Een andere relevante vraag is of er sprake was van nieuwe aanwas onder de schippers en, 

zo ja, waar die vandaan kwam. Voor dit onderzoek is gekozen om alle Sontschippers die tussen 

1800 en 1840 in Makkum actief waren, in beeld te brengen. Het gaat hier om een bescheiden 

groep van twaalf schippers.

Iedere schipper heeft zijn eigen verhaal. Sommigen stierven terwijl zij nog schipper waren. 

De scheepvaart was een riskant beroep; regelmatig verdronk er een schipper op zee. Zo kwam 

Swerus Cornelis Oldendorp in 1821 bij het graafschap Norfolk in Engeland om het leven.69 Een 

jaar daarvoor had hij nog twee reizen door de Sont gemaakt. De schippers Jan Wiebes Over-

meer en Borde J. Sietses vonden beiden een zeemansgraf.70 Anske Steffens overleed in 1802 na 

thuiskomst van een Sontreis in Makkum op 44-jarige leeftijd.71 

Van een aantal schippers is bekend dat zij van beroep veranderden. Zo stond schipper Ja-

cob Botes Bleeker, die zijn laatste Sontreis in 1824 maakte, later bekend als zoutzieder.72 Anske 

Gerbens Bakker, die door de Sont voer van 1815 tot 1825, was in 1836 waagmeester in Makkum.73 

Gerlof Fopkes stond in zijn overlijdensakte van 1811 beschreven als algemeen vader der we-

zen.74 Sietse Fokkes Slof, die zijn laatste Sontreis maakte in 1802, stierf in 1825 op 83-jarige leef-

tijd als rentenier.75 

Geen van de schippers heeft Makkum verlaten om zich elders als schipper te vestigen. Wel is 

het opvallend dat een groot deel van de nieuwe schippers niet uit Makkum zelf afkomstig was. 

Van de in Makkum geboren schippers stopte de laatste in 1825. Dit ging om de eerder bespro-

ken Anske Gerbens Bakker.76 Van alle schippers die in de jaren 1820 en 1830 in Makkum actief 

waren, was dit de enige autochtoon. Gerke Molenaar werd geboren in Workum77, Jan Wiebes 

Overmeer in Parrega,78 Evert Krins kwam uit Hindeloopen,79 Bouwe Jans Bouwes uit Gronin-

gen.80 Ook Borde Sietses werd niet in Makkum geboren.81 Van de groep die in 1802 nog actief 

69   Tresoar, Huwelijksregister 1834 Wonseradeel, Aktenr. A38. 

70  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 710.

71  Tresoar, huwelijksregister 1828 Wonseradeel, Aktenr. A48, R.K. par. Makkum doop 1724-1811, Inv.nr. DTB 834.

72  Tresoar, Huwelijksregister 1824 Wonseradeel, Aktenr. A9.

73  Tresoar, Huwelijksregister 1836 Wonseradeel, Aktenr. A13.

74  Tresoar, Overlijdensregister 1811 Wonseradeel, Pag.nr. B19. 

75  Tresoar, Overlijdensregister 1825 Wonseradeel, Pag.nr. B26. 

76  Tresoar, Huwelijksregister 1836 Wonseradeel, Aktenr. A13.

77  Tresoar, Overlijdensregister 1837 Harlingen, Pag.nr. B69d/1-3.

78  Tresoar, Huwelijksregister 1825 Wonseradeel, Aktenr. A70.

79  Tresoar, Huwelijksregister 1828 Hindeloopen, Aktenr. A1.

80  Tresoar, Huwelijksregister 1823 Wonseradeel, Aktenr. A1.

81  Tresoar, In de doopregisters van Makkum komt geen Borde J. voor. 
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was in Makkum was een aanzienlijk groter deel uit Makkum zelf afkomstig. Dit gold voor onder 

anderen Willem Jans Krien82, Feike Piekes83, Gerlof Fopkes84, Jacob Botes Bleeker85, Anske Stef-

fens86 en Sietse Fokkes Slof87. Het is duidelijk dat reders die in jaren 1820 en 1830 nog actief wa-

ren op zoek moesten naar schippers van elders. Blijkbaar waren in Makkum nog weinig men-

sen erin geïnteresseerd om schipper te worden. 

Hierbij valt nog iets anders op. Jacob Botes Bleeker en Feike Piekes waren op hun laatste 

Sontreis 56 jaar oud, Gerlof Fopkes 61 en Sietse Fokkes Slof 60. Deze schippers hadden allen al 

een lang zeevarend leven achter de boeg. Feike Piekes, Gerlof Fopkes en Sietse Fokkes waren al 

in de jaren zeventig als Makkumer schipper actief. Normaal gesproken zou deze generatie zijn 

opgevolgd door een jongere generatie van schippers. Dit was nu nauwelijks het geval. Blijkbaar 

heeft de lange moeilijke periode de jongeren ervoor doen kiezen geen bestaan in de Sontvaart 

op te bouwen. Tussen 1795 en 1815 kwamen er nauwelijks nieuwe schippers bij in Makkum. 

5.10 Conclusie

Uit de historiografie over de opkomst van de Friese Sontvaart is bekend dat deze waarschijnlijk 

samenhing met de maritieme traditie in de provincie en de opkomst van Holland en de stad 

Amsterdam als handelsgrootmacht. In dit hoofdstuk zijn deze verklaringen aan de hand van 

de opkomst en ondergang van de Makkumer Sontvaart nader ingevuld. Zo blijkt dat er een nog 

niet eerder aangetoond rechtstreeks verband bestond met de eerder bestaande vaart op Duits-

land en de Sontvaart. Van maar liefst 25 Sontschippers kan worden aangetoond dat zij ook ac-

tief waren op de vaart op de Kleine Oost. Naast aanbod moet er natuurlijk ook vraag zijn naar 

schippers op bepaalde routes. De Makkumer Sontvaart brak echt door in de jaren negentig van 

de zeventiende eeuw. Uit een analyse van de routes tussen Amsterdam en Danzig en Konings-

bergen en Amsterdam als vertrek- en bestemmingshaven blijkt dat deze in deze periode goede 

jaren kenden. De Makkumer schippers hebben van de toenemende vraag naar schippers op 

deze routes gebruik gemaakt; dat is een belangrijke verklaring voor hun opkomst in de Sont-

vaart. Uit de beschrijvingen van de tien pioniers blijkt dat de overgang van de Kleine naar de 

Grote Oost op een geleidelijke manier tot stand is gekomen. Sommige schippers combineer-

den de vaart naar Duitsland met die op het Oostzeegebied. Anderen kozen in dit beginstadium 

voor bestemmingen in de Oostzee dichtbij de Duits/Deense kust. 

Over de ondergang van de Friese Sontvaart is bekend dat deze voornamelijk is veroorzaakt 

door de belemmeringen van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de periode volgend op 

de Franse Revolutie (1795-1815). Daarnaast was de Nederlandse Sontvaart nog steeds in belang-

82  Tresoar, Huwelijksregister 1818 Wonseradeel, Aktenr. A62. 

83  Tresoar, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTB) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766, Inv.nr. 

DTB 809.

84  Tresoar, Overlijdensregister 1811 Wonseradeel, Pag.nr. B19. 

85  Tresoar, Herv. gem. Makkum doop 1713-1766, Inv.nr. DTB 809.

86  Tresoar, R.K. par. Makkum doop 1724-1811, Inv.nr. DTB 834.

87  Tresoar, R.K. par. Makkum doop 1724-1811, Inv.nr. DTB 834.
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rijke mate op Amsterdam geconcentreerd en daarmee ook afhankelijk van de ontwikkeling 

van die stad. Amsterdam kreeg te maken met terugloop van de handel in een aantal belang-

rijke producten en toenemende buitenlandse concurrentie. Zoals de opkomst van de Makku-

mer Sontvaart in een periode viel waarin de routes tussen Amsterdam, Koningsbergen en Dan-

zig en Amsterdam als vertrek- en bestemmingshaven opkwamen, zo viel de ondergang van de 

Makkumer Sontvaart in een periode dat deze routes minder belangrijk werden. Ook voor de 

Makkumers gold dat zij afhankelijk bleven van Amsterdam en geen alternatief voor deze be-

langrijke haven wisten te vinden. Een ander aspect dat in de historiografie minder aandacht 

heeft gekregen maar wel degelijk een rol heeft gespeeld, is het wegvallen van de Franse havens 

aan de Atlantische kust. Vanaf Danzig en Koningsbergen werd er vanaf 1790 tot 1820 nauwelijks 

op dit gebied gevaren. Piet Boon geeft aan dat de ondergang van de West-Friese Sontvaart mo-

gelijk te maken had met het opdrogen van investeringen in tijden van oorlog. Tijdens de perio-

de van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) gingen in 

Hoorn maar liefst tien bepalende financiers van de vrachtvaart failliet. Daarmee vielen niet al-

leen deze investeerders weg, maar waren anderen ook minder makkelijk geneigd in de scheep-

vaart te investeren. Aan de hand van de administratie van de familie Kingma is hier aangetoond 

dat dit voor Makkum in een later periode daadwerkelijk het geval was. Kingma ging weliswaar 

niet failliet, maar zijn investeringen in de scheepvaart liepen fors terug. Waar het aantal sche-

pen waarin de familie parten had, tot de jaren 1770 opliep, viel dit in de jaren 1780 fors terug. 

In de Franse oorlogen verkocht Kingma zelfs alle scheepsparten. Dit wordt ook pijnlijk duide-

lijk in de correspondentie waarin hij aangaf forse tegenslagen mee te maken en belangen in de 

scheepvaart te verkopen en opmerkte dat de scheepvaart niet langer deel uitmaakte van zijn 

takenpakket en ‘liefhebberij’. De populatie van de laatste Makkumer Sontschippers bestond 

vooral uit oude, in Makkum geboren schippers en import van buitenaf. Jongeren kozen door 

de lange periode van oorlogen en tegenslagen niet langer voor een bestaan in de Sontvaart.
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6 Strategieën van Makkumer schippers

Zoals beschreven in eerdere hoofdstukken ligt het voor de hand dat de schippersgemeenschap 

in Makkum is voortgekomen uit de vraag van de eigen industrie naar scheepstransport. Zo ont-

stond er in Makkum een schippersgemeenschap die zich bezighield met het transporteren van 

kalk en bakstenen van Makkum naar Hollandse en Duitse steden. Een aantal van deze schip-

pers ging zich, waarschijnlijk aangemoedigd door contacten met kooplieden in deze steden, 

ook steeds meer met ander transport vanuit deze steden bezighouden. Op die manier kwamen 

de schippers uit Makkum in de Sontvaart terecht waarin zij vervolgens ruim een eeuw actief 

waren. Terwijl de activiteiten van de schippersgemeenschap in de loop der jaren dus werden 

uitgebreid, bleef deze gedurende de zeventiende en achttiende eeuw steeds in de lokale ge-

meenschap aanwezig. Er is dus gedurende twee eeuwen sprake van continuïteit en niet van 

een plotselinge omschakeling van andere beroepen naar het beroep van schipper. Op basis van 

de hypothese dat kennis en sociaal kapitaal vaak van generatie op generatie werden doorgege-

ven, kan worden verondersteld dat dit ook gold voor het beroep van schipper. Deze hypothese 

is tot nu toe vooral onderzocht aan de hand van kooplieden in Amsterdam.1 

Het is de historicus Klein die in zijn boek over de Trippen in Amsterdam het probleem van 

entrepeneurschap en continuïteit in de ondernemersfamilie centraal stelt. In de inleiding van 

dit boek geeft Klein het belang aan van onderzoek naar familierelaties in de economische ge-

schiedenis van de zeventiende eeuw. Hij schrijft: ‘Het is bovendien even aanvaardbaar als 

voor de hand liggend om het Hollandse Zeventiende-eeuwse ondernemersgedrag te beschou-

wen in het kader van het familieverband. Het familiebedrijf was immers tot de opkomst van 

de naamloze vennootschap in de negentiende eeuw zonder twijfel de voornaamste Unit of 

entreprise.’2 Later heeft Veluwenkamp dit onderzoek verder doorgezet met zijn studies naar de 

familie De Neufville en naar de Nederlandse kooplieden in Archangel.3 Uit dit onderzoek van 

Veluwenkamp blijkt dat vroegmoderne Nederlandse kooplieden zich specialiseerden om ken-

nis over bepaalde goederen en markten op te bouwen, vaste relaties onderhielden met klanten 

en leveranciers om in- en verkoop op elkaar af te stemmen en deze relaties en expertise overga-

ven aan volgende generaties om de familie de kans te geven haar rijkdom en sociale aanzien te 

1 J.W. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt in de tijd van de Republiek. De Amsterdamse 

handelsfirma Jan Isaac de Neufville & Comp, 1730-1764 (Meppel 1981); J.W. Veluwenkamp, Archangel. Nederlandse on-

dernemers in Rusland, 1550-1785 (Amsterdam 2000).

2 P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt (Wilthshire 

1965), 14.

3 Veluwenkamp, Ondernemersgedrag; Veluwenkamp, Archangel.
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bewaren. De veronderstelling is dat schippers, die misschien kunnen worden gezien als koop-

lieden in scheepsruimte, acteerden op eenzelfde manier, en dat ze zich specialiseerden op be-

stemmingen, dat ze permanente contacten onderhielden met hun handelsrelaties en het be-

roep overdroegen aan latere generaties. Op die manier vormden zij dynastieën in hun bedrijf.4 

Wegener Sleeswijk heeft in zijn artikel over de Makkumer schipper en ondernemer Hylke 

Jans Kingma gewezen op het belang van onderzoek naar de kleine ondernemer in de provin-

cie. Volgens hem werd een groot deel van de economie door deze ondernemers gedragen en 

is er nog weinig onderzoek naar hen gedaan.5 Voor het beroep van schipper was commercië-

le en nautische kennis nodig. De commerciële kennis bestond uit kennis van routes, havens, 

markten, prijzen en producten en de nautische kennis bestond uit het lezen van kaarten, het 

kunnen hanteren van formules voor de navigatie op zee en het gebruik van instrumenten zo-

als de graadstok of daviskwadrant en het kompas. Specialisatie op bepaalde bestemmingen ligt 

daarom voor de hand. Zo kon de schipper uitgebreide kennis opdoen over de te bevaren route 

en de prijzen en producten in bepaalde havens. Van der Kooy schrijft in zijn werk over de Ne-

derlandse stapelmarkt: ‘de functie der zeehandelaren berustte op hun speciale kennis van het 

aanvoerland. De geringe ontwikkeling van het verkeer, het gebrekkige rechtswezen en voorts 

de veelvuldige stelsels van munten, maten en gewichten maakten deze specialisatie nodig.’6 

Alhoewel van der Kooy hier over zeehandelaren spreekt is deze kennis voor de schippers (die 

deze handel vaak in opdracht van een zeehandelaar uitvoerden) minstens even onmisbaar. 

Vertrouwen was in de vroegmoderne periode een van de belangrijkste pijlers van het za-

kelijk verkeer. Voor het maritiem transport betekende dit dat de koopman erop moest kun-

nen vertrouwen dat de schipper de door hem afgegeven lading naar de juiste bestemming zou 

transporteren. Met andere woorden: er moest sprake zijn van een vertrouwensrelatie tussen 

schipper en koopman. Voordat een schipper vrachten kon vervoeren moest hij dus over een 

bepaald netwerk van kooplieden beschikken. Deze kooplieden moesten de schipper genoeg 

kennen om hem hun vracht toe te vertrouwen. Veel schippers lieten de contacten met koop-

lieden en reders over aan de directeur of boekhouder van het schip. In dat geval zou deze dus 

moeten beschikken over een netwerk van kooplieden voor wie hij zijn schipper of schippers 

vracht liet vervoeren. De historica Kok schrijft in haar boek over de loopbanen van de suc-

cesvolle zeventiende-eeuwse kunstenaars Govert Flinck en Ferdinand Bol: ‘De economische 

structuur in de zeventiende eeuw bestond dus uit naast elkaar opererende netwerken van vaste 

zakenvrienden, klanten en leveranciers. Vraag en aanbod functioneerden binnen het zakelijk 

netwerk van een ondernemer, en dat viel grotendeels samen met zijn familiale netwerk van de 

magen ende vrienden.’7 

Het was dus een voordeel dat familieleden van de schipper bij de kooplieden bekend waren 

4 Veluwenkamp, Archangel, 62-65.

5 A. Wegener Sleeswijk, ‘Ondernemen in hennep en touw. De firma Hylke Jans Kingma 1762-1782’, in: De Vrije Fries 

(Leeuwarden 1994), 102-144.

6 T.P. van der Kooij, Hollands stapelmarkt en haar verval (Amsterdam Parijs 1931), 18, 21.

7 E. Kok, ‘Zonder vrienden geen carrière. De succesvolle loopbanen van de zeventiende-eeuwse kunstenaars Govert 

Flinck en Ferdinand Bol’, in: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 27 (2): 300-

336 (2012).
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128  6 Strategieën van Makkumer schippers

waardoor er een zekere vertrouwensband met de familie bestond, die kan worden aangeduid 

met de term sociaal kapitaal.8 De mogelijkheid gebruik te kunnen maken van het netwerk was 

een van de redenen om het beroep van schipper van generatie op generatie door te geven. Het 

was daarbij van groot belang dat de koopman al vele jaren bekend was met de familie van de 

schipper. Zodra de zoon het schip van de vader overnam, erfde hij daarmee ook het vertrouwen 

van de koopman. Het opbouwen van een dergelijke vertrouwensrelatie was een kwestie van 

tijd en het frequent onderhouden van onderling contact. Een dergelijke relatie sprak niet van-

zelf. Schippers deden veel verschillende steden aan en iedere stad had zijn eigen kooplieden 

en cargadoors. Ook om een netwerk van kooplieden waarmee vaste relaties werden onderhou-

den, te ontwikkelen, specialiseerden schippers zich op bepaalde routes en/of bestemmingen. 

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden in hoeverre de hypotheses over de Nederlandse 

kooplieden ook op de Makkumer schippers van toepassing waren. Was het inderdaad zo dat de 

schippers uit Makkum zich op bepaalde routes specialiseerden, een vast netwerk van een aan-

tal kooplieden bedienden, en kennis, kapitaal en relaties overdroegen aan een volgende gene-

ratie? Voor een aantal schippers zal aan de hand van de Sonttolregisters worden nagegaan of 

en hoe zij zich specialiseerden naar bestemming. En aan de hand van de in het Kingma-archief 

bewaarde correspondentie zal worden bezien in hoeverre schippers vaste relaties met kooplie-

den onderhielden. Tenslotte zal worden gekeken of er inderdaad sprake was van de overdracht 

van sociaal kapitaal van vader op zoon en of schippers dus inderdaad hetzelfde beroep uitoe-

fenden als hun vader.

6.1 Specialisatie van de schippers naar vertrekhaven, bestemming en routes in de 
Sontvaart

De vraag of de Makkumer schippers in de Sontvaart zich specialiseerden naar route dan wel 

plaats van vertrek of bestemming kan op twee niveaus worden beantwoord. In deze paragraaf 

zal eerst gekeken worden naar de plaatsen van vertrek en bestemming en de routes van de 

Makkumer schippers als geheel. De belangrijkste vraag daarbij is of er voor de gehele schip-

perspopulatie een duidelijk patroon is waar te nemen in de gekozen routes, vertrekhavens en 

bestemmingen. Aangezien het ook mogelijk is dat de schippers zich als collectief niet, maar op 

individueel niveau wel specialiseerden, wordt in de volgende paragrafen het mogelijke specia-

lisatiepatroon van tien schippers uit verschillende periodes onderzocht. 

Tabel 6.1 geeft de havens van vertrek en bestemming van de Makkumer schippers over de 

gehele periode weer. Duidelijk is dat de schippers uit Makkum aan de westkant van de Sont 

voor een groot deel op Amsterdam waren georiënteerd. Amsterdam, de Franse plaatsen Bor-

deaux en Le Croisic, thuishaven Makkum en de steden Rotterdam en Hamburg waren goed 

voor 85 procent van de gekozen vertrekhavens en 79 procent van de bestemmingen. 

8 P. Bourdieu, ‘The forms of capital’, in: The handbook of Theory and Research for the Socilogy of Education, 241-258 

(1985); F. Schuurman, ‘Social Capital: the politico-emancipatory potential of a disputed Concept’, in: Third World Quar-

terly 24 (6): 991-1010 (2003).
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Ten oosten van de Sont waren drie plaatsen dominant, namelijk Danzig, Koningsbergen en 

Riga. In deze drie plaatsen begonnen in totaal 68 procent van de westwaartse reizen. 

Tabel 6.1  Vertrek- en bestemmingshavens van Makkumer schippers ten westen en ten oosten van 

de Sont tussen 1639 en 1856. Bron: www.soundtoll.nl gezien 10 januari 2018.

Plaats Vertrekhaven Bestemmingshaven Vertrekhaven % Bestemmingshaven %

Ten westen van de Sont

Amsterdam 1149 1129 64 69

Bordeaux 118 76 7 5

Le Crocic 110 0 6 0

Rotterdam 46 39 3 2

Makkum 55 30 3 2

Hamburg 56 22 3 1

Rest 265 336 15 21

Totaal 1799 1632 100 100

Ten Oosten van de Sont

Oostzee 43 765 3 41

Danzig 485 210 29 11

Koningsbergen 417 204 25 11

Riga 240 101 14 5

Stettin 98 116 6 6

Libau 100 67 6 4

St. Petersburg 31 106 2 6

Rest 286 296 17 16

Totaal 1700 1865 100 100

Met dit gedrag verschilden de Makkumer schippers niet veel van de schippers uit Workum en 

Harlingen. De vaarschema’s van deze plaatsen kwamen grofweg overeen met die van Makkum. 

Een klein verschil met Harlingen was dat daar nog iets meer vanuit de eigen stad werd geva-

ren. Het vaarpatroon van de Makkumer schippers vertoonde wel een opmerkelijk verschil met 

dat van de Hindelopers, die zich duidelijk specialiseerden in het houttransport vanuit Narva. 

Voor de Hindelopers was Narva verreweg de belangrijkste plaats in het Oostzeegebied. Voor 

schippers uit Amsterdam waren Narva en St. Petersburg belangrijker dan Danzig en Konings-

bergen.9 

9  www.soundtoll.nl gezien 7-7-2017.
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130  6 Strategieën van Makkumer schippers

Tabel 6.2  De belangrijkste routes van de Makkumer schippers tussen 1638 en 1856. Bron: www.

soundtoll.nl gezien 10 januari 2018.

Vertrekplaats Bestemming Doorvaarten Percentage

Oostwaarts

Amsterdam Oostzee 512 28

Amsterdam Danzig 108 6

Amsterdam Koningsbergen 102 6

Amsterdam Riga 53 3

Amsterdam Libau 53 3

Amsterdam Stettin 57 3

Rest 14 51

Totaal 1700 100

Westwaarts

Danzig Amsterdam 323 19

Koningsbergen Amsterdam 313 18

Riga Amsterdam 140 8

Libau Amsterdam 81 5

Stettin Amsterdam 58 3

Rest 785 46

Totaal 1700 100

Uit tabel 6.2 blijkt dat Amsterdam zowel oostwaarts als westwaarts op alle vijf meest afgelegde 

routes voorkwam. Vanuit Amsterdam werd voornamelijk op Danzig en Koningsbergen geva-

ren. De reizen van Amsterdam naar Danzig en Koningsbergen maakten samen twaalf procent 

van het totaal aantal reizen naar het Oostzeegebied uit. Daarin moet nog worden meegeno-

men dat het beeld wordt vertroebeld door het feit dat veel schippers geen specifieke bestem-

ming aangaven. De routes van Amsterdam naar de ‘Oostzee,’ Danzig, Koningsbergen, Riga, Li-

bau en Stettin waren gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna vijftig procent van de reizen van 

Makkumer schippers richting het Oostzeegebied en voor tachtig procent voor de reizen vanuit 

Amsterdam. 

Vanuit het Oostzeegebied gingen ook alle belangrijke routes richting Amsterdam. In Danzig 

begonnen 19 procent van alle reizen en in Koningsbergen 18 procent. Een opvallend verschil 

met de oostwaartse reizen is dat Riga in de reizen naar Amsterdam veel belangrijker was dan 

Stettin. Waar vanaf Stettin 58 keer richting Amsterdam werd gevaren, was dit vanaf Riga maar 

liefst 140 keer. Zowel oostwaarts als westwaarts waren de routes tussen Amsterdam en Danzig, 

en Amsterdam en Koningsbergen de routes die door de Makkumer schippers het meest beva-

ren werden. Westwaarts voeren 37 procent van de Makkumer schippers op een van deze twee 

routes en oostwaarts 12 procent, nog afgezien van de reizen die verborgen zitten in de bestem-

ming ‘Oostzee.’ Daarbij moet wel worden opgemerkt dat slechts ongeveer 50 procent van het 
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totaal aantal reizen werden afgelegd langs de vijf belangrijkste routes. 

Uit het algemene overzicht van vertrekhavens, bestemmingen en belangrijkste routes kan 

worden geconcludeerd dat de schippers uit Makkum binnen de Oostzeevaart niet gespecia-

liseerd waren op één route. Dat wil niet zeggen dat specialisatie geheel ontbrak. Ten westen 

van de Sont was Amsterdam verreweg de meest aangedane plaats. Daarnaast voeren de schip-

pers uit Makkum regelmatig vanuit de Franse plaatsen Bordeaux en Le Croisic, de Nederlandse 

plaatsen Rotterdam en Makkum en de Duitse plaats Hamburg. Samen met Amsterdam maak-

ten deze plaatsen 85 procent van de gekozen vertrekhavens ten westen van de Sont uit. In het 

oosten waren Danzig, Koningsbergen en Riga de belangrijkste plaatsen. Zij werden in 68 pro-

cent van de westwaartse reizen gekozen als vertrekhaven. De reizen van deze plaatsen naar 

Amsterdam maken 45 procent van het totaal uit. Hoewel de schippers uit Makkum vele ver-

schillende plaatsen aandeden, is er dus wel degelijk sprake van een zekere mate van specialisa-

tie. Ten westen van de Sont was er een belangrijke voorkeur voor Amsterdam en in het oosten 

voor Danzig, Koningsbergen en Riga.

Ook voor de Nederlandse schippers in haar totaliteit, waren Danzig, Koningsbergen en Riga 

de belangrijkste havens van vertrek in het Oostzeegebied.10 De percentages verschillen wel hier 

en daar van de Makkumer schippers. Waar de Makkumers in 29 procent (zie tabel 6.1) van de 

westwaartse reizen vanuit Danzig vertrokken, was dit voor de rest van de Nederlandse schippers 

in 24 procent van de reizen het geval. Waar 25 procent van de door de Makkumer schippers ge-

maakte westwaartse reizen uit Koningsbergen vertrokken, was het desbetreffende percentage 

voor de Nederlandse schippers 15. En waar de Makkumers in 14 procent van de reizen uit Riga 

vertrokken, was dit percentage voor de anderen 20. Narva werd door de Makkumer schippers 

nauwelijks aangedaan maar was voor alle Nederlandse schippers goed voor zes procent van de 

oostwaartse reizen door de Sont. Voor de Makkumer schippers was Amsterdam in 64 procent 

van de gevallen de vertrekhaven ten westen van de Sont en voor alle Nederlandse schippers 

56 procent. De Atlantische kust werd door de Makkumer schippers in 18 procent van de geval-

len gekozen als vertrekhaven ten westen van de Sont en door de Nederlandse schippers in 14 

procent van de gevallen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Makkumer schippers meer 

dan de Nederlandse schippers in haar totaliteit gericht waren op Amsterdam, de Atlantische 

kust, Danzig en Koningsbergen, en minder op andere Nederlandse plaatsen, Riga en Narva. 

Omdat het algemene patroon van de schippersgemeenschap als geheel weinig zegt over het 

gedrag en de ondernemersstrategie van individuele schippers, kijken we in de volgende para-

graaf naar de mate van specialisatie van een aantal individuele Makkumer schippers.

6.1.1 Specialisatie van individuele schippers naar plaats van vertrek en bestemming in de 

beginperiode van de Sontvaart (1690-1720)11

In deze paragraaf wordt de mate van specialisatie besproken van tien Makkumer schippers die 

hun carrière begonnen in de beginperiode van de Sontvaart in Makkum tussen 1690 en 1720. 

Uit de historiografie komt naar voren dat specialisatie een belangrijke strategie kan zijn voor 

10   www.soundtoll.nl gezien 20 juni 2019. 

11  De gegevens uit de Sonttolregisters in deze paragraaf komen van www.soundtoll.nl gezien 7-7-2017.
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132  6 Strategieën van Makkumer schippers

kooplieden en mogelijk ook voor schippers om gebruik te kunnen maken van een vast netwerk 

van relaties en specialistische kennis over routes en producten. 

Jan Jacobsen de Boer was een van de meest actieve schippers in Makkum in de beginperi-

ode van de Makkumer Sontvaart.12 Tussen 1690 en 1700 kwam hij 21 keer door Sont. In zijn eer-

ste jaar voer hij twee keer tussen Nyen en Amsterdam maar in de volgende jaren voer hij ook 

op Lubeck, Danzig, Koningsbergen en Reval. De meest gekozen route was Koningsbergen-Am-

sterdam. Zijn belangrijkste vertrek- en bestemmingsplaats was Amsterdam, dat hij tien keer als 

vertrek- en acht keer als bestemmingshaven aandeed. Van deze schipper kan worden gesteld 

dat hij gespecialiseerd was in de vaart tussen Amsterdam en de Oostzee. Op de heenreizen ver-

voerde hij voornamelijk zout, ballast en tabak, en op de terugreis hout, rogge, hennep en potas. 

Jan Martens (Kingma) voer tussen 1698 en 1732 in totaal 55 keer door de Sont. Van zijn ver-

trekhavens ten westen van de Sont waren Aalborg (acht keer) en Amsterdam (veertien keer) 

de belangrijkste. Hij had vijf andere vertrekplaatsen ten westen van de Sont. Zo vertrok hij drie 

keer uit Frankrijk. Vooral in zijn beginjaren kwam Jan Martens regelmatig in Aalborg. Hij gaf 

deze haven in totaal tien keer als vertrek- of bestemmingshaven op. Amsterdam was met ne-

gentien keer de belangrijkste bestemmingshaven ten westen van de Sont. Ten oosten van de 

Sont gaf hij Koningsbergen elf keer op als vertrekhaven en acht keer als bestemming en ver-

der koos hij daar Kopenhagen tien keer als bestemming. Hij voer elf keer tussen Koningsber-

gen en Amsterdam. Ondanks dat Jan Martens ook nog enkele andere bestemmingen aandeed, 

lijkt hier ook zeker sprake van enige mate van specialisatie. In zijn eerste jaren voer hij vooral 

naar Aalborg en Kopenhagen of Helsingor. Later voer hij veel naar Amsterdam vanuit verder 

gelegen plaatsen in het Oostzeegebied, voornamelijk Konigsbergen, en nam hij op heenreis de 

Deense plaatsen Aalborg en/of Kopenhagen nog in de route mee. Jan Martens voer in totaal 

met meer dan 140 verschillende producten. De meest voorkomende waren ballast, wijn, zout, 

suiker en tabak op de heenreis en rogge en hennep op de terugreis.

Mewes Jacobsen passeerde de Sont tussen 1697 en 1702 in totaal elf keer. Behalve dat hij re-

gelmatig van of naar Amsterdam voer is er niet echt een specialisatiepatroon te ontwaren. In 

het Oostzeegebied vertrok hij uit vijf verschillende plaatsen. Ballast, rogge, huiden en tarwe 

waren de meest voorkomende producten die hij vervoerde. 

Lieuwe Annes voer achttien keer door de Sont. Amsterdam was zeven keer de vertrekhaven 

en zeven keer de bestemmingshaven. Ten westen van de Sont was deze schipper dus erg op 

Amsterdam geconcentreerd. Ten oosten van de Sont vertrok hij iedere reis weer uit een andere 

haven. Lieuwe Annes vervoer voornamelijk ballast, zout, wijn op de heenreis en rogge, potas 

en textiel op de terugreis. 

Jan Claessen passeerde de Sont tussen 1695 en 1702 21 keer. Aan de westkant vertrok hij ie-

dere keer uit Amsterdam en gaf hij dit ook iedere keer als bestemming op. Aan de oostkant voer 

hij vier keer uit Koningsbergen en gaf hij dit vijf keer als bestemming op. 9 van de 21 passages 

waren dus vanuit Amsterdam naar Koningsbergen of vice versa. Hij vervoerde voornamelijk 

wijn, zout en tabak op de heenreis en hout op de terugreis. 

12  Zie voor meer informatie over Jan Jacobsen de Boer paragraaf 5.4.
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Simon Rintjes, die Sontreizen maakte tussen 1712 en 1720, is een van de weinige schippers 

die minder dan de helft van de reizen naar het Oostzeegebied vanuit Amsterdam maakte – na-

melijk drie van de zeven. Andere plaatsen waren Bordeaux, Aalborg en Limerick in Ierland. 

Ook vanuit de Oostzee vertrok hij uit vier verschillende plaatsen. Hij vervoerde zout en ballast 

op de heenreis en hennep en hout op de terugreis. 

Ook schipper Claes Allerts was niet erg op Amsterdam gericht. Van zijn acht Sontpassages, 

tussen 1700 en 1714, begon er een van de vier oostwaartse in Amsterdam. Als bestemming gaf 

hij Amsterdam twee keer op. In het Oostzeegebied begon hij iedere reis in een andere stad. Hij 

nam zout, ballast, wijn en tabak mee richting de Oostzee en rogge en hout mee terug. 

Van de negen Sontpassages heen en terug die Tjeerd Jarich Westra tussen 1718 en 1722 maak-

te, startte hij er een in Amsterdam, twee in Le Croisic en een in Hamburg. Op de terugweg gaf 

hij drie keer Amsterdam als bestemming aan. In deze periode was hij dus actief op de drie-

hoekshandel tussen Frankrijk, het Oostzeegebied en de Nederlanden. Na 1722 vertrok hij vaker 

uit Hamburg. Vanuit het Oostzeegebied voer hij twee keer uit Danzig, twee keer uit Konings-

bergen en een keer uit Landscrona. Op de heenreis naar de Sont nam hij vaak zout en ballast 

mee en hij kwam vaak met rogge en hennepzaad weer terug. 

Pieter Wiebes voer tussen 1689 en 1694 vier keer vanuit Amsterdam en twee keer vanuit 

Duitsland naar het Oostzeegebied, voornamelijk naar Danzig en Koningsbergen. Hij voer 

hoofdzakelijk in ballast heen en met hennep en rogge weer terug. 

Van de twintig Sontpassages van Johannes Ruurds tussen 1716 en 1726 hadden er twaalf Am-

sterdam als vertrekhaven. Vier van deze twaalf reizen gingen naar Danzig, dat drie keer de vet-

rekhaven was. In totaal betroffen zes van de twintig passages reizen tussen Amsterdam en Dan-

zig en vice versa. Johannes Ruurds vervoerde ballast, zout, suiker, wijn, koopmanschappen en 

tabak naar het Oostzeegebied, en hout en stoffen retour, 

Voor acht van de hier besproken tien schippers gold dat voor hen Amsterdam verreweg de 

belangrijkste plaats was als haven van vertrek en bestemming ten westen van de Sont. Voor zo-

ver zij zich specialiseerden, was dit voornamelijk op de vaart tussen Amsterdam en verschil-

lende plaatsen in het Oostzeegebied. Schippers die continu tussen twee plaatsen op en neer 

voeren, waren er niet. Wel waren de tien schippers in lijn met het algemene patroon veel actief 

op de route tussen Koningsbergen en Amsterdam. De tien besproken schippers vervoerden 

een enorm aantal verschillende producten van en naar het Oostzeegebied. Zoals gezegd, ver-

voerde alleen al Jan Martens in totaal meer dan 140 verschillende producten. Toch kwam een 

aantal producten bij veel schippers meerdere malen voor. Op de heenreis waren dit ballast, 

wijn, zout, tabak en suiker en op de terugweg rogge, hennep, hout en geweven stoffen. De rui-

me hoeveelheid vertrekhavens, bestemmingen en vervoerde producten en het feit dat de helft 

van deze schippers ook wel eens in Franse vertrek- of bestemmingshavens kwam, geeft aan dat 

er van een eenduidig specialisatiepatroon bij de meeste schippers geen sprake was.
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6.1.2 Specialisatie naar plaats van schippers in de eindfase van de Sontvaart tussen 

1790 en 182013

In deze paragraaf wordt de specialisatie van tien schippers onderzocht die actief waren in de 

laatste jaren van de Sontvaart in Makkum. Hier is gekozen voor de tien schippers met de mees-

te doorvaarten in deze periode. 

Evert Reinders Krins passeerde tussen 1823 en 1829 zestien keer de Sont. Vijf van de acht 

keren dat hij oostwaarts vertrok, deed hij dit vanuit Amsterdam. Vanuit het Oostzeegebied 

vertrok hij vier keer uit Riga en twee keer uit Danzig. Hij gaf Amsterdam vijf keer als bestem-

mingsplaats op. Hij voer in het algemeen in ballast naar de Oostzee en kwam met verschillende 

soorten hout weer terug. 

Gerlof Fopkes kwam tussen 1771 en 1802 24 keer door de Sont. Tien keer daarvan was hij uit 

Amsterdam vertrokken, drie keer uit Bordeaux en zes keer uit Danzig. Als bestemming gaf hij 

Amsterdam maar vier van de tien keer op. Van de oostwaartse reizen gingen er drie naar St. 

Petersburg en twee naar Stettin. In totaal gaf hij aan zes keer naar of vanaf de Atlantische kust 

te varen. Hij voer soms in ballast en regelmatig met wijn en suiker naar het Oostzeegebied en 

kwam meestal met hout, tarwe en rogge terug. 

Sietses Fokkes Slof die tussen 1764 en 1802 21 keer de Sont passeerde, deed dit 5 keer vanaf 

Amsterdam en 3 keer vanaf Franse plaatsen. In het Oostzeegebied vertrok hij uit zes verschil-

lende plaatsen maar meestal (vier keer) uit Riga. Als bestemming gaf hij vijf keer Amsterdam 

op en Rotterdam en Schiedam beide twee keer. Hij voer vooral in ballast of met wijn naar het 

Oostzeegebied en kwam met rogge, hennep en tarwe terug. 

Jacob Botes Bleeker kwam tussen 1790 en 1815 elf keer door de Sont. Hij vertrok vijf keer uit 

Amsterdam, vijf keer uit Riga en een keer uit Danzig. Als bestemming gaf hij drie keer plaatsen 

aan de Atlantische kust op en twee keer Amsterdam en verder de ‘Oostzee.’ Hij voer in ballast 

naar de Oostzee en kwam met hout, hennep, vlas en tarwe weer terug. 

Anske Steffens die tussen 1784 en 1802 vijftien keer de Sont passeerde, vertrok oostwaarts vijf 

van de zes keer uit Amsterdam. Westwaarts vertrok hij uit vijf verschillende plaatsen, waarvan 

Riga met vier keer het meest gekozen was. Als bestemming koos hij negen keer Amsterdam. Hij 

voer in ballast of met wijn naar het Oostzeegebied en kwam met hennep, rogge en hout weer 

terug. 

Ook Anske Gerbens Bakker voer vooral tussen Riga en Amsterdam. Van zijn elf Sontpassa-

ges tussen 1815 en 1825 gingen er vijf van Riga naar Amsterdam en twee van Narva naar Amster-

dam. Hij voer in ballast heen en kwam met hout weer terug. 

Gerke Molenaar gaf bij zijn dertien passages tussen 1814 en 1821 van zeven van de acht west-

waartse reizen Riga als vertrekhaven open van drie van de vijf oostwaartse reizen Amsterdam. 

Als bestemmingshaven kwam Amsterdam vijf keer voor en Rotterdam twee keer. Deze schip-

per was dus echt gespecialiseerd in de vaart van Nederland op Riga en vice versa. Hij voer in 

ballast heen en kwam met hennep, rogge en hout weer terug. 

Liske Murks voer tussen 1764 en 1792 77 keer door de Sont. Van de 38 keer dat hij oostwaarts 

zeilde, vertrok hij 20 keer uit Amsterdam. De overige acht reizen vanuit de Nederlanden be-

13  De gegevens uit de Sonttolregisters in deze peragraaf komen van: www.soundtoll.nl gezien 2-2-2018. 
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gonnen in Rotterdam en in Makkum en elders in Friesland. Ook vanuit Frankrijk vertrok hij ze-

ven keer richting het Oostzeegebied. Vanuit het Oostzeegebied vertrok hij vijftien keer vanuit 

Riga en acht keer uit Danzig en Koningsbergen. Hij koos Amsterdam twintig keer als bestem-

ming plaatsen in Frankrijk negen keer. In totaal gaf hij 25 verschillende vertrek- en bestem-

mingshavens op. Liske Murks was dus een schipper die voor twee derde actief was op de vaart 

tussen de Nederlanden (vooral Amsterdam) en het Oostzeegebied (vooral Riga, Danzig en Ko-

ningsbergen) en voor ongeveer een derde van zijn reizen actief was op de vaart tussen Frank-

rijk en het Oostzeegebied. Hij voer in het algemeen in ballast en met zout, wijn en koffie heen 

en kwam met rogge en hennep weer terug. 

Hendrick Reyn Loots voer tussen 1784 en 1794 vijftien keer door de Sont. Hij gaf Amsterdam 

zeven keer als vertrekhaven en zes keer als bestemmingshaven op. In het Oostzeegebied voer 

hij vooral vanaf Riga (vier keer) en Danzig (drie keer). Hij voer in ballast en met tabak oost-

waarts en kwam met hennep, rogge en tarwe weer terug. 

Gerben Annes Bakker (jr.) maakte tussen 1784 en 1798 acht reizen door de Sont. Riga (zes 

keer) en Amsterdam (vijf keer) waren de belangrijkste vertrekhavens. Overige vertrekhavens 

waren Westwaarts St. Petersburg (een keer), en Danzig (twee keer). Oostwaarts vertrok hij ver-

der uit Lorient en Gotenburg. Voor zover uit de vertrekhavens een specialisatiepatroon is op te 

maken, betreft dat de vaart op Amsterdam en Riga. Gerben Annes vertrok voornamelijk met 

wijn of in ballast uit Amsterdam en met hennep, tarwe en hout uit Riga. Aangezien er veel 

driehoeksreizen plaatsvonden tussen Amsterdam, een plaats aan de Oostzee en een plaats in 

Frankrijk of Spanje, geven alleen de vertrekhavens geen goed beeld. Dit patroon is ook op te 

maken uit de plaatsen van bestemming. Amsterdam komt als bestemming slechts drie keer 

voor. De Franse en Spaanse plaatsen Cadiz, St. Sebastian, Barcelona en Brest (ieder een keer) 

geven aan dat hij regelmatig naar de Atlantische kust voer. In Nederland worden naast Amster-

dam ook Schiedam (twee keer) genoemd. Gezien de jeneverstokerijen in Schiedam is het lo-

gisch dat ook naar die stad graan werd vervoerd. Voor Makkumer schippers was dit echter niet 

een veel gekozen bestemming. Gerben Annes Bakker nam 2 van de 21 reizen die Makkumer 

schippers naar deze stad werden gemaakt, voor zijn rekening. Oostwaarts werd ‘de Oostzee’ 

vijf keer als bestemming opgegeven, Riga (een keer), en St. Petersburg (een keer). Oostwaarts 

werden voornamelijk ballast en wijn vervoerd, en westwaarts granen en hout. Uit het feit dat 

Gerben Annes Bakker ‘de Oostzee’ zes keer als bestemming opgaf, blijkt dat hij vaak niet pre-

cies wist welke stad hij in het Oostzeegebied zou aandoen. Aan de bestemmingen ten westen 

van de Sont valt op dat Amsterdam daar geen allesoverheersende positie had. Hij voer iets va-

ker naar plaatsen aan de Atlantische Kust wat betekent dat de driehoeksvaart een belangrijke 

positie innam. Dit is meer dan bij de andere Makkumer schippers, waarbij Amsterdam ook als 

bestemming vaak dominant was en die 228 van hun 3.236 westwaartse reizen (dus slechts 7 

procent) maakten naar bestemmingen aan de Atlantische kust. 

De conclusie is dat het gezien de vele gekozen bestemmingen aan weerskanten van de Sont 

niet gemakkelijk is een eenduidig specialisatiepatroon vast te stellen. Wel valt op dat alle Mak-

kumer schippers een duidelijke band hebben met Amsterdam en enkele plaatsen in het Oost-

zeegebied. In de periode tussen 1690 en 1720 was dit voornamelijk Koningsbergen en in de pe-

riode tussen 1790 en 1820 voornamelijk Riga. Van de twintig onderzochte schippers waren er 
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maar vier, die voor zover uit het bronnenmateriaal bekend, zich uitsluitend bezighielden met 

de vaart tussen de Nederlanden en het Oostzeegebied. Twaalf van deze schippers waren ook 

in zekere mate betrokken in de driehoeksvaart tussen de Atlantische kust, de Nederlanden en 

het Oostzeegebied. De andere vier voeren behalve vanaf Amsterdam ook vanuit Duitsland of 

Denemarken. De meeste schippers hadden een aantal vertrekhavens en bestemmingen die zij 

regelmatig aandeden, maar slechts heel weinig Makkumer schippers voeren vanuit een vaste 

plaats van of naar het Oostzeegebied. 

Wat de producten betreft, voeren de schippers vaak in ballast of met zout of wijn naar de 

Oostzee en kwamen zij met hout en graan weer terug. Alhoewel de Makkumer schippers een 

enorme hoeveelheid verschillende producten hebben vervoerd, haalden zij uit het Oostzeege-

bied voornamelijk graan en in iets mindere mate hout. Mogelijk is deze specialisatie ook een 

factor geweest in de terugval van de Makkumer Sontvaart. In de periode tussen 1780 en 1789 

was de graaninvoer van de Nederlandse Republiek vanuit het Oostzeegebied nog maar de helft 

ten opzichte van de periode daarvoor.14 Voor de Makkumer schippers waren er dus ook bedui-

dend minder kansen zich met het desbetreffende transport bezig te houden. 

6.2 De vaste relaties van Hylke Jans Kingma, zijn opvolgers en hun schippers (1731-1810)

De historiografie laat zien dat vroegmoderne Nederlandse kooplieden vaste relaties onderhiel-

den met klanten en leveranciers om in- en verkoop goed op elkaar af te stemmen en om door 

de jaren heen een vertrouwensband op te bouwen. Aan de hand van de correspondentie en re-

keningboeken van Hylke Jans kan worden nagegaan of dit ook bij hem inderdaad het geval was. 

Van Hylke Jans is de inkomende correspondentie van de periode van 1731 tot 1782 bewaard ge-

bleven en de uitgaande correspondentie van de periode van 1746 tot aan zijn dood in 1782.15 Na 

1782 werd deze correspondentie voortgezet door zijn weduwe en later door zijn zoon Marten. 

Waar de inkomende correspondentie zeer fragmentarisch van aard is, zijn de kopieboeken van 

de uitgaande correspondentie goed bewaard gebleven. 

In de periode van 1731 tot 1746, waarin Hylke Jans zelf schipper was, onderhield hij contac-

ten met kooplieden en cargadoors in verschillende steden die handel met hem dreven en hem 

van vracht voorzagen. Een deel van dat netwerk nam hij van zijn vader over. Dat blijkt uit de 

eerste bewaard gebleven ingekomen brief van 1731, gericht aan zijn vader Jan Martens. Deze 

brief is afkomstig van de firma Laasbije en Nieugaard te Amsterdam. Zij schrijven in deze brief 

dat zij voor Jan Martens en zijn zoon Hylke Jans geïnformeerd hebben naar vrachten van Am-

sterdam naar Le Croisic en van daar naar de Oostzee. Deze vrachten zijn al vergeven, maar zij 

zullen hun best doen een vracht voor Jan Martens en Hylke Jans aan te nemen.16 Hylke Jans 

zou later zelf de correspondentie met deze firma voortzetten, waarmee een eerste aanwijzing 

14  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 483. 

15  Ingaande correspondentie Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 662-698 en uitgaande correspondentie Tresoar, 98 

Archief M.H. Kingma, nr. 648 en 649.

16  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 648, 27 januari 1731.
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is gevonden dat schippers vaste en langdurige relaties met kooplieden onderhielden en deze 

doorgaven aan volgende generaties. Helaas zijn er uit deze beginjaren verder weinig brieven 

overgeleverd.17

Uit de uitgaande correspondentie, die begint in 1746, blijkt dat Hylke Jans, of wellicht zijn 

vader al, als schipper in verschillende steden in Europa contacten opdeed met kooplieden en 

cargadoors met wie hij handel dreef of van wie hij vracht vervoerde. Hij onderhield vaste con-

tacten met kooplieden en cargadoors in Amsterdam, Bordeaux, St. Petersburg, Hamburg en 

Koningsbergen.18 

Het karakter van deze relaties is niet altijd even makkelijk vast te stellen. De meesten noem-

den zich koopman en hielden zich met verschillende zaken bezig. Grofweg zijn de functies die 

zij uitoefenden in hun relatie met de Kingma’s onder te verdelen in de volgende groepen: afne-

mer of leverancier van koopwaar, bevrachter van hun schepen, cargadoor of bemiddelaar voor 

vracht voor hun schepen, (mede)reder van hun schepen en tot slot financieel dienstverlener. 

Ook Hylke Jans zelf oefende verschillende functies uit. In 1746 was hij naast schipper ook koop-

man, (mede)reder, bevrachter en cargadoor. In 1747 besloot hij voortaan aan de wal te blijven 

en zich op de laatstgenoemde taken toe te gaan leggen.19 Vanaf dat moment kan Hylke Jans dus 

niet langer als schipper worden beschouwd. Toch kan ook zijn correspondentie van na 1746 

een belangrijke bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag of schippers vaste relaties 

onderhielden met kooplieden. Hylke Jans speelde in deze periode namelijk een bepalende rol 

in de relatie tussen kooplieden en de schippers van schepen waar hij parten in bezat. 

Uit de brieven blijkt heel duidelijk dat hij zijn netwerk gebruikte om ‘zijn’ schippers van 

vracht te voorzien. Zo verzocht hij in een brief van 22 september 1753 aan Ferriere in Bordeaux 

om schipper Arnoldus Banning in Bilbao eens te schrijven ‘hoe de vragten tot Bordeaux sijn’ 

en schreef hij in dezelfde brief over schipper Abe Meinderts: ‘Ik hoope na een behouden arrij-

vemindt uwer hem aan een goede vragt sal helpen’. In de brieven van Hylke Jans zijn hon-

derden van dit soort verzoeken aan kooplieden en cargadoors in verschillende steden te vin-

den.20 Hiermee is niet gezegd dat de schippers als marionet fungeerden. Uit de brieven blijkt 

dat schippers ook op eigen initiatief handelden. In de zojuist aangehaalde brief staat bijvoor-

beeld ook: ‘Hendrik Stoffels hoope in kort Amsterdam klaar sal weese om sijn reis naar Lijbor-

ne voordt te setten oft de schipper hooij sal laade geewe aan sijn eigen keur durwen hem daar 

toe niedt te vergen met vrees daar door belet te worden om dan te laadt te Lijborne te komen.’ 

En over de eerder genoemde schipper Banning heet het: ‘naaregt van Koningsbergen schip-

per Arnoldis Bannings van daar op Bilbao bevragt was’.21 Uit de hoeveelheid brieven met aan-

vragen voor vrachten voor deze schippers bij de kooplieden uit Hylke Jans’ netwerk kan echter 

worden opgemaakt dat de schippers voor het grootste gedeelte aangewezen waren op de con-

necties en bemiddeling van Hylke Jans. 

17  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 665, 30 december 1752.

18  Ibidem, nr. 662-698.

19  Ibidem, nr. 663.

20  Ibidem, nr. 662-698.

21  Ibidem, nr. 665.
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Tabel 6.3  De belangrijkste handelscontacten van Hylke Jans Kingma en familie (1746-1810). Bron: 

Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 662-698.

Handelscontact Stad

Periode 

(min) Jaren Functie

Firma Ferriere Bordeaux 1746-1798 52 Koopman / bevrachter

Firma Harmensen Bordeaux 1746-1784 38

Koopman / bevrachter 

/ cargadoor

Anne Jacobs en V. de Vries Amsterdam 1746-1774 28

Cargadoor / financieel 

diensverl / medereder

Tamme Beth Ijsbrands Amsterdam 1762-1810 48

Cargadoor / financieel 

diensverl / medereder

Asma en Ruurds Amsterdam 1174-1787 13

Cargadoor / financieel 

diensverl / verzekeraar

Laasbije Amsterdam 1731-1787 52

Cargadoor / financieel 

dienstverl

Brouwer en Bagge en co St. Petersburg 1777-1793 16 Koopman / bevrachter

Bagge en van Eijssel St. Petersburg 1794-1804 10 Koopman / bevrachter

Antoni Hendricks Wernecke Koningsberg 1763-1791 28 Koopman / bevrachter

Uit Tabel 6.3 blijkt dat de firma Ferriere een van Hylke Jans’ oudste contacten was. Hij hield al 

regelmatig contact met deze firma toen hij zelf schipper was. In een brief van 1785 schrijft de 

weduwe Kingma zelfs dat Hylke Jans het oudste contact van Ferriere was en dat hij de tweede 

schipper was die van Bordeaux op St. Petersburg voer.22 De tweede bewering is volgens de gege-

vens uit de Sonttolregisters niet waar, maar hij behoorde wel tot de eerste 25 schippers die deze 

route hebben bevaren. Ferriere was een koopman in Bordeaux die zich bezighield met de in- en 

verkoop van producten uit deze stad en haar omgeving. De nadruk lag daarbij op wijn, maar hij 

handelde ook in andere producten zoals pruimen en kastanjes – en inkomend hout. Ferriere 

maakte voor het transport van zijn handelswaar gebruik van – onder meer – schepen van Hylke 

Jans. In sommige gevallen nam Hylke Jans een deel van de lading voor eigen rekening. 

Net als Ferriere behoorde de firma Harmensen uit Bordeaux tot de oudste contacten van 

Hylke Jans. Harmensen handelde net als Ferriere in producten die in Bordeaux werden inge-

voerd en er werden uitgevoerd. De firma Harmensen speelde ook een rol als cargadoor en be-

zorgde Hylke Jans’ schepen goederen van andere kooplieden.23 

De contacten in Amsterdam, zoals de firma’s Anne Jacobs en Volkert de Vries, Laasbije en 

Nieugaard, Asma en Ruurds en Tamme Beth IJsbrands, waren in hun relatie met Hylke Jans 

Kingma voornamelijk actief als cargadoor en als kassier ten behoeve van het betalingsverkeer 

met binnenlandse en buitenlandse kooplieden.24 In een later stadium waren de firma’s Jacobs 

de Vries en Tamme Beth daarnaast ook medereder van een aantal van Hylke Jans’ schepen. De 

22  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 668, 3 maart 1785.

23  Ibidem, nr. 662, zie bijvoorbeeld brieven 19 en 20 september 1746.

24  Ibidem, nr. 648, zie bijvoorbeeld Laasbije brief 30 dec. 1752, 30 november 1787 en De Vries 19 februari 1753, Tamme 

Beth 17 april 1766 en Asma en Ruurds 21 april 1776.
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firma’s Brouwers en Bagge en Bagge en Van Eijsel waren kooplieden en maakten gebruik van 

Hylke Jans’ schepen voor het vervoer van hun koopwaren van en naar St. Petersburg. Wernecke 

bezorgde Hylke Jans ladingen in Koningsbergen.25

De firma’s Harmensen en Ferriere in Bordeaux en Tamme Beth IJsbrands en Laasbije in Am-

sterdam hebben een zeer langdurige relatie met Hylke Jans en zijn nazaten onderhouden. Niet 

alleen in de periode dat hij zelf schipper was maar ook in de periode daarna, toen Hylke Jans 

met hen correspondeerde om voor zijn schippers te bemiddelen. Uit tabel 6.6 blijkt dat al deze 

relaties wel veertig tot vijftig jaar of langer hebben geduurd (de brieven uit 1746 lijken bijvoor-

beeld niet de eerste brieven aan Harmensen en Ferriere). Alle brieven zijn in het Nederlands ge-

schreven en het ligt daarom voor de hand dat deze kooplieden Nederlands begrepen of dat het 

hier ging om een netwerk van kooplieden met Hollandse connecties. Naast de vaste contacten 

die Hylke Jans onderhield met de genoemde ondernemers, correspondeerde hij ook regelma-

tig met kooplieden en cargadoors in Hamburg, Danzig, Noorwegen, Riga, Le Havre en Sevilla. 

De conclusie is dat Hylke Jans een vast netwerk onderhield van kooplieden en cargadoors in 

Bordeaux, Amsterdam, St. Petersburg en Koningsbergen. Dit netwerk bouwde hij op in de ja-

ren dat hij zelf actief was als schipper. Later gebruikte hij het om te bemiddelen voor zijn schip-

pers. Via Hylke Jans als tussenpersoon onderhielden zijn schippers jarenlang min of meer vas-

te relaties met deze kooplieden. Een aantal contacten van Hylke Jans waren al door zijn vader 

gelegd toen die nog schipper was, en werden vervolgens doorgegeven aan Hylke Jans en zijn 

broers en schippers om vervolgens over te gaan op dier zoons en hun schippers. Daarmee is 

aannemelijk gemaakt dat schippers, in dit geval via het netwerk van hun reder, vaste relaties 

onderhielden met een netwerk van kooplieden in de steden die zij aandeden. 

6.3 Vaders en zonen

In deze paragraaf zal aan de hand van een aantal steekproeven worden onderzocht of de schip-

pers in Makkum het beroep van schipper overdroegen van vader op zoon. In de volgende para-

grafen zullen de families Kingma en Bakker nader worden onderzocht om vast te stellen of hier 

bij bepaalde families sprake was van een langdurig patroon van erfopvolging. Aan de hand van 

deze informatie zal de hypothese worden getoetst of bij de Makkumer schippers het sociaal ka-

pitaal van generatie op generatie werd doorgegeven. 

Genealogisch onderzoek in de vroegmoderne periode is om een aantal redenen niet ge-

makkelijk. In de eerste plaats beschikten veel mensen niet over een achternaam. De meeste 

namen bestonden eenvoudig uit een voornaam en een patroniem. Bij veel voorkomende na-

men, bijvoorbeeld Jan Jans, is het bijna onmogelijk om vast te stellen welke persoon de schip-

per met deze naam was en wie zijn ouders zijn geweest. In een aantal gevallen biedt de naam 

van de kinderen uitkomst. Aangezien in deze tijd mensen praktisch altijd vernoemd werden, 

kan een match tussen de namen van de moeder van de schipper en de eerste dochter van de 

schipper een familieverband aantonen. Voor de zeventiende eeuw is het om meerdere rede-

25  Tresoar, 98 Archief M.H. Kingma, nr. 648, Wernecke 28 oktober 1763 en 24 mei 1764 en Bagge 12 juli 1764. 
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nen ondoenlijk om familieverbanden van Makkumer schippers vast te stellen. 

Allereerst is het materiaal uit de doopboeken hier fragmentarisch van aard. Van de Her-

vormde gemeente zijn de doopboeken vanaf 1605 bewaard gebleven.26 Doopboeken van 

doopsgezinden en katholieken uit de zeventiende en vroege achttiende eeuw zijn niet bewaard 

gebleven. De boeken van de katholieke parochie in Makkum zijn bewaard gebleven vanaf 1724, 

die van de doopsgezinde kerk vanaf 1740. Afgezien van het probleem met de veelvoorkomende 

namen, is het dus niet mogelijk om de vaders van alle schippers in de doopboeken te achterha-

len. Migratie speelt ook een belangrijke rol; immers, schippers woonachtig in Makkum kunnen 

in principe elders zijn geboren. Aangezien veel namen in de provincie niet uniek zijn is het in 

dat geval zoeken naar een speld in een hooiberg. Een bijkomend probleem in de zeventiende 

eeuw is dat bij geboortes in Friesland de moeder niet in het doopregister werd vermeld, wat het 

zoeken naar familieverbanden nog moeilijker maakt. 

Naast het genealogisch materiaal is ook ander materiaal over de schippers fragmentarisch 

van aard. Helaas zijn niet van alle havens de havenboeken bewaard gebleven. Mocht het wel 

mogelijk zijn een vader van een schipper te achterhalen, dan is het nog steeds moeilijk vast te 

stellen dat dit ook om een schipper ging. Immers, de binnenlandse vaart is zeer schaars gedo-

cumenteerd doordat hier vaak geen belasting op werd geheven. Dus ook al is de naam van de 

vader van de schipper bekend, het beroep van de vader hoeft niet bekend te zijn. Deze proble-

men gelden uiteraard ook voor de achttiende eeuw, zij het dat in deze periode de doopboeken 

veel rijker zijn gedocumenteerd. Bovendien geeft de Quotisatie van 1749 een ongekend volledig 

beeld van de beroepsstructuur in Makkum in dat jaar en kunnen mensen daar direct aan een 

beroep worden gelinkt.27 Daarom is hier gekozen voor een onderzoek van schippers die rond 

1750 actief waren in de Sont.

In tabel 6.4 zijn alle 25 Makkumer schippers die in 1750 in de Sonttolregisters voorkomen, 

opgenomen. Zes van hen kunnen om uiteenlopende redenen niet nader in Makkum worden 

thuisgebracht. Bij hen is er sprake van een ’hjemsted’ probleem; zij zijn in de DTB in andere 

plaatsen terug te vinden. Van vijf anderen is de vader onbekend. Van de overige veertien schip-

pers kon de vermoedelijke vader worden achterhaald. Van vier van deze schippers is niet met 

zekerheid vastgesteld dat dit ook daadwerkelijk de vader was; van hen is geen doopakte gevon-

den. Achter hun namen staat in de tabel een vraagteken. In twee van de tien gevallen waar een 

zekere vader-zoon relatie bestaat, waren de vaders ook schipper. De vader van Gerrit Jacobs 

wordt in de Quotisatie28 schipper genoemd en de vader van Jacob Gosses komen in de Sonttol-

registers voor.29 Het beroep van de vader van Abe Meinderts, Meindert Jans, kan niet worden 

vastgesteld; hij staat in de Quotisatie als ‘gemeen persoon’ vermeld. Het beroep van de andere 

zeven schippersvaders is ook onbekend. 

26  Tresoar, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Mak-

kum 1605-1680, hiaten Inv.nr. DTB 811., Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), R.K. par. Mak-

kum, doop 1724-1811 Inv.nr. DTB 834, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), Doopsgez. gem. 

Makkum, geboorten 1740-1811 Inv.nr. DTB 832.

27  Van Dalfsen en Nieuwland, De Quotisatiekohieren. 

28  Ibidem. 

29  www.soundtoll.nl gezien 18-12-2012 (Sjoerd Lieuwes 20-11-1726, Jacob Gosses 2-5-1724). 
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Tabel 6.4  De 25 Makkumer Schippers in de Sonttolregisters van 1750 en hun vaders. Bron: www.

soundtoll.nl gezien 26-9-2012 en gegevens doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatboeken zie genealo-

gie bijlage 1750.

Nr Voornaam Patroniem Voornaam Vader Patroniem Vader Schipper

1 Ruurd Ruurds Ruurd? Ruurds? Ja?

2 Pyter Sybrands Sybrand? Pieters? Ja?

3 Sjoerd Lieuwes Lieuwe? Sjoerds? Ja?

4 Sjoerd Jacobs Jacob Sjoerds Onb.

5 Teeke Jelles Jelle Teekes Onb.

6 Tjerk Gabes Gabe Scheltis Onb.

7 Tjitse Jacobs Jacob Minnes Onb.

8 Teeke Claas Claas Baukes Onb.

9 Fokke Harings Onb. Onb. Onb.

10 Tjepke Claas Claas? Tjepkes? Ja?

11 Wiebe Iskes Niet uit Makkum

12 Abe Meinerts Meinert Jans Onb.

13 Dirk Gerkes Onb Onb Onb.

14 Cornelis Engels Niet uit Makkum

15 Gerrit Jacobs Jacob Jans Ja

16 Gosse Jacobs Jacob Gosses Ja

17 Jacob Teekes Teeke Harmens Onb.

18 Jan Wiebes Niet uit Makkum

19 Lieuwe Alberts Albert Tjitses Onb.

20 Pieter Harmens Onb. Onb Onb.

21 Fokke Engels Niet uit Makkum

22 Pieter Hendriks Niet uit Makkum

23 Asverus Backer Niet uit Makkum

24 Romke Feikes Onb. Onb. Onb.

25 Sjouke Pieters Onb. Onb. Onb.

De vaders van de vier schippers in tabel 6.4 van wie geen doopakte is gevonden komen ver-

moedelijk in de quotisatie voor. Afgaande op hun namen ligt het voor de hand dat zij de vaders 

van de schippers waren. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat Pieter Siebrands de oudste 

zoon was van Siebrand Pieters. Deze Siebrand Pieters was volgens de Quotisatie een smak-

schipper. De vermoedelijke vader van Tjepke Claas, Claas Tjepkes was volgens die bron een ge-

ring schipper. Ruurd Ruurds zijn vader zou een gering Hamburgervaarder zijn.30 Tot slot komt 

30  Van Dalfsen en Nieuwland, De Quotisatiekohieren 1749.
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142  6 Strategieën van Makkumer schippers

de mogelijke vader van Sjoerd Lieuwes, Lieuwe Sjoerds in de Sonttolregisters voor. 

Zes van de veertien bekende vaders van de schippers rond 1750 waren zelf waarschijnlijk 

dus ook schipper. Dat betekent dat wellicht 40 procent van de vaders als schippers kunnen 

worden aangemerkt. 

Tabel 6.5  Mogelijke vaders uit Quotisatie van Sontschippers actief rond 1750. Bron: www.soundtoll.

nl gezien 18-12-2012 en Van Dalfsen en Nieuwland, De Quotisatiekohieren 1749: Namen, beroepen 

en welstand van de Friese bevolking in 1749. Dl. 8. Wonseradeel, Workum, Wymbritseradeel , IJlst 

(Ljouwert: Fryske Akademy, 1980-1981).

Nr. Voornaam Patroniem Voornaam Patroniem Geboortejaar Kind schipper

1 Ruurd Ruurds

2 Pyter Sybrands

3 Sjoerd Lieuwes Lieuwe Sjoerds 1745 Ja

4 Sjoerd Jacobs

5 Teeke Jelles

6 Tjerk Gabes

7 Tjitse Jacobs

8 Teeke Claas

9 Fokke Harings Haring Fokkes 1733 Ja

Sietse Fokkes 1742

Teeke Fokkes 1747

10 Tjepke Claas

11 Wiebe Iskes

12 Abe Meinerts

13 Dirk Gerkes Gerke Dirks 1748 Ja

14 Cornelis Engels

15 Gerrit Jacobs

16 Gosse Jacobs

17 Jacob Teekes

18 Jan Wiebes

19 Lieuwe Alberts

20 Pieter Harmens Harmen Pieters 1739 Ja

21 Fokke Engels

22 Pieter Hendriks

23 Asverus Backerf

24 Romke Feikes

25 Sjouke Pieters
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4 van de 25 Makkumer schippers kregen zonen die ook schipper werden (zie tabel 6.5). In het 

geval van Fokke Harings waren dit er zelfs drie, zodat uiteindelijk zes zonen hun vaders op-

volgden. Dus van zes schippers was de vader ook schipper en van vier schippers gingen een 

of meerdere zonen ook varen. Uitgaande van de negentien Makkumer schippers die ook vol-

gens andere bronnen dan de STR in Makkum woonden, volgde wellicht veertig procent zijn 

vader op, en werd twintig procent door een of meer zonen opgevolgd. In het geval van Lieuwe 

Sjoerds, was zowel grootvader als vader en zoon schipper. Hier was dus sprake van een beroep 

dat over een langere periode van vader op zoon werd overgedragen. 

Tabel 6.6  Overzicht van 20 schippers actief in de Sont rond 1790 en hun mogelijke vaders in het 

Quotisatieregister van 1749 en de Sonttolregisters. Bron: www.soundtoll.nl gezien 18-12-2012; Van 

Dalfsen en Nieuwland, De Quotisatiekohieren 1749: Namen, beroepen en welstand van de Friese be-

volking in 1749. Dl. 8. Wonseradeel, Workum, Wymbritseradeel , IJlst (Ljouwert: Fryske Akademy, 

1980-1981).

Schippers jaren 90 Vaders Quotisatie STR

Nr. en 

voornaam Patroniem

Achter-

naam Voornaam Patroniem Beroep

Feike Piekes Pieke Feikes Gering Bootsgezel Nee

Hendrik Rijns Loots Rijn Hendriks 11-05-1756

Jelle Claases Claas Jellis Gering smakschipper Nee

Anske Steffens Steffen Anskes 29-10-1758

Gerbrand Annes Bakker Anne Gerbrands 01-09-1755

Jan Jans Roode Onb

Swerus Cornelis Onb.

Douwe Teekes Boer Onb.

Pytter Jacobs Jacob Pijtters Gering arbeider

Bauke Ulbes

Hilver-

sum Ulbe Baukes

Seer welgesteld bor-

ger

Jacob Botes Boote Eeltjes Smakschipper 28-03-1751

Marten Ymes Yme Martens Nee

Pytter Rintjes Rintje Pijtters Gering matroos 20-04-1760

David Hilles Hille Sikkes Wed. geallimenteerd

Jorryt Dirks Durk Jorryts Onb.

Sietse Fokkes Fokke Harings Gering schipper 29-03-1751

Jelle Hennis Onb.

Claas Pijtters Pijtter Dirks Geallimenteerd

Wiebe Pijtters

de 

Haan Pieter Sioerds

Zeer gering schipper of seer ge-

ring matroos

20. Hendrik Hylkes Prins Onb.
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Tot dusver zijn wij uitgegaan van de schippers die in 1750 actief waren in de Sontvaart. Om nu 

ook een beeld te krijgen van andere beroepen die schippersvaders uitoefenden, is er gekozen 

om vaders van de Sontschipperspopulatie van uit de jaren 1790 na te trekken in het Quotisatie-

register.31 Omdat veel schippers actief waren rond hun veertigste, is het te verwachten dat veel 

van hun vaders voorkomen in de Quotisatie, die veertig jaar eerder werd opgemaakt. 

Met betrekking tot twintig schippers uit de jaren negentig van de achttiende eeuw kan het 

volgende worden geconstateerd. Van de vader van vijf van hen is de naam onbekend. Van zes 

schippers is met zekerheid bekend dat hun vader ook door de Sont voer. Van drie schippers is 

vanuit de Quotisatie bekend dat hun vaders schipper waren. Een aantal andere vaders had wel 

binding met de zee maar was zelf geen schipper. Dit geldt voor de vader van Feike Piekes, die 

gering bootsgezel was, en voor de vader van Wiebe Pieters de Haan, die een ‘zeer gering schip-

per of seer gering matroos’ was. Ook de vader van Rintje Pytters staat als gering matroos in de 

Quotisatie maar komt later wel als schipper in de Sonttolregisters voor. Van de vijftien vaders 

die wel bekend zijn, waren er zes Sontschippers, twee schipper zonder nadere aanduiding en 

twee scheepgaand personeel. Van acht van de vijftien getraceerde schippers was er dus sprake 

van rechtstreekse opvolging. Bij twee gevallen was er sprake van een sociale stijging binnen de 

zeevaart. Dat betekend dus dat rond 1790 zeventig procent van de toen actieve schippers een 

vader had met een zeevarend beroep, terwijl op een moment de bedrijfstak aan het krimpen 

was. Van twee andere gevallen is het beroep van de vader onbekend maar lijkt het dat de ou-

ders arm zijn geëindigd. Alleen van Bouke Ulbes Hilversum is bekend dat hij de zoon van een 

‘seer welgesteld borger’ uit Witmarsum was.32 Van twee schippers zijn de namen van de vaders 

wel bekend maar het beroep niet. 

Hieruit blijkt dus inderdaad dat een wezenlijk deel van de schippers hun vaders opvolgden 

in dit beroep. Andere schippers wisten zelf carrière te maken. Zij kwamen uit verschillende la-

gen van de bevolking. Een deel van deze schippers had al zeevarenden in de familie. Uiteraard 

is het niet in alle gevallen zo dat de opvolging rechtstreeks overgedragen werd van vader op 

zoon. Het beroep kon uiteraard ook van oom op neef of van schoonvader op schoonzoon wor-

den overgedragen. Het is ook mogelijk dat stuurlieden zich tot schipper wisten op te werken. 

6.3.1 De casus Kingma

Aan gegevens uit het Kingma-archief kunnen een aantal hypotheses over de ontwikkeling van 

het aantal schippers en hun activiteiten in Makkum getoetst worden. De familie Kingma is een 

succesvolle exponent van de schippersgemeenschap in Makkum. De genealogie van de fami-

lie begint bij Marten Sytsesz, die te Makkum meester-timmerman was.33 Zijn zoon Jan Martens 

(1671-1731) werd smakschipper in dezelfde plaats. Tussen 1698 en 1733 voer hij met zijn sche-

pen Koning David en later De Vier Gebroeders 55 maal door de Sont. Daarnaast tekende hij in 

31  Voor de genealogische gegevens zie bijlage vaders zonen 1790.

32  Tresoar, doopboeken Witmarsum inv.nr. 827 nummer 651.

33  D.P. de Vries, Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te 

Makkum 1726-1932 en van archieven van familieleden 1694-1973, alsmede van archieven die in het kantoor van de firma 

waren achtergebleven 1750-begin 20ste eeuw (Leeuwarden 1989).
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1713 een contract om met meerdere schippers een lading ossen uit Friederichstadt te halen. 

De vier zonen uit Jan Martens’ tweede huwelijk, met Baukje Goris (1680-1753), namelijk Hylke 

Jans, Gerben Jans, Gorrit Jans en Sybren Jans, werden allemaal grootschipper in Makkum. Hyl-

ke Jans (1708-1782) voer als schipper tussen 1730 en 1746 42 maal door de Sont.34 Gerben Jans 

(1713-1781) maakte als schipper tussen 1737 en 1744 enkele reizen door de Sont. Na zijn huwelijk 

in 1740 verhuisde hij naar Workum. Gorrit Jans (1715-1779) was tussen 1738 en 1744 Sontschip-

per. Hij trouwde in Workum en verhuisde naar die plaats in 1738. Sybren Jans (1724-1741/1751?)35 

maakte als schipper uit Makkum enkele reizen door de Sont in de jaren 1740 en 1741. Geen van 

de Kingma’s was op het moment van de Quotisatie dus nog schipper in Makkum. Dat wil niet 

zeggen dat zij er niet in voorkomen. Zowel Hylke Jans als zijn moeder worden in de Quotisatie 

genoemd – Baukje Goris als een ‘weduwe / rijke vrouw’ met een ingeschat vermogen van 9.000 

gulden en Hylke Jans als ‘welbegoedigt man’ ingeschat op een vermogen van 6.000 gulden. Zij 

behoorden daarmee beiden tot de vijftien rijkste mensen in Makkum.36

Hylke Jans trouwde met Ytje Hayes (1712-1798). Zij was de dochter van Haye Leenderts (1675-

1747), grootschipper in Frederikstadt en later in Makkum. Hij komt niet voor in de Sonttolre-

gisters. Ytje Hayes’ grootvader Leendert Jans (1630/35-1690) was grootschipper of Hamburger-

vaarder in Makkum.37 Met Ytje Hayes kreeg Hylke Jans drie zonen: Jan Hylkes, Leendert Hylkes 

en Marten Hylkes. Jan Hylkes (1735-1812) voer tussen 1755 en 1763 ongeveer 20 maal door de 

Sont als schipper uit Makkum. Leendert Jans (1737-1788) voer tussen 1759 en 1764 23 maal door 

de Sont.38 Marten Hylkes werd geen schipper. 

Jan Hylkes kreeg geen kinderen en de kinderen van Leendert Hylkes traden niet in de voet-

sporen van hun vader. Leendert Hylkes’ enige volwassen geworden zoon Hylke Jans werd dak-

pannenfabrikant in Makkum. Andere leden van de familie wendden het door de eerdere gene-

raties met de scheepvaart vergaarde vermogen aan in de rederij, de industrie, het bankwezen 

of waren actief in het plaatselijk bestuur.39 

Uit deze korte schets van de genealogie van de familie Kingma blijkt dat het beroep van 

schipper van generatie op generatie werd doorgegeven, maar dat er tevens sprake was van 

alternatieven. Daarmee wordt de hierboven beschreven continuïteit enerzijds onderstreept, 

maar is anderzijds duidelijk dat de beroepskeuze en bedrijfsopvolging een complexe zaak was. 

Alhoewel de informatie over Jan Martensz in het Kingma-archief spaarzaam is, is deze fami-

lie duidelijk een voorbeeld van de ontwikkeling in de Makkumer schippersgemeenschap in de 

periode tussen 1700 en 1800. Het desbetreffende beeld wordt bevestigd door de geschiedenis 

van in elk geval een vergelijkbare Makkumer schippersfamilie, die hieronder wordt belicht. 

34  www.soundtoll.nl bekeken 16-6-2014.

35  T.H. Kingma, Genealogie fam. Kingma: Nazaten van Hylke Jans Kingma (Baarn 1983).

36  Van Dalfsen en Nieuwland, De Quotisatiekohieren 1749. 

37  Kingma, Genealogie fam. Kingma.

38   www.soundtoll.nl bekeken 16-6-2014.

39  Kingma, Genealogie fam. Kingma.
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6.3.2 De casus Bakker

Eén van de families waar ook sprake was van continuïteit, was de familie Bakker uit Makkum. 

Anne Jelles, de stamvader van de familie, voer in 1709 door de Sont op een reis van Amsterdam 

naar Koningsbergen en weer terug. In 1710 vroeg hij in Amsterdam een zeebrief aan voor het 

schip De stad Alkmaer, groot 100 last.40 Deze naam suggereert dat het niet ging om zijn eigen 

schip, maar dat hij voer op het schip van een ander en wellicht in opdracht van anderen. Anne 

Jelles was duidelijk geen vaste schipper op het Oostzeegebied. Hij passeerde de Sont slechts 

enkele malen. Bij zijn tweede huwelijk, in 1716, werd hij smakschipper genoemd.41 Verdere spo-

ren van zijn reizen en activiteiten zijn er niet. 

Het familieleven van Anne Jelles speelde zich inderdaad af in Makkum. In deze plaats werd 

hij in 1668 geboren als zoon van Jelle Eeuwes en een onbekende vrouw.42 Waarschijnlijk was 

zijn vader ook schipper; een Jolle of Jelle Eeuwes ondertekende in 1692 de borgstelling van het 

schipperscompact.43 In 1695 trouwde Anne Jelles voor het eerst, in de hervormde kerk in Mak-

kum, met Wapke Gerbrand, eveneens afkomstig uit die plaats.44 Met haar kreeg hij acht kinde-

ren, waaronder drie zonen, Gerbrand, Sipke en Eeuwe.45 In 1716 trouwde hij opnieuw, nu met 

Pietje Harmens, afkomstig uit Workum. Zoals gezegd staat bij dit huwelijk genoteerd dat Anne 

Jelles zijn geld verdiende als smakschipper.46 

Gerbrand Annes was de oudste zoon van Anne Jelles en werd geboren in 1701. Hij was schip-

per en is terug te vinden in de Sonttolregisters tussen 1730 en 1747. In 1727 kreeg hij, samen met 

een in de doopakte niet genoemde vrouw, een eerste dochter, welke hij noemde naar zijn moe-

der Wapke.47 In totaal kreeg Gerbrand Annes tien kinderen. In 1731 kreeg hij samen met Gosi-

na Gerbens zijn eerste zoon Anne, en in 1733 laat hij samen met Gesina Gramsberg een doch-

ter, Marike, dopen.48 Het is onduidelijk of deze Gosina Gerbens en Gesina Gramsberg dezelfde 

vrouw betreffen. Twee jaar later noemt hij zich voor het eerst Bakker. Uiteindelijk blijven er 

drie zonen uit dit huwelijk over die Gerbrand mogelijk op zouden kunnen volgen als schipper: 

Anne, Jan en Bernardus.49 

Sipke Annes, de tweede zoon van Anne Jelles, werd geboren in 1703 en was schipper op de 

Sont tussen 1730 en 1741.50 Behalve bij zijn doop wordt Sipke Annes in de DTB niet genoemd. 

Het kan zijn dat hij niet getrouwd is. Hij komt niet voor in het Quotisatieregister. Mogelijk was 

hij in 1749 al overleden. 

40  Stadsarchief Amsterdam, 5036 Archief van de burgmeesters: zeebrieven 1705-1787.

41  Tresoar, DTB 813, 16 februari 1716. 

42  Tresoar, DTB 807 hervormde gemeente Makkum, 25 oktober 1668.

43  Tresoar, 14 Hof van Friesland, 8907 Eelcke Ybles.

44  Tresoar, DTB 812, 27-1-1695.

45  Tresoar, DTB 808, 18-08-1701, 2-12-1703, 8-3-1711. 

46  Tresoar, DTB 813, 16 februari 1716. 

47  Tresoar, DTB 809, 24-8-1727.

48  Tresoar, DTB 809, 11-3-1731.

49  Tresoar, DTB 809, 11-3-1711, 25-12-1736, 30-1-1735.

50  Tresoar, DTB 808, 2-12-1703.
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Eeuwe Annes werd geboren in 1711.51 Hij trouwde in 1735 met Grietje Siebes.52 Met haar kreeg 

hij een zoon, Anne.53 In 1737 trouwde hij weer, nu in Cornwerd met Jeltje Yps.54 Drie van hun 

zonen werden groot, Anne, Jelle en Yp.55 Van hen is niet bekend of zij schipper zijn geworden. 

Eeuwe Annes was schipper en komt in de Sonttolregisters voor in de periode tussen 1738 en 

1743. Uit de Quotisatie blijkt dat hij weinig succes heeft geboekt in de Sontvaart. Hij staat daar 

beschreven als een gering matroos, met een huishouden van twee leden boven de twaalf en 

een eronder. Zijn vermogen werd geschat op nul gulden. 

Anne Gerbands werd in 1731 in Makkum geboren als de oudste zoon van Gerbrand Annes en 

Gosina Gerbens. Ook deze Anne Gerbrands werd Sontschipper. Hij nam de achternaam Bak-

ker aan. In de Sonttolregisters wordt hij in 1754 één keer met Makkum geassocieerd, later met 

Woudsend. Hij trouwde daar namelijk in 1755 met Beukjen Roelofs de Koe.56 Haar vader was 

een Sontschipper uit Woudsend. 

De oudste zoon van Anne Gerbrands Bakker, Gerbrand Annes Bakker, geboren in Woud-

send in 1758, is weer een Makkumer Sontschipper. Hij voer tussen 1784 en 1798 regelmatig door 

de Sont. In 1785 trouwde Gerbrand in Makkum met Zeike Jans Bakker, de dochter van Jan Cor-

nelis Bakker, een andere Makkumer Sontschipper.57 Volgens de huwelijksakte van zijn doch-

ter Neeltje Gerbens Bakker, die trouwde met Freerk Ymes Tigchelaar, een kleinzoon van Hylke 

Jans Kingma, is Gerbrand Annes Bakker overleden op de Theems nabij Londen op 21 januari 

1811. 58 De zoon van Gerbrand Annes Bakker, Anne, was geen schipper maar stond bij zijn hu-

welijk in 1811 bekend als een gaarder van de onbeschreven middelen in Makkum.59 Hij onder-

brak daarmee een familietraditie van meer dan een eeuw waarbij het beroep van schipper van 

vader op zoon werd doorgegeven. 

Dit is een voorbeeld van een Makkumer familie die in ieder geval een eeuw lang schippers 

heeft geleverd. Hierbij werd het beroep keer op keer van vader op zoon doorgegeven. Het kan 

bijna niet toevallig zijn dat alleen de in de scheepvaart succesvolle tak van de familie weer 

schippers voortbracht. Deze familie, waarbinnen de vererving van het beroep van vader op 

zoon over een periode van ruim een eeuw vier keer werd doorgegeven, is uiteraard een bevesti-

ging van de geschetste hypothese. Er zijn veel meer voorbeelden van Makkumer families waar 

het beroep schipper van vader op zoon werd doorgegeven. Echter, voor sommige is het moei-

lijk de familierelaties vast te leggen, terwijl in andere families het beroep wellicht van schoon-

vader op schoonzoon of van oom op neef werd doorgegeven.

Opvolging van vader op zoon in het schippersberoep is een van de mogelijkheden om so-

ciaal kapitaal in stand te houden en te bevorderen. Echter niet alle Makkumer schippers wa-

51  Tresoar, DTB 808, 8-3-1711.

52  Tresoar, DTB 813, 3-11-1735.

53  Tresoar, DTB 809, 16-12-1740.

54  Tresoar, DTB 813, 13-1-1737.

55  Tresoar, DTB 809, 16-12-1740, 19-10-1738, 23-12-1742.

56  Tresoar, DTB 815, 1-10-1755. 

57  Tresoar, DTB 814, 8-5-1785.

58  Tresoar, DTB 18-11-1820.

59  Tresoar, 30-42 akte 26. 
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ren ook daadwerkelijk afkomstig uit een schippersfamilie. Zij moesten het sociaal kapitaal op 

een andere manier vergaren. Uit de kasboeken van het tweede schip van Hylke Jans Kingma, 

‘De twee Gebroeders’, blijkt dat een aantal van zijn bemanningsleden later zelf terug te vinden 

is als Sontschipper. Zij verwierven de kennis van het beroep aan boord. Zij werden schipper 

op schepen die door Hylke Jans Kingma werden beheerd, waardoor zij waarschijnlijk gebruik 

konden maken van zijn netwerk van kooplieden en cargadoors.

6.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is een aantal hypotheses over bedrijfsstrategieën van schippers getoetst aan 

voorbeelden uit de Makkumer schippersgemeenschap. De eerste hypothese was dat schippers 

zich specialiseerden om gebruik te kunnen maken van daardoor opgebouwde commerciële en 

nautische kennis. Het algemene beeld van de door Makkumer schippers aangedane vertrek- 

en bestemmingshavens laat zien dat zij in zekere mate gespecialiseerd waren op de vaart tus-

sen Amsterdam en Danzig en Koningsbergen. Ook in de vervoerde producten was er een zeke-

re mate van specialisatie. Naar het Oostzeegebied voer men vaak in ballast of met wijn en men 

kwam dikwijls met hout of graan weer terug. Dat betekende beslist niet dat de schippers uit 

Makkum slechts tussen twee havens heen en weer voeren. Alle schippers voeren op meerdere 

routes en vervoerden verschillende producten. De specialisatie op de Oostzee lijkt door de ja-

ren toe te nemen. De Makkumer schippers in de jaren tussen 1690 en 1720 varen in het algemeen 

minder vaak naar de Oostzee dan de schippers in de periode tussen 1790 en 1820. Ook is er van 

hen meer bronnenmateriaal te vinden van vaarten op andere gebieden zoals de Kleine Oost. 

De tweede hypothese betrof het onderhouden van vaste relaties. Uit het voorbeeld van de 

familie Kingma blijkt dat schippers en reders dat marktgedrag inderdaad vertoonden. Vaste 

relaties waren belangrijk enerzijds vanwege de onmisbare vertrouwensband tussen koopman 

en schipper en anderzijds vanwege het afstemmen van vraag en aanbod in een onoverzichte-

lijke markt. Kingma onderhield inderdaad langdurige relaties met kooplieden en cargadoors in 

verschillende Europese steden. In een enkel geval was deze relatie al begonnen bij grootvader 

Jan Martens, die hem vervolgens overdroeg op Hylke Jans, waarna deze de relatie weer door-

gaf aan zijn weduwe en kinderen. De familie Kingma en de familie Ferriere hadden een vaste 

relatie van zeker 52 jaar. 

De derde hypothese betrof de overdracht van kennis en sociaal kapitaal aan de volgende ge-

neratie. Ook die hypothese wordt door de empirie bevestigd. Van zeventig procent van de Sont-

schippers in Makkum rond 1790 is bekend dat hun vader ook een zeevarend beroep had. Dit 

wordt nog eens onderstreept door de voorbeelden uit de families Kingma en Bakker, waarvan 

verschillende familieleden verspreid over de generaties het beroep van schipper uitoefenden.
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In de inleiding van dit proefschrift is de vraag gesteld naar het ontstaan en de ontwikkeling van 

de schippersgemeenschap in Makkum. Uit het eerste hoofdstuk is duidelijk geworden dat de 

schippersgemeenschap in Makkum is ontstaan vanuit de lokale nijverheid. De meer produc-

tieve landbouw stelde de mensen in Friesland in staat om niet langer allemaal in kleine boe-

rendorpjes te wonen maar ook dorpen te stichten met een stedelijke economie – de zogenaam-

de vlekken. In deze vlekken vonden dynamische economische ontwikkelingen plaats die niet 

passen in het in de historiografie geschetste statische beeld van Friesland als pure landbouw-

provincie. De economie in deze vlekken werd niet bepaald door boeren maar door schippers, 

kooplieden en mensen werkzaam in de nijverheid. Voor Makkum waren in dit opzicht de kalk-

branderij en de steenbakkerij bepalend.

De in Makkum gefabriceerde bouwmaterialen werden door plaatselijke schippers naar ste-

den in Holland en Duitsland gebracht. Zo vervoerden de Makkumer schippers veel kalk naar 

Amsterdam. Duidelijk is dat de behoefte aan transport is ontstaan vanuit de lokale industrie 

en dat de schippers vervolgens voor steeds meer producten en steeds verder gelegen bestem-

mingen kozen. Dat vanaf 1690 een groot aantal schippers bestemmingen aan de Oostzee aan-

deed, past heel goed in dit beeld. De ontwikkeling van de scheepvaart speelde een grote rol in 

de ontwikkeling van de economie van Makkum. De bevolking groeide explosief en één op de 

zes à zeven inwoners was werkzaam in de scheepvaart. Het aandeel van de scheepvaart in de 

beroepsbevolking varieerde waarschijnlijk tussen de dertig en veertig procent. De ontwikke-

ling van deze bedrijfstak laat niet alleen zien dat Makkum een succesvolle vlek in Friesland was 

waarbij niet-agrarische activiteiten als handel, nijverheid en scheepvaart een hoofdrol speel-

den. Het laat ook zien hoe Friesland in deze periode aansluiting kreeg bij de wereldeconomie.

Vanaf het begin van de achttiende eeuw werd er meer en meer in opdracht van kooplieden 

uit andere steden gevaren. Deze ontwikkeling viel samen met een periode waarin de behoefte 

aan bouwmaterialen in de traditionele afzetgebieden afnam en de Makkumer schippers wer-

den gedwongen naar andere ladingen en bestemmingen te zoeken. De Makkumer schippers 

vonden een alternatief voor de vaart op Amsterdam en de Kleine Oost in de Sontvaart. Van 25 

Makkumer Sontschippers kan worden aangetoond dat zij ook actief waren op de vaart op de 

Kleine Oost. Vooral na de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) maakte de Sontvaart een opleving 

door en begon daarin de bloeiperiode voor schippers van het Friese vasteland. Tussen 1750 en 

1780 maakte de Makkumer vrachtvaart een ongekend goede periode door. In de tweede helft 

van de achttiende eeuw voeren de Makkumer schippers niet alleen veel op Amsterdam maar 

ook steeds vaker op de Atlantische kust. Aan het eind van de achttiende eeuw waren Amster-

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   1499789087048877.pinn.Koopmans.indb   149 14-09-20   10:1414-09-20   10:14



150  7 Conclusie en afsluiting

dam en de Franse kustplaatsen verreweg het belangrijkste als vertrek en bestemmingshavens 

ten westen van de Sont. Ten oosten van de Sont werd gedurende de gehele periode vooral 

voor Danzig en Koningsbergen gekozen. Daarmee hebben de schippers uit Makkum uitermate 

goed gedeeld in de bloeiperiode van de Friese Sontvaart in de achttiende eeuw. Het lijkt erop 

dat de Makkumer schippers zich steeds verder in de Sontvaart hebben gespecialiseerd. Over 

het algemeen maakten de schippers die zich met deze vaart bezighielden veel meer reizen 

naar de Oostzee dan hun voorgangers in de jaren zeventig. Ook is er met name voor het laat-

ste kwart van de achttiende eeuw veel minder bronnenmateriaal te achterhalen over vaarten 

op andere gebieden. 

De ondergang van de Makkumer Sontvaart is voornamelijk veroorzaakt door de belemme-

ringen van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de Franse Revolutionaire en Napoleonti-

sche Oorlogen (1795-1815). De schepen werden gekaapt of bleven aan wal liggen en de inves-

teringen van de reders droogden op. Aan de hand van de administratie van de familie Kingma 

is hier aangetoond dat dit bij hen inderdaad het geval was. Waar het aantal scheepsparten dat 

de familie in eigendom had, tot de jaren 1770 telkens steeg, daalde het in de jaren 1780 fors en 

werden tijdens de Franse oorlogen de resterende scheepsparten van de hand gedaan. Het be-

drag in geïnvesteerd in scheepsparten ten opzichte van het gehele vermogen daalde van onge-

veer veertig procent in 1770 tot ongeveer tien procent in 1798. In de correspondentie geeft Hylke 

Jans Kingma aan met forse tegenslagen te maken te hebben en de belangen in de scheepvaart 

te verkopen. Niet alleen onder de reders maar ook onder de schippers nam het enthousiasme 

voor de scheepvaart af. De laatste Makkumer Sontschippers waren oude, in Makkum geboren 

zeelui en schippers van elders die zich in Makkum hadden gevestigd. Jongeren kozen door de 

lange periode van oorlogen en tegenslagen niet langer voor een bestaan in de Sontvaart. 

De Makkumer schippers waren gedurende de gehele achttiende eeuw sterk afhankelijk van 

de Sontvaart en de vaart van en naar Amsterdam. Daarmee waren zij ook afhankelijk van de 

economische ontwikkeling van Amsterdam. De stad kreeg te maken met een terugloop van de 

handel in de belangrijkste producten en een toename van de buitenlandse concurrentie. Zo-

als de opkomst van de Makkumer Sontvaart in een periode viel waarin de vaart op de routes 

tussen enerzijds Amsterdam en anderzijds Koningsbergen en Danzig toenam. Zo viel de on-

dergang van Makkum in een periode waarin de vaart op deze routes minder afnam. De Mak-

kumers bleven afhankelijk van Amsterdam en waren niet in staat een alternatief voor deze 

belangrijke haven te vinden. Behalve Amsterdam vielen ook de Franse havens aan de Atlan-

tische kust als bestemming van de Makkumers weg. Vanaf Danzig en Koningsbergen werd er 

van 1790 tot 1820 nauwelijks op dit gebied gevaren. Bovendien waren de Makkumer schippers, 

voor zover er sprake was van specialisatie, gespecialiseerd in het vervoer van hout en graan uit 

het Oostzeegebied. De graanhandel vanuit het Oostzeegebied naar de Nederlandse Republiek 

maakte in de jaren 1780 een duidelijke inzinking door. 

De afhankelijkheid van de Makkumer schippers van de Sontvaart heeft geleid tot zowel hun 

opkomst als hun neergang. Tot 1780, toen het goed ging met de Sontvaart, hebben de Mak-

kumer schippers hier volop van geprofiteerd. In de periode tussen 1740 en 1760 waren er 189 

schippers in Makkum, waarvan er 136 actief waren in de Sontvaart. In de jaren tachtig braken 

er moeilijke tijden aan in de Sontvaart. De Makkumer schippers waren daarvan inmiddels zo 
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afhankelijk geworden dat de ondergang van de Sontvaart ook tot de ondergang van de Mak-

kumer schippersgemeenschap leidde. In 1826 waren er nog maar zeventien schippers in Mak-

kum actief, terwijl er in 1749 nog 72 schippers waren en in 1692 zelfs 92. Vooral de crisis in de 

Nederlandse Sontvaart, en de Nederlandse scheepvaart in het algemeen, in de Franse Periode, 

tussen 1795 en 1815, veroorzaakte de ineenstorting van de grote schippersgemeenschap in Mak-

kum. Juist in deze periode begonnen de landbouwprijzen te stijgen. Het succes van de land-

bouw en de neergang van de scheepvaart zorgde voor een trek van steden en vlekken naar het 

platteland. Nederland desurbaniseerde en dat gold zeker voor Makkum. Met het verdwijnen 

van de schippersgemeenschap viel dertig tot veertig procent van de beroepsbevolking weg. De 

bevolking daalde van 2.677 in 1744 naar 1.516 in 1815. 

Het algemene beeld van de door Makkumer schippers aangedane havens laat zien dat zij in 

zekere mate gespecialiseerd waren op de vaart tussen Amsterdam en Danzig en Koningsber-

gen. Ook in de vervoerde producten was er een zekere mate van specialisatie. Naar het Oost-

zeegebied voer men vaak in ballast of met wijn en op de terugreis kwam men vaak met hout 

of graan weer terug. Dat betekende beslist niet dat de schippers uit Makkum slechts tussen 

twee havens heen en weer voeren. Alle schippers voeren op meerdere routes en vervoerden 

verschillende producten. Vaste relaties waren belangrijk enerzijds vanwege de onmisbare ver-

trouwensband tussen koopman en schipper en anderzijds vanwege het afstemmen van vraag 

en aanbod in een onoverzichtelijke markt. Kingma onderhield inderdaad lange en vaste rela-

ties met kooplieden en cargadoors in verschillende Europese steden. Hier was sprake van lang-

durige relaties die zelfs regelmatig van vader op zoon werden overgedragen. Het beroep van 

schipper werd geregeld van vader op zoon overgedragen. Van zeventig procent van de schip-

pers is bekend dat hun vader ook een zeevarend beroep had. Dit wordt nog eens onderstreept 

door de voorbeelden uit de families Kingma en Bakker waar verschillende familieleden ver-

spreid over generaties het beroep van schipper uitoefenden.

In de inleiding zijn een aantal theorieën besproken over de opkomst en ondergang van de 

Friese vrachtvaart. Een aantal van deze theorieën zijn zeker van toepassing op de schippers uit 

Makkum. Voor de opkomst van de Makkumer scheepvaart was de genoemde scheiding van 

schipper en koopman van essentieel belang. Het transport door de Makkumer schippers richt-

te zich meer en meer op het vervoer voor derden, met name Amsterdamse kooplieden. De lig-

ging van de Nederlanden tussen Zuid- en Noord-Europa zal daartoe zeker hebben bijgedra-

gen. De vervoerde producten bestonden voornamelijk uit uit Zuid-Europa afkomstig zout en 

wijn en uit Noord-Europa afkomstig graan en hout. De schippers uit Makkum maakten daarbij 

gebruik van de bescherming die de Nederlandse Republiek hen bood; hun schepen waren niet 

bewapend. Ook het netwerkmodel van Scheltjens is van toepassing op de Makkumer schip-

pers. De schippers kwamen door bouwmaterialen naar Amsterdam te brengen in contact met 

kooplieden uit die stad. Het netwerk dat zij daar opbouwden bezorgde hun internationale op-

drachten. De band met Amsterdam bleef ruim een eeuw bestaan. Toen de internationale posi-

tie van Amsterdam aan het eind van de achttiende eeuw terugliep, was het voor de Makkumer 

schippers onmogelijk de bakens te verzetten. Scheltjens beschrijft dit fenomeen als ‘negative 

lock in’.

Van boer-schippers is ook in Makkum geen sprake. Voor geen van de schippers in Makkum 
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worden in de bronnen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van die dubbele broodwin-

ning. Dat ligt om meerdere redenen ook niet voor de hand. Het vaarseizoen, dat in het alge-

meen van St. Pieter (februari) tot St. Nicolaas (december) duurde, bood weinig ruimte om in 

de zomer actief te zijn in de landbouw. Een ander, meer theoretisch argument kan gevonden 

worden in het door Jan de Vries beschreven specialisatiemodel. Hij beschrijft hierin hoe door 

vergroting van de productiviteit van de landbouw, die tot stand kwam door betere bedijking 

en doelmatiger landbouwmethodes, de boeren in staat waren steeds meer voor de markt te 

produceren. Hierdoor slaagden zij erin om met een gelijk blijvend aantal boeren steeds meer 

mensen te voeden. Dit bood voor velen de mogelijkheid buiten de landbouw werk te zoeken. 

Zij bleven niet in de kleine boerendorpen wonen, maar vestigden zich elders. In Friesland zien 

we in de zeventiende eeuw dan ook de zogenaamde vlekken (waar Makkum een prachtig voor-

beeld van is) ontstaan – plaatsen waar de nadruk lag op activiteiten buiten de landbouw, zoals 

bijvoorbeeld de scheepvaart.

Met betrekking tot de definitieve ondergang van de Makkumer schippersgemeenschap is 

naast de al genoemde factoren de door Boon aangedragen redenering interessant. Volgens 

Boon is het mogelijk dat oorlogen tot zulke omvangrijke verliezen leidden dat reders en finan-

ciers niet langer bereid waren in de scheepvaart te investeren. Boon schetst dit verschijnsel 

voor Noord-Holland aan het eind van de zeventiende eeuw. In Makkum gebeurde aan het eind 

van de achttiende eeuw precies hetzelfde. Het onderzoek naar de investeringen van de familie 

Kingma in deze studie maakt dit des te aannemelijker.   

In dit onderzoek is een beeld geschetst van de activiteiten van honderden Makkumer schip-

pers op basis van duizenden vermeldingen in tientallen verschillende bronnen. Dat betekent 

niet dat daarmee van iedere individuele schipper alle activiteiten in kaart zijn gebracht. Een 

aantal schippers maakte bijvoorbeeld maar een enkele reis door de Sont of voer slechts een-

maal met kalk naar Tönning. Hoe de het routeschema van deze individuele schippers eruit 

heeft gezien is dan niet duidelijk. Mogelijk kan vervolgonderzoek in bijvoorbeeld de Price Pa-

pers, een archief met documenten die tussen 1652 en 1815 door Britse kapers op Nederlandse 

schippers zijn buitgemaakt, hier meer duidelijkheid over geven.
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Summary: Freighters of  Europe
A research on skippers from Makkum in Friesland between 

1600 and 1820

In the introduction to this thesis, the question was: What were the origins and how was the de-

velopment of the skippers community in Makkum? From the first chapter it became clear that 

the skippers community in Makkum originated from the local industry. Where all Frisian peo-

ple in earlier periods lived in small farming villages, more productive agriculture enabled them 

to live in villages with an urban economy – the so-called ‘vlekken’ (spots) as well. In these ‘vl-

ekken’ (spots), dynamic economic developments took place which did not fit into the static 

image sketched in historiography of Friesland as a pure agricultural province. The economy in 

these ‘vlekken’ (spots) was not determined by farmers, but by skippers, merchants and people 

working in local industries. In this respect, the seashell lime in lime kilns and brickworks were 

decisive for Makkum.

These building materials manufactured in Makkum were taken by local skippers to cities in 

Holland and Germany. For example, the Makkum skippers transported a lot of seashell lime 

to Amsterdam. It is clear that the need for transport arose from the local industry and that the 

skippers subsequently opted for more and more products and increasingly distant destina-

tions. The fact that a large number of skippers visited destinations on the Baltic Sea from 1690 

fits well in this picture. The development of shipping played a major role in the development 

of Makkum’s economy. The population grew explosively and one in six to seven inhabitants 

worked in shipping. The share of shipping in the labor force probably varied between 30 and 

40 percent. The development of this industry shows first of all that Makkum was a successful 

‘vlek’ (spot )in Friesland, with non-agricultural activities such as trade, industry and shipping 

playing a leading role. Thereby it shows how the province of Friesland became part of the glob-

al economy during this period.

From the beginning of the eighteenth century, more and more shipping was commissioned 

by merchants from bigger cities, like Amsterdam. This development coincided with a period 

in which the need for building materials in these cities decreased and the Makkumer skippers 

were forced to look for other cargoes and destinations. The Makkumer skippers found an alter-

native from mainly shipping building materials to Amsterdam and places in Germany in ship-

ping to the Baltic. At least 25 Makkumer skippers who were also active on the shipping on Ger-

many, were also involved in shipping to the Baltic. Particularly after the Great Northern War 

(1700-1721), the Baltic shipping experienced a revival and began to flourish for skippers from 

the Frisian mainland. Between 1750 and 1780, the Makkumer freight shipping had an unprece-

dented good period. In the second half of the eighteenth century, the Makkumer skippers not 

only sailed from the Baltic to the Netherlands but also increasingly along the Atlantic coast. At 
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the end of the eighteenth century, Amsterdam and the French coastal towns were by far the 

most important departure and destination ports west of the Sound. East of the Sound, Danzig 

and Koningsbergen were important ports for the Makkum skippers throughout the entire peri-

od. The skippers of Makkum took a large share, during the heyday of Frisian activity in the Bal-

tic transport in the eighteenth century. It seems that the Makkumer skippers increasingly spe-

cialized in this Baltic shipping. In particular, for the last quarter of the eighteenth century, there 

is less source material indicating Makkumer skippers shipping to other areas.

The downfall of the Makkum shipping to and from the Baltic was mainly caused by the ob-

stacles of the Fourth Anglo-Dutch War (1780-1784) and the French Revolutionary and Napole-

onic Wars (1795-1815). The ships were captured or left ashore and the shipowners’ investments 

disappeared. Information from the archives of the Makkum Kingma family shows that they 

lost a lot of money in shipping and finally lost interest in the shipping business at all. While the 

number of parts in different ships owned by the family continued to increase until the 1770s, it 

plummeted in the 1780s and the remaining parts in ships were disposed of during the French 

Wars. The amount invested in shipping in relation to the entire capital decreased from about 

40 percent in 1770 to about 10 percent in 1798. In the correspondence, Hylke Jans Kingma in-

dicates that he was dealing with serious setbacks and selling the interests in shipping. The en-

thusiasm for shipping declined not only among shipowners but also among skippers. The last 

Makkumer Baltic skippers were old sailors born in Makkum and skippers from elsewhere who 

had settled in Makkum. Due to the long period of wars and setbacks, young people no longer 

opted for Baltic shipping.

The achievement of the Makkum transport shipping in the eighteenth century dependent 

on the shipping from the Baltic to Amsterdam and vice versa. Therefore the welfare of this ship-

ping was also very dependent on the economic development of Amsterdam. The city experi-

enced during the end of the eighteenth century and the start of the nineteenth century a de-

cline in trade in key products and an increase in foreign competition. While Baltic shipping 

by skippers of Makkum started in a period when shipping on the routes between Amsterdam, 

Koningsbergen and Danzig increased, Makkum’s demise occurred at a time when the shipping 

on these routes declined. The Makkumers remained dependent on Amsterdam and were una-

ble to find an alternative for this important port. In addition to Amsterdam, the French ports on 

the Atlantic coast also disappeared as a destination of the Makkum skippers. There was hardly 

any sailing from Danzig and Koningsbergen to Amsterdam in area from 1790 to 1820. In addi-

tion, the Makkum skippers, insofar as there was any specialization, specialized in the transport 

of timber and grain from the Baltic Sea area. The grain trade from the Baltic Sea region to the 

Dutch Republic experienced a marked slump in the 1780s.

The dependence of the Makkumer skippers on the Baltic transport initiated their rise and 

their decline. Until 1780, when things were going well for the Baltic transport to and from the 

Netherlands, the Makkum skippers took full advantage of this. In the period between 1740 and 

1760, there were 189 skippers in Makkum, 136 of which were active in the Baltic. In the 1780s, dif-

ficult times broke out in transport through the Sound. The Makkum skippers were so depend-

ent on Baltic transport that its downturn also led to the demise of the Makkum skipper com-

munity. In 1826 there were only seventeen skippers active in Makkum, while in 1749 there were 
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72 skippers and in 1692 even 92. Especially the crisis in Dutch shipping through the Sound, and 

Dutch shipping in general, in the French Period, between 1795 and 1815, caused the collapse of 

the large skipper community in Makkum. It was precisely during this period that agricultural 

prices started to rise. The success of agriculture and the decline of the shipping industry caused 

people in cities and rural areas to adapt. The Netherlands desurbanised and that certainly ap-

plied to Makkum. With the disappearance of the skipper community, 30 to 40 percent of the 

working population disappeared. The population dropped from 2,677 in 1744 to 1,516 in 1815.

The general picture of the ports called by Makkumer skippers shows that they specialized to a 

certain extent on the shipping between Amsterdam and Danzig and Koningsbergen. There was 

also a certain degree of specialization in the transported products. People often sailed to the 

Baltic Sea region in ballast or with wine and on the return journey often returned with wood 

or grain. That certainly did not mean that the skippers from Makkum only sailed between two 

ports. All skippers operated on multiple routes and transport different products. Permanent re-

lationships were important on the one hand because of the indispensable relationship of trust 

between merchant and skipper and on the other hand because of the matching of supply and 

demand in an unsecure market. Indeed, the Makkum skipper and merchant Hylke Jans King-

ma maintained long and steady relationships with merchants and shipbrokers in several Euro-

pean cities. This involved long-term relationships that were even regularly passed on from fa-

ther to son. The skipper’s profession was regularly passed on from father to son. It is known that 

70 percent of the skippers had their father’s seafaring profession. This is further underlined by 

the examples from the Kingma and Bakker families, where various family members practiced 

the profession of skipper over generations.

In the introduction, a number of theories were discussed about the rise and fall of Frisian 

freight shipping. A number of these theories certainly apply to the skippers from Makkum. The 

separation of skipper and merchant was essential for the rise of Makkum shipping. The trans-

port by the Makkum skippers focused more and more on transport for third parties, especially 

Amsterdam merchants. The location of the Netherlands between Southern and Northern Eu-

rope will certainly have contributed to this. The products transported mainly consisted of salt 

and wine from Southern Europe and grain and wood from Northern Europe. The skippers from 

Makkum made use of the protection that the Dutch Republic offered them; their ships were 

not armed. The network model of the historian Werner Scheltjens also applies to the Makkum-

er skippers. By bringing building materials to Amsterdam, the skippers came into contact with 

merchants from that city. The network of this city delivered them international assignments. 

The link with Amsterdam continued for more than a century. When Amsterdam’s international 

position declined at the end of the eighteenth century, it was for the Makkumer skippers im-

possible to change course. Scheltjens describes this phenomenon as ‘negative lock in’.

In Makkum there is no sign of the combination between farmer and skipper as mentioned 

in part of the historiography. For none of the skippers in Makkum an indication was found of 

the existence of this strategy. This combination is also not obvious for several reasons. The sail-

ing season, which generally lasted from St. Pieter (February) to St. Nicholas (December), of-

fered little scope to be active in agriculture in the summer. Another more theoretical argument 

can be found in the specialization model described by the historian Jan de Vries. He describes 
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156  Summary: Freighters of Europe

how increasing productivity in agriculture, which was achieved through better water manage-

ment and more efficient farming methods, enabled farmers to produce more for the market. 

As a result, they succeeded in feeding more and more people with an equal number of farmers. 

This offered many the opportunity to look for work outside agriculture. They did not stay in the 

small farming villages, but settled elsewhere. In the seventeenth century we see the so-called 

‘vlekken’ (spots) (of which Makkum is a wonderful example) - places where the emphasis was 

on activities outside agriculture, such as shipping and industry.

With regard to the definitive demise of the Makkum skipper community, the reasoning put 

forward by the historian Piet Boon is interesting in addition to the factors already mentioned. 

According to Boon, wars may have led to such massive losses that shipowners and financiers 

were no longer prepared to invest in shipping. Boon sketches this phenomenon for North Hol-

land at the end of the seventeenth century. The same thing happened in Makkum at the end of 

the eighteenth century. The research into the Kingma family’s investments in this study makes 

this all the more plausible.
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Bijlagen

Bijlage 1 Tabellen bij figuren hoofdstuk 4 en 5

Deze tabellen zijn gemaakt op basis van de informatie die bekend was op de datum zoals bij de 

figuren 4.1 tot 5.24 aangegeven. 

Tabellen bij Hoofdstuk 4

Figuur 4.1  Aantal vermeldingen van Makkumer schippers in de Sonttolregisters (1701-1720).

Aantal doorvaarten Sont Schippers

1 keer 15

2-10 29

11-20 3

Figuur 4.2  Aantal vermeldingen van Makkumer schippers in de Sonttolregisters (1761-1780).

Aantal doorvaarten Sont Schippers

1 keer 49

2-10 52

11-20 16

21-30 11

>30 6

Tabellen bij Hoofdstuk 5

Figuur 5.1  Doorvaarten Makkumer schippers Sont.

Jaartal Aantal 

doorvaarten

Jaartal Aantal 

doorvaarten
1635 1 1731 28
1636 1 1732 27
1637 0 1733 22
1638 0 1734 52
1639 2 1735 42
1640 0 1736 21
1641 0 1737 18
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Jaartal Aantal 

doorvaarten

Jaartal Aantal 

doorvaarten
1642 1 1738 21
1644 0 1739 60
1645 0 1740 71
1646 0 1741 52
1647 0 1742 33
1648 1 1743 46
1649 0 1744 49
1650 0 1745 27
1651 2 1746 39
1652 0 1747 17
1653 1 1748 31
1654 0 1749 40
1655 3 1750 51
1656 0 1751 72
1657 0 1752 48
1658 0 1753 44
1659 0 1754 52
1660 0 1755 53
1661 0 1756 24
1662 0 1757 29
1663 0 1758 44
1664 0 1759 26
1665 0 1760 26
1666 0 1761 42
1667 0 1762 43
1668 0 1763 63
1669 1 1764 55
1670 1 1765 66
1671 1 1766 67
1672 1 1767 70
1673 0 1768 75
1674 0 1769 51
1675 0 1770 69
1676 0 1771 46
1677 3 1772 45
1678 3 1773 48
1679 2 1774 64
1680 5 1775 91
1681 0 1776 55
1682 0 1777 65
1683 0 1778 63
1684 0 1779 42
1685 0 1780 39
1686 0 1781 0
1687 1 1782 0
1688 0 1783 6
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Jaartal Aantal 

doorvaarten

Jaartal Aantal 

doorvaarten
1689 5 1784 32
1690 4 1785 41
1691 4 1786 30
1692 10 1787 27
1693 8 1788 33
1694 7 1789 28
1695 8 1790 34
1696 3 1791 32
1697 16 1792 41
1698 48 1793 10
1699 55 1794 17
1700 23 1795 0
1701 19 1796 0
1702 9 1797 0
1703 1 1798 0
1704 2 1799 0
1705 4 1800 0
1706 7 1801 0
1707 0 1802 17
1708 6 1803 1
1709 13 1804 0
1710 2 1805 0
1711 7 1806 0
1712 10 1807 0
1713 3 1808 0
1714 9 1809 0
1715 13 1810 0
1716 8 1811 0
1717 5 1812 0
1718 8 1813 0
1719 25 1814 3
1720 34 1815 6
1721 24 1816 8
1722 21 1817 6
1723 53 1818 5
1724 41 1819 7
1725 36 1820 7
1726 31
1727 25
1728 26
1729 31
1730 33
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Figuur 5.2 en 5.3  Doorvaarten Sont van Koningsbergen naar Amsterdam.

Jaartal Totaal Schippers Makkum

1668 141 0

1669 154 0

1670 139 0

1671 98 0

1672 41 0

1673 32 0

1674 101 0

1675 78 0

1676 59 0

1677 125 1

1678 127 1

1679 156 0

1680 151 0

1681 189 0

1682 175 0

1683 166 0

1684 147 0

1685 129 0

1686 101 0

1687 82 0

1688 77 0

1689 89 0

1690 66 0

1691 66 0

1692 157 2

1693 222 0

1694 195 2

1695 93 1

1696 48 0

1697 71 1

1698 116 5

1699 155 9

1700 107 3

1701 141 2

1702 105 1

1703 99 1

1704 159 1

1705 119 1

1706 90 1

1707 45 0

1708 56 0

1709 141 2

1710 88 0

1711 123 0

1712 105 2

1713 143 1

1714 171 0

1715 45 0
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Jaartal Totaal Schippers Makkum

1716 40 0

1717 30 0

1718 64 1

1719 54 2

1720 72 0

Figuur 5.4 en 5.5  Aantal doorvaarten Sont van Amsterdam naar Koningsbergen. 

Jaartal Totaal Schippers Makkum
1668 45 0
1669 67 0
1670 52 0
1671 31 0
1672 13 0
1673 21 0
1674 41 0
1675 39 0
1676 43 0
1677 72 1
1678 50 0
1679 63 0
1680 45 0
1681 56 0
1682 45 0
1683 46 0
1684 45 0
1685 39 0
1686 34 0
1687 36 0
1688 37 0
1689 44 0
1690 43 0
1691 51 0
1692 98 2
1693 172 1
1694 86 1
1695 50 1
1696 27 0
1697 29 1
1698 95 3
1699 86 10
1700 36 2
1701 72 4
1702 37 1
1703 61 0
1704 88 0
1705 56 0
1706 56 0
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Jaartal Totaal Schippers Makkum
1707 34 0
1708 29 0
1709 70 1
1710 43 0
1711 83 0
1712 58 0
1713 109 0
1714 104 0
1715 27 0
1716 12 0
1717 23 0
1718 63 2
1719 57 2
1720 29 1

Figuur 5.6 en 5.7  Aantal doorvaarten Sont van Danzig naar Amsterdam.

Jaartal Totaal Schippers Makkum
1668 294 0
1669 270 0
1670 278 0
1671 209 0
1672 84 0
1673 91 0
1674 201 0
1675 160 0
1676 72 2
1677 127 0
1678 187 0
1679 267 0
1680 241 0
1681 302 0
1682 253 0
1683 329 0
1684 384 0
1685 301 2
1686 310 1
1687 276 0
1688 237 0
1689 242 1
1690 140 0
1691 142 2
1692 302 2
1693 314 6
1694 114 2
1695 185 0
1696 120 0
1697 143 0
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Jaartal Totaal Schippers Makkum
1698 221 0
1699 206 0
1700 94 0
1701 104 0
1702 149 0
1703 59 0
1704 110 0
1705 116 1
1706 141 0
1707 79 0
1708 122 2
1709 172 1
1710 83 0
1711 132 0
1712 162 0
1713 206 1
1714 104 0
1715 61 1
1716 68 0
1717 64 0
1718 77 0
1719 119 2
1720 85 3

Figuur 5.8 en 5.9. Doorvaarten Sont van Amsterdam naar Danzig.

Jaartal Totaal Schippers Makkum
1668 162 0
1669 188 0
1670 179 0
1671 108 0
1672 45 0
1673 65 0
1674 122 0
1675 186 0
1676 136 0
1677 141 0
1678 121 1
1679 183 1
1680 165 1
1681 191 0
1682 205 0
1683 265 0
1684 293 0
1685 242 0
1686 274 0
1687 254 0
1688 215 0
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Jaartal Totaal Schippers Makkum
1689 430 1
1690 227 1
1691 160 0
1692 374 0
1693 395 1
1694 171 0
1695 153 1
1696 99 0
1697 125 2
1698 284 7
1699 198 8
1700 95 2
1701 108 1
1702 128 1
1703 66 0
1704 108 0
1705 95 0
1706 132 0
1707 52 0
1708 88 0
1709 137 2
1710 39 0
1711 103 0
1712 148 0
1713 175 0
1714 74 0
1715 28 2
1716 19 0
1717 28 0
1718 40 1
1719 76 4
1720 40 1

Figuur 5.10 en 5.11  De ontwikkeling van Amsterdam als vertrekhaven in de Sonttolregisters.

Jaartal Totaal Makkum
1634 87 0
1635 160 0
1636 179 0
1637 174 0
1638 126 0
1639 116 0
1640 307 0
1641 149 0
1642 225 1
1643 348 0
1644 255 0
1645 27 0
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Jaartal Totaal Makkum
1646 183 0
1647 137 0
1648 231 0
1649 248 0
1650 272 0
1651 239 0
1652 199 0
1653 136 0
1654 271 0
1655 232 0
1656 268 0
1657 127 0
1658 93 0
1660 177 0
1661 223 0
1662 234 0
1663 274 0
1664 214 0
1665 74 0
1666 140 0
1667 218 0
1668 519 0
1669 664 0
1670 499 1
1671 482 0
1672 141 0
1673 186 0
1674 481 0
1675 390 0
1676 465 0
1677 451 0
1678 364 1
1679 494 2
1680 477 1
1681 594 2
1682 624 0
1683 743 0
1684 765 0
1685 614 0
1686 676 0
1687 699 0
1688 736 1
1689 843 3
1690 674 2
1691 642 2
1692 950 6
1693 1340 4
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Jaartal Totaal Makkum
1694 799 3
1695 722 3
1696 423 1
1697 526 4
1698 960 21
1699 786 22
1700 458 11
1701 523 7
1702 512 4
1703 443 0
1704 612 0
1705 461 1
1706 440 3
1707 313 0
1708 347 2
1709 425 6
1710 259 1
1711 404 1
1712 388 1
1713 612 0
1714 444 1
1715 287 6
1716 251 5
1717 93 0
1718 227 5
1719 363 11
1720 332 8

Figuur 5.12 en 5.13  De ontwikkeling van Amsterdam als bestemmingshaven volgens de Sonttolre-

gisters.

Jaartal Totaal Schippers Makkum
1668 780 0
1669 904 0
1670 786 0
1671 701 0
1672 246 1
1673 271 0
1674 739 0
1675 463 0
1676 360 0
1677 611 1
1678 590 1
1679 756 1
1680 782 2
1681 943 0
1682 1005 0
1683 1122 0
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Jaartal Totaal Schippers Makkum
1684 1071 0
1685 920 0
1686 976 0
1687 926 0
1688 893 0
1689 829 2
1690 664 2
1691 758 2
1692 1054 4
1693 1374 4
1694 939 3
1695 875 4
1696 496 1
1697 608 5
1698 914 20
1699 939 23
1700 572 9
1701 678 7
1702 636 5
1703 484 1
1704 663 1
1705 532 2
1706 503 2
1707 397 0
1708 412 3
1709 514 6
1710 394 1
1711 416 0
1712 448 3
1713 637 2
1714 565 1
1715 381 4
1716 315 1
1717 178 1
1718 320 2
1719 490 6
1720 508 11

Figuur 5.14  Totaal aantal passages van Makkumer schippers door de Sont.

Jaartal Doorvaarten
1770 69
1771 46
1772 45
1773 48
1774 64
1775 91
1776 55
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Jaartal Doorvaarten
1777 65
1778 63
1779 42
1780 39
1781 0
1782 0
1783 6
1784 32
1785 41
1786 30
1787 27
1788 33
1789 28
1790 34
1791 32
1792 41
1793 10
1794 17
1795 0
1796 0
1797 0
1798 0
1799 0
1800 0
1801 0
1802 17
1803 1
1804 0
1805 0
1806 0
1807 0
1808 0
1809 0
1810 0
1811 0
1812 0
1813 0
1814 3
1815 6
1816 8
1817 6
1818 5
1819 7
1820 7
1821 4
1822 3
1823 4
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Jaartal Doorvaarten
1824 3
1825 6
1826 3
1827 10
1828 11
1829 6
1830 4

Figuur 5.15  Amsterdam als vertrek- en bestemmingsplaats volgens de Sonttolregisters.

Jaartal Doorvaarten van Doorvaarten naar
1770 962 1010
1771 861 875
1772 726 964
1773 876 898
1774 1050 881
1775 933 917
1776 834 709
1777 956 834
1778 933 878
1779 797 828
1780 788 933
1781 397 514
1782 877 740
1783 962 941
1784 863 779
1785 970 835
1786 669 558
1787 609 535
1788 734 589
1789 669 792
1790 788 665
1791 658 619
1792 943 947
1793 699 758
1794 773 584
1795 250 307
1796 660 598
1797 625 509
1798 336 233
1799 32 1
1800 193 218
1801 234 240
1802 1077 980
1803 707 579
1804 411 392
1805 664 473
1806 114 108
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Jaartal Doorvaarten van Doorvaarten naar
1807 8 13
1808 0 1
1809 6 12
1810 17 70
1811 5 16
1812 1 3
1813 5 2
1814 196 218
1815 333 293
1816 564 600
1817 986 1180
1818 257 262
1819 356 418
1820 558 651
1821 446 469
1822 261 296
1823 374 391
1824 241 248
1825 283 289
1826 347 357
1827 415 443
1828 554 590
1829 428 544
1830 474 603

Figuur 5.16  Amsterdam als vertrek- en bestemmingshaven van schippers uit Makkum.

Jaartal Doorvaarten van Doorvaarten naar
1770 17 23
1771 13 10
1772 15 14
1773 22 18
1774 23 14
1775 30 30
1776 20 7
1777 20 12
1778 25 16
1779 14 12
1780 14 12
1781 0 0
1782 0 0
1783 3 2
1784 14 7
1785 10 8
1786 13 5
1787 10 5
1788 14 6
1789 8 7
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1790 11 9
1791 11 7
1792 13 7
1793 3 3
1794 7 5
1795 0 0
1796 0 0
1797 0 0
1798 0 0
1799 0 0
1800 0 0
1801 0 0
1802 9 3
1803 1 0
1804 0 0
1805 0 0
1806 0 0
1807 0 0
1808 0 0
1809 0 0
1810 0 0
1811 0 0
1812 0 0
1813 0 0
1814 0 0
1815 2 2
1816 3 3
1817 3 3
1818 2 1
1819 2 2
1820 2 3
1821 1 1
1822 1 1
1823 1 2
1824 1 1
1825 1 1
1826 0 2
1827 3 1
1828 3 5
1829 2 2
1830 1 1

Figuur 5.17  Koningsbergen als vertrek- en bestemmingshaven volgens de Sonttolregisters.

Jaartal Doorvaarten van Doorvaarten naar
1770 397 167
1771 331 175
1772 357 206
1773 367 166
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Jaartal Doorvaarten van Doorvaarten naar
1774 417 279
1775 405 232
1776 223 161
1777 310 230
1778 273 202
1779 233 125
1780 405 195
1781 347 183
1782 310 168
1783 677 433
1784 583 374
1785 493 287
1786 308 188
1787 235 193
1788 238 191
1789 236 204
1790 253 215
1791 346 214
1792 469 274
1793 307 157
1794 216 83
1795 99 82
1796 284 158
1797 215 181
1798 209 168
1799 182 139
1800 147 122
1801 138 148
1802 293 179
1803 242 188
1804 144 188
1805 155 195
1806 22 61
1807 1 9
1808 0 0
1809 0 4
1810 5 11
1811 4 3
1813 13 7
1814 112 103
1815 94 92
1816 213 146
1817 410 198
1818 247 167
1819 185 134
1820 265 151
1821 136 102
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Jaartal Doorvaarten van Doorvaarten naar
1822 38 69
1823 52 57
1824 42 44
1825 63 61
1826 73 48
1827 184 107
1828 283 129
1829 333 122
1830 483 147

Figuur 5.18  Aantal doorvaarten vanuit Danzig, Koningsbergen en Riga volgens de Sonttolregisters.

Jaartal Vanaf Danzig Vanaf Koningsbergen Vanaf Riga
1770 815 404 426
1771 425 331 479
1772 542 355 695
1773 426 368 526
1774 384 418 599
1775 364 405 634
1776 343 223 434
1777 392 310 465
1778 336 271 456
1779 333 233 461
1780 324 406 496
1781 304 349 439
1782 302 309 529
1783 448 678 716
1784 565 585 649
1785 515 493 554
1786 448 309 460
1787 397 235 481
1788 305 239 404
1789 366 237 348
1790 345 254 520
1791 446 346 574
1792 462 468 671
1793 459 307 633
1794 494 215 633
1795 272 99 432
1796 579 285 774
1797 479 215 616
1798 568 209 515
1799 561 182 441
1800 713 147 461
1801 715 138 571
1802 1106 293 786
1803 847 242 801
1804 854 146 788
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Jaartal Vanaf Danzig Vanaf Koningsbergen Vanaf Riga
1805 722 155 990
1806 177 22 697
1807 4 1 264
1808 1 1 5
1809 6 0 9
1810 16 4 37
1811 18 4 24
1812 7 0 45
1813 2 10 91
1814 175 115 385
1815 219 94 564
1816 335 213 631
1817 487 411 1407
1818 559 247 1079
1819 390 185 1013
1820 511 265 893
1821 350 135 659
1822 255 39 495
1823 479 53 531
1824 545 42 743
1825 894 63 844
1826 711 73 805
1827 675 183 1187
1828 775 283 982
1829 741 333 1193
1830 819 483 1009

Figuur 5.19  Aantal doorvaarten van Makkumer schippers van Riga, Koningsbergen en Danzig naar 

Amsterdam.

Jaartal Vanuit Koningsbergen Vanuit Danzig Vanuit Riga
1770 12 15 5
1771 7 5 4
1772 7 7 1
1773 9 6 3
1774 4 10 9
1775 13 9 14
1776 2 7 7
1777 7 7 6
1778 4 4 6
1779 4 3 2
1780 3 1 7
1781 0 0 0
1782 0 0 0
1783 1 0 0
1784 0 3 4
1785 6 4 4
1786 2 5 4
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Jaartal Vanuit Koningsbergen Vanuit Danzig Vanuit Riga
1787 1 1 5
1788 2 1 7
1789 1 1 5
1790 1 0 9
1791 1 7 5
1792 0 4 11
1793 0 0 5
1794 0 2 6
1795 0 0 0
1796 0 0 0
1797 0 0 0
1798 0 0 0
1799 0 0 0
1800 0 0 0
1801 0 0 0
1802 0 2 4
1803 0 0 0
1804 0 0 0
1805 0 0 0
1806 0 0 0
1807 0 0 0
1808 0 0 0
1809 0 0 0
1810 0 0 0
1811 0 0 0
1812 0 0 0
1813 0 0 0
1814 1 0 0
1815 0 0 3
1816 0 0 3
1817 1 0 2
1818 0 0 1
1819 1 0 2
1820 2 1 2
1821 0 0 1
1822 0 0 0
1823 2 0 1
1824 0 0 1
1825 0 0 2
1826 1 0 1
1827 0 1 1
1828 2 2 1
1829 2 0 0
1830 2 0 0
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Figuur 5.20  Danzig en Koningsbergen als vertrekhaven naar plaatsen aan de Franse Atlantische 

kust.

Jaartal Vanuit Danzig Vanuit Koningsbergen
1770 204 91
1771 40 26
1772 49 41
1773 40 23
1774 50 41
1775 57 41
1776 63 26
1777 53 40
1778 34 17
1779 11 6
1780 23 13
1781 34 13
1782 50 37
1783 22 12
1784 56 14
1785 67 59
1786 58 38
1787 89 16
1788 69 32
1789 65 25
1790 59 11
1791 55 17
1792 26 4
1794 6 1
1795 5 3
1796 15 1
1797 24 2
1798 16 1
1799 9 0
1800 12 0
1801 11 0
1802 143 14
1803 13 0
1804 18 1
1805 17 1
1809 1 0
1814 13 0
1815 13 1
1816 25 9
1817 37 16
1818 16 7
1819 15 1
1820 2 1
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Figuur 5.21  Ontwikkeling van het aantal schepen waarin de familie Kingma parten bezat tussen 

1740 en 1803.

Periode van tien jaar Gekocht Verkocht Vergaan In beslag Onbekend
Jaren 1740 5 1
Jaren 1750 10 4 2 1
Jaren 1760 12 1 3
Jaren 1770 15 4 7 1
Jaren 1780 10 11 4 3 1
Jaren 1790 7 4 1 4 2
Jaren 1800 4 1

Totaal 59 28 19 7 5

Figuur 5.22  Het aantal schepen waarin de familie Kingma parten bezat in de decennia tussen 1740 

en 1800.

Periode van tien jaar Aantal parten
Jaren 1740 4
Jaren 1750 8
Jaren 1760 15
Jaren 1770 18
Jaren 1780 9
Jaren 1790 5
Jaren 1800 0

Totaal 59

Figuur 5.23  Ontwikkeling van de waarde van de scheepsparten van de familie Kingma ten opzich-

te van het totale vermogen. 

Jaartal Scheepsparten
1753 10678
1756 11100
1766 50104
1767 54935
1769 59648
1770 61363
1776 92314
1794 36474
1796 11790
1798 16980
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Bijlage 2 Genealogie 1750
Genealogische gegevens van de 25 mogelijke vaders van de schippers en hun eventuele 

vermelding in de quotisatie. Naar volgnummer tabel. 

Volgnummer Voornaam Patroniem

1 Ruurd Ruurds

2 Pieter Sybrands

3 Sjoerd Lieuwes

4 Sjoerd Jacobs

5 Teeke Jelles

6 Tjerk Gabes

7 Tjitse Jacobs

8 Teeke Claas

9 Fokke Harings

10 Tjepke Claas

11 Wiebe Iskes

12 Abe Meinerts

13 Dirk Gerkes

14 Cornelis Engels

15 Gerrit Jacobs

16 Gosse Jacobs

17 Jacob Teekes

18 Jan Wiebes

19 Lieuwe Alberts

20 Pieter Harmens

21 Fokke Engels

22 Pieter Hendriks

23 Asverus Backer

24 Romke Feikes

25 Sjouke Pieters

 1 Ruurd Ruurds 
 Mogelijke vader Ruurd Ruurds in quotisatie als ‘gering Hamburgervaarder’. 

Wonseradeel, huwelijken 1718

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 juli 1718

Man: Ruyrd Ruyrds afkomstig van Makkum

Vrouw: Attie Hoites afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: RUURD RUURDS en AATJE HOITES
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Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1702-1720

• Inv.nr.: DTB 788

Kinderen: Ruurd?, Hoite en Gerland. 

Ruurd Ruurds? zelf in quotisatie genoemd als ‘gering zetschipper’

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1725

Dopeling: Hoite

Geboren in Makkum

Gedoopt op 21 oktober 1725 in Makkum RK

Zoon van Reurt Reurts en Attie Hoijtes

Peter: Jan Jeltes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: HOITE

Vader: RUURD RUURDS

Moeder: AATJE HOITES

Peter: JAN JELTES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1730

Dopeling: Gerland

Geboren in Makkum

Gedoopt op 2 mei 1730 in Makkum RK

Dochter van Reurt Reurs en Attie Hoites

Meter: Attie Reurs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: GERLANDJE

Vader: RUURD RUURDS

Moeder: AATJE HOITES

Meter: AATJE RUURDS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834
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 2 Pieter Sybrens 
 Mogelijke vader Sybren Pyters volgens quotisatie ‘smakschipper’.

Wonseradeel, huwelijken 1716

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 januari 1716

Man: Sijbren Pijtters afkomstig van Makkum

Vrouw: Steffentie Steffens afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: SIEBREN PIETERS en STEFFENTJE STEFFENS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1702-1720

• Inv.nr.: DTB 788

 3 Sjoerd Lieuwes
 Mogelijke vader Sjoerd Lieuwes komt voor in Sonttolregister.

Bron: DTB Trouwen

Soort registratie: DTB inschrijving trouwen

Aktedatum: 03-03-1711

Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden: op verklaring van de bruidegom en handschrift van de vader van de bruid, in de 

akte staat de huwelijksdatum foutief vermeld als 3 februari 1711

Bruidegom Lieuwe Sioerds wonende te Makkum

Bruid Martjen Jacobs wonende te Makkum

Bronvermelding

Trouwregister Gerecht Wonseradeel, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en 

begraafboeken – Tresoar, inv.nr. 788, aktenummer 219

Gemeente: Wonseradeel

Periode: 1702-1720

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1745 Dopeling: Lieuwe Geboren in Makkum Gedoopt op 24 juli 1745 

in Makkum RK Zoon van Sioert Lieuwes en Gertje Claeses Meter: Hielk Scheltis Gestandaardiseerde 

namen (voornaam en patroniem): Dopeling: LIEUWE Vader: SJOERD LIEUWES Moeder: GEERTJE 

KLASES Meter: HIELKJE SCHELTES, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken 

(DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.nr.: DTB 834 

 4 Sjoerd Jacobs

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1690

Dopeling: Sjoerd

Gedoopt op 9 november 1690 in Makkum

Kind van Jacob Sjoerds en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: SJOERD of SJOERDJE

Vader: JAKOB SJOERDS
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Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1682-1713

• Inv.nr.: DTB 808

Wonseradeel, huwelijken 1717

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1717 in Makkum

Man: Sjoerd Jacobs afkomstig van Makkum

Vrouw: Fekjen Upts afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: SJOERD JAKOBS en FEKJE OEPKES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1706-1740

• Inv.nr.: DTB 813

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1721, doopjaar 1744 Dopeling: Jacob Sjoerds Geboren op 18 

april 1721 Gedoopt op belijdenis op 7 februari 1744 in Makkum Zoon van Sjoerd Jacobs en Fekje 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: JAKOB SJOERDS Vader: SJOERD 

JAKOBS Moeder: FEKJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. 

gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 

 5 Teeke Jelles 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1694 Dopeling: Teecke Gedoopt op 3 mei 1694 in Makkum Zoon van 

Jelle Teeckes en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): 

Dopeling: TEEKE Vader: JELLE TEEKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken 

(DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1682-1713 Inv.nr. 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1736 Dopeling: Klaas Gedoopt op 20 mei 1736 in Makkum Zoon van 

Teeke Jelles en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): 

Dopeling: KLAAS Vader: TEEKE JELLES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken 

(DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 

 6 Tjerk Gabes 

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1703, doopjaar 1729 Dopeling: Tjerk Gabes Geboren op 21 oktober 

1703 in Makkum Gedoopt op belijdenis op 16 december 1729 in Makkum Zoon van niet genoemde 

vader en Frouk Jeltes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: TJERK 

GABES Moeder: FROUKJE JELTES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken 

(DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 Op microfiche beschikbaar op 

studiezaal Tresoar Wijzigingsdatum: 17-2-2009 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1733

Dopeling: Gabe

Gedoopt op 16 juli 1733 in Makkum

Zoon van Tjerk Gabes Reinsma en niet genoemde moeder
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Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: GABE

Vader: TJERK GABES REINSMA

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1734

Dopeling: Gabe

Gedoopt op 9 november 1734 in Makkum

Zoon van Tjerk Gabes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: GABE

Vader: TJERK GABES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

• Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1741

Dopeling: Gabe

Gedoopt op 16 maart 1741 in Makkum

Zoon van Tjerk Gabes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: GABE

Vader: TJERK GABES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1743

Dopeling: Gabe

Gedoopt op 12 november 1743 in Makkum

Zoon van Tjerk Gabes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: GABE

Vader: TJERK GABES
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Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

 7 Tjitse Jacobs 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1713 Dopeling: Tzietse Gedoopt op 8 januari 1713 in Makkum 

Zoon van Jacob Minnes en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en 

patroniem): Dopeling: TJITSE Vader: JAKOB MINNES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en 

Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1682-1713 Inv.nr.: DTB 808 

Wonseradeel, huwelijken 1741 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 februari 1741 in Makkum 

Man: Tietse Jacobs Looxsma afkomstig van Makkum Vrouw: Wijtske Yntes Wijtringa afkomstig van 

Workum Gestandaardiseerde namen: TJITSE JAKOBS en WIETSKE IENTES Bron: Collectie Doop-, 

Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1740-

1811 Inv.nr.: DTB 814 

 8 Teeke Claas

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1725

Dopeling: Teeke

Geboren in Schraard

Gedoopt op 19 juni 1725 in Makkum RK

Zoon van Claes Baukes en Thrintie Teekes

Peter: Baucke Teekes, in wiens plaats Thrintje Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: TEEKE

Vader: KLAAS BAUKES

Moeder: TRIJNTJE TEEKES

BAUKE TEEKES, in wiens plaats Thrintje Jans

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1752

Dopeling: Claas

Geboren in Altena

Gedoopt op 18 december 1752 in Makkum RK

Zoon van Teke Claases en Antje Jans

Peter: Feijke Claases, in wiens plaats Trintje Tekes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: KLAAS

Vader: TEEKE KLASES
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Moeder: ANTJE JANS

FEIKE KLASES, in wiens plaats Trintje Tekes

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1754

Dopeling: Claas

Geboren in Makkum

Gedoopt op 24 januari 1754 in Makkum RK

Zoon van Teke Claases en Antjen Jans

Doopheffer: Trintje Tekes, in wiens plaats Feijke Claesens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: KLAAS

Vader: TEEKE KLASES

Moeder: ANTJE JANS

TRIJNTJE TEEKES, in wiens plaats Feijke Claesens

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

 9 Fokke Harings 

Wonseradeel, huwelijken 1728 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 november 1728 Man: Focke 

Haerings Vrouw: Rigt Sietses Opmerking: het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen 

R.D. de Both en Acke Piebis Gestandaardiseerde namen: FOKKE HARINGS en RIKSTJE SIETSES 

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) Trouwregister Rooms-

katholieke parochie Makkum 1724-1811 Inv.nr.: DTB 834 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1732 Dopeling: Haring Geboren in Makkum Gedoopt op 28 januari 

1732 in Makkum RK Zoon van Fokke Harings en Rigt Sietses Meter: Fettie Teekes Gestandaardiseerde 

namen (voornaam en patroniem): Dopeling: HARING Vader: FOKKE HARINGS Moeder: RIKSTJE 

SIETSES Meter: FETJE TEEKES, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) 

R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.nr.: DTB 834 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar 

Wijzigingsdatum: 17-11-2009 

Zoon is schipper Haring Fokkes:

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1733

Dopeling: Haring

Geboren in Makkum

Gedoopt op 24 februari 1733 in Makkum RK

Zoon van Fokke Haerings en Rigt Sietses

Meter: Fettie Harings
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Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: HARING

Vader: FOKKE HARINGS

Moeder: RIKSTJE SIETSES

Meter: FETJE HARINGS, 

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1748 Dopeling: Tieerd Geboren in Makkum Gedoopt op 7 december 

1748 in Makkum RK Zoon van Fokke Haerings en Rigt Sietses Peter: Haering Fokkes, in wiens plaats 

Bauk Eeltjes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: TJEERD Vader: 

FOKKE HARINGS Moeder: RIKSTJE SIETSES HARING FOKKES, in wiens plaats Bauk Eeltjes Bron: 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.

nr.: DTB 834 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1734 Dopeling: Sietse Geboren in Makkum Gedoopt op 5 december 

1734 in Makkum RK Zoon van Fokke Haerings en Rigt Sietses Meter: Jetske Tjeerts, devota 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: SIETSE Vader: FOKKE HARINGS 

Moeder: RIKSTJE SIETSES JETSKE TJEERDS, devota Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en 

Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.nr.: DTB 834 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1738 Dopeling: Sietse Geboren in Makkum Gedoopt op 22 oktober 

1738 in Makkum RK Zoon van Fokke Haerings en Rigt Sietses Meter: Jetske Tjeerts, devota 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: SIETSE Vader: FOKKE HARINGS 

Moeder: RIKSTJE SIETSES JETSKE TJEERDS, devota Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en 

Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.nr.: DTB 834 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1739 Dopeling: Sietse Geboren in Makkum Gedoopt op 12 november 

1739 in Makkum RK Zoon van Fokke Haerings en Rigt Sietses Meter: Jetske Tieerts, devota 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: SIETSE Vader: FOKKE HARINGS 

Moeder: RIKSTJE SIETSES JETSKE TJEERDS, devota Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en 

Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.nr.: DTB 834 

Zoon is schipper Sietse Fokkes Slof 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1742

Dopeling: Sietse

Geboren in Makkum

Gedoopt op 5 augustus 1742 in Makkum RK

Zoon van Fokke Haerings en Rigt Sietses

Meter: Fettie Haerings, in wiens plaats Bauk Eeltjes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: SIETSE

Vader: FOKKE HARINGS

9789087048877.pinn.Koopmans.indb   1859789087048877.pinn.Koopmans.indb   185 14-09-20   10:1414-09-20   10:14



186  Bijlagen

Moeder: RIKSTJE SIETSES

FETJE HARINGS, in wiens plaats Bauk Eeltjes

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

Zoon is schipper Teeke Fokkes Slof:

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1747 Dopeling: Taeke Geboren in Makkum Gedoopt op 11 augustus 

1747 in Makkum RK Zoon van Fokke Haerings en Rigt Sietses Peter: Taeke Broers, in wiens plaats 

Baukje Eeltjes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: TEEKE Vader: 

FOKKE HARINGS Moeder: RIKSTJE SIETSES TEEKE BROERS, in wiens plaats Baukje Eeltjes Bron: 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.

nr.: DTB 834 

 10 Claas Tjepkes 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1701 Dopeling: Gerben Gedoopt op 15 november 1701 in Makkum 

Kind van Claas Tjepkis en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en 

patroniem): Dopeling: GERBEN of GERBRICHJE Vader: KLAAS TJEPKES Bron: Collectie Doop-, 

Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1682-1713 Inv.nr.: DTB 808 

Verband niet aantoonbaar

 11 Wiebe Iskes Woon niet in Makkum.

 12 Abe Meinderts
 Vader Meinert Jans gemeen persoon 4 0 500

Wonseradeel, huwelijken 1717 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 februari 1717 Man: Meynert 

Jans afkomstig van Makkum Vrouw: Antie Abes afkomstig van Makkum Gestandaardiseerde namen: 

MEINERT JANS en ANTJE ABES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken 

(DTBL) Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1702-1720 Inv.nr.: DTB 788 

Wonseradeel, huwelijken 1721 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 september 1721 Man: Meinert 

Jans afkomstig van Makkum Vrouw: Jeltie Sijbrens afkomstig van Makkum Opmerking: hij is mr. 

gortmaker Gestandaardiseerde namen: MEINERT JANS en JELTJE SIEBRENS Bron: Collectie 

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1720-

1734 Inv.nr.: DTB 789 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1702 Dopeling: Jan Gedoopt op 3 augustus 1702 in Witmarsum Zoon 

van Meinert Jans en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): 

Dopeling: JAN Vader: MEINERT JANS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken 

(DTBL) Herv. gem. Witmarsum, doop 1683-1811 Inv.nr.: DTB 827 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1755 Dopeling: Meindert Geboren in Makkum Gedoopt op 4 

januari 1755 in Makkum RK Zoon van Abe Meinderts en Siurtje Ipis Doopheffer: Jan Meinderts 
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Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: MEINERT Vader: ABE MEINERTS 

Moeder: SJOERDJE IEPES Doopheffer: JAN of JANKE MEINERTS, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, 

Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inv.nr.: DTB 834 

 13 Dirk Gerkes 
Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1748, doopjaar 1748 Dopeling: Gerke Geboren op 31 juli 1748 

in Makkum Gedoopt op 1 augustus 1748 in Makkum Kind van Dirk Gerkes en Bakke Carstens 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: GERKE of GERKJE Vader: DIRK 

GERKES Moeder: BAUKJE KARSTES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken 

(DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 

Zoon is ook schipper:

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1754, doopjaar 1754 Dopeling: Hoijte Geboren op 14 oktober 1754 

in Makkum Gedoopt op 20 oktober 1754 in Makkum Zoon van Dirk Gerkes en Bakke Karstens Opm.: 

De dopeling is overleden 7 februari 1755 Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): 

Dopeling: HOITE Vader: DIRK GERKES Moeder: BAUKJE KARSTES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, 

Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1755, doopjaar 1755 Dopeling: Hoijte Geboren op 20 december 

1755 in Makkum Gedoopt op 25 december 1755 in Makkum Zoon van Dirk Gerkes en Bakke Karstens 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: HOITE Vader: DIRK GERKES 

Moeder: BAUKJE KARSTES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) 

Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1759, doopjaar 1759 Dopeling: Carst Geboren op 4 januari 

1759 in Makkum Gedoopt op 8 januari 1759 in Makkum Zoon van Dirk Gerkes en Bakke Karstens 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: KARST Vader: DIRK GERKES 

Moeder: BAUKJE KARSTES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) 

Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1764, doopjaar 1764 Dopeling: Gerben Geboren op 6 september 

1764 in Makkum Gedoopt op 14 september 1764 in Makkum Kind van Dirk Gerkes en Bakke Karstens 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: GERBEN of GERBRICHJE 

Vader: DIRK GERKES Moeder: BAUKJE KARSTES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en 

Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 

Wonseradeel, huwelijken 1746

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 december 1746 in Makkum

Man: Dirk Gerkes afkomstig van Makkum

Vrouw: Bakke Kerstens afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: DIRK GERKES en BAUKJE KARSTES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1740-1811

• Inv.nr.: DTB 814
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 14 Cornelis Engels Woont niet in Makkum

 15 Gerrit Jacobs

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1731

Dopeling: Gerrijt

Gedoopt op 12 juli 1731 in Makkum

Zoon van Jacob Jans de Boer en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: GERRIT

Vader: JAKOB JANS BOER

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

 16 Gosse Jacobs 
 Vader Jacob Gosses ook Sontschipper

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1712 Dopeling: Gosse Gedoopt op 20 oktober 1712 in Makkum 

Zoon van Jacob Gosses en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en 

patroniem): Dopeling: GOSSE Vader: JAKOB GOSSES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- 

en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1682-1713 Inv.nr.: DTB 808 Op microfiche 

beschikbaar op studiezaal Tresoar Wijzigingsdatum: 17-2-2009 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1715 Dopeling: Gosse Gedoopt op 21 juli 1715 in Makkum Zoon 

van Jacob Gosses en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en 

patroniem): Dopeling: GOSSE Vader: JAKOB GOSSES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- 

en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 Op microfiche 

beschikbaar op studiezaal Tresoar Wijzigingsdatum: 17-2-2009 

Wonseradeel, huwelijken 1744

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 augustus 1744 in Makkum

Man: Gosse Jacobs afkomstig van Makkum

Vrouw: Jantie Hendriks afkomstig van Makkum

Opmerking: hij is schipper

Gestandaardiseerde namen: GOSSE JAKOBS en JANKE HENDRIKS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1740-1811

• Inv.nr.: DTB 814

• Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1747 Dopeling: Jacob Gedoopt op 23 maart 1747 in Makkum Kind 

van Gosse Jacobs en Jantje Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: 

JAKOB of JAKOBJE Vader: GOSSE JAKOBS Moeder: JANKE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- 
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en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 Op microfiche 

beschikbaar op studiezaal Tresoar Wijzigingsdatum: 17-2-2009 

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1748, doopjaar 1748 Dopeling: Jacob Geboren op 12 november 

1748 Gedoopt op 17 november 1748 in Makkum Kind van Gosse Jacobs en Jantje Hendriks 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: JAKOB of JAKOBJE Vader: GOSSE 

JAKOBS Moeder: JANKE HENDRIKS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken 

(DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 Op microfiche beschikbaar op 

studiezaal Tresoar Wijzigingsdatum: 17-2-2009 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1754 Dopeling: Hindrik Gedoopt op 18 juli 1754 in Makkum Kind 

van Gosse Jacobs en Jantje Hendriks Opm.: De dopeling is overleden Gestandaardiseerde namen 

(voornaam en patroniem): Dopeling: HENDRIK of HENDRIKJE Vader: GOSSE JAKOBS Moeder: 

JANKE HENDRIKS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. 

gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar 

Wijzigingsdatum: 17-2-2009 

 17 Jacob Teakes 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1699

Dopeling: Jacob

Gedoopt op 25 juni 1699 in Makkum

Kind van Teecke Harmens en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: JAKOB of JAKOBJE

Vader: TEEKE HARMENS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• erv. gem. Makkum, doop 1682-1713

• Inv.nr.: DTB 808

Wonseradeel, huwelijken 1726

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juni 1726 in Makkum

Man: Jacob Teekes afkomstig van Makkum

Vrouw: Baukjen Louws afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: JAKOB TEEKES en BAUKJE LOUWS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1706-1740

• Inv.nr.: DTB 813

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1728 Dopeling: Teeke Gedoopt op 21 oktober 1728 in Makkum 

Zoon van Jacob Teekes en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en 

patroniem): Dopeling: TEEKE Vader: JAKOB TEEKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en 

Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 
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Wonseradeel, dopen, doopjaar 1731 Dopeling: Harmen Gedoopt op 31 mei 1731 in Makkum Kind van 

Jacob Teekes en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): 

Dopeling: HARMEN of HARMKE Vader: JAKOB TEEKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- 

en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766 Inv.nr.: DTB 809 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1736

Dopeling: Harmen

Gedoopt op 17 oktober 1736 in Makkum

Kind van Jacob Teekes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: HARMEN of HARMKE

Vader: JAKOB TEEKES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

• Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 17-2-2009

Geen schippers

 18 Jan Wiebes woont niet in Makkum

 19 Lieuwe Alberts 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1715

Dopeling: Lieuwe

Gedoopt op 15 september 1715 in Makkum

Kind van Albert Tjetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: LIEUWE of LIEUWKJE

Vader: ALBERT TJITSES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

Wonseradeel, huwelijken 1736

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 augustus 1736 in Makkum

Man: Lieuwe Alberts afkomstig van Makkum

Vrouw: Maaike Jans afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: LIEUWE ALBERTS en MAAIKE JANS
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Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1706-1740

• Inv.nr.: DTB 813

• Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1738

Dopeling: Albert

Gedoopt op 16 november 1738 in Makkum

Kind van Lieuwe Alberts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: ALBERT of ALBERTJE

Vader: LIEUWE ALBERTS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

Geen schippers

 20 Pieter Harmens 

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1706

Dopeling: Pijtter

Gedoopt op 25 april 1706 in Makkum

Zoon van Harmen Jeltis en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: PIETER

Vader: HARMEN JELTES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1682-1713

• Inv.nr.: DTB 808

Wonseradeel, huwelijken 1738

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 februari 1738 in Makkum

Man: Pijtter Harmens afkomstig van Makkum

Vrouw: Wikjen Wijbes afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: PIETER HARMENS en WIKJE WIEBES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1706-1740

• Inv.nr.: DTB 813
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Zoon is schipper:

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1739

Dopeling: Harmen

Gedoopt op 19 april 1739 in Makkum

Kind van Pijtter Harmens en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: HARMEN of HARMKE

Vader: PIETER HARMENS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

Wonseradeel, huwelijken 1748

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 juli 1748 in Makkum

Man: Pijtter Harmens Kool afkomstig van Makkum

Vrouw: Maaike Ymes afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: PIETER HARMENS en MAAIKE IEMES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)

• Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1740-1811

• Inv.nr.: DTB 814

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1750

Dopeling: Pijtter

Gedoopt op 8 oktober 1750 in Makkum

Zoon van Pijtter Harmens en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling: PIETER

Vader: PIETER HARMENS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

 21 Fokke Engels woont niet in Makkum

 22 Pieter Hendriks woont niet in Makkum

 23 Asverus Backer woont niet in Makkum

 24 Romke Feikes Vader onbekend

 25 Sjouke Pieters Vader onbekend
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Bijlage 3 Vaders zonen 1790

In deze bijlage de genealogische gegevens van de 20 schippers uit 1790, waarbij indien moge-

lijk wordt aangetoond wie de vader is. Naar volgnummer tabel.

Schippers jaren 90

Voornaam Patroniem Achternaam

1. Feike Piekes

2. Hendrik Rijns Loots

3. Jelle Claases

4. Anske Steffens

5. Gerbrand Annes Bakker

6. Jan Jans Roode

7. Swerus Cornelis

8. Douwe Teekes Boer

9. Pytter Jacobs

10. Bauke Ulbes Hilversum

11. Jacob Botes

12. Marten Ymes

13. Pytter Rintjes

14. David Hilles

15. Jorryt Dirks

16. Sietse Fokkes

17. Jelle Hennis

18. Claas Pijtters

19. Wiebe Pijtters de Haan

20. Hendrik Hylkes Prins

 1 Feike Piekes

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1746, doopjaar 1746

Geboren op 9 december 1746

Gedoopt op 10 december 1746 in Makkum

Dopeling: Feike

Vader: Pieke Feikes

Moeder: Sieuw Piers

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: FEIKE of FEIKJE

Vader: PIEKE FEIKES

Moeder: SIEUWKE PIERS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
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• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

• Quotisatie: Pieke Feykes Gering bootsgezel

 2 Hendrik Reins

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1751

Geboren in Makkum

Gedoopt op 4 juli 1751 in Makkum RK

Dopeling: Hendrik, zoon

Vader: Rijn Hendriks

Moeder: Menke Fokkes

Meter: Idje Jans, in wiens plaats Rigt Fokkes

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: HENDRIK

Vader: REIN HENDRIKS

Moeder: MINKE FOKKES

Meter: IETJE JANS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

• Vader Sontschipper 7-7-1756

• Quotisatie Rijn Hendriks gering matroos

 3 Jelle Klases

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1744

Geboren in Makkum

Gedoopt op 16 september 1744 in Makkum RK

Dopeling: Jelle, zoon

Vader: Claes Jellis

Moeder: Bauk Jans

Peter: Marten Piebis, in wiens plaats Antje Jellis

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: JELLE

Vader: KLAAS JELLES

Moeder: BAUKJE JANS

Peter: MARTEN PIEBES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

• Vader wel in quotisatie als gering smakschipper niet in sont
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 4 Anske Steffens

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1758

Geboren in Makkum

Gedoopt op 25 september 1758 in Makkum RK

Dopeling: Anske, zoon

Vader: Steffen Anskes

Moeder: Jeijke Ruerts

Doopheffer: Hencke Ruerts, in wiens plaats Theke Jans

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: ANSKE

Vader: STEFFEN ANSKES

Moeder: ..... RUURDS

Doopheffer: HENDRIK of HINKE RUURDS

..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

• Steffen Anskes Sontschipper o.s. Sontolregister 29-10-1758

 5 Gerben Annes genealogie zie paragraaf 6.3.3.

 6 Jan Jans Roode vader onbekend.

 7 Swerus Cornelis vader onbekend. 

 8 Douwe Teekes

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1736

Gedoopt op 20 mei 1736 in Makkum

Dopeling: Klaas, zoon

Vader: Teeke Jelles

Moeder: 

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: KLAAS

Vader: TEEKE JELLES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

Onb.
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 9 Pieter Jacobs

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1752

Gedoopt op 5 november 1752 in Makkum

Dopeling: Pytter

Vader: Jacob Pijtters

Moeder: 

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: PIETER of PIETJE

Vader: JAKOB PIETERS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

Jacob Pieters quotisatie seer gering arbeider.

 10 Bauke Ulbes Hilversum

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1726, doopjaar 1726

Geboren op 10 oktober 1726

Gedoopt op 20 oktober 1726 in Witmarsum

Dopeling: Bauke, zoon

Vader: Ulbe Baukes

Moeder: Tryntje Sybrens

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: BAUKE

Vader: ULBE BAUKES

Moeder: TRIJNTJE SIEBRENS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Witmarsum, doop 1683-1811

• Inv.nr.: DTB 827

• Quotisatie Ulbe Baukes seer welgesteld borger

 11 Jacob Bootes

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1758, doopjaar 1758

Geboren op 24 november 1758 in Makkum

Gedoopt op 30 november 1758 in Makkum

Dopeling: Jacob

Vader: Boote Eelties

Moeder: Ariaantje Jacobs
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Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: JAKOB of JAKOBJE

Vader: BOTE EELKES

Moeder: ARJAANTJE JAKOBS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

• Quotisatie Boote Eeltjes Smakschipper

 12 Marten Ymes

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1737

Gedoopt op 31 maart 1737 in Makkum

Dopeling: Marten

Vader: Yeme Martens

Moeder: 

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: MARTEN of MARTJEN

Vader: IEME MARTENS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809

 13 Pieter Rintjes

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1759, doopjaar 1759

Geboren op 11 februari 1759 in Makkum

Gedoopt op 18 februari 1759 in Makkum

Dopeling: Pytter

Vader: Rintie Pijtters

Moeder: Sijbtig Stapert

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: PIETER of PIETJE

Vader: RINTJE PIETERS

Moeder: ..... STAPERT

..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1713-1766

• Inv.nr.: DTB 809
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Quotisatie Rintje Pieters Gering matroos

Sontschipper misschien in 1749 nog in dienst als matroos. 

 14 David Hilles

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1740

Gedoopt op 20 februari 1740 in Warga

Dopeling: David, zoon

Vader: Hille Sikkes

Moeder: Aeltje Lolckes

Peter: Feye Lolckes

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: DAVID

Vader: HILLE SIKKES

Moeder: AALTJE LOLKES

Peter: FEIE LOLKES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Warga, doop 1696-1811

• Inv.nr.: DTB 435

Onb.

Quotisatie Hille Sikkes wed. wordt geallimenteerd.

 15 Jorrit Durks

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1767

Gedoopt op 30 oktober 1767 in Idsegahuizum/Piaam

Dopeling: Jorrit, zoon

Vader: Durk Jorryts

Moeder: 

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: JORRIT

Vader: DIRK JORRITS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Piaam en Idsegahuizum, doop 1694-1811

• Inv.nr.: DTB 820

Onb.

 16 Sietse Fokkes zie vorige bijlage

 17 Jelle Hennis vader onbekend
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 18 Claas Pieters

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1766

Geboren op 14 november 1766 in Makkum

Gedoopt op 16 november 1766 in Makkum

Dopeling: Claas, zoon

Vader: Pijtter Dirks

Moeder: Trijntje Clases

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: KLAAS

Vader: PIETER DIRKS

Moeder: TRIJNTJE KLASES

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• Herv. gem. Makkum, doop 1766-1811

• Inv.nr.: DTB 810

• Quotisatie Pieter Dirks geallimenteerd. 

 19 Wiebe Pieters de Haan

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1751

Geboren in Makkum

Gedoopt op 16 november 1751 in Makkum RK

Dopeling: Wiebe, zoon

Vader: Pieter Sioers

Moeder: Idske Thomas

Meter: Akke Sioers, in wiens plaats Gerbrig

Gestandaardiseerde namen:

Dopeling: WIEBE

Vader: PIETER SJOERDS

Moeder: IDSKE THOMAS

Meter: AUKJE SJOERDS

Bron:

• Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

• R.K. par. Makkum, doop 1724-1811

• Inv.nr.: DTB 834

Quotisatie

Pieter Sjoerds Gering matroos

Pieter Sjoerds Seer gering schipper

 20 Hendrik Hylkes Prins vader onbekend
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