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Voorwoord 
 
De inspiratie voor het onderwerp van deze scriptie kwam voort uit drie zaken. Ten eerste het huidige 
economische klimaat. Een tweede aanleiding voor dit onderzoek is mijn eigen nieuwsgierigheid naar 
de vraag hoe het landschap onder invloed van economische neergang veranderde. Een derde 
inspiratiebron zijn de lezingen van Prof. dr. J. Renes. Met name zijn lezing Historische 
transformatieprocessen van Europese cultuurlandschappen tijdens het symposium ter gelegenheid 
van het dertigjarig bestaan van het Historisch Geografisch Tijdschrift.1 
   Mijn ambitie was om onderzoek te doen naar de invloed van economische neergang op het 
landschap. De concretisering van dit idee tot scriptieonderwerp werd mede vormgegeven door J. 
Renes. Hij wees mij op het thema van de verdwenen dorpen en in het bijzonder de ingrijpende 
ontwikkeling die het Friese dorp Molkwerum gedurende de achttiende eeuw doormaakte. Dit thema 
bleek de schakel te vormen tussen mijn fascinatie voor sociaal-economische processen en 
landschapsgeschiedenis. Ik zou hem hier dan ook graag voor deze inspiratie en de gesprekken over 
dit onderwerp willen danken. 
  Daarnaast heb ik gedurende mijn studietijd in mijn papers altijd geprobeerd onderwerpen te 
kiezen die niet of nauwelijks onderzocht waren en originele onderzoeksvragen te stellen. Dit deed ik 
zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling, als uit het streven, in alle bescheidenheid, iets te willen 
bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over een onderwerp. Daarbij speelt zeker mee dat ik mij 
als landschapshistoricus graag bezig houd met fundamentele vragen. Dit is zeker niet de 
gemakkelijkste aanpak en heeft vaak tot moeizame onderzoeksprocessen geleid. Toch gold deze 
wens in het bijzonder voor deze scriptie: ik had de behoefte om een nieuwe uitdaging aan te gaan.  
  Gedurende mijn bachelor en master heb ik aan verschillende universiteiten het landschap op 
uiteenlopende wijze leren ontleden en benaderen. Ik heb hierdoor een goed beeld gekregen van het 
academische spectrum waar vanuit het landschap te analyseren is. In het bijzonder denk ik daarbij 
aan de biografie van het landschap van Prof. dr. J.C.A. Kolen, de sociaal-economische benadering van 
Prof. dr. B.P.J. van Bavel, het erfgoed en ontwerp-perspectief van Prof. dr. J. Renes, Prof. dr. ir. J. 
Janssen en Prof. ir. E. Luiten, de antropologische benadering van dr. R. Saptari van de Universiteit 
Leiden en de meer fysisch-geografisch georiënteerde benaderingen van Prof. dr. ir. M. Spek en dr. ir. 
E.W. Meijles. Daarnaast hebben tal van hulpwetenschappen mij in staat gesteld om deze 
verschillende benaderingen in de academische praktijk toe te passen. Daarbij denk ik in het bijzonder 
aan de paleografie, het onder de knie krijgen van GIS-software, de historische cartografie, de 
archeologie en de kunstgeschiedenis. 
 Onvermijdelijk moest uit dit brede aanbod een keuze worden gemaakt voor het schrijven van 
een afstudeerscriptie. De keuze is gevallen op een sociaal-economische benadering. De uitdaging 
tijdens deze scriptie zat met name in de keuze voor een nieuw onderwerp: neergang. Het plezier van 
het doen van wetenschappelijk onderzoek schuilt mijns inziens in het onderzoeken van zaken die je 
zelf in het begin niet helemaal bevat: er is sprake van een zekere worsteling en de materie glipt zo nu 
en dan uit je handen. Juist dit proces waarbij je nieuwe ontdekkingen doet en jezelf uitdaagt is voor 
mij een belangrijke drijfveer. Zodoende ligt hier een masterscriptie waar ik, ondanks de 
onvermijdelijke frustraties, met plezier aan heb gewerkt. Meer dan ooit heb ik ervaren hoe het is om 
vast te zitten, wat bedoeld wordt met de cyclische karaktereigenschappen van de wetenschappelijk 
onderzoekspraktijk en met de uitspraak dat feiten pas relevantie hebben vanuit een bepaalde 
theorie, probleemstelling of hypothese. Ook ligt deze scriptie in het verlengde van eerdere aanzetten 
waarbij ik sociaal-economische vraagstukken via het landschap of op geografische wijze heb getracht 
te beantwoorden. Ik beschouw het dan ook in thematisch opzicht als een passend sluitstuk van mijn 
studie.  
   Een onderzoek dat plaatsvindt aan de grenzen van de reeds bestaande kennis, brengt met 
zich mee dat er behalve literatuur- en archiefstudie, ook deskundigen benaderd moeten worden. Dit 
geldt zowel in theoretisch als methodologisch opzicht, als voor het doorgronden van de casestudy. Ik 

1 Deze dag werd gehouden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, op 22 juni 2012. 
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wil deze deskundigen hier graag bedanken. Ik denk dan in het bijzonder aan: drs. F. Oevering, senior 
researcher bij de Rabobank naar onder andere de ruimtelijke ontwikkelingen van krimp, drs. M. 
Kosian van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onder ander voor het ontsluiten van 
kaartmateriaal, dr. J.L.H. Hartmann van de Universiteit van Amsterdam over ruimtelijke 
reconstructies met behulp van gegevens met betrekking tot belendingen en Prof. dr. J. A. Mol van de 
Friese Academie. Amateurhistoricus Auke Bult ben ik erkentelijk voor de gastvrije ontvangst en 
inspirerende rondleiding in Molkwerum. Ook wil ik amateurhistoricus Jan de Vries bedanken die mij 
heeft gewezen op nog onbekende archiefstukken en de vriendelijke ontvangst en rondleiding in 
Koudum. Tevens ben ik dank verschuldigd aan Stietske Bloemhof van Tresoar in Leeuwarden en 
Hessel Jaasma van het streekarchief Sudwest Fryslan. Menig historicus zal erkennen dat de zoektocht 
naar bronnen zo veel makkelijker verloopt wanneer medewerkers bij diversen instellingen 
aangestoken worden door de nieuwsgierigheid van de onderzoeker.  
 Daarnaast gaat mijn dank uit naar Rosa Tigges, Anne Uilhoorn en Nienke Smit die mijn 
teksten op taalkundige aspecten controleerden, voordat ze naar mijn begeleider gingen ter 
beoordeling. Mijn dank is ook groot voor Sybille Wijffels die de eindversie van mijn scriptie in dat 
opzicht heeft doorgenomen. Dit heeft mij veel tijd en gedoe bespaard en nuttige inzichten verschaft 
die mij nog lang bij zullen blijven. Ineke de Vries wil ik graag bedanken voor het meehelpen met het 
vertalen van een aantal Friese teksten. Mijn eerste begeleider dr. Jeroen Benders wil ik graag 
bedanken voor het getoonde begrip met betrekking tot mijn openheid. Zeker in die gevallen dat de 
dingen niet leken te lukken zoals ik ze graag gezien had en de twijfels en overwegingen die hier het 
gevolg van waren. Prof. dr. ir. M. Spek zou ik tenslotte graag willen bedanken voor de getoonde 
flexibiliteit bij het overnemen van de begeleiding en de grote inspanning die hij geleverd heeft bij het 
becommentariëren van mijn stukken. 
  Meer in het algemeen wil ik tenslotte graag de vrienden bedanken met wie ik vele 
vruchtbare discussies over dit en andere onderwerpen binnen ons vakgebied heb gevoerd. Ik denk 
daarbij in het bijzonder aan Thijs Konijnendijk, Harrie Teunissen, John Steegh, Felix van Veldhoven, 
Merit Snoeijer en Iris van Veen. Daarnaast zijn er nog tal van vrienden die ik hier niet bij naam noem, 
maar waar mijn dank niet minder groot is voor zowel de goede gesprekken als de gewenste afleiding. 
Tenslotte lijkt het mij erg gepast om na een aanzienlijke studieperiode mijn ouders te danken voor 
hun steun en het gestelde vertrouwen in mij.  
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Samenvatting 
 
Telkens wanneer zich een crisis voordoet, kan men zich afvragen in hoeverre het een unieke situatie 
betreft of dat de processen overeenkomsten en verschillen vertonen met ontwikkelingen in het 
verleden. Ook deze scriptie is geïnspireerd door de huidige sociaal-economische ontwikkelingen van 
crisis en krimp. Door de geschiedenis als spiegel te gebruiken kan gereflecteerd worden op de 
huidige situatie en wellicht aan de waan van de dag ontsnapt worden. Een goede leidraad daarbij is: 
in hoeverre waren samenlevingen in het verleden in staat een crisis of negatieve ontwikkeling het 
hoofd te bieden? 
  Verklaringen over het succes of het falen van samenlevingen zijn al decennia een thema 
binnen de geschiedschrijving. Binnen de historische geografie komt dit onderwerp vooral tot uiting in 
het thema van de verdwenen dorpen. Zij vormt een van de meest krachtige metaforen op het 
snijvlak tussen sociaal-economische geschiedenis en geografie. Dit thema staat ook in deze scriptie 
centraal. 
  Maar juist doordat het op een snijvlak van verschillende disciplines ligt, is er binnen de 
historiografie een grote hoeveelheid theorieën ontwikkeld. Tradities die eerder lijken te divergeren 
dan te convergeren. Voorbeelden van theorieën die uitspraken doen over de effecten van neergang 
op het landschap of het verdwijnen van samenlevingen, dorpen en landschappen zijn onder andere: 
het Wüstungen-onderzoek van Wilhelm Abel, studies naar veerkracht op lokaal niveau, ineenstorting 
van complexe samenlevingsvormen, de wereldsysteem-benadering van de ‘political ecology’, de de-
urbanisatie als nieuw interpretatiekader voor de achttiende eeuw  in de Republiek en de meer 
economische modellen naar regionale verschillen in groei- en krimpgebieden: de cumulative 
causation-theorie van de Zweedse econoom Gunnar. 
  Hoewel vrijwel alle theorieën erkennen dat bepaalde aspecten bij het verdwijnen van dorpen 
relevant zijn, lijken de raakvlakken tussen de diverse theorieën beperkt. Het is hierdoor ook erg 
moeilijk geworden om een evenwichtig belang aan de verscheidenen factoren toe te kennen. In het 
bijzonder gaat deze constatering op voor de volgende drie tegenstellingen: het belang van interne 
versus externe factoren, de duiding van de capaciteit van een gemeenschap om met een negatieve 
ontwikkeling om te gaan als veerkracht of ineenstorting en de wijze waarop de geografische en de 
maatschappelijke processen op elkaar inwerkten. Overeenstemming lijkt er slechts te bestaan over 
het feit dat al deze factoren van invloed kunnen zijn en dat er bij dorpsverdwijningen zeer complexe 
processen spelen. 
  Het is binnen het onderzoek naar verdwenen nederzettingen ongebruikelijk om slechts een 
single casestudy te doen. Toch is hier voor dit onderzoek voor gekozen. Met name om aan de 
genoemde complexiteit recht te doen. Door het proces van neergang zeer gedetailleerd, en vanuit 
verschillende dimensies te volgen is het mogelijk om de zeggingskracht van de verscheidene 
theorieën te toetsen.  
  De criteria die bij de keuze van de casestudy een rol speelden kwamen direct voort uit de 
bovengenoemde tegenstellingen. Ten eerste was het een vereiste dat er zowel in geografisch als 
maatschappelijk opzicht een gedetailleerde reconstructie mogelijk zou zijn. Een tweede wens hierbij 
was dat zowel de interne processen achterhaald konden worden, als de externe relaties van de 
nederzetting te bepalen. Tenslotte moest het mogelijk zijn om een uitspraak te doen over de 
uitkomst van het proces van neergang als veerkracht of als ineenstorting. Als winnaar uit dit 
keuzeproces is het Friese dorpje Molkwerum gekomen.  
  Voorafgaand aan de achttiende-eeuwse neergang werd de Molkwerumse gemeenschap 
gekenmerkt door een dubbel-evenwicht. Enerzijds was er sprake van een sociaal-economische 
evenwicht gekenmerkt door een dominante, grootschalige internationale scheepvaart enerzijds en 
een kleinschalige, op de zelfvoorziening gerichte veeteelt, anderzijds. De veeteelt verbond dit sociaal-
economische evenwicht met dat van een sociaalecologisch evenwicht: de relatie tussen de 
collectieve beheerwijze en de kenmerken van het landschap. Hoewel deze plek tot op heden nog 
bestaat, kende het een zeer grote neergang in de achttiende eeuw. Door de beschikbaarheid van de 
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hoeveelheid gegevens was het mogelijk om de verscheidene processen per dimensie gedetailleerd te 
volgen. De vraag die bij de analyse van de casestudy centraal staat is:  
 
Welke samenhangende veranderingen in landschapsopbouw, economie en samenleving traden 
tussen 1700 en 1900 op in het Friese dorp Molkwerum? Welke factoren en processen waren daarbij 
bepalend? En in hoeverre biedt de bestaande theorievorming over crisis, neergang en veerkracht een 
sluitende verklaring voor de toenmalige ontwikkelingen in dit studiegebied? 
 
Bij de beantwoording van deze centrale probleemstelling is aandacht voor een groot aantal 
dimensies van de Molkwerumse samenleving. Ten eerste de ontwikkelingen van het landschap, de 
dorpskern en de wijzigingen die gebouwen ondergingen. Ten tweede de veranderingen in de 
bevolkingssamenstelling en de bezitsverhoudingen. Tenslotte is er aandacht voor de sociaal-
economische gevolgen van de neergang. Dit laatste is uitgesplitst in de processen die de landbouw 
onderging en de andere aspecten van de economie, waaronder de scheepvaart en de verzorgende 
ambachten.   
  De aanleiding voor de neergang in Molkwerum was het opdrogen van de internationale 
scheepvaart. Dit proces verstoorde het dubbelevenwicht: doordat het belang van de scheepvaart 
afnam, nam het relatieve belang van de landbouw toe. Dit uitte zich onder andere doordat de 
veeteelt grootschaliger werd en zich ging richten op de commerciële zuivelproductie. Hierdoor kwam 
op diens beurt ook het collectieve beheer onder druk te staan. Uiteindelijk zou dit dan ook worden 
opgeheven en vervangen worden door particulier grondbezit.  
   Het blijkt dat er in Molkwerum gedurende de achttiende eeuw veel verschillende processen 
gelijktijdig optraden. Deze processen zijn te kenmerken als: enclosing, privatisering, bevolkingskrimp, 
schaalvergroting, sloop en de verbetering van de bemaling. De transitie die Molkwerum in haar 
geheel onderging, kan het best worden omschreven met de term: ‘ruralisatie’. Daarmee wordt een 
proces bedoeld dat als tegenhanger fungeert van urbanisatie: de transitie van een samenleving die 
gekenmerkt werd door urbane trekken naar een maatschappij die zich volledig richtte op de 
landbouw. In dit geval de veeteelt. 
  Door de aanleiding van de neergang te benoemen is echter nog niet verklaard waarom deze 
gemeenschap eigenlijk zo kwetsbaar was. De kwetsbaarheid zat hem in een aantal aspecten: een 
sterke eenzijdige oriëntatie van de economie en dus afhankelijkheid van de internationale 
scheepvaart, een drassig buitengebied, een sterke mate van versnippering van het landbezit en een 
collectief landbeheersysteem dat ongeschikt was voor commerciële zuivelproductie. 
  Verschillende inwoners van Molkwerum toonden gedurende de transitie een andere mate 
van veerkracht. Dit kwam niet per definitie ten goede van de gehele gemeenschap. Het belangrijkste 
voorbeeld hiervan waren die schippers of renteniers die veel financiële middelen hadden. Zij konden 
bij economische neergang het dorp makkelijk verlaten. Dit was anders voor zij die achterbleven: tot  
1800 werd Molkwerum als erg armzalig gezien. 
  Elk van de bovengenoemde theorieën levert een belangrijk inzicht voor een deelverklaring 
van wat zich in Molkwerum afspeelde. Aan de ander kant blijkt geen enkele theorie zelfstandig in 
staat om een afdoende verklaring te bieden. Op basis van die constatering worden drie 
aanbevelingen gedaan. Ten eerste wat betreft het tegengestelde gewicht dat in theorieën aan 
interne en externe factoren gegeven wordt. Het is raadzaam om een klassiek geschiedtheoretisch 
onderscheid te benadrukken, namelijk het verschil tussen ‘aanleiding’ en ‘oorzaak’. In de casestudy 
blijkt namelijk dat de aanleiding voor de sociaal-economische neergang extern lag, maar de oorzaak 
voor de kwetsbaarheid van deze gemeenschap voor deze neergang intern gezocht moeten worden. 
  Een tweede aanbeveling is dat het proces zoals zich dat bij een neergang ontplooit niet 
eenzijdig moet worden beschouwd als ineenstorting of veerkracht. Beide processen kunnen zoals in 
Molkwerum, samengaan. Een complicatie daarbij is dat het proces vanuit verschillende groepen een 
heel ander effect kan hebben: wat voor de ene groep een teken van veerkracht is, is dat niet 
automatisch voor een andere groep of de gemeenschap in het geheel. Het is dus beter om de 
overkoepelende processen als transitie te beschouwen en binnen die transitie te kijken voor welke 
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groepen bepaalde processen voor- of nadelen boden. Wel leidt dit tot een probleem bij 
vervolgonderzoek naar verdwenen nederzettingen. De vraag is namelijk in hoeverre men nog van de 
(dis)continuïteit van een nederzetting of regio kan spreken in de zin van ‘veerkracht’ of 
‘ineenstorting’ wanneer dit slechts op een lager schaalniveau beoordeeld kan worden. Met andere 
woorden: is de nederzetting het juiste schaalniveau om deze thematiek te bestuderen? 
  Tenslotte wordt in de casestudy aangetoond dat er voorafgaand aan de transitie sprake was 
van een ‘dubbel evenwicht’. Enerzijds een sociaaleconomische evenwicht tussen dominante 
scheepvaart en ondergeschikte, kleinschalige, veeteelt ten behoeve van de zelfvoorziening. 
Anderzijds een sociaalecologisch evenwicht tussen een collectief beheer en de kenmerken van het 
landschap. De veeteeltvorm was daarbij de verbindende factor tussen deze twee evenwichten. 
Doordat in het ene evenwicht een wijziging optrad (neergang in de scheepvaart), werd via de 
schaalvergroting in de veeteelt ook een verandering in het andere evenwicht veroorzaakt (het 
verlaten van het collectieve beheer). Dit model blijkt een geschikte benadering te vormen voor een 
evenwichtige analyse van de geschiedenis van landschappen en regio’s. Dit model doet namelijk 
zowel recht aan de wijze waarop de samenleving via een sociaaleconomische evenwicht verbonden 
is met de buitenwereld, als via het sociaalecologisch evenwicht tussen die gemeenschap met haar 
directe en concrete omgeving. Hoewel de concrete invulling van dit ‘dubbel evenwicht’ per gebied 
zal verschillen.   
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DEEL I - VERDWENEN NEDERZETTINGEN 
 
Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 
Op het moment van schrijven van deze scriptie voltrekt zich een financiële en sociaal-economische 
crisis. Hoewel deze structurele ontwikkeling mondiale kenmerken heeft, pakt zij in verschillende 
regio’s anders uit en verschilt per regio ook de ernst van de ontwikkelingen. Op die plekken waar de 
crisis grote impact heeft, gaat zij gepaard met faillissementen, werkloosheid en begrotingstekorten 
voor overheden. Dit leidt vervolgens tot een daling in de omzetten en winsten en heeft uiteindelijk 
een negatief effect op de welvaart. Deze gebeurtenissen vormden een belangrijke aanleiding voor dit 
onderzoek. Ook Nederland ontkomt immers niet aan deze gevolgen en de noodzaak om zich aan de 
veranderende economische realiteit aan te passen. Hoewel men wedijvert over de aard, precieze 
oorzaak en de aanpak van de crisis, lijkt men het unaniem eens over de noodzaak tot handelen. 
  In Nederland gaat de recente economische crisis bovendien gepaard met een andere 
ontwikkeling die moeilijk te rijmen is met het lang dominante denken in economische- en 
demografische groei, namelijk een bevolkingskrimp.2 Dit houdt in dat sinds enige tijd een stagnatie of 
krimp van de (beroeps)bevolking optreedt. Behalve de sociaal-economische gevolgen die dit proces 
met zich meebrengt, resulteren de ontwikkelingen ook in een ruimtelijke effect. Zo gaat 
bevolkingskrimp in de ene regio vaak gepaard met een toename van de bevolking in andere regio’s. 
Het inwonertal van de Randstad neemt enerzijds toe, terwijl in de zuidelijke en oostelijke provincies 
van ons land krimpregio’s ontstaan. Deze regio’s worden gekenmerkt door teruglopende 
bevolkingsaantallen, vergrijzing van de achtergebleven inwoners en een dalend niveau en aanbod 
van voorzieningen door het sluiten van onder andere scholen, banken, winkels. Dit alles leidt 
bovendien tot een toenemende leegstand.3 Hoewel er onderzoek naar deze regio’s wordt gedaan, 
blijken in het maatschappelijke debat over deze kwestie en de voorgestelde oplossingen, objectieve 
feiten en subjectieve perspectieven en sentimenten in elkaar over te lopen.4 
  De zorg om het behoud van de leefomgevingskwaliteit in het algemeen, en de 
instandhouding van het (landschappelijk) erfgoed in het bijzonder, wordt ten tijde van financiële 
krapte inmiddels steeds breder erkend en ervaren. Het credo uit het Belvedère-tijdperk luidde: 
‘behoud door ontwikkeling’. Hiermee werd ruim tien jaar (1999-2009) cultureel erfgoed nieuw leven 
ingeblazen, door de rol van cultuurhistorie bij de ruimtelijke herinrichting te versterken.  
Tegenwoordig kan dit vaak niet meer als wondermiddel worden ingezet. Redenen hiervoor zijn onder 
andere te optimistische verdienmodellen, vraaguitval, teruglopende subsidies en te weinig 
investeerders.5 
  De economische crisis waar we ons nu in bevinden is natuurlijk historisch gezien geen 
unicum. In dat opzicht bevinden we ons niet in een uitzonderlijke situatie. Op sommige vlakken 
zullen zelfs universele en tijdloze mechanismes werkzaam zijn, zoals de gevolgen van bevolkingsgroei 
of -krimp. De geschiedenis herhaalt zich aan de andere kant nooit en elke crisis heeft haar eigen 
kenmerken.6 In dat geval kunnen de verschillen groot zijn, omdat ze aan een lokale en historische 
context gebonden zijn. Ondanks deze nuances kan het juist erg relevant zijn om de geschiedenis als 
spiegel te gebruiken om te reflecteren op de oorzaken en processen die achter een (economische) 
crisis schuilgaan en haar karakter bepaalden. Dit soort inzichten kunnen een waardevolle bijdrage 
leveren aan het maatschappelijk debat. Hierdoor wordt men in staat gesteld de gebeurtenissen in 

2 Hospers en Reverda, 2012, 13. 
3 Oevering, 2010, 58. Zie ook: Hospers en Reverda, 2012, 87. 
4 VPRO Tegenlicht, aflevering: ‘Krimpen aan de Maas’, uitgezonden op 29 november 2010.   
5 Janssen, 2012, 20. Tevens geconstateerd door de schrijver van deze scriptie tijdens zijn stage bij de Provinciale Adviescommissie 
Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland. 
6 Van Zanden, 2004, 11. 
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perspectief te plaatsen en aan de waan van de dag te ontsnappen. Dit zou op zijn minst opgaan voor 
een reflectie op de vraag hoe men in het verleden met crisissen omging en in welke mate dit 
succesvol was. 
  De auteurs van het recent verschenen boek: Krimp, het nieuwe denken, wijzen er bovendien 
op dat de termen ‘groei’ en ‘creatie’ tot voor kort als onbetwistbaar axioma, maar ook als 
doelstelling golden.7 Behalve dat het in de huidige maatschappij moeilijk is om niet in termen van 
groei te denken, vinden we het vaak ook iets ongemakkelijks hebben. De auteurs stellen zelfs dat de 
afwezigheid van groei ‘…als probleem, gemis en achteruitgang…’ ervaren wordt.8 Hoewel erkend 
wordt dat dit denken sterk aan herziening toe is, is het in bepaalde sectoren van de maatschappij nog 
steeds dominant.9  
  Gelijktijdig kan het thema ‘achteruitgang’ rekenen op een grote populaire en 
wetenschappelijke belangstelling. Een tendens die onder andere tot uitdrukking komt in het succes 
van boeken als Ondergang van Jared Diamond en het feit dat cursussen met thema’s als ‘ondergang’ 
en ‘honger’ in het curriculum van de opleiding geschiedenis aan de Universiteit Utrecht worden 
opgenomen.10 
  Behalve de huidige aandacht voor het onderwerp kent het thema ‘achteruitgang’ of 
‘neergang’ ook een lange traditie in de wetenschappelijke literatuur, met name in de 
geschiedwetenschap. Historici zijn geneigd om de geschiedenis onder te verdelen in perioden van 
voor- en tegenspoed. Een historicus bevindt zich in dergelijke discussies echter al snel op glad ijs. Het 
is immers zijn taak de geschiedenis zo waardevrij mogelijk te onderzoeken en zo objectief mogelijk te 
reconstrueren. Gezien de dominantie en vanzelfsprekendheid van het groeidenken in de huidige 
samenleving in het Westen, is de zorg over deze objectiviteit van de geschiedbeschouwing belangrijk 
om te noemen.11 De historicus dient zich bewust te zijn van de tijdgebondenheid van zijn eigen 
denken. 
  Wel kan het onderscheiden van fasen van neergang en groei een zinnige exercitie zijn, omdat 
het de onderzoeker helpt bij het optekenen van een historisch verhaal. Hoewel de bestempeling van 
bijvoorbeeld de zeventiende eeuw als de ‘Gouden Eeuw’ van de Nederlandse geschiedenis een 
hyperbool is, zou het moeilijk zijn om deze periode te beschrijven zonder de nadruk te leggen op de 
economische groei en welvaart in die tijd. Het gevolg hiervan is evenwel dat de periode die daar op 
volgt –en in deze scriptie centraal staat- bijna vanzelfsprekend als minder wordt weggezet. Het is dus 
niet onproblematisch om verschillende perioden evenwichtig te beschrijven wanneer men deze 
begrippenparen hanteert. 
  Samenlevingen zijn in hun gehele ontwikkeling bovendien verre van immuun voor fasen van 
groei en neergang. Beide concepten zijn dus onlosmakelijk met de langetermijngeschiedenis van 
samenlevingen verbonden. Bekende voorbeelden van studies waarin deze thematiek uiteen wordt 
gezet zijn de overzichtswerken van A. J. Toynbee, de studie van E. Gibbon naar de opkomst en val van 
het Romeinse Rijk en het werk van O. Spengler.12 Toch lijken veel historici een voorkeur te hebben 
voor perioden van vooruitgang ten opzichte van perioden van relatieve ‘stilstand’ of achteruitgang.13 
Studies die de schaduwzijde van de geschiedenis expliciet als onderwerp hebben, gaan in 
cultuurhistorisch opzicht, vaak over dramatische gebeurtenissen zoals de Holocaust en de slavernij.14 
  Wat voor de geschiedenis in het algemeen geldt, gaat ook op voor de 
langetermijnontwikkeling van het landschap. Vaak wordt binnen de historische geografie gedacht in 
begrippentegenstellingen: groei, expansie (ontginningen) en bouw versus krimp, het opgeven van 

7 In feite zou je kunnen stellen dat het hier om een existentiële kwestie gaat. Deze scriptie is echter niet de geschikte plaats om hier dieper 
op in te gaan. Hospers en Reverda, 2012, 33. 
8 Ibidem, 37. 
9 Idem. 
10 ‘Ondergang’, Universiteit Utrecht, Prof. dr. E.H.P. Frankema, collegejaar 2012-2013. 
11 Hospers en Reverda, 2012, 37. 
12 Respectievelijk: A study of history (1962), The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1788), Der Untergang des 
Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1920). 
13 Ronnes, ‘The quiet authors of an early modern palatial landscape: Transformation without reconstruction at King William’s Het Loo’, 
Landscape Biographies, (Nog niet gepubliceerd). 
14 Van der Laarse, 2012. 
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land (abandonneren) en sloop.15 De geschiedenis van dorpen en steden vormt hierop geen 
uitzondering. Historici identificeren in stadsbeschrijvingen vaak perioden van succes en economische 
groei. De eerste worden gekenmerkt door stadsuitbreidingen en omvangrijke bouwactiviteiten onder 
druk van een toenemende bevolking en mogelijk gemaakt door economische voorspoed. De 
perioden van bevolkingskrimp en economische neergang gingen gepaard met verval, verpaupering 
en uiteindelijk sloop.16  
  Regelmatig zijn er studies geschreven die expliciet gaan over economische neergang en de 
invloed daarvan op het landschap. Een recent voorbeeld is een artikel over de neerwaartse spiraal 
waarin het dorp Waddinxveen terecht kwam als gevolg van ongeremde turfwinning.17 Een ander 
belangrijk voorbeeld is een wat oudere studie van de Engelse historica Joan Thirsk.18 Hoewel dit geen 
landschappelijke studie in strikte zin betreft, heeft haar studie wel degelijk relevantie voor dit 
onderzoek. Zij betoogt dat juist in een periode van economische neergang de landbouw overschakelt 
naar andere gewassen of producten met een hogere marktwaarde, als alternatief voor 
graanverbouw of andere vormen van ‘normaal landgebruik’.19 Het betreft weliswaar een studie over 
de landbouwgeschiedenis in enge zin, maar de golfbewegingen die zij beschrijft, hadden belangrijke 
consequenties voor het Europese landschap. De relevantie van deze zienswijze voor dit onderzoek zit 
niet per se in een concrete bijdrage aan een verklaring voor de ontwikkelingen in de casestudy, maar 
meer in het achterliggende idee van de benadering. Thirsk betoogt in haar boek dat perioden van 
economische neergang net zo cruciaal zijn als perioden van economische groei voor het begrip van 
landbouwkundige- en landschappelijke ontwikkelingen.  
  In veel van zijn recente lezingen betoogt  J. Renes in een vergelijkbare gedachtegang. Hij stelt 
dat een groot deel van wat wij nu als cultureel erfgoed zien, voorheen in economisch opzicht tot zeer 
dynamische (kern)gebieden behoorde. Deze gebieden zijn dan ook pas op een later moment 
onderdeel geworden van een statische periferie waar maar weinig veranderde.20 Dit betekent onder 
andere dat er in ruimtelijke zin een grote afwisseling is geweest in de opkomst en ondergang van 
economische kerngebieden. Deze veranderingen zijn belangrijk voor inzichten in de 
landschapsgeschiedenis. Dit betekent tevens dat ‘neergang’ onlosmakelijk verbonden is met de 
geschiedenis van onze leefomgeving en dat de geschiedenis van wat we tegenwoordig ‘erfgoed’ 
noemen daarop geen uitzondering is.21  
  Los van deze erfgoedkwestie is het vanuit sociaal-economisch perspectief goed mogelijk om 
de geschiedenis onder te verdelen in perioden van groei en neergang: een observatie die op zichzelf 
nog geen waardeoordeel met zich meebrengt. Zowel perioden van stijging als neergang van de 
economie bieden namelijk uiteenlopende redenen om het als een goede of een slechte periode te 
waarderen en beide kunnen legitiem zijn. Zo is krimp van de economie niet per definitie voor alle 
economische sectoren en inwoners van een gebied een verslechtering. Krimp leidt niet per definitie 
tot stagnatie, maar biedt evenwel de kaders, beperkingen maar ook de kansen, waar binnen de 
samenleving zich kon ontwikkelen.22 
  Op basis van deze gedachte is binnen het vakgebied van de sociaal-economische 
geschiedenis al geruime tijd aandacht voor de perioden van economische groei en neergang. Vooral 
in overzichtswerken worden de perioden van neergang met die van groei gecontrasteerd. Deze 
afwisseling komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de studie van J. de Vries en A. M. van der 
Woude naar de economische ontwikkelingen in de Republiek en het overzichtswerk over de 
Nederlandse landbouwgeschiedenis van J. Bieleman.23 Hoewel perioden van neergang in dit soort 
studies dus wel besproken en geanalyseerd worden, hebben zij de perioden van neergang niet 

15 Groei’ en ‘krimp’ zijn net als ‘rijk’ en ‘arm’ relatief. Niet alleen ten opzichte van elkaar maar ook afhankelijk van de historische context. 
16 Deneweth, 2007 en van der Wiel, 2001. 
17 Teters, 2012. 
18 Thirsk, 1997. 
19 Idem. 
20 Een voorbeeld hiervan zijn de ‘oats-houses’: de overblijfselen van de hop-industrie in Kent, Engeland. 
21 Van Veldhoven, 2011. 
22 de Vries en van der Woude, 2005, 44. 
23 de Vries en van der Woude, 2005 en Bieleman, 2008, 27. 
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expliciet als onderwerp. Sinds kort is dit veranderd en worden juist de perioden van ‘neergang’ tot 
specifiek onderzoeksobject beschouwd. Een start is onder andere ingezet door P. Brusse en W. 
Mijnhardt met hun studie naar de-urbanisatie in Zeeland in de achttiende eeuw, waarbij dit proces 
zowel vanuit cultureel als sociaal-economisch oogpunt wordt beschouwd.24  
  Er kan verder objectief worden vastgesteld dat perioden van economische neergang of crisis 
op de ene samenlevingsvorm meer invloed heeft gehad dan op andere. Sommige 
samenlevingsvormen zijn immers verdwenen terwijl anderen het relatief lang hebben volgehouden 
of tot op heden zijn blijven bestaan. Ondanks deze generieke constatering dienen crisissen scherper 
gedefinieerd te worden. Hoewel de effecten van een crisis enorm kunnen zijn, wil dat niet per 
definitie betekenen dat het de inwoners van deze gebieden slechter is vergaan.25 Een cruciale vraag 
is dan ook: voor wie waren de ontwikkelingen precies negatief?26 Bovendien moeten deze 
gedefinieerde groepen gekoppeld zijn aan theoretische implicaties, voordat het debat in termen van 
groei of neergang zuiver gevoerd kan worden.27 Pas dan is een crisis op waarde te schatten.28 
   Binnen de historische geografie vormt het thema van de verdwenen nederzetting misschien 
wel een van de meest krachtige metaforen voor de idee van neergang. Deze zogenaamde Wüstungen 
vormen de fysieke uitkomst van een fascinerende wisselwerking tussen maatschappelijke en 
geografische processen. In het navolgende worden een aantal theorieën besproken die zich met 
verklaringen voor het verdwijnen van gehele samenlevingsvormen en individuele nederzettingen 
uiteengezet hebben. Dit thema zal als specifieke uitkomst van een neergaand proces in de rest van 
deze studie centraal staan. 
 
1.2 Stand van het onderzoek en theoretisch kader  
 
Inleiding 
Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom een nederzetting verdwijnt. In sommige gevallen gaat 
het om oorzaken die erg specifiek zijn en alleen afzonderlijke nederzettingen of regio’s raken. In 
andere situaties liggen bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen aan de oorsprong van het 
verdwijnen van gehele beschavingen. Doordat de oorzaken zo veelvoudig zijn, lopen ook de 
verklaringen voor het daadwerkelijk verdwijnen van diverse samenlevingsvormen erg uiteen. Dit 
heeft tot uiteenlopende onderzoekstradities geleid. De consequentie is dat een kort historiografisch 
overzicht per definitie een keuze uit één van de verschillende tradities zou betekenen. Voor deze 
scriptie is hier dan ook vanwege de beperkte omvang van af gezien. In plaats van een historiografisch 
overzicht van één verklaringstraditie (zoals daar zijn: onderzoek naar verdwenen dorpen, het 
ineenstorten van maatschappijen en veerkracht) is ervoor gekozen om een aantal gangbare 
theorieën met behulp van een casestudy met elkaar te contrasteren. 
  Los van talrijke cases zijn er namelijk pogingen ondernomen om universele verklaringen te 
geven voor de verschillende uitkomsten van ongewenste, negatieve of verstorende gebeurtenissen 
en ontwikkelingen. De vraag die daarbij centraal stond was vaak: wat was de sleutel tot succes of 
mislukking? Het universele karakter van deze verklaringen moet gezocht worden in de geldigheid van 
die verklaringen. Het liefst zo onafhankelijk mogelijk van het type samenleving, de geografische 
situatie en de historische periode. Daarbij is een onderscheid te maken aan de hand van twee 
hoofddimensies. Te weten: ontwikkelingen van de samenleving (onder andere op economisch, 
sociaal en demografisch gebied) en geografische ontwikkelingen,onder andere wat betreft fysische, 
sociale, en biologisch (dit laatste bijvoorbeeld in de vorm van epidemieën).  
  Alvorens de casestudy te introduceren zullen diverse van deze theorieën behandeld worden. 
De vraag daarbij is: welke wetenschappelijke tradities hebben zich uiteengezet met de effecten van 
neergang en crisis op het landschap en de samenleving? De theorieën die besproken zullen worden, 

24 Brusse en Mijnhardt, 2011. 
25 Gissel ed., 1981, 228. 
26 Ibidem, 206. 
27 Ibidem, 228. 
28 Ibidem, 241. 
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zijn die van Malthus, de ineenstorting van complexe maatschappijen, een studie naar de veerkracht 
en kwetsbaarheid van gemeenschappen, de ‘political ecology’, de ‘cumulative causation’ theorie en 
het concept van de-urbanisatie. 
 
De theorie van Malthus: de relatie tussen samenleving en voedselproductie 
Als pionier in het denken over de relatie tussen ontwikkelingen van samenlevingen en geografie kan 
Thomas Malthus (1766-1834) niet ontbreken. Hij formuleerde het model van de ‘Malthusiaanse val’ 
waarin hij stelde dat de capaciteit van een land om voedsel te produceren altijd achter zal blijven bij 
de groei van de bevolking. Als reactie hierop zou het evenwicht tussen beiden processen 
noodzakelijk worden hersteld door epidemieën, oorlogen en hongersnood, welke hij positive-checks 
noemde. Deze gebeurtenissen zouden er namelijk voor zorgen dat de voortschrijdende 
bevolkingsgroei door middel van sterfte tot een halt gebracht werd. Het is een uitgesproken 
voorbeeld van een theorie die uitgaat van de beperkingen en het gebrek aan 
aanpassingsmogelijkheden van zowel de maatschappij als de geografie (hier beschouwd als de 
capaciteit van het land om voedsel te produceren). Hoewel het geen positieve gebeurtenissen zijn, 
zijn ze in de ogen van Malthus onvermijdelijk en bovendien noodzakelijk voor het voortbestaan van 
samenlevingen. 
  De theorie van Malthus is als pionierswerk relevant maar wordt niet langer als plausibel 
verklaringsmodel gehanteerd. Een groot deel van deze theorie is vanuit historisch oogpunt namelijk 
onjuist gebleken. Zowel de maatschappij als de capaciteit van het land bleken veel flexibeler dan 
door Malthus werd aangenomen. Daarmee werd vooral het deterministische en universele karakter 
van de theorie ondermijnd. Zij heeft dan ook weinig zeggingskracht voor specifieke gevallen van 
verdwenen nederzettingen of samenlevingen. Eventueel kunnen zijn positive checks gezien worden 
als oorzaken voor het ineenstorten van bepaalde samenlevingen. Zo zag Malthus ze echter niet. Voor 
hem waren oorlogen, epidemieën en hongersnood namelijk geen autonome oorzaken voor het 
verdwijnen van maatschappijen, maar juist het gevolg van grotere ontwikkelingen en noodzakelijk 
voor het voortbestaan van samenlevingen.29 
 
Een pionierstudie naar verdwenen nederzettingen: het werk van Wilhelm Abel 
Wilhelm Abel (1904-1984) was een van de eersten die een verklaring zocht voor het verschijnsel van 
verdwenen dorpen. Daarbij lag zijn focus op nederzettingen in Duitsland die gedurende de 
Middeleeuwen waren verlaten. Het ging daarbij primair om samenlevingen die van oorsprong van de 
landbouw afhankelijk waren. In zijn werk benadrukte hij het belang van de pest voor een drastische 
demografische neergang.30 Hij zag hierin de voornaamste reden voor het verdwijnen van 
nederzettingen, omdat het zou hebben geleid tot een grootschalige terugval in de vraag naar 
agrarische producten en daarmee in de prijzen. De consequentie van deze prijsdaling zou volgens 
Abel zijn geweest dat de boeren niet langer in staat waren om van het land te leven. Hij hanteerde 
dus een duidelijk economisch model waarbij hij de dalende prijzen van agrarische producten als 
schakel zag voor het verdwijnen van nederzettingen.31 
  Het onderzoek van Abel is met name relevant als pionier studie naar het thema van 
verdwenen nederzettingen. In die zin vormde Abels onderzoek dan ook de inspiratie voor veel 
internationaal onderzoek naar dit onderwerp. Aan de andere kant zijn er ook duidelijke 
kanttekeningen bij zijn werk te plaatsen. Zijn werk was in de eerste plaats erg theoretisch en 
modelmatig.32 In latere studies is gebleken dat zijn hypothesen geen empirische toetsing 
doorstonden.33 De veranderingen in nederzettingen traden bovendien eerder op en gingen langer 
door dan de periode van sterke demografische teruggang veroorzaakt door de pest. Ook moeten de 
oorzaken niet gezocht worden in economische verklaringen, maar binnen de termen van de sociale 

29 Ontleend aan: Carr, 2003, 81-82. Zie voor een verder toepassing ook: de Vries en van der Woude, 2005, 43 en 790-791. 
30 Demade, 2007, 178. 
31 Idem. 
32 Ibidem, 217. 
33 Ibidem, 218. 
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geografie.34 Het verdwijnen van nederzettingen bleek namelijk niet alleen het gevolg van 
economische of demografische neergang, maar kon ook het effect zijn van een langetermijn tendens 
naar een concentratie van nederzettingen, die althans in sommige gebieden in Duitsland vooral 
optrad in perioden van economische voorspoed.35 Daarnaast is uit later onderzoek gebleken dat de 
pest niet zozeer de daling van de prijzen tot gevolg had, maar dat de ziekte eerder een sterke 
teruggang in het aantal producenten van agrarische producten had veroorzaakt en daardoor tot een 
vermindering van de gehele productie had geleid.36 Tenslotte is Abels werk niet echt als een 
universele verklaring te beschouwen: het heeft slechts betrekking op samenlevingen die afhankelijk 
waren van de landbouw. 
 
Scandinavisch onderzoek naar het verdwijnen van nederzettingen 
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is een grootschalig onderzoeksproject uitgevoerd naar 
verdwenen nederzettingen in Scandinavië. Dit onderzoek is een van de vele internationale studies 
naar verdwenen nederzettingen, die beschouwd kunnen worden als de nakomelingen van de studie 
van Abel. Aangezien dit een omvangrijke studie is, die bovendien betrekking heeft op een aantal 
landen, beperken we ons hier tot dit project.37 Aan dit onderzoek deden deskundigen uit alle 
Scandinavische landen en met diverse achtergronden mee. Het doel van het project was om, 
ondanks de verschillen tussen de vele casestudies, een gezamenlijk concept te formuleren dat als 
basis kon dienen voor een systematische vergelijking.38 Men was op zoek naar een universele 
verklaring voor het verdwijnen van nederzettingen. De beoogde meerwaarde was het bieden van 
een synthese van de verschillende onderzoekstradities en het beschikbare bronnenmateriaal. De 
onderzoekers erkenden echter op voorhand dat dit erg moeilijk zou zijn en waren vooral op zoek 
naar wat wel en niet vergeleken kon worden.39 
  Bij aanvang van het onderzoek hield men rekening met drie hoofdverklaringen. Ten eerste 
dacht men aan structurele veranderingen die betrekking hadden op handel en de expansie van een 
markteconomie. Zo zouden veranderingen in de landbouw, het opkomen en verdwijnen van markten 
of het verleggen van handelsnetwerken bepaalde gebieden een minder gunstige positie kunnen 
geven, terwijl anderen juist voordeel hadden van de nieuwe situatie.40 Bij een tweede verklaring 
werd de oorzaak gelegd in een plotselinge demografische achteruitgang, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld oorlog of epidemieën. Tot slot hield men er rekening mee dat veranderende fysisch-
geografische omstandigheden in de gebieden van de nederzettingen een doorslaggevende rol 
gespeeld konden hebben. Te denken valt aan veranderingen van de bodemgesteldheid en van 
klimaataspecten, zoals wijzigingen in de hoeveelheid neerslag en de gemiddelde temperaturen.41 
  De onderzoekers zijn over het algemeen optimistisch over de overlevingskansen van 
samenlevingen. Er wordt benadrukt dat gemeenschappen over het algemeen vrij goed in staat 
bleken om over verstoringen heen te komen. Het waren voornamelijk die gebieden die vanuit 
geografisch opzicht het minst geschikt waren voor landbouw.42 Om een verklaring te kunnen geven 
van de uitkomst van specifieke ontwikkelingen, is het dan ook van belang om een goed begrip te 
hebben van de organisatie van die gemeenschap. Voor hun analyse gebruikten de onderzoekers 
daarvoor een uitgebreide lijst met factoren. Van dit kader wordt erkend dat het niet waterdicht is, 
maar vooral bedoeld om de verschillende casestudies op eenduidige wijze te kunnen analyseren. 
Factoren die zij daarbij onderscheiden, staan ter illustratie gesystematiseerd (fig. 1.1). Per individueel 
geval van verlating moet worden afgewogen welke factoren van doorslaggevende invloed op de 
uitkomsten waren: ze hebben namelijk vrijwel nooit allemaal tegelijk invloed. Ook benadrukken de 

34 Ibidem, 226. 
35 Ibidem, 219. 
36 Ibidem, 222. 
37 Er zijn veel voorbeeldstudies in onder andere Engeland en Duitsland die ook als nazaten van Abels werk gezien kunnen worden. 
38 Gissel ed., 1981, 13, 18 en 28. 
39 Ibidem, 28. 
40 Ibidem, 239. 
41 Ibidem, 55. 
42 Ibidem, 105. 

6 
 

                                                           



onderzoekers dat deze factoren niet de primaire oorzaak zijn voor de degradatie, maar dat zij het 
proces van degradatie positief of negatief kunnen beïnvloeden.43 Het gaat altijd om de reacties van 
dorpsbewoners op hun percepties. Bovendien worden de mogelijkheden om op een crisis te 
reageren grotendeels door de kenmerken van die gemeenschap beïnvloed.44 
  De doelstelling van het project werd uiteindelijk slechts gedeeltelijk behaald. Het bleek niet 
altijd mogelijk om universele verklaringen voor het verdwijnen van nederzettingen te vinden. 
Relevante factoren hadden op verschillende locaties bovendien vaak tegenovergestelde effecten.45 
Desondanks was er sprake van processen die meer algemeen voorkwamen dan andere, zoals een 
daling van de pachtprijzen, voorafgaand aan het verdwijnen van een dorp of individuele boerderij.46 
Toch kan ook hieraan geen al te grote waarde gehecht worden, omdat bleek dat dit zeker ook andere 
oorzaken kon hebben, zoals het omschakelen naar andere gewassencycli of veranderingen in 
belastingen of hun administratie.47 Aan de andere kant geven dalingen van pachtprijzen wel degelijk 
een goed inzicht over de toestand van de agrarische economie.48 
  Een belangrijke conclusie, die wel enige universele waarde lijkt te hebben, is het feit dat het 
verdwijnen van nederzettingen in geografisch opzicht niet te geïsoleerd bestudeerd moet worden. 
Het blijkt namelijk dat krimp op de ene locatie, vaak gepaard ging met groei ergens anders.49 
Vandaar dat in de titel van het boek behalve de term ‘desertion’ ook de term ‘land-colonization’ 
voorkomt. De uiteindelijke conclusie van het project was dat er erg grote verschillen tussen de 
landen en regio’s, of zelfs binnen regio’s bestaan. Dit bemoeilijkt een universele verklaring voor de 
mechanismen achter het verdwijnen van nederzettingen.50 Wel suggereert deze studie, net als in 
vergelijkbaar onderzoek geconcludeerd werd, dat marginale gronden als eerste werden verlaten in 
tijden van crisis.51 Dit lijkt echter geen wetmatigheid. Zo blijkt uit Duits onderzoek dat zowel oude als 
nieuwe nederzettingen gevoelig waren voor verdwijning en dat dit dus niet te maken heeft met 
fysisch geografische kenmerken van het gebied zoals de vruchtbaarheid van de bodem.52 
 
Figuur 1.1 – Factoren die volgens het Scandinavische onderzoek onderscheiden moeten worden. 
Bevolking Geografie Politiek en economie Juridisch 
De omvang van de bevolking. De geschiktheid van de bodem voor 

verschillende type landbouw.   
De vorm van de belasting  
(In geld of in natura). 

De wet- en regelgeving met 
betrekking tot landaankoop. 

De beschikbaarheid van land dat 
voor landbouw geschikt was. De belastingdruk. 

De samenstelling van de bevolking:  
- Beroepen. 
- Huishoudstructuur. 

Klimatologische ontwikkelingen.  
 

Markteconomische arrangementen. De wet- en regelgeving met 
betrekking tot vererving van land. 

Weersomstandigheden.  

Migratietendensen. Systemen van landgebruik.  De bezitsverhoudingen. 

Geïnstitutionaliseerde 
machtsfactoren. 

Bron: Gissel ed., 1981, 57. 
 
Het ineenstorten van complexe samenlevingen: de theorieën/ideeën van Joseph Tainter 
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw bestudeerde Joseph Tainter het ineenstorten van 
samenlevingen.53 Hij deed dit niet op het schaalniveau van individuele nederzettingen, maar keek 
naar samenlevingen als geheel. Zijn boek The collapse of complex societies is om vier redenen van 

43 Ibidem, 57. 
44 Ibidem, 60. 
45 Ibidem, 230. 
46 Ibidem, 166. 
47 Ibidem, 166-167. 
48 Baars, 1973, 112. 
49 Gissel ed., 1981, 230. 
50 Idem. 
51 Ibidem, 105. Zie ook: Hoskins, 2013, 110. 
52 Demade, 2007, 220. 
53 Tainter, 1988. 
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belang voor deze thesis. De eerste reden is zijn definitie van een complexe samenleving. Volgens 
Tainter heeft zij drie belangrijke kenmerken. In de eerste plaats heeft dit type maatschappij een 
bepaalde minimale omvang, het gaat de auteur duidelijk om grote samenlevingsvormen als staten en 
rijken.54 Een tweede kenmerk van dit type maatschappij is het hoge aantal duidelijk te onderscheiden 
organisatievormen waaruit deze samenlevingen zijn opgebouwd. Te denken valt aan de diverse 
staatrechtelijke en administratieve instituties. Een derde kenmerk komt uit de tweede voort: 
namelijk dat in complexe maatschappijen een hoge mate van specialisatie en ongelijkheid bestaat.55 
  Waardevol voor dit onderzoek is ten tweede het feit dat Tainter een uitgebreide 
verhandeling geeft van wat hij `collapse’ noemt. Hij doelt daarmee op het in korte tijd drastisch 
terugvallen van de eerder gedefinieerde complexiteit van de samenleving, naar veel simpelere, 
kleinere en minder gespecialiseerde organisatievormen. De complexiteit en heterogeniteit van een 
samenleving nemen bij een ineenstorting dus af.56 Als gevolg hiervan zakt het minimum dat deze 
gemeenschappen, zowel qua veiligheid als wat welvaart betreft, aan hun onderdanen kunnen 
bieden.57 Om aan de definitie van ineenstorting te voldoen, moet volgens Tainter bovendien sprake 
zijn van ingrijpende en merkbare veranderingen.58 Het is echter niet helemaal helder wat hij hiermee 
precies bedoelt. 
  Ten derde is Tainters werk relevant om zijn systematische overzicht van de verschillende 
verklaringen die tot dan toe voor het ineenstorten van maatschappijen gegeven waren. Die 
verklaringen lopen uiteen van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, menselijke eigenschappen 
als egoïsme en hebzucht, mythische verklaringen, natuurrampen, uitbuiting van onderdanen door 
heersers, oorlogen en oorzaken als epidemieën etc.59 Tainter geeft echter twee belangrijke 
argumenten waarom deze oorzaken niet als volwaardige verklaringen voor het ineenstorten van 
maatschappijen gezien mogen worden.  
  Dit is volgens Tainter enerzijds, omdat een aantal van deze factoren te beschouwen is als 
zijnde eigen aan de samenlevingen die bij een ineenstorting juist ten onder gaan. Zo zijn uitbuituiting, 
hebzucht en egoïsme allemaal onderdelen van een complexe samenleving, ook wanneer er geen 
sprake is van ineenstorting.60 Zij kunnen dus niet als exclusieve verklaring voor de ineenstorting zelf 
dienen. Ook verwijzingen naar mismanagement of miscalculatie verklaren weinig. Dit laat alleen zien 
dat de problemen de aanpassingscapaciteit en het herstellend vermogen van de gemeenschap 
blijkbaar overstegen.61 De bestaande verklaringen zijn in de ogen van Tainter ontoereikend. Alleen 
vaststellen dat een maatschappij niet in staat was accuraat te handelen, is dus niet afdoende.62 
  Tainters tweede bezwaar tegen de bestaande verklaringen is veruit het meest relevant voor 
deze scriptie. Tainter stelt dat het wijzen op een afzonderlijke gebeurtenis of ontwikkeling als 
oorzaak voor het ineenstorten van een maatschappij, in feite niets verklaart. Deze individuele 
factoren spelen vanzelfsprekend wel een belangrijke rol, maar moeten voor een afdoende verklaring 
gecombineerd worden met de specifieke kenmerken van een maatschappij. Alleen een van deze 
componenten noemen als oorzaak, is wat Tainter een ‘incomplete causale kettingen’ noemt.63 
Gelijksoortige gebeurtenissen of ontwikkelingen kunnen namelijk op verschillende samenlevingen 
zeer uiteenlopende effecten hebben. De uitkomst hangt sterk af van de kenmerken van een 
maatschappij. Men dient zich dus af te vragen waarom een betreffende maatschappij wel of niet in 

54 Staten en nederzettingen kunnen ook samenvallen. Te denken valt aan de stadsstaten in het klassieke Griekenland en de Renaissance 
steden in Noord-Italië. 
55 Tainter, 1988, 23. 
56 Ibidem, 38. 
57 Idem. 
58 Ibidem, 31 en 38. 
59 Ibidem, 42, 72 en verder. 
60 Ibidem, 72. 
61 Ibidem, 53. 
62 Ibidem, 43, 50, 60. 
63 Ibidem, 53. 
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staat was om adequaat te reageren.64 De kenmerken van de samenleving zijn volgens Tainter dus de 
sleutel voor een valide verklaring.65 
  Tainter biedt tenslotte zelf ook een universele verklaring waarom complexe 
gemeenschappen instorten. Zijn argumentatie komt in feite neer op een economisch model, waarin 
gesteld wordt dat het complexe maatschappijen op de lange termijn steeds meer moeite en energie 
kost om te investeren in deze complexiteit, zodat de baten uiteindelijk niet meer tegen de kosten 
opwegen.66 Hierdoor nemen de voordelen van complexiteit af, terwijl de nadelen toenemen.67 Ook 
schenkt hij daarbij aandacht aan een bepaalde mate van verstarring: de maatschappij verliest haar 
flexibiliteit om adequaat te reageren op nieuwe omstandigheden. Zo zouden machthebbers niet of te 
laat in staat zijn om veranderingen vorm te geven of hebben daar geen belang bij.68 Het gevolg is 
volgens Tainter dat ineenstorting op termijn als een aantrekkelijk alternatief gezien wordt van 
complexiteit.69 
  Het argument dat de kenmerken van een samenleving de sleutel vormen voor de verklaring 
voor het wel of niet instorten van een samenleving, werd ook al bij het Scandinavische onderzoek 
geformuleerd. Een beperking van Tainters werk is echter dat hij deze kenmerken verder vrijwel niet 
specificeert. Dit leidt er toe dat zijn theorie slecht op concrete samenlevingen toegespitst kan 
worden en dat het dus ongeschikt is voor onderzoek naar specifieke historische gevallen. Ook blijven 
de exacte relaties tussen de interne en externe factoren bij Tainter nogal vaag. Hoewel het tenslotte 
mogelijk is dat zijn eigen verklarende model op onderdelen juist is, heeft het voor de rest van deze 
scriptie slechts een beperkte relevantie. Daarvoor heeft het teveel betrekking op grootschalige 
staten of rijken en is het niet toepasbaar op het niveau van individuele nederzettingen. 
 
Het recept voor veerkracht op lokaal niveau: het theoretisch raamwerk van Curtis 
Tainters studie heeft dus een beperkte zeggenschap voor verklaringen over veerkracht op lokaal 
niveau. Desondanks vormde deze studie een inspiratiebron voor recent onderzoek naar de 
veerkracht van lokale rurale gemeenschappen in de pre-industriële periode. In 2012 verdedigde 
Daniël Curtis aan de Universiteit Utrecht zijn proefschrift over dit onderwerp. De volledige titel van 
zijn werk luidt: Pre-Industrial societies and strategies for the exploitation of resources, A theoretical 
framework for understanding why some settlements are resilient and some settlements are 
vulnerable to crisis. Curtis ontwikkelde zijn eigen theoretische raamwerk dat op lokaal niveau 
empirisch getoetst kon worden en gaf daarmee handen en voeten aan de kenmerken van de 
samenleving die bij veerkracht een rol speelden. Curtis beoogt daarmee tot een universeel 
verklarend raamwerk te komen. 
  Een belangrijk uitgangspunt voor Curtis is de mate waarin een samenleving voldoende 
veerkrachtig was, te verklaren valt vanuit de wijze waarop die gemeenschappen waren 
georganiseerd. Zo zullen individuen binnen een samenleving initiatieven ontplooien en op een 
bepaalde manier op situaties reageren. De mate van vrijheid die deze individuen hebben en hoe zij 
precies handelen, is afhankelijk van de kaders die door de gemeenschap zijn geschapen. Deze 
aanname vormt het fundament waarop Curtis zijn verdere verklarende kader bouwt. Hij 
onderscheidt daarbij vier typen samenlevingen aan de hand van twee begrippenparen: dynamisch 
versus statisch en egalitair versus gepolariseerd. Aan zijn casestudies kent hij op beide assen een 
waarde toe die de mate van gelijkheid en dynamiek moeten weergeven.  
  Om tot deze waarde te komen focus hij op vier aspecten van die samenlevingen: 
marktarrangementen, de exploitatiewijze van productiemiddelen, machtsrelaties en 
bezitsverhoudingen.70 Deze vier aspecten kunnen afzonderlijk elk in meer of mindere mate 
gepolariseerd en dynamisch zijn. Op basis van de samenlevingtypen doet hij een voorspelling over de 

64 Ibidem, 50. 
65 Ibidem, 53. 
66 Ibidem, 192. 
67 Tainter introduceert vanaf pagina 87 economische modellen en ontwikkeld vanaf het vierde hoofdstuk zijn eigen ideeën. 
68 Ibidem, 57. 
69 Ibidem, 121. 
70 Curtis, 2012, 79. 
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strategieën voor het beheren van natuurlijke hulpbronnen en de gevolgen die dit heeft op de 
kwetsbaarheid van die samenlevingen.71 Vervolgens toetst hij de voorspellende waarde van dit 
raamwerk aan de hand van een aantal internationale casussen.72 De factoren die Curtis voorafgaand 
aan de bestudering van zijn casestudies omschrijft, kunnen op diverse wijzen zijn georganiseerd.  
  De mate van gelijkheid en de dynamiek zijn ook kenmerken van de wijze waarop goederen-
markten georganiseerd zijn. Zij kunnen enerzijds worden gedomineerd door monopolies of door 
vrije, gelijke en informele toegang voor een grote groep mensen. De mate van dynamiek bepaalt in 
hoeverre deze markten kunnen ontstaan en weer verdwijnen.73 Evengoed kan de exploitatiewijze 
van land een bepaalde mate van gelijkheid en stabiliteit hebben. In dit verband is het met name 
relevant te weten in hoeverre individuen zeggenschap hadden over hun eigen surplus en of grote 
groepen van de samenleving van een economische groei konden profiteren, of dat zij via allerlei 
extra-economische regelingen hiervan een groot deel moesten afstaan aan personen hoger in de 
hiërarchie. De dynamiek is daarbij bepalend in hoeverre een bepaalde exploitatiewijze wel of niet 
hardnekkig is. Beide aspecten vormen belangrijke structuren waarbinnen de personen van een 
samenleving kunnen opereren.74 
  Bovendien blijkt uit Curtis’ studie dat de wijze van organisatie bij kan dragen aan de 
veerkracht van een gemeenschap, maar in andere situaties ook negatief uit kan pakken. Zo 
benadrukt hij dat een gelijke verdeling van bezit in principe bijdraagt aan een grotere veerkracht van 
de samenleving als geheel, maar dat een te grote versnippering er ook toe kan leiden dat niemand 
tijdens een crisis in zijn bestaan kan voorzien, waardoor de samenleving juist extra kwetsbaar 
wordt.75 Dit kan grote gevolgen hebben, zeker wanneer er sprake is van ‘vastgeroeste’ 
verhoudingen.76 Meer in het algemeen zegt de aanwezigheid van gemeenschappelijke landen, 
grootgrondbezit of kleinschalig keuterbezit dus iets over de wijze waarop de gemeenschap 
georganiseerd is en beïnvloedt zij daarmee de wijze waarop en de mate waarin een gemeenschap 
een crisis het hoofd kan bieden.77 
  Een zelfde soort dubbelzinnigheid geldt volgens Curtis voor de mate van vrijheid binnen een 
samenleving. Hieronder worden de juridische en economische vrijheden van personen verstaan. 
Vrijheid stelt mensen namelijk in staat te anticiperen op veranderingen, maar kan ook leiden tot 
migratie die bij grote omvang de samenleving kan ondermijnen. De tegenhanger van vrijheid, welke 
Curtis vat onder het begrip dwang, kan een groot deel van de bevolking kwetsbaar maken vanwege 
uitbuiting. Daarentegen kan het ook mensen dwingen tot het doen van noodzakelijke aanpassingen 
waar zij collectief belang bij hebben, zoals de verbetering van de waterstaat.78 
  Al met al concludeert Curtis dat die gemeenschappen die over het algemeen het meest 
egalitair zijn, ook de grootste veerkracht tonen. Een grote mate van kwetsbaarheid tonen die 
gemeenschappen die gepolariseerd zijn. De mate van dynamiek vormt op deze hoofdregel een 
nuance: bij een egalitaire gemeenschap zorgt zij er voor dat de veerkracht stabiel is of adaptief. De 
mate van dynamiek maakt gepolariseerde gemeenschappen echter nog kwetsbaarder in vergelijking 
met gepolariseerde gemeenschappen die stabiel zijn.79 
   
Veerkracht versus ‘political ecology’: de kanttekeningen van Mats Widgren bij veerkracht 
Veel van de hierboven besproken theorieën dragen impliciet of expliciet ‘veerkracht’ aan als 
verklarend mechanisme. Enerzijds voor het overleven van crisissen, anderzijds bij een gebrek aan 
veerkracht, voor het ineenstorten. In de studie van Daniel Curtis wordt dit begrip op een zeer 
precieze wijze uitgewerkt. Het begrip veerkracht wordt met name onder landschapshistorici echter 

71 Ibidem, 2012, 309. 
72 Ibidem, 2012. 
73 Ibidem, 48.  
74 Ibidem, 2012, 48-55. 
75 Ibidem, 37. 
76 Ibidem, 39. 
77 Ibidem, 2012.   
78 Ibidem, 40 en verder. 
79 Ibidem, 309.  
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niet ondubbelzinnig omarmd.80 Onder ander Mats Widgren plaatst belangrijke kanttekeningen bij dit 
concept. Om zijn bedenkingen te articuleren, contrasteert hij de veerkracht-theorie met de theorie 
van de ‘political ecology’. Beide zijn te beschouwen als ‘unified bodies of theory’.81 Het gaat Widgren 
om het benoemen van een aantal beperkingen van wat hij als veerkracht-benaderingen beschouwd, 
wat niet wil zeggen dat hij alle punten verwerpt.82 
  Volgens Widgren wordt binnen de veerkracht-school de nadruk gelegd op de ‘adaptieve 
capaciteit’ van sociale systemen.83 Onder een ‘sociaal systeem’ zou worden verstaan: ‘elke groep van 
mensen die lang genoeg interactie hebben gekend om een gedeelde set van afspraken, normen en 
routines te creëren om hun actie te integreren’.84 Widgren bekritiseert deze benadering op basis van 
het feit dat de aanhangers van het veerkracht-concept het systeem dat ze onderzoeken vaak niet 
helder definiëren of empirisch onderbouwen.85 Dit zou vooral betrekking hebben op de specifieke 
aspecten van het systeem, zoals de schaal, de precieze kenmerken ervan en de integratie van het 
systeem met andere geografische schaalniveaus.86 Impliciet gaat men er dus vanuit dat het 
geïsoleerde gemeenschappen betreft, die een gemeenschappelijk doel hebben en dat hun 
functioneren vanuit dit doel moet worden begrepen.87 
  Verklaringen van veranderingen zouden vervolgens gezocht worden in de adaptieve en 
lerende capaciteit van deze systemen.88 Om het succes of de mislukking te verklaren, worden de 
systemen in verschillende onderdelen opgesplitst, elk met bepaalde kenmerken en taken. Delen die 
volgens Widgren binnen de veerkracht-benaderingen van belang geacht worden, zijn onder andere: 
de verscheidenheid aan managementpraktijken, de verankerde instituties waarbinnen deze 
praktijken zijn ingebed en de sociale relaties die gebaseerd zijn op ecologische kennis. Hun doel zou 
vervolgens zijn om lokale ecologische kennis te beheren en door de tijd heen over te dragen, zoals 
het onderhouden van het ecosysteem en te reageren op veranderingen en dynamiek.89 
  Widgren stelt hier tegenover de theorie van de ‘political ecology’: een wat verwarrende term 
voor een theorie welke met name de verbondenheid van gemeenschappen en hun landschappen 
met andere gebieden benadrukt. Het basisidee is dat geen enkel landschap lokaal is.90 Het is een 
theorie die opkomst, instandhouding en het verdwijnen van bepaalde landschappen uit deze 
connecties probeert te verklaren.91 Deze theorie is onder andere geïnspireerd op het werk van I.M. 
Wallerstein en H.J. Nitz en gaat er vanuit dat het ontstaan en de veranderingen van de Europese 
landschappen begrepen moeten worden vanuit de veranderende posities die deze landschappen 
binnen de mondiale economie kregen.92 Zelfs het meest kleinschalige en lokale systeem van 
landgebruik moet van daaruit bekeken worden.93 Ook als dat betekende dat een deel van het land 
werd ingezet ten behoeve van de voedselvoorziening voor het eigen huishouden.94 Volgens Widgren 
is dit aspect het belangrijkste punt waarin deze theorie met die van de veerkracht-benadering 
verschilt. Laatstgenoemde zou gemeenschappen en landschappen als geïsoleerd beschouwen.95 Voor 
valide verklaringen voor de oorzaak van en omgang met crisissen is een te eenzijdige focus op de 
kenmerken van de gemeenschap, los van connecties, volgens de aanhangers van deze school dus niet 

80 De studie van Curtis wijkt af van de veerkracht-studies die Widgren becommentarieert. Dit zit vooral in het feit dat Curtis juist veel 
aandacht besteedt aan stratificatie, dwang en andere onevenwichtige sociale relaties. Minder aandacht is er bij hem bovendien voor de 
ecologische kennis die samenlevingen hebben die Widgren in verband brengt met de veerkracht-theorieën. Door deze verschillen komt de 
overgang misschien wat kunstmatig over. Toch is voor beide studies gekozen omdat zij nieuwe en relevante inzichten bieden. 
81 Widgren, 2012, 99. 
82 Ibidem, 107. 
83 Ibidem, 100. 
84 Ibidem, 104. 
85 Idem. 
86 Idem. 
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Ibidem, 100. 
90 Widgren, 2012, 98. Hij haalt Mitchell (2008) aan. 
91 Ibidem, 97. 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 Ibidem, 108. 
95 Ibidem, 101. 

11 
 

                                                           



afdoende. Dit is overigens een standpunt dat verder voert dan alleen een kritiek op de veerkracht-
school. Ook in bijvoorbeeld het Scandinavische onderzoek wordt namelijk maar betrekkelijk weinig 
gewicht toegekend aan het verleggen van handelsroutes, of de opkomst en ondergang van markten 
als verklaring voor het verdwijnen van nederzettingen.96 
  Een ander belangrijk kenmerk van de ‘political ecology’ is dat zij veronderstelt dat er een 
constante dialectiek bestaat tussen de gemeenschap en haar hulpbronnen in de vorm van land, 
welke verschillende effecten heeft op verschillende klassen. Daarbij heeft zij aandacht voor de rol die 
geslacht, etniciteit en macht in deze maatschappijen hadden.97 De veerkracht-theorie zou er teveel 
van uitgaan dat de verschillende onderdelen en individuen van een gemeenschap gezamenlijk en 
harmonieus samenwerkten om gemeenschappelijke doelen te behalen.98 In plaats daarvan gaat de 
theorie waar Widgren voorstander van is, uit van een gestratificeerde gemeenschap met 
tegengestelde belangen.99 
  Hoewel Widgren een aantal belangrijke kritiekpunten met betrekking tot de veerkracht-
theorie formuleert, wordt in zijn besprekingen niet duidelijk hoe hij het alternatief precies voor ogen 
ziet of hoe dit concreet uitwerkt. Met name blijft het vaag hoe in de ‘political ecology’ de 
verschillende onderdelen van een samenleving samenhangen en wat er gebeurt bij een ineenstorting 
van een samenlevingen in crisissituaties. 
 
Mydral Gunnars ‘cumulative causation’: een accurate theorie voor het verdwijnen van dorpen? 
Recent is er, althans in Nederland, veel aandacht voor het concept krimp. Deze term vormt echter 
een containerbegrip dat uiteenlopende associaties en emoties kan oproepen.100 Zo kan het begrip 
onder andere gedefinieerd worden als een afname van de bevolking op regionale schaal.101 De 
aanhangers van deze benadering beschouwen de neergang van de bevolking en de leegloop van 
dorpen namelijk vooral vanuit een regionaal perspectief. Hoewel dit aspect ook in de eerder 
genoemde studies een rol speelt, met name in het Scandinavische onderzoek, kent zij ook haar eigen 
tegenhanger. Op conceptueel niveau verschilt zij met name van de netwerkbenadering, zoals die 
daarnet in de ‘political ecology’ is beschreven. Het is echter onjuist om dit onderscheid te scherp aan 
te zetten: het is vooral een kwestie van perspectief ten behoeve van een analyse. De nadruk op een 
regionale benadering leidt evenwel tot een probleem: vanwege het arbitraire karakter van regio’s is 
krimp namelijk per definitie relatief. Zij is namelijk afhankelijk van het gekozen schaalniveau en de 
begrenzing van de afzonderlijke regio’s (afb. 1.1). Ondanks dit methodologische probleem kan de 
regionale benadering van bevolkingsdaling relevant zijn voor dit onderzoek.  
  Het proces waarbij groei en krimp gelijktijdig optreden, suggereert namelijk de werking van 
communicerende vaten en kan verklaard worden vanuit de zogenaamde ‘cumulative causation’ 
theorie.102 Deze theorie werd in de jaren vijftig door de Zweedse econoom M. Gunnar omschreven. 
Hiermee wordt bedoeld dat bepaalde sociaal-economische ontwikkelingen zichzelf versterken in 
tegenstelling tot wat vaak gesuggereerd wordt, namelijk dat een ontwikkeling met een bepaalde 
richting tegenkrachten oproept om op die manier tot een evenwicht te komen.103 Dit proces kan 
bovendien in een regionaal effect uitmonden. Concreet houdt dit in dat gebieden met teruggang in 
een zichzelf versterkende, neerwaartse spiraal terechtkomen. Het tegenovergestelde gebeurt in 
gebieden waar groei optreedt.104 Dit zijn sterke processen waar erg moeilijk iets tegen te doen is. 
Tussen de opwaartse en neerwaartse spiraal vindt interactie plaats. De uitkomst kan zijn dat de 
onevenwichtige relatie tussen de gebieden met groei en krimp steeds sterker wordt (afb. 1.2). Ook 
dit soort constateringen kunnen echter alleen gedaan worden wanneer in de analyse daadwerkelijk 

96 Gissel ed., 1981, 204. 
97 Widgren, 104. 
98 Idem. 
99 Ibidem, 103. 
100 Hospers en Reverda, 2012, 10-11. 
101 Ibidem, 102. 
102 Gunnar, 1957. 
103 Ibidem, 13. 
104 Ibidem, 27. 
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op een regionale schaal gekeken wordt en niet als een nederzetting in isolement wordt bestudeerd. 
Behalve een bijdrage aan de context van het verschijnsel van verdwenen nederzettingen, levert het 
regionale schaalniveau volgens deze theorie dus essentiële inzichten op voor de verklaring van de 
regionale ontwikkelingen. 
  

 
Afbeelding 1.1 – Regionale groei en krimp zijn relatief omdat zij afhankelijk zijn van de gekozen regio’s. In de 
afbeelding zien we twee keer dezelfde regio maar met een verschillende onderverdeling. Als de cijfers staan 
voor het aantal inwoners, dan blijkt dat dit naar gelang de gekozen begrenzing sterk kan verschillen. Dit terwijl 
de feitelijke waarde van het linker voorbeeld volledig in overeenstemming zijn met de gemiddelde waarde van 
de kleinere regio’s in het rechter voorbeeld. Bron: Hospers en Reverda, 2012, 103. 
  

 
Afbeelding 1.2 – In deze afbeelding zien we twee gemeenten. Gemeente A maakt een groei door terwijl 
gemeente B gelijktijdig krimp vertoond. Doordat er een wisselwerking tussen beide gemeenten is, komen beide 
gemeenten in een tegengestelde spiraal terecht: de groeikern groeit nog harder en de krimpkern komt in een 
neerwaartse tendens terecht. Hierdoor kunnen kern-periferie-relaties ontstaan of versterkt worden. Bron: 
Hospers en Reverda, 2012, 53. 
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De-urbanisatie: vernieuwend onderzoek door Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt  
In 2011 verscheen het onderzoek van Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt naar de-urbanisatie 
gedurende de achttiende eeuw in de Republiek. Het onderzoek focust daarbij zowel op de 
economische als de culturele kant van dit verschijnsel.105 Zij definiëren de-urbanisatie als een 
relatieve neergang van de stad ten opzichte van het platteland. Het gaat dus per definitie om een 
relatieve vooruitgang van het platteland. Hoewel zij expliciet erkennen dat het platteland gelijktijdig 
een achteruitgang kan vertonen is de stedelijke neergang hun focuspunt. De verklaring voor dit 
verschijnsel zoeken de auteurs in de verschuivingen van (economische) netwerken welke leidden tot 
verslechterende posities van steden in internationale netwerken.106 Het concept van de-urbanisatie 
kan op vier verschillende manieren tot stand komen: 
 
1) ‘De stedelijke bevolking groeide langzamer dan de landelijke bevolking.’ 
2) ‘De stedelijke bevolking groeide langzaam, terwijl de landelijke bevolking groeide.’ 
3) ‘De stedelijke bevolking vertoonde een neergang, en de landelijke bevolking was stabiel of nam 
minder snel af.’ 
4) ‘De stedelijke bevolking ging wat omvang betreft (sterk) achteruit terwijl de landelijke bevolking in 
omvang (sterk) groeide.’107 
 
Samenvatting 
De besproken studies zijn ter recapitulatie zo veel mogelijk op chronologische wijze geordend (fig. 
1.2). Er worden daarbij vier zaken geëxpliciteerd: a) de voorname denker of auteur(s), b) het jaar van 
publicatie, c) op welk schaalniveau deze studies betrekking hadden, d) wat de aanleiding voor de 
neergang volgens die studie was, en e) wat de verklaring of oorzaak voor de uitkomst van de 
neergang was. Het overzicht komt in eerste instantie wellicht over alsof er willekeurig meerdere 
thema’s naast elkaar zijn besproken. Toch benadert elke theorie algemene aspecten die bij het 
verdwijnen van een nederzetting een rol kunnen spelen.  
  
Figuur 1.2 – Overzicht van de zojuist besproken theorieën met betrekking tot het verdwijnen van 
samenlevingen. 
Denker(s)/Auteur(s) Publicatiejaar Schaalniveau Aanleiding Verklaring voor de uitkomst 
Thomas Malthus 
(1766-1834) 

1789 Samenlevingen. Overexploitatie. Niet van toepassing.  
Deze theorie is in essentie 
deterministisch. 

Wilhelm Abel 
(1904-1984) 

1943 Nederzettingen. De pest.    Economisch model: terugval in 
bevolking heeft negatief effect op 
voedselprijzen waar de boeren 
uiteindelijk het slachtoffer van 
zijn. 

Svend Gissel 1980 Nederzettingen en regio’s. Pluriform. Zeer veel aspecten van een 
samenleving hebben invloed. 

Joseph Tainter 1988 Complexe samenlevingen. Pluriform. Afname complexiteit wordt als 
aantrekkelijk alternatief gezien.  

Daniël Curtis 2012 Lokale gemeenschappen. Pluriform. Vier aspecten van de 
maatschappij hebben invloed op 
de veerkracht.  

Mats Widgren 
(1948) 

2012 Landschappen. Veranderingen in 
handelsnetwerken. 

Kenmerken maatschappij, met 
name stratificatie.  

Myrdal Gunnar 
(1898-1987) 

1957 Regionaal. Pluriform. Elkaar versterkende processen.  

Paul Brusse en 
Wijnand Mijnhardt 

2011 Regionaal. Veranderende 
economische 

Verschuivingen leidden tot 
slechtere posities van steden in 

105 Bursse & Mijnhardt, 2011, 6.   
106 Ibidem, 87. 
107 Ibidem, 14. 
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omstandigheden.  internationale netwerken.  

 
1.3 Verantwoording en introductie casestudy 
 
Behalve de chronologische ontwikkeling van bepaalde ideeën, kunnen bovenstaande theorieën ook 
op inhoudelijke gronden worden geordend. Er blijkt dan een aantal belangrijke discussiepunten 
gedestilleerd te kunnen worden. In de eerste plaats is dat de vraag in hoeverre een samenleving die 
een neergang doormaakt, geïsoleerd bestudeerd mag worden. Met andere woorden: moet er meer 
gewicht worden toegekend aan interne of aan externe factoren? 
  Een tweede kwestie die naar voren komt, is de vraag of in de beoordeling van de uiteindelijke 
uitkomst van een gebeurtenis of ontwikkeling de nadruk moet liggen op de veerkracht of juist op de 
ineenstorting van een samenleving. Een overeenkomst bij deze twee karakteriseringen is overigens 
wel dat er in beide gevallen aandacht besteed wordt aan de kenmerken van de gemeenschap die op 
de uitkomst van het proces van invloed zijn. 
  Tenslotte lijkt er geen overeenstemming te bestaan over het belang van geografische en 
maatschappelijke processen. Laat staan dat er een eenduidige verklaring is hoe deze bij een 
neergang of crisis op elkaar inwerken. De landschappelijke en sociale dimensies zijn bij sommige van 
de bovengenoemde studies ten onrechte teveel van elkaar losgekoppeld. Een goede verklaring voor 
de processen die bij het verdwijnen van nederzettingen een rol spelen, dient namelijk ook aan de 
geografische dimensie voldoende aandacht te besteden en wel om drie redenen. 
  Ten eerste omdat het cultuurlandschap en de dorpsmorfologie een belangrijke bron vormen 
van de wijze waarop de gemeenschap georganiseerd was. Ten tweede omdat de geografie een 
onderdeel vormt van de kaders waarbinnen een maatschappij kan opereren. Tenslotte omdat een 
crisis ook een effect op het landschap en het dorp kan hebben en er in het meest extreme geval bij 
een dorpsverdwijning uiteindelijk alleen een landschap overblijft.  
  Het is binnen de studies naar verdwenen nederzettingen ongebruikelijk om onderzoek naar 
een enkele casestudy te doen. Dit blijkt onder andere uit het groot opgezette Scandinavische 
onderzoek en dat van Curtis. Toch is er voor deze scriptie gekozen om slechts een enkel dorp te 
analyseren. Uit de theorie blijkt namelijk dat de processen die bij het verdwijnen van een dorp een 
rol spelen vaak erg  complex zijn en dat het bronnenmateriaal niet altijd even rijk is. 
  Om aan deze complexiteit recht te doen is gekozen om niet een vergelijkend onderzoek 
tussen verschillende casus te doen maar om één casus zeer goed uit te diepen. Er speelde bij de 
keuze van de casestudy drie criteria een rol. Een eerste vereiste was dat voor de casestudy zowel de 
geografische dimensie, als de ontwikkeling van de samenleving erg gedetailleerd gevolgd moesten 
kunnen worden. Het tweede criterium was dat ook een gedetailleerde reconstructie van zowel de 
lokale ontwikkelingen (intern) als de positie van de nederzetting in grotere netwerken (extern) 
mogelijk zou zijn. Tenslotte moest het mogelijk zijn om een uitspraak te doen over de uitkomst van 
het proces van neergang als veerkracht of als ineenstorting. 
 
Keuze van het dorp Molkwerum als casestudy 
Als casestudy is op basis van deze criteria besloten om het dorp Molkwerum te onderzoeken. 
Molkwerum ligt in de voormalige grietenij Hemelumer-Oldephaert in het zuidwestelijk deel van de 
provincie Friesland, dicht bij de voormalige Zuiderzeekust.108 Ten noorden ligt de stad Hindeloopen 
en ten zuidwesten bevindt zich Stavoren. De dichtstbijzijnde dorpen zijn Koudum ten oosten en 
Warns ten zuiden (afb. 1.3).  
  Het dorp werd traditioneel ingedeeld onder de Friese ‘vlekken’.109 Hiermee worden 
nederzettingen bedoeld die tussen een stad en een dorp inzitten. Vlekken waren dorpen met een 

108 Een grietenij is te beschouwen als de voorloper van de huidige gemeente. Het betreft het bestuurlijk gebied van een grietman. Deze 
bestuursindeling is inmiddels opgeheven. Schoor, 1993, 41. 
109 Van der Hoek, 1969, 62. 
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aantal urbane kenmerken die desondanks geen stadsrechten genoten.110 Hoewel dit voor een aantal 
aspecten op zou kunnen gaan, namelijk de grote bebouwingsdichtheid en het hoge aantal inwoners, 
lag het voor deze nederzetting genuanceerder. Molkwerum blijkt namelijk in de hoogtijdagen over 
geen functies te beschikken die boven het niveau van dorp uitstegen. Zo had deze plaats geen markt, 
waag en herbergde zij geen rechtsgebouwen of andere bestuurlijke instituties van regionaal 
belang.111 Ook al was het lange tijd misschien de grootste plaats van de grietenij, het bestuur zetelde 
er niet. Wel had het dorp tot de negentiende eeuw een kerk, diverse religieuze verenigingen, een 
school en een herberg.112 
  Wel te duiden als een urbane karaktertrek is het feit dat tot 1749 een groot deel van de 
inwoners van dit dorp buiten de landbouw werkzaam was.113 In de periode hiervoor zal het aandeel 
van de niet-agrarische sector alleen maar groter zijn geweest en dan met name de zeevaart. In een 
beschrijving uit 1664 staat namelijk dat het dorp bewoond werd door minstens honderd schippers.114 
Voor een nederzetting die zo afhankelijk was van de zeehandel, lag het dorp redelijk ver van de 
Zuiderzeedijk af. Het was weliswaar met de open zee verbonden via een schutsluis, maar bezat geen 
eigen haven.115 Aan de andere kant van deze zijl lagen de schepen.116 Ter oriëntatie op het landschap 
rondom Molkwerum is ook een uitsnede van het kadaster uit 1832 ingevoegd (afb. 1.4).   
  Van dit dorp is bekend dat het in de achttiende eeuw een grote neergang doormaakte en dat 
dit op de een of andere manier verband hield met een teruggang van de scheepvaart. Vanuit dat 
perspectief wordt het dan ook vaak in overzichtswerken met betrekking tot de Friese geschiedenis 
kort aangestipt. Zoals in Fabers overzichtswerk naar de sociaal-economische geschiedenis tussen 
1500 en 1800. Toch is de kennis over wat zich precies heeft voorgedaan erg beperkt. Dit neemt niet 
weg dat dit dorp om een aantal redenen erg geschikt is als casestudy voor een onderzoek naar 
verdwenen dorpen. 
  In de eerste plaats is er in wetenschappelijke opzicht dus weinig onderzoek gedaan naar dit 
dorp, met als gevolg dat het aantal publicaties uiterst beperkt is.117 De voornaamste studie over 
Molkwerum met relevantie voor dit onderzoek is afkomstig van Obe Postma en richt zich slechts op 
een enkele dimensie van de dorpsgeschiedenis.118 Een consequentie van het schaarse onderzoek 
naar dit dorp is dat het nooit bestudeerd is vanuit een theorie die een verklaring biedt voor de 
samenhang en de causaliteit tussen de verschillende processen ten tijden van de neergang. Daardoor 
vormt het een unieke kans om zonder de erfenis van eerdere verklaringen de verklaringskracht van 
een aantal van de besproken theorieën te toetsen. 
  Dat er zo weinig publicaties zijn verschenen, en dat voor deze publicaties eenzijdige bronnen 
zijn gebruikt, is opmerkelijk. Doordat de neergang van dit dorp in de achttiende eeuw plaats vond, 
zijn er juist relatief veel bronnen beschikbaar. In veel studies naar verdwenen nederzettingen worden 
de onderzoekers geplaagd doordat er bij dat soort sociaal-economische processen logischerwijs 
slechts weinig geadministreerd werd. Het gevolg is dat de historische gegevens vaak erg schaars zijn. 
Eerdere onderzoekers moesten het dan ook hebben van indirect bewijs, ‘argumentum a silentio’ of 
negatieve bewijsvoering.119 Door nieuwe bronnen te ontsluiten en nieuwe gegevens met elkaar te 
combineren, kan dus een aanzienlijke verbeterslag worden gemaakt in de precieze ontwikkelingen 
die dit dorp onder invloed van neergang doormaakte. Ook dit maakt Molkwerum geschikt als 
casestudy.  
  Naast de grote hoeveelheid van de beschikbare bronnen, is ook de aard van de gegevens 
uniek. Zij maken een gedetailleerde reconstructie van de verandering van het landschap, de 

110 Nijboer, 2007, 2. 
111 Nijboer, 1995, 99. 
112 Reële goedschatting, Tresoar (T): Toegangsnr. 5, Inv.nr. 3995-4025. 
113 Quotisatiekohier, 1749. 
114 Schotanus, 1664, 216. 
115 Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009, 64. 
116 Idem. 
117 Tevens zijn er geen archeologische gegevens bekend en zijn er in het dorp maar drie rijksmonumenten uit de onderzochte periode. 
118 Postma, 1928. 
119 Gissel ed., 1981, 46. 
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dorpskern en de samenleving mogelijk. Zo zijn we goed geïnformeerd over de grootschalige afbraak 
van gebouwen, doordat er een zeer gedetailleerde plattegrond uit 1718 voor handen is. Daardoor 
ontstaat een veel preciezer ruimtelijk beeld van de gevolgen van afbraak, dan gewoonlijk bij studies 
naar verdwenen nederzettingen het geval is. Tevens is er de luxe dat er direct bewijs voor de afbraak 
van gebouwen bestaat. In de bronnen komen uitspraken voor als: ‘af- en weggebroken’ en wordt 
zelfs over ‘vernietigd’ gesproken.120 Tenslotte zijn er gegevens die zowel een gedetailleerd inzicht 
bieden in de lokale processen, als van de relatie die het dorp door de tijd heen heeft gehad met de 
buitenwereld.  
  Tenslotte geeft Molkwerum de mogelijkheid om na te gaan hoe ver de toepasbaarheid van 
de bestaande theorieën reikt. Dit is met name relevant voor de theorieën die een universele 
verklaring voor het verdwijnen van dorpen beogen te geven. Het is de vraag of deze theorieën hun 
universaliteit inderdaad waarmaken en überhaupt standhouden in een achttiende-eeuwse context, 
dat voor het verdwijnen van dorpen toch een relatief late periode is.121 
  Molkwerum biedt dus de mogelijkheid om tot een volledige en gedetailleerde reconstructie 
te komen van de ontwikkelingen die optreden bij het verdwijnen van een dorp. Ook het feit dat 
Molkwerum uiteindelijk niet verdween, biedt interessante inzichten. Voor dit onderzoek zijn dan ook 
veel nieuwe bronnen ontsloten. Zoals verderop zal blijken, kunnen de ontwikkelingen die 
Molkwerum onderging het best worden omschreven met het begrip: ruralisatie als tegenhanger van 
het concept urbanisatie. Hiermee wordt bedoeld dat Molkwerum van een door scheepvaart 
gedomineerde maatschappij met urbane kenmerken, veranderde in een boerensamenleving. 

120 T, Toegangsnr. 8, Inv.nr. 20.10-20.19. 
121 De meeste studies naar verdwenen dorpen hebben betrekking op de Middeleeuwen en de vroegere eeuwen van de Vroegmoderne 
periode. 
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Afbeelding 1.3 – Uitsnede van de kaart uit de Schotanus-atlas uit 1718 met daarop de nederzetting 
Molkwerum en de bijbehorende uitwatering en schutsluis (Molkwerder Zijl). Bron: Schotanus à Scheringa - 
Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland (1718), blad 20, Hemelumer Oude Vaart en Noort Woude. 
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Afbeelding 1.4 – Uitsnede van het Kadaster van 1832. In het rood omcirkeld de dorpskern van Molkwerum. 
Bron: HISGIS. 
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1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Uit de eerder besproken theorieën bleek dat er in de verschillende studies naar dorpsverdwijningen 
de nadruk gelegd wordt op uiteenlopende factoren en oorzaken. Hoewel vrijwel alle theorieën 
dezelfde factoren aanstippen, geven zij er vaak uiteenlopende gewichten aan. Dit betekent dat in dat 
opzicht dus zeker nog geen overeenstemming is bereikt. Gelijktijdig betekent dit dat juist die zaken in 
wetenschappelijk opzicht het meest interessant zijn om te bestuderen. Daarom zijn de tegengestelde 
factoren als uitgangspunt genomen voor het formuleren van de probleemstelling, welke als volgt is 
geformuleerd:  
  
Welke samenhangende veranderingen in landschapsopbouw, economie en samenleving traden 
tussen 1700 en 1900 op in het Friese dorp Molkwerum? Welke factoren en processen waren daarbij 
bepalend? En in hoeverre biedt de bestaande theorievorming over crisis, neergang en veerkracht een 
sluitende verklaring voor de toenmalige ontwikkelingen in dit studiegebied? 
 
Om deze probleemstelling nader uit te werken is een analytisch raamwerk opgesteld. Hierbij worden 
zes lagen onderscheiden: landschap, dorpskern, bevolking, bezit, landbouw en de scheepvaart, 
visserij en nijverheden (fig. 1.3). Dat specifiek deze aspecten gekozen zijn komt uit een aantal zaken 
voort. Ten eerst staat in dit onderzoek de ruimtelijke, en dan met name de landschappelijke 
transformatie centraal. Ten tweede komen bepaalde aspecten direct voort uit de behandelde 
theorieën. Voorbeelden hiervan zijn de aandacht voor de bezitsverhoudingen en de ontwikkeling van 
de externe relaties van dit dorp. Tenslotte vormden de beheersbaarheid van het project en de 
beschikbare bronnen criteria om tot deze specifieke onderzoeksvragen te komen. In het afsluitende 
hoofdstuk zullen deze dimensies met elkaar in verband worden gebracht. Dit gebeurt eerst aan de 
hand van de analytische onderzoeksvragen (nr. 7 t/m 9) en vervolgens aan de hand van twee 
verklarende onderzoeksvragen (10 en 11). Daarbij zal vraag 10 in het bijzonder worden beantwoord 
op basis van de drie tegenstellingen: de duiding van de uitkomst van het proces als teken van  
veerkracht of ineenstorting, het gewicht dat daarbij wordt gehangen aan interne versus externe 
factoren en de wisselwerking tussen de maatschappelijke en de geografische processen. 
 
Figuur 1.3 – Onderverdeling van onderzoeksvragen naar verschillende dimensies. 
 Onderzoeksvraag Type 
1 Welke ontwikkelingen maakte het landschap rondom Molkwerum door tussen 1700 en 

1900? 
Empirisch 

2 Welke transformatie maakte de dorpskern van Molkwerum door tussen 1700 en 1832? Empirisch 
3 Welke demografische ontwikkelingen kende het dorp Molkwerum tussen 1749 en 1900? Empirisch 
4 Wat was de aard van het bezit en welke ontwikkelingen maakte deze door tussen 1700 en 

1832? 
Empirisch 

5 Welke ontwikkelingen maakte de landbouw van Molkwerum door tussen 1672 en 1832? Empirisch 
6 Welke ontwikkelingen maakte de scheepvaart, visserij en nijverheid door tussen 1700 en 

1832? 
Empirisch 

7 Wat was de samenhang van landschap en samenleving in Molkwerum rond 1700? Analytisch 
8 Wat was de samenhang van landschap en samenleving in Molkwerum rond 1832 en 

daarna? 
Analytisch 

9 Op welke wijze leidde de situatie in 1700 tot de situatie in 1832 en daarna en hoe kan dit 
proces getypeerd en verklaard worden? 

Analytisch 

10 Wat betekent deze verklaring voor de zeggingskracht van een aantal bestaande theorieën?  Verklarend 
11 Welke theoretische implicaties heeft dit? Verklarend 
 
1.5 Afbakening van het onderzoek 
 
Over het algemeen is het moeilijk om het precieze moment waarop de neergang van een dorp inzet 
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op een bepaald punt vast te stellen.122 Als uitgangspunt voor de onderzochte periode worden 
daarom primair de twee kaartbeelden uit 1718 en 1832 gehanteerd. Deze keuze is gemaakt ondanks 
het feit dat van Molkwerum bekend is dat deze neergang al was ingezet.123 De reden voor deze keuze 
is het gebrekkige bronnenmateriaal van voor 1718. De achttiende-eeuwse ontwikkelingen tussen 
deze twee momenten en het begin van de negentiende eeuw, staan in deze studie zodoende 
centraal. In enkele gevallen worden ook gegevens van voor 1718 gebruikt. 
  Omdat een aantal ontwikkelingen, vooral in landschappelijk opzicht, na 1832 doorwerkten 
zal ook aandacht besteed worden aan enkele negentiende-eeuwse veranderingen. Zonder deze 
uitbreiding zou het verhaal namelijk voortijdig worden onderbroken. Doordat sommige 
ontwikkelingen heel geleidelijk gaan terwijl andere zich vrij abrupt aandienen, heeft de keuze van 
afbakening in de tijd bovendien directe invloed op de verklarende factoren voor het proces van 
ontvolking.124 De hier gekozen afbakeningen van een periode van ongeveer 115 jaar, laat 
bijvoorbeeld weinig ruimte om klimaatontwikkelingen op de lange termijn als verklaring aan te 
voeren. Bovendien is van de onderzochte periode bekend dat een aantal factoren niet als verklaring 
kunnen dienen. Zo kwamen er geen landoorlogen, epidemieën of andere rampen voor.  
  Ten behoeve van de analyse wordt er in ruimtelijk opzicht onderscheid gemaakt op vier 
schaalniveaus. Op het laagste schaalniveau wordt naar individuele huizen en gebouwen gekeken. De 
reden hiervoor is dat het karakter van de gebouwen of het soort gebouwen een weerspiegeling zijn 
van de sociaal-economische opbouw van de dorpsgemeenschap. Daarbij zal ook gekeken worden 
naar de veranderingen die hierin optraden. Een niveau hoger, maar hier nauw mee verbonden, 
wordt aandacht besteed aan de dorpsmorfologie. Met name zal gekeken worden hoe deze 
gedurende de transitie veranderde. Het derde schaalniveau bestaat uit het buitengebied. Dit 
buitengebied is vastgesteld op basis van het gebied dat bij het dorp hoorde en gedurende de 
onderzochte periode weinig tot niets is veranderd. Het buitengebied bestaat zelf ook uit een aantal 
te onderscheiden deelgebieden die bij de bespreking van de landschappelijke dimensie nader zullen 
worden toegelicht en gespecificeerd. 
  Op het hoogste schaalniveau zal gekeken worden naar de ontwikkelingen op regionale 
schaal. Dit niveau heeft betrekking op de bewoningskernen die in de directe omgeving liggen. Van 
deze kernen zal vooral naar de demografische dimensies gekeken worden. Slechts een enkele keer 
zal een uitstapje gemaakt worden naar een nog hoger schaalniveau, namelijk dat van de westkust 
van Friesland. Dat er alleen voor de kuststreek gekozen is, komt omdat de Molkwerumse 
maatschappij gekenmerkt werd door een samenleving waarbij de internationale scheepvaart van 
groot belang was. Dit maakt een vergelijking met de meer in het midden van Friesland gelegen 
gebieden en dorpen ongeschikt en irrelevant. De plaatsen die in Zuidwest-Friesland niet aan de kust 
maar net wat meer in het binnenland liggen, zoals Warns en Koudum waren tot de achttiende eeuw 
echter ook sterk met de scheepvaart verbonden.125 Dit maakt een vergelijking met deze plaatsen 
relevanter. 
  Het onderwerp van dit onderzoek betreft bovendien de sociaal-economische transitie van 
het dorp. Molkwerum heeft daarnaast lange tijd tot de verbeelding gesproken. Zo stond het bekend 
als ‘doolhof’ en als ‘heksershol’.126 De eerste bijnaam kwam zeker al in de vroegmoderne tijd voor. 
De andere benaming lijkt nauw verbonden te zijn met een vorm van Friese romantiek in de 
negentiende eeuw.127 Deze fascinatie is deels te verklaren door de faam van het dorp gedurende de 
Gouden Eeuw, toen het zelfs bezocht werd door een Italiaanse prins,128 maar is ook nauw verbonden 
met haar verval.129 Zeker droegen ook andere, als bijzonder ervaren kenmerken van haar inwoners 
bij aan deze beeldvorming: de verschillende dialecten, het eigenaardige karakter van de inwoners en 

122 Gissel ed., 1981, 59. 
123 Dit valt te concluderen op basis van het aantal huizen dat al voor 1700 af begint te nemen. Postma, 1928, 377. 
124 Gissel ed., 1981, 60. 
125 Quotisatie, 1749. 
126 Het dorp werd al in 1664 geassocieerd met een doolhof. Schotanus, 1664, 216. 
127 Bergsma, 1994, 37. 
128 Blom, 1994, 15. 
129 Harvard, 2012, 160. 
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de opvallende klederdracht.130 Dit gold evengoed voor de gewoonten van haar inwoners in het 
algemeen.131 Hoewel het dorp dus in zekere mate als ‘eigenaardig’ werd gekenschetst, zal in dit 
onderzoek geen aandacht worden besteed aan de culturele dimensies van de dorpsgemeenschap of 
de culturele percepties die de gemeenschap van het landschap of de samenleving hadden. Dit aspect 
zal dan ook niet worden meegenomen in de analyse van de landschapsontwikkeling: de heersende 
sociaal-economische processen zullen als normaal worden beschouwd en daarmee ook vanuit 
geëigende sociaal-economische theorieën verklaard moeten worden.  
  Daarnaast vallen een aantal aspecten af door een gebrek aan bronnen. Zo zou het relevant 
en interessant zijn geweest om te weten of en hoe de (provinciale) overheid met de ontwikkelingen 
in Molkwerum is omgegaan. Het aantal besluiten over Molkwerum binnen de onderzochte periode is 
echter zeer beperkt en heeft vooral betrekking op de gevolgen van de achteruitgang, zoals het 
onderhoud van waterwerken en de financiële gezondheid van de kerkorganisatie. Er is niets te 
vinden over de zorgen omtrent de neergang, de gangbare verklaringen daarvoor en de maatregelen 
die deze bestuurslaag eventueel inzette om het tij te keren. Deze invalshoek draagt daarmee niets bij 
aan de analyse en zal dan ook verder niet worden behandeld.132 
  Hoewel de Republiek in de achttiende eeuw ook werd geteisterd door grootschalige 
veepestuitbraken en er in 1825 een enorme overstroming van Zuidwest-Friesland is geweest,133 staat 
in deze studie de transitie van een door scheepvaart gedomineerde economie, naar een door 
commerciële veeteelt gedomineerde economie centraal. De redenen hiervoor zijn dat het slechts om 
incidenten gaat en dat er over beide gevallen zeer weinig bronnenmateriaal voorhanden is. Het gaat 
dus met name om de manier waarop de bevolking van Molkwerum met deze structurele 
veranderingen omging. 
  Tenslotte zal in deze scriptie primair worden ingaan op de gevolgen van sociaal-economische 
veranderingen op het landschap, de dorpskern en de samenleving van Molkwerum. Slechts in de 
epiloog zal kort een impressie van het erfgoed van het dorp Molkwerum anno 2013 worden gegeven 
en worden geschetst hoe de neergang van dit dorp tot de verbeelding sprak en wellicht nog spreekt. 
 
1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 
 
Inleiding 
De bronnen die voor dit onderzoek beschikbaar waren, zijn, behalve op inhoud, in drie typen onder 
te verdelen. Ten eerste gaat het om bronnen die incidenteel, dat wil zeggen eenmalig, inzicht in de 
dorpsstructuur bieden. Daarbij moet vooral gedacht worden aan gedetailleerde volkstellingen op 
dorpsniveau. Ook de beschikbare cartografische bronnen bieden een momentopname. Ten tweede 
zijn er bronnen die structureel en periodiek werden opgemaakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 
Floreenkohieren voor de Floreenbelasting, een vorm van grondbelasting, en de Stemkohieren, een 
stemadministratie waarin de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen werden 
bijgehouden. Deze bronnen zijn voor een groot deel door de tijd heen consistent: de nummering van 
posten werd zelden of nooit veranderd.134 Deze bronnen zijn dan ook erg geschikt voor een 
reconstructie van diachronische ontwikkelingen. Wanneer er wel kleine administratieve wijzigingen 
werden doorgevoerd, kunnen met enige oplettendheid de feitelijke ontwikkelingen achter de 
administratieve veranderingen worden getraceerd. Ten derde zijn er ook bronnen die over specifieke 
momenten gaan en vaak te maken hebben met juridische handelingen van individuen. Door hun 
grote aantal kunnen zij gecombineerd wel aan een diachronische analyse bijdragen. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de boedelinventarissen en de transportakten. Uiterst behulpzaam tenslotte is het feit 

130 Blom, 1994, 17. 
131 Postma, 1928, 353. 
132 In de resolutieboeken van de Staten van Friesland komen ongeveer 10 stukken voor met betrekking tot Molkwerum. T, Toegangsnr.  
6201. 
133 Tussen 1717 en 1800 zijn er in Friesland geen grote overstromingen geweest. Faber, 1973, 221. Volgens Faber was de uitbraak van 1769 
in Hemelumer-Oldeferd omvangrijk. Daarbij sterft 61-70% van de veestapel. Faber, 1973, 622. 
134 Nieuwland, 2005, 162. 
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dat veel van het bronnenmateriaal per dorp is ingedeeld of door middel van een index op 
dorpsniveau toegankelijk is. Hierdoor is dit onderzoek beheersbaar en is het relatief eenvoudig 
verschillende bronnen te combineren. 
 
Floreenkohieren 
De Floreenkohieren werden aangelegd ten behoeve van de belastingenadministratie op de landerijen 
en werden per dorp opgesteld. In de kohieren werd om de tien jaar de volgende gegevens 
bijgehouden: wie de eigenaren waren, hoeveel oppervlakte aan land men had, het soort land met 
een onderscheid in hooilanden en weilanden en wat de hoogte van de belasting over deze landerijen 
was. Deze vorm van belasting werd in Friesland over vrijwel het gehele land geheven. Voor 1768 
werden voor de Molkwerumse kohieren echter nog geen gebruikers vermeld. Wel liepen de kohieren 
na het kadaster van 1832 door en in de versie van 1848 zijn de kadastrale perceelnummers 
bijgeschreven.135 Hierdoor bleek het voor grote delen van Friesland betrekkelijk eenvoudig om deze 
belasting aan het kadaster te koppelen, waardoor gegevens uit de vroegmoderne periode ruimtelijk 
konden worden weergegeven.  
  Deze bron zal voor dit onderzoek op twee manieren worden ingezet. Ten eerste zal het 
kohier van 1768 gebruikt worden om een landschappelijke reconstructie te maken. Ten tweede 
lenen de kohieren zich goed om een indruk te krijgen van de bezitsverhoudingen van het land in het 
bezit van inwoners van Molkwerum. Aangezien de oppervlakten van het land niet overeenkwamen 
met die van het kadaster uit 1832 en er tijdens de onderzochte periode grote landschappelijke 
veranderingen zijn opgetreden, konden deze verhoudingen niet worden bepaald op basis van een 
GIS-berekening. Als uitgangspunt zijn daarom de aangeslagen belastingen genomen.136 
  Een aantal percelen in het dorpsgebied van Molkwerum waren floreenplichtig in andere 
plaatsen. De kleine hoeveelheid, de grote afstand van de plaatsen waar zij belastingplichtig waren en 
de grote dekkingsgraad van de percelen onder Molkwerum zelf, hebben doen besluiten deze 
gegevens niet mee te nemen. Bovendien lijkt de belastingadministratie van Molkwerum niet besmet 
te zijn door de praktijk dat de geschetste situatie door het dorpsbestuur erger werd voorgesteld dan 
ze daadwerkelijk was, om op die manier een belastingverlaging af te dwingen. Bij studies naar 
neergang moet de historicus daar immers bedacht op zijn.137 Bij de inwoners van Molkwerum lijkt 
eerder sprake geweest te zijn van een grote mate van individuele verantwoordelijkheid voor het 
opbrengen van deze belasting. Een van de zaken die daar op wijst, is het feit dat stukken land in 1768 
van individuele eigenaren naar de provincie waren overgegaan, juist omdat sommige eigenaren de 
belasting niet konden opbrengen.138 
 
Reëel-kohieren 
De Floreenkohieren geven vanwege de vermelding aan landoppervlak een redelijk goede indruk van 
de bezitsverhoudingen tussen de eigenaren. De belasting zelf was echter erg statisch en liep zeker in 
de onderzochte periode achter op wat de inwoners van Friesland konden opbrengen. De discrepantie 
die was ontstaan tussen de taxatie en de werkelijke waarde van de onroerende goederen, was 
aanleiding om van 1711 tot 1795 jaarlijks zogenaamde ‘reëelkohieren’ aan te leggen waarin de 
werkelijke huurwaarde werd opgenomen.139 Dit is een schitterende bron voor een algemene indruk 
van de toestand in de omgeving van Molkwerum: de belastingtekorten lijken grootschalig voor te 
komen. Er komen erg veel verschillende formuleringen voor zoals: ‘TEKORT’, ‘kan de lasten niet 
hoeden’, ‘minder dan de floreen bedraagt’. Ook werd het precieze tekort veelvuldig vastgesteld door 
de belasting van de daadwerkelijke waarde af te trekken. Het wordt duidelijk dat deze landerijen niet 
erg productief waren of in ieder geval te weinig opbrachten om de belastingen te kunnen voldoen.  

135 Mol en Noomen, 1998, 3. 
136 Postma, 1928, 367. 
137 Deneweth, 2007, 537. 
138 T, Toegangsnr. 5, Inv.nr. 3340. 
139 Nieuwland, 2005, 165. 
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 Bovenstaande gegevens wekken de indruk dat de inwoners niet in staat waren om van het 
land te leven. Behalve dat het bovenstaande bijdraagt aan een algemene indruk van de deplorabele 
toestand, is er in dit onderzoek met de tekorten op de landerijen verder niets gedaan. Deze bron is 
hoofdzakelijk gebruikt voor de administratie van gebouwen. In de loop van de tijd werd namelijk een 
aantal typen gebouwen onderscheiden. Door de veranderingen van het soort gebouwen te 
bestuderen, kon inzicht verkregen worden in de gevolgen van de ontwikkelingen op de bebouwde 
omgeving. Omdat deze administratie wel een goede weergave geeft, maar niet altijd up-to-date was 
en bovendien ook een groot aantal jaren ontbraken, is deze bron hoofdzakelijk als indicatie gebruikt 
en in verband gebracht met andere ontwikkelingen.140 
 
Vijf speciën 
Ook dit betreft een bron die voor de belastinginning werd opgesteld en beslaat voor Molkwerum de 
periode 1768-1805.141 Over deze periode werd zij vrijwel jaarlijks bijgewerkt. De personen die in deze 
bron staan vermeld, zijn de gebruikers van gebouwen.142 De verschillende posten waarover belasting 
betaald diende te worden waren: de schoorsteen, de gezinsleden, het aantal koeien, rieren 
(kalveren) en paarden en de omvang van de landbouwgrond. De jaarlijkse bijwerking biedt een 
unieke mogelijkheid om de ontwikkeling van het koeienbezit zeer gedetailleerd te volgen. Dit geldt 
voor het dorp in zijn geheel.143 De Vijf speciën zijn daarnaast van belang voor de ‘emigratie’: achterin 
werd vrijwel van jaar tot jaar vermeld wie uit Molkwerum wegtrokken en waar naar toe. 
 
Stemkohieren 
In Friesland rustte het stemrecht voor de Provinciale Staten gedurende de vroegmoderne tijd op de 
zogenaamde ‘hornleggers’: de erven waarop huizen stonden met stemrecht.144 Via een specifiek 
verkiezingssysteem hadden de inwoners uit Friese plaatsen uiteindelijk stemrecht in het Provinciale 
bestuur. Molkwerum was goed voor 211 stemgerechtigde goederen. Een voor het gebied waarin het 
dorp lag opmerkelijk hoog aantal.145 Ten behoeve van de administratie zijn voor een aanzienlijke 
periode de eigenaren en gebruikers van deze erven bijgehouden. Het gaat om de periode van 1640 
tot 1788. Vanaf 1708 werden ook deze kohieren om de tien jaar bijgewerkt. Over het algemeen is de 
informatie in deze bronnen schaars.  
  Toch bevat deze bron relevante informatie voor dit onderzoek. Bij de herziening van de 
kohieren in 1748 vielen namelijk te kleine en erven af. Dit betekende overigens niet dat de aanwas of 
het verlies van land of de afbraak van een huis effect had op het stemrecht: dat rustte op het 
hornlegger.146 Het belangrijkste is echter dat door de nieuwe criteria van de omvang van erven, alle 
hornleggers werden opgemeten en bijgehouden werd welke daarvan over landerijen beschikten. 
Hoewel de gegevens dus erg summier zijn, zullen ze gebruikt worden als aanvulling op de totale 
afname van het aantal huizen en zal met name gekeken worden of het hebben van land invloed had 
op de duurzaamheid van de bebouwing. Dit laatste draagt bij aan het inzicht in hoeverre de 
ontwikkelingen van het dorp en die in het buitengebied met elkaar verbonden waren.147 
 
Volkstellingen 
In 1749 werd door de Provincie Friesland een zogenaamde ‘quotisatie’ gehouden ten behoeve van 
een nieuw in te voeren belasting. In dit eenmalige kohier werden per dorp de volgende zaken 
opgenomen: beroepen, belastingaanslag en gezinssamenstelling. Op basis van de aanslag kan met 

140 Idem. 
141 Nieuwland, 2005, 167-169. Dit kohier werd in het algemeen vanaf 1748 bijgehouden maar er is in de periode 1748-1767 voor 
Molkwerum helaas niets overgeleverd. 
142 Nieuwland, 2005, 168. 
143 Eenmaal werd een os vermeld en een paar keer werd er een bescheiden oppervlakte aan land genoemd. Vanwege de geringe omvang 
en frequentie is hier verder niets mee gedaan.  
144 Nieuwland, 2005, 161. Hoewel het systeem complexer is, is dat voor dit onderzoek niet relevant. 
145 Postma, 1928, 400. T, Toegangsnr. 5, Inv.nr. 3333-3353.  
146 Nieuwland, 2005, 161. 
147 Schroor, 1993, 48 
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een verdeelsleutel achterhaald worden wat het geschatte vermogen was. Bij de gezinssamenstelling 
werd onderscheid gemaakt tussen kinderen van onder en boven de twaalf jaar. 
  Dit kohier zal op diverse wijze gebruikt worden. Ten eerste kan bepaald worden wat de 
bevolkingsomvang in het dorp was in 1749. Ten tweede wordt gekeken wat de verdeling over het 
aantal beroepen was op dat moment. Op basis hiervan kon ook de hoeveelheid verzorgende 
ambachten die er in het dorp waren, bepaald worden. Tenslotte zegt het gereconstrueerde 
vermogen iets over de mate van rendabiliteit voor elk huishouden en ook voor iedere economische 
sector. Dit laatste is overigens niet voor de gehele bevolking gedaan, maar alleen met betrekking tot 
bepaalde beroepsgroepen. Zo is er gekeken naar de vermogens van bepaalde sectoren en bleek dit 
kohier geschikt om bijvoorbeeld te achterhalen in welke sectoren de rijkste 10% van de inwoners 
werkzaam was. Doordat deze quotisatie slechts een keer werd gehouden, bleek dat aspect helaas 
ongeschikt voor een vergelijking met latere volkstellingen. 
  Een tweede soort volkstelling werd in 1796 gehouden vanwege de veranderingen op politiek 
gebied die toen speelden. Behalve dat hierin geen vermogens werden vermeld, wordt deze bron op 
dezelfde wijze gebruikt als de Quotisatie van 1749. Er zal hierbij gekeken worden naar: de totale 
bevolking, beroepen en de omvang en diversiteit van de secundaire en tertiaire sector.  
  De derde volkstelling uit 1829 is voor dezelfde doeleinden gebruikt als de vorige twee. 
Daarnaast is deze bron gehanteerd voor een koppeling met het Kadaster uit 1832. Met name wat 
betreft het reconstrueren van de landerijen die in het bezit waren van boeren die in Molkwerum 
woonden.  
  Helaas zijn er van vóór 1749 geen bronnen overgeleverd die inzicht verschaffen in de 
bevolkingsomvang of -samenstelling van Molkwerum.148 De telling van 1744 is daarbij buiten 
beschouwing gelaten. Ten eerste, omdat zij in de tijd erg dicht bij die van 1749 lag. Ten tweede 
omdat de gegevens zo summier zijn, dat zij ten opzichte van de Quotisatie niets toevoegen. 
Daarnaast bleken ook de burgerboeken zeer weinig informatie te verschaffen over personen die uit 
Molkwerum afkomstig waren. In de database van Tresoar kwam het totaal aantal gevonden 
resultaten neer op slechts elf. Dat betreft dus slechts elf personen die in de burgerboeken van alle 
Friese steden minus Leeuwarden werden vermeld over een periode van ruim driehonderd jaar.149 
Van deze elf werd bovendien geen andere informatie vermeld die een bijdrage kon leveren aan het 
onderzoek. Zo ontbraken gegevens over beroepen. Het burgerboek van Leeuwarden bood ook geen 
verdere aanvulling. 
  Voor Molkwerum en de omliggende plaatsten is verder een reconstructie van de 
bevolkingsomvang tot 1899 gemaakt. Voor de periode 1829 tot 1899 zijn deze gegevens gebaseerd 
op de officiële nationale volkstellingen die om de tien jaar werden opgesteld. Deze bevatten echter 
geen gegevens over de beroepen. Op basis van dezelfde bron was het wel mogelijk om het aantal 
huizen in het buitengebied en de dorpskern van Molkwerum te reconstrueren.  
 
Weesboeken: boedelinventarissen 
Ook in Molkwerum gold dat wanneer de ouders kwamen te overlijden voordat hun kinderen 
meerderjarig waren, het bezit onder bewaring gebracht werd bij de voogden. Ter bevordering van de 
rechtszekerheid van de wezen werden in zulke gevallen de bezittingen geïnventariseerd en 
opgetekend in de zogenaamde weesboeken. Deze bron biedt unieke inzichten die relevant zijn voor 
dit onderzoek. Om te beginnen wordt beschreven welk land en levende have men bezat. Daarnaast 
werden de roerende goederen opgetekend in de volgorde waarin ze voorkwamen in de vertrekken 
van het huis. Hiermee wordt zowel duidelijk welke (productie)middelen deze personen hadden en 
hoe de huizen waren opgebouwd. Tevens wordt melding gemaakt van de financiële middelen die 
men had. Zo wordt zowel het zilverwerk en het geld dat in het huis aanwezig was, als de financiële 
instrumenten die men bezat in de vorm van waardepapieren beschreven. Door bovengenoemde 

148 Van twee oudere volkstellingen (1689 en 1714) zijn voor deze regio geen bronnen overgeleverd. Nieuwland, 2005, 70. 
149 Het gaat over alle burgerboeken, behalve die van Leeuwarden, samen om een periode van 1517 tot 1811. 
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diversiteit komt deze bron in de navolgende tekst niet alleen afzonderlijk voor, maar wordt er naar 
verwezen wanneer dat relevant is. 
  Ondanks de waardevolle gegevens die deze bron biedt, zijn er twee beperkingen aan 
verbonden. Doordat het aantal beperkt –veertig stuks- maar wel volledig is, vormen zij eerder een 
illustratie om te laten zien dat bepaalde huishoudens voorkwamen. Hier nauw meer verbonden, is 
het feit dat deze bron slechts een inzicht geeft in het hogere segment van de maatschappij. Ze tonen 
het bezit van hen die iets bezaten en waarvan het de moeite (en het geld) waard was om dit te 
taxeren en te administreren. Een deel van de inwoners zullen minder bezit gehad hebben en komen 
dan ook niet in deze bron voor. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor zij die niet kwamen te overleiden 
met minderjarige kinderen. 
   
Overige bronnen 
Naast de hierboven genoemde overkoepelende bronnen zijn er ook een aantal die in de 
desbetreffende hoofdstukken zullen worden besproken, omdat ze slechts in het kader van een 
specifiek onderwerp relevantie hebben. Hierbij valt te denken aan documenten omtrent het 
gemeenschappelijke grondbeheer, de opdeling van deze gronden en divers kaartmateriaal. 
  Ondanks de redelijke hoeveelheid aan gegevens lieten de bronnen niet op alle vlakken de 
gewenste detaillering in de reconstructie toe. De reden hiervoor was dat het niet altijd lukte om de 
gegevens volledig genoeg te koppelen. Dit had met name betrekking op de koppeling van gegevens 
aan individuele huizen in de dorpskern. In enkele gevallen was het mogelijk om een persoon in 
meerdere reeksen terug te vinden. De bronnen lieten echter niet toe dat een grote hoeveelheid 
personen gekoppeld konden worden. Hierdoor zou de inspanning van het naspeuren van individuen 
niet in verhouding staan tot de resultaten die dit zou opleveren voor een verdiepend inzicht. Om 
deze reden is hier dan ook van afgezien. Er moest dus in sommige gevallen gebruik gemaakt worden 
van inductie om tot enige vorm van abstractie en een verklaring te komen. De beschikbare gegevens 
gaven evenwel een algemeen beeld over de gevolgen van de neergang. 
  Binnen de kaders van dit onderzoek was het gezien de ruime aanwezigheid van de periodieke 
bronnen onmogelijk om alle bronnen te verwerken. Bovendien is dit gezien de vraagstelling ook niet 
noodzakelijk. Er is daarom voor gekozen om binnen de ruim 120 jaar tussen de twee kaartbeelden, 
op goed beargumenteerde momenten, een dwarsdoorsnede van de sociaal-economische situatie te 
maken op basis van de beschikbare bronnen. Op die manier wordt het verloop op de langere termijn 
gereconstrueerd. De momenten zijn zo gekozen dat er op die punten in de tijd zoveel mogelijk 
bronnen geraadpleegd en gecombineerd konden worden, zodat een zo volledig mogelijk beeld wordt 
verkregen (afb. 1.5). 
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Afbeelding 1.5 – Een reconstructie van het bereik in de tijd van de meest gebruikte bronnen voor dit 
onderzoek. De rode dwarsdoorsneden vormen de kaders van de onderzochte periode die in dit onderzoek in 
eerste instantie centraal staat. Daarnaast worden in het bijzonder de volkstellingen en divers kaartmateriaal 
gebruikt voor de analyse in de negentiende eeuw.  
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1.7 Opbouw van het onderzoek  
 
In elk van de komende hoofdstukken staat een afzonderlijke dimensie van het Molkwerumse 
landschap en de samenleving tussen ongeveer 1700 en 1832 centraal. Daarnaast zal een aantal 
belangrijke ontwikkelingen tot 1900 gevolgd worden. Dit biedt de mogelijkheid tot een zeer 
gedetailleerde reconstructie van de afzonderlijke processen. Omdat het gaat om de samenhang 
tussen de verschillende aspecten en processen is daarbij, in navolging van onder andere Braudel, met 
de landschappelijke dimensie begonnen. De reden hiervoor is dat de verschillende dimensies elk op 
hun eigen tempo ontwikkelingen ondergaan. Er is daarbij zowel aandacht voor de ontwikkelingen die 
het buitengebied doormaakt, als de gedaantewisseling van de dorpskern. Daarna zullen 
achtereenvolgens de volgende hoofdstukken behandeld worden: de ontwikkeling van de demografie, 
de aard en de veranderende bezitsverhoudingen en de sociaal-economische processen. Deze laatste 
dimensie is uitgesplitst in twee onderdelen: enerzijds de landbouw en anderzijds de scheepvaart en 
de ambachten.  
  In het synthetiserende hoofdstuk wordt in eerste instantie gekeken hoe alle sociaal-
economische en geografische dimensies met elkaar samenhingen. Daarbij wordt kort stilgestaan bij 
de samenhang voorafgaand aan de transitie en aan het einde daarvan: in 1700 en in 1832. In het 
gedeelte over 1832 zullen de lijnen tot 1900 worden meegenomen. In de derde paragraaf van het 
afsluitende hoofdstuk zal worden betoogd, welke processen allemaal onderdeel uitmaakten van de 
overkoepelende transitie. Dit zal onder andere inzichtelijk gemaakt worden door een groot 
concluderend schema. Ook is daarbij aandacht voor de wisselwerking tussen de afzonderlijke 
processen. Met name gaat het om de vraag wat de causaliteit tussen al deze processen is, om op die 
manier een voor Molkwerum specifieke verklaring te geven voor het feit dat het dorp in die periode 
vrijwel van de kaart verdween. 
  In de paragraaf die daar op volgt zullen deze processen met een aantal afzonderlijke 
theorieën uit de inleiding geconfronteerd worden. Het zal dan blijken dat geen van deze theorieën 
afzonderlijk afdoende is, om een verklaring te bieden voor wat er in Molkwerum is gebeurd. Wel 
bieden ze allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan een deelverklaring. Om te zorgen dat de 
theorieën op dezelfde manier worden getoetst, wordt daarbij primair naar de drie aspecten uit de 
probleemstelling gekeken: of de uitkomst van het proces moet worden gezien als veerkracht of als 
ineenstorting, het belang daarbij van interne en externe factoren en de wisselwerking tussen 
geografische en maatschappelijke processen.   
  Tenslotte zal worden afgesloten met een uiteenzetting hoe deze theorieën zich tot elkaar 
verhouden waar het gaat om deze tegenstellingen. Op basis daarvan zullen kort een aantal 
aanbevelingen gedaan worden voor toekomstig onderzoek naar verdwenen nederzettingen.  
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Deel II - CASESTUDY MOLKWERUM 
 
Hoofdstuk 2 - De transformatie van het buitengebied 1700-1900 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komt de ruimtelijke transformatie van het buitengebied aan de orde. In het 
bijzonder zullen de landschappelijke veranderingen die optraden in het ‘oude cultuurland’ worden 
besproken: de landerijen die rond 1700 werden gekenmerkt door gemeenschappelijk landgebruik. In 
de analyse is een onderscheid gemaakt tussen de periode van 1700 tot 1832 en de periode vanaf 
1832 tot 1900. De ontwikkelingen die zich in beide fasen voordoen, zijn onderdeel van hetzelfde 
proces en volgen elkaar op in de tijd. Omdat de fasen desalniettemin duidelijke verschillen vertonen, 
is er voor deze hoofdverdeling gekozen. 
  De periode tot 1832 werd gekenmerkt door het verlaten van het gemeenschappelijk beheer 
van land. Deze veranderingen zijn reeds door dr. O. Postma beschreven in een artikel over de 
gemeenschappelijke gronden van Molkwerum en Hindelopen.150 Hij focust daarbij vooral op de 
veranderingen van de bezitsverhoudingen en minder op de ruimtelijke en landschappelijke effecten. 
Met behulp van het kadaster kon dit proces inzichtelijk gemaakt worden, door de gevolgen ervan in 
kaart te brengen. Hoewel Postma geen nadrukkelijke fasering hanteert, volgen de privatisering van 
het land en de schaalvergroting van het bezit elkaar op in de tijd. Afhankelijk van de vraag of de 
overgangsfase tussen volledig collectief en volledig particulier beheer als een aparte fase gezien 
moet worden, kan men binnen deze periode twee of drie sub-fasen onderscheiden. Aangezien vooral 
het verlaten van het gemeenschappelijke beheer van de gemene gronden en het consolideren van 
het particuliere grondbezit een landschappelijk effect had, is voor deze studie uitgegaan van deel-
fasen bestaande uit drie perioden: de eerste periode tot ±1730, de tweede periode van ±1730 tot 
1768 en de derde fase van 1768 tot 1832. In werkelijkheid gingen deze fasen dus geleidelijk in elkaar 
over, waardoor kenmerken van de verschillende fasen naast elkaar zullen hebben bestaan. Een 
voorbeeld hiervan is het verschijnsel dat afgescheiden stukken land nog meerdere eigenaren of 
gebruikers hadden.151  
  De fase tussen 1832 en 1900 werd allereerst gekenmerkt door een toenemende invloed van 
de mens op het landschap. Dit betreft met name de invloed op de waterhuishouding en in de vorm 
van grootschalige projecten en rationalisatie. De veranderingen in de waterhuishouding zijn als 
symptomatisch te zien voor de grotere ontwikkelingen. De ontwikkeling van deze dimensie van het 
landschap zal dan ook gecontrasteerd worden met de wijze waarop de waterhuishouding vóór 1832 
was georganiseerd en bovendien vergeleken worden met meer bovenregionale tendensen. 
Daarnaast werd deze fase gekenmerkt door de occupatie en een verdere ingebruikname van het 
buitengebied.  
  De omvorming van het buitengebied werd gekenmerkt door een aantal aspecten. Ten eerste 
werd het gemeenschappelijk beheer verlaten en kreeg het particuliere beheer een definitieve vorm. 
Dit had een concrete uitwerking op het landschap in de vorm van de afsplitsing van stukken land van 
de gemene velden. Tenslotte trad schaalvergroting van dit particuliere grondbezit op, wat samenhing 
met de vorming van volwaardige boerderijen.  
  Om een goed inzicht te krijgen in de kenmerken van het landschap, zal worden begonnen 
met een bespreking van de opbouw. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de fysisch-geografische 
kenmerken van het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop dit 
land in gebruik was.  
 
2.2 Landschapsopbouw 

150 Postma, 1928. 
151 Te vaak wordt in dit soort studies gedacht in termen van ‘revoluties’ en ‘abrupte breuken’. Jansson, 1998, 71-72. 
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Op de geomorfologische kaart blijkt het onderzoeksgebied onder andere te bestaan uit een wat 
hoger gelegen rug, die van zuid-zuidoost naar noord-noordwest loopt, met op het meest noordelijke 
gedeelte de dorpskern van Molkwerum (afb. 2.1). Naar alle waarschijnlijkheid betreft het een 
zijmorene (stuwwal) uit de voorlaatste ijstijd uit een periode waarin het landijs tijdelijk tot 
Gaasterland reikte en een gletsjertong ter plekke enkele boogvormige moreneruggen opstuwde. De 
rug van Molkwerum-Warns wordt omgeven door een kleilandschap dat in veel latere tijd is ontstaan 
door getijdenwerking van de Waddenzee.152 Ter plekke van de voormalige zijmorene vormde zich 
toen een kwelderwal. Hoewel Molkwerum op dezelfde rug ligt als Warns, steekt deze bij Molkwerum 
maar nauwelijks boven het omringende zeekleilandschap uit. 
  De bodem in het gebied bestaat hoofdzakelijk uit lichte en zware zavel (afb. 2.2). Daarnaast is 
te zien dat in het zuidoosten van de dorpskern veen voorkomt (lila kleur). De omvang van dit 
veengebiedje is niet helemaal duidelijk.153 Op deze afbeelding komt veen beperkt voor, maar uit 
historische bronnen blijkt dat het in het dorpsgebied dicht aan het maaiveld zat.154 Als we vervolgens 
naar de grondwatertrappen kijken blijkt het grondwater in het gebied een hoge stand te kennen.155 
Hierbij wordt bovendien het effect van de eerder genoemde rug zichtbaar: de rug zelf is net wat 
droger dan haar directe omgeving (afb.2.3). Bovendien ligt het land, met name ten oosten van de 
dorpskern, ook nog eens erg laag (afb. 2.4a, 2.4b, 2.4c). Er lijken tenslotte aanwijzingen te zijn dat er 
verzilting van het grondwater optrad door de nabijheid van de zee.156 
 
 

152 Volgens de legenda van de geomorfologische kaart gaat het in het bijzonder om: ‘geïsoleerde lage ruggen/welvingen’ en een 
‘kwelderwal met getijdevloedwerking met als tijdsperiode het Holoceen en Actueel’. 
153 Amateurhistoricus Auke Bult liet weten dat de landeigenaren in het dorp het naar alle waarschijnlijkheid onwenselijk zouden vinden om 
grondboringen te doen. De generale gegevens zijn dan ook niet lokaal getoetst. 
154 Onderwijzersboekje, Molkwerum, 1857, 3. 
155 Met name in vergelijking met bijvoorbeeld de zeekleigronden in Noord-Friesland. 
156 Postma, 1928, 394. 
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Afbeelding 2.1 – Een fragment van de geomorfologische kaart. De dorpskern van Molkwerum is rood 
omcirkeld. Bron: www.bodemdata.nl. 
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Afbeelding 2.2 – Op dit fragment van de bodemkaart is duidelijk te zien dat de omgeving van Molkwerum 
vrijwel in het geheel uit lichte en zware zavel bestaat. Het dorp Molkwerum is rood omcirkeld. In het 
zuidoosten van het gebied komt daarnaast een kleine hoeveelheid veen voor. Bron: www.bodemdata.nl. 
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Afbeelding 2.3 – Deze kaart, met daarop de watertrappen, geeft een goed beeld van hoe dicht het grondwater 
in de omgeving aan het maaiveld staat. Het betreft trouwens een weergave van de huidige situatie, waarin het 
grondwater in het gebied actief bemalen wordt. Het dorp Molkwerum is rood omcirkeld. 
Bron: www.bodemdata.nl. 
 

 
Afbeelding 2.4a – Actueel Hoogtebestand Nederland. In vergelijking met de stuwwal van Koudum ten 
noordoosten stelt het reliëf waarop Molkwerum ligt weinig voor. Daarnaast vallen nog drie uitgesproken 
laagtes (in het blauw) op: de drooggelegde Stavoorder Noordermeer ten westen van het dorp en de voormalige 
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Gronsen en t’ Flaint (beiden ten oosten van de dorpskern). Molkwerum is in het rood omcirkeld. 
Bron: www.ahn.nl 
  

 
Afbeelding 2.4b – De legenda bij het Actueel Hoogtebestand Nederland. Bron: www.ahn.nl.  
 

 
Afbeelding 2.4c – Een dwarsdoorsnede ten westen van de dorpskern van Molkwerum, vanuit het noorden door 
de voormalige Gronsen en t’ Flaint naar het zuiden. Hoewel deze gebieden uitdrukkelijk onder de zeespiegel 
liggen, blijkt dat het hele gebied hier vrijwel onder ligt. De enige uitschieter die hier duidelijk boven uitkomt is 
de spoordijk tussen Leeuwarden en Stavoren, die op deze afbeelding in het geel zichtbaar is. Bron: www.ahn.nl. 
 
2.3 Het oude cultuurland: van collectief naar particulier beheer 
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In potentie is de kleigrond erg vruchtbaar en daarmee geschikt voor akkerbouw. Als Molkwerum ooit 
over akkerland beschikt heeft, was dit echter minimaal van omvang. Rond 1700 was hier in ieder 
geval geen sprake meer van.157 Als gevolg daarvan gaat deze paragraaf uitsluitend over wei- en 
hooilanden. 
  Rondom Molkwerum lagen omstreeks 1700 zogenaamde ‘gemeenscharren’: 
gemeenschappelijk beheerde gronden.158 De grote historische verscheidenheid van de 
‘gemeenschappelijke’ beheerpraktijk, de bezitsvariaties en het feit dat het bij ‘commons’ eerder om 
een containerbegrip gaat dan om een verheldering, legitimeren een verdere specificatie van wat dit 
voor het landschap rondom Molkwerum en de sociale organisatie van het beheer, inhield en 
betekende.159 In de eerste plaats suggereert het voorkomen van gemeenschappelijk beheer dat er 
collectieve regelingen nodig waren om een duurzaam beheer te garanderen. Waarbij het wel de 
vraag is of het daarbij ging over economische of ecologische duurzaamheid.160  
  Het gemeenschappelijk beheer had betrekking op twee typen van het oude cultuurland: de 
weilanden en de hooilanden. Zij waren onderdeel van dezelfde beheerpraktijk: zij vormden een 
symbiose met de wijze waarop de landbouwpraktijk van Molkwerum georganiseerd was en die 
daarom niet als losse onderdelen gezien kunnen worden.161 Beide vormen van landgebruik lagen in 
het buitengebied, de weilanden wat dichterbij dan de hooilanden.162 In totaal ging het om dertien 
gemeenschappelijke weidecomplexen en drie grotere hooilandcomplexen (afb. 2.5). Hierop was 
sprake van een combinatie van ‘privébezit’ in de vorm van aandelen en gemeenschappelijk 
beheer.163 Al met al werd 59% van het land rondom Molkwerum omstreeks 1700 op 
gemeenschappelijke wijze beheerd.164 Of in dat gebied alle aspecten van het boerenbedrijf 
collectieve geregeld waren kon helaas niet worden nagegaan. Wel vallen onder andere de landerijen 
in het Stavoorder Noordermeer en de verder weg gelegen Wester- en Oostergrouwen duidelijk 
buiten deze beheervorm. De laatstgenoemden zouden volgens Postma in het geheel niet voor 
beweiding gebruikt zijn.165 
  De reglementen met betrekking tot het collectieve beheer zijn voor Molkwerum helaas 
onvolledig overgeleverd. Dit is meer het geval voor het vergelijkbare en nabijgelegen Hindelopen 
waar ook gemeenscharren bestonden. In dit reglement waren een aantal zaken vastgesteld, die 
gezien de grote overeenkomsten tussen de beide plaatsen, (het belang van de zeehandel, de mate 
van isolatie, en het voorkomen van gemene gronden), tot op zekere hoogte ook voor Molkwerum 
zullen hebben gegolden.166 Zodoende kan door een combinatie van de Molkwerumse bronnen en via 
een analogie met de Hindeloopense praktijk, een reconstructie van de collectieve organisatie van het 
landbeheer rondom Molkwerum worden gemaakt.  

157 Postma, 1928, 377. 
158 Postma, 1928. 
159 De Moor, Shaw-Taylor en Warde, 2002. 
160 Ibidem, 27. 
161 Dit sluit nauw aan bij wat beschouwd wordt als een agro-systeem: ‘De combinatie van technische, fysische en sociale aspecten van het 
agrarische productieproces, binnen een goed gedefinieerd gebied.’ Deze definitie doet overigens geen uitspraken over de duurzaamheid of 
stabiliteit van dat systeem. Ibidem, 261. 
162 De relatie tussen de afstand tot een centrale plek en de mate van intensiteit van het landgebruik is een bekend verschijnsel in de 
economische geografie. Zie onder andere: Von Tünen, in: Carr, 2003, 306-307. 
163 Postma, 1928, 368. 
164 Ibidem, 376. 
165 Ibidem, 386. 
166 Ibidem, 376 en Van der Hoek, 1969, 253. 
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Afbeelding 2.5 – Een reconstructie van de locaties van de zestien verschillende gemeenscharren van 
Molkwerum en die van Hindeloopen door dr. O. Postma. De Noordeg, Zuideg en Wee betreffen de hooilanden. 
Bron: Postma, 1928, 367. (Zie bijlage 2 voor een reconstructietabel). 
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Fase 1: tot ±1730 
Het beheer in Molkwerum was geïnstitutionaliseerd in de vorm van een bestuur. Dit bestuur werd 
gevormd door twee personen en kwam voort uit een verkozen dorpsraad.167 Onder hen die kiesrecht 
hadden, vielen niet alleen de landeigenaren of gebruikers van de grond, maar in principe alle 
ingezetenen van Molkwerum. Hoewel deze categorieën in de eeuwen vóór 1700 niet veel uit elkaar 
zullen hebben gelegen.168 De consequentie was dat van de eigen gemeenschap vrijwel niemand 
uitgesloten was en het belang van een bepaalde groep niet in het bijzonder werd gediend. Naar 
buiten toe was er echter wel een grote mate van exclusiviteit: zo zette het scharrenbestuur zich in 
om te voorkomen dat de inwoners van andere dorpen hun vee op de Molkwerumse hooilanden 
lieten grazen. In het bijzonder protesteerden zij tegen begrazing van de Noord- en Zuideg door 
koeien uit het nabijgelegen Koudum.169 Naar aanleiding van dit conflict werd een verbod 
geformuleerd: namelijk dat de inwoners van laatstgenoemde dorp op deze velden geen koeien 
mochten laten grazen. Daarnaast werd de consequentie van overtreding geformuleerd en de boete 
die daar aan verbonden was.170 
   Een andere belangrijke taak van het bestuur was het vaststellen van het moment waarop het 
vee de velden in en uit mocht. Op overtreding stond een boete.171 Daarbij reguleerde deze regeling 
ook de momenten van het maaien en zelfs de uren waarop de koeien voor het melken moesten 
worden opgejaagd.172 Zonder toestemming van het bestuur mochten de inwoners geen koeien laten 
weiden.173 Hieruit blijkt, dat het beheer gekenmerkt werd door het voeren van een 
gemeenschappelijke praktijk. De regelingen dienden blijkbaar te voorkomen dat ‘ieder naar eigen 
inzicht’ van het land gebruik zou maken. Dit vereiste een nauwkeurige regelgeving en helder 
boetesysteem. Wellicht dat dit gebaseerd was op ecologische kennis van het landschap. In ieder 
geval leek men er niet gerust op, dat wanneer iedereen zijn eigen gang ging, dit zonder problemen 
voor anderen zou verlopen. Conflictmanagement zal dus ook een rol hebben gespeeld. 
  Tevens was het bestuur verantwoordelijk voor het toezicht op de financiën van de 
gemeenschappelijke velden. Per afzonderlijke ‘schar’ werd daarom een rekening bijgehouden.174 Het 
geld dat beheerd werd, was onder andere bedoeld voor het beheer van alle gemeenschappelijke 
velden. Een belangrijke taak daarbij was tevens het vaststellen van de omvang van het land-aandeel 
per koe.175 Hoewel dit gedurende de onderzochte periode slechts weinig veranderde, kon hiermee in 
theorie het beheer heel precies worden afgestemd.  
  Behalve de kosten voor het directe onderhoud, was er ook in beperkte mate sprake van een 
vorm van nivellering. In principe had elke ingezetene van Molkwerum het recht om zoveel koeien te 
laten grazen, als waar hij op basis van zijn landaandelen recht op had. Het kwam echter veelvuldig 
voor dat mensen meer of minder koeien hadden dan dat ze aan aandelen bezaten. Dit werd door het 
betalen van een krediet (vee > aandelen) of debet (vee < aandelen) vereffend. Het bijhouden van 
deze rekening behoorde eveneens tot het takenpakket van de scharmeesters. Hoewel dit systeem 
niet volledig schijnt te hebben gefunctioneerd, lijkt ook dit een maatregel te zijn geweest waarbij 
praktijken van individuen die collectieve schade aan konden richten, werden gecompenseerd.176 
Bovendien lijkt dit aan te sluiten bij het feit dat in boedelinventarissen nog wel eens personen 
voorkomen die wel land-aandelen bezaten, maar geen levende have.177 Tainter wijst in dit verband 
wel op het feit dat er in bepaalde samenlevingen gewoontes bestonden die economische 

167 Postma, 1928, 376-377 en 393. 
168 Ibidem, 377. 
169 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S2. 
170 Idem. 
171 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S1. 
172 Postma, 1928, 373. 
173 Ibidem, 372. 
174 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S7. 
175 Postma, 1928, 372. 
176 Ibidem, 380. 
177 T, Toegangsnr. 13-18, Inv.nr. 18-21. 
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accumulatie van individuen tegengingen. Daarentegen werd er een grote nadruk gelegd op deling, 
ten bate van het collectieve belang.178 
  Het daadwerkelijke beheer werd niet door het bestuur zelf uitgevoerd. Er waren 
zogenaamde ‘koewachters’ en ‘bollemannen’.179 Er moest dan ook veel werk worden verzet. Zo 
moesten er drinkwaterbakken in de verschillende scharren worden aangelegd en onderhouden.180 
(Een verschijnsel dat overigens de verzilting van het grondwater lijkt te onderschrijven). Andere 
zaken waarvoor arbeiders nodig waren, waren het slatten (opschonen) van de sloten en waterwegen, 
de bewaking van de koeien en het bouwen en onderhouden van hekken en dammen.181 Bovendien 
was ook het onderhoud van de bruggen, waarover het vee naar de velden liep, vaak een collectieve 
verantwoordelijkheid. De reparaties hiervan moesten ook worden uitgevoerd.182 Van Hindelopen is 
daarnaast wel bekend dat de hoeders, wachters en boelieden ook verantwoordelijk waren voor het 
uitdrijven en opbinden van vreemde beesten.183 De kans is dan ook groot dat de arbeiders die in het 
quotisatiekohier van 1749 voorkomen, een rol hadden gehad in het uitvoeren van dit 
gemeenschappelijk beheer. Temeer omdat een aantal van de bovengenoemde activiteiten een groot 
deel van de kosten van de scharrekening vormden.184 
  Een ander kenmerk van deze gemeenschappelijke beheerpraktijk was dat de inwoners van 
Molkwerum aandelen in de gemene velden hadden, waarbij werd gerekend met zogenaamde 
“koegangen”.185 Of dit uitsluitend een abstracte rekeneenheid betrof welke een recht 
vertegenwoordigde of dat het daadwerkelijk om concrete koeien ging, blijft enigszins onduidelijk. 
Een “koegang” moet wel per definitie als een aandeel in een gemeenschappelijk veld gezien worden. 
Dit betekent echter niet dat het ook om een concreet perceel in geografische of landschappelijke zin 
ging. Het is waarschijnlijk een rekeneenheid die van oorsprong betrekking had op wat een koe aan 
grasland nodig had om van te leven. Tenslotte blijkt het dat het hier om privébezit ging en dat deze 
aandelen zowel geërfd als verkocht konden worden.186 
  Postma meent in ieder geval dat het hier daadwerkelijk om koeien gaat, die door de 
achtergebleven ouderen en vrouwen gehouden werden.187 Postma expliciteert verder niet waarop 
hij deze stelling baseert. Naar alle waarschijnlijkheid zal zijn redenering als volgt zijn geweest: er 
waren koeien aanwezig, de mannen en zonen waren voor ruim driekwart van het jaar op zee en 
daarom zullen het de achtergebleven vrouwen en ouderen zijn geweest die de koeien verzorgden.188 
Hoewel deze redenering niet één op één uit de bronnen blijkt, is zij niet ondenkbaar. Zo is ook van 
Hindeloopen bekend dat er veel vrouwen en weinig mannen aanwezig waren, die eveneens voor een 
groot deel van het jaar op zee waren.189 Een arbeidsdeling waarbij de man inkomen vergaarde door 
loonarbeid buiten het huishouden en waarbij de vrouw thuis het boerenbedrijf beheerde, kwam 
bovendien elders eveneens voor, waaronder in Holland. Ook daar ging dit verschijnsel vaak gepaard 
met een kleine veestapel en vooral bij klein grondbezit was men hiertoe gedwongen.190 
  Het landgebruik werd gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer kleine bedrijfjes. Er waren 
geen volwaardige hoeven, zoals elders op de Friese kleigronden. Deze bedrijfjes hadden bovendien 
zeer kleine aandelen in de gemene velden.191 Deze versnippering zal nog in de hand zijn gewerkt 
door de oneindige deelbaarheid van die aandelen.192 Het lokale erfrecht kon niet worden 

178 Hoewel Tainter het heeft over eenvoudigere samenlevingsvormen. Tainter, 1981, 24. 
179 Postma, 1928, 372. 
180 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S1. Postma, 1928, 394. 
181 Postma, 1928, 394. 
182 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S13. 
183 Postma, 1928, 373. 
184 Ibidem, 394. 
185 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S7. 
186 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S1. 
187 Postma, 2010, 371. 
188 Nieuwland en Dalfsen, 1983, 7. Aanname bij de uitvoering van de quotisatie in 1749 was dat zeevarenden slechts voor ¼ deel van het 
jaar thuis waren. 
189 Van der Hoek, 1969, 252. 
190 de Vries en van der Woude, 2005, 635. 
191 Postma, 2010, 368. 
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achterhaald, maar het is bekend dat de regels daaromtrent een nog sterkere versnippering konden 
bevorderen.193 
 Veruit de meest excentrieke dimensie van de gemeenschappelijke beheerpraktijk in 
Molkwerum was het ‘wandelen’ of ‘vervallen’ van stukken land.194 Bij de hooilanden kwam dit 
veelvuldig voor, hoewel het op de weilanden eerder een uitzondering was.195 Dit zogenaamde 
‘wandelen’ moet overigens vrij letterlijk genomen worden: landaandelen veranderden periodiek van 
locatie. 
  Ten eerste was daarbij in de hooilanden sprake van grote velden welke uitsluitend bedoeld 
waren voor het hooien en niet voor de begrazing van vee.196 De tijdelijke situatie van eigendom in 
een bepaald veld werd met paaltjes aangegeven.197 Dit is dus een niet-permanente, en daarmee 
slechts deels een fysiek-landschappelijke, vorm van afbakening. Wel gaat het om rechten op het 
gebruik van een natuurlijke hulpbron in de vorm van tijdelijk ongecultiveerd land.198 Pas tijdens het 
maaien was er sprake van particulier toegewezen stukken.199 
  Ten tweede hield het ‘verwandelen’ van stukken land in, dat deze periodiek van eigenaar 
wisselden.200 Dit verwisselen van een enkel perceel met andere eigenaren zou zelfs tot zes keer toe 
voorkomen, hoewel dit tussen twee eigenaren het meest voorkwam. Wat de situatie nog 
verwarrender maakt, en dat moet het ook voor de toenmalige inwoners zijn geweest, was het feit 
dat de percelen ook van omvang konden veranderen of op een bepaald momenten niet meer 
bestonden.201 Wellicht dat deze praktijk was ingegeven door een vorm van risicospreiding over de 
gehele gemeenschap. In dat geval hadden alle inwoners namelijk om de beurt goede en slechte 
stukken land in bezit. 
  De collectieve beheerwijze lijkt dan ook van oorsprong om een aantal redenen ten dienste 
van de Molkwerumse gemeenschap in zijn totaal te hebben gestaan. Ten eerste was de praktijk van 
het vervallen zo wijdverbreid, dat het wel met instemming van de gehele gemeenschap tot 
ontwikkeling moet zijn gekomen: de grootschaligheid maakt het onwaarschijnlijk dat er sprake was 
van een toevallige of exclusieve overeenkomst tussen private partijen. Het moet dus om een 
collectieve overeenkomst zijn gegaan. Ten tweede suggereert deze praktijk dat er aan deze 
overeenkomst een gemeenschappelijk doel ten grondslag lag. Gezien de grenzen aan de 
mogelijkheden van het land, is het voor de hand liggend dat het hier vooral ging om het voorkomen 
van overexploitatie. In die zin is er dus sprake van een vorm van een “shared set of understanding 
norms and routines.”202 Ook het feit dat het tweehoofdige scharrenbestuur in wezen democratisch 
verkozen werd door alle ingezeten, suggereert op zijn minst een gemeenschappelijke zorg voor de 
over deze landerijen.203 Voor andere gemeenschappelijke gronden is wel aangetoond dat dit soort 
vormen van gemeenschappelijk beheer lange tijd zowel in economisch als ecologisch opzicht redelijk 
duurzaam kunnen zijn geweest.204 Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit ook in Molkwerum het 
geval was. Postma beschouwt het ‘wandelen’ van stukken land daarnaast als een kenmerk van een 
overgangsfase tussen ooit volledig gemeenschappelijk beheerd land en particulier bezit.205 
  Al met al kan er dus gesproken worden van een zekere mate van regulatie van de 
gemeenschappelijke velden. De aard van de regels en de beheerpraktijk lijken te suggereren dat er 
inderdaad in het belang van de gemeenschap gehandeld werd en dat de voornaamste zorg de 

193 Curtis, 2012, 37. 
194 Dit lijkt op het systeem zoals dat ook op bijvoorbeeld Ameland is aangetroffen. Postma, 1928, 389. 
195 Ibidem, 386. 
196 Ibidem, 376. 
197 Ibidem, 359. 
198 De Moor, Shaw-Taylor en Warde, 2002, 15. 
199 Postma, 1928, 359. 
200 Zie bijvoorbeeld de Floreenkohieren van vóór 1768, waarbij van een aandeel zowel de eigenaar op dat moment vermeld stond als de 
persoon waarmee het stuk land verviel. 
201 Postma, 1928, 387. 
202 Widgren, 2012, 103-104. 
203 Postma, 1928, 376. 
204 Renes, 1998, 86. Onder duurzaam wordt verstaan: ‘Een ontwikkeling die in de huidige behoefte voorziet, zonder de mogelijkheid voor 
komende generaties om in hun behoefte of noden te voorzien te ondermijnen.’ Renes, 1998, 85. 
205 Postma, 1928, 388. 
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verslechtering van de landerijen was. Maar ook een eerlijke verdeling van de opbrengsten van de 
landerijen en het vermijden van conflicten tussen grondgebruikers, kan een rol hebben gespeeld. 
Door het collectieve belang en doel waren alle bewoners er bij gebaat dat de kennis en het toezicht 
waren geïnstitutionaliseerd in het scharrenbestuur. Gecombineerd met een vorm van risicospreiding 
kon zowel een mate van ecologische, als ‘economische’ duurzaamheid voor de inwoners gerealiseerd 
worden. Ook kan het gezien worden als manier om voor alle inwoners een directe en individuele 
toegang tot deze natuurlijke hulpbron te garanderen, welke cruciaal was voor het levensonderhoud 
van de afzonderlijke huishoudens.206 
   
Fase 2: ± 1730 – 1768 
Postma stelt op basis van de eindsituatie zoals die naar voren komt aan het einde van het scharboek 
van Molkwerum, dat er in bovengenoemde gang van zaken rond 1730 nog maar weinig was 
veranderd.207 In de tweede fase die ten behoeve van dit onderzoek wordt onderscheiden, werden de 
gemeenschappelijk beheerde weide- en hooilandcomplexen in het gebied rondom Molkwerum 
geprivatiseerd. De weilanden werden daarbij in grote percelen onderverdeeld en bij de hooilanden 
verdween de semipermanente afbakening van individuele stukken grond. Een belangrijke bron voor 
de bewering dat deze vorm van beheer verlaten werd, vormt het Floreenkohier uit 1768.208 Vanaf 
dan worden in de kohieren namelijk niet langer de bezittingen en hun eigenschap dat ze verveilen 
per persoon opgesomd, maar per stuk grond.  
  Om een aantal redenen kan er van uitgegaan worden dat het hier niet alleen om een 
administratieve wijziging ging. Ten eerste worden in dit kohier per perceel ook de nummers van de 
aangrenzende percelen en andere landschappelijke kenmerken zoals sloten vermeld. Hier nauw mee 
samenhangend komen er ook geen stukken land meer voor waarvan vermeld werd dat zij 
‘wandelden’ of ‘vervielen’.209 Dit suggereert dus een zekere mate van stabiliteit: het gaat vanaf nu 
om stukken land die een specifieke locatie en eigenaar(s) hadden. Postma verklaart dit ofwel door 
concentratie van land in handen van een kleiner aantal eigenaren, of doordat men dit onderling 
heeft afgesproken.210 Het lijkt erop dat dit eerder een combinatie van beide is geweest. Het gaat in 
beide gevallen echter niet om een verklaring voor deze ontwikkeling,het zijn eerder kenmerken van 
het proces. 
  Ten derde wordt bij een groot deel van de percelen in het floreenkohier van 1768 vermeld 
dat ze waren ‘afgeslat’. Dit wijst in de richting van een fysieke ingreep in het landschap: ‘afslatten’ 
betekende in die tijd immers het uitdiepen van sloten.211 Het zou binnen deze context dan ook 
kunnen duiden op het afgrenzen van percelen door sloten. Ook wordt in een aantal documenten wel 
gesproken van ‘…in de scheidingen van het land’.212 In feite kan dit proces geschaard worden onder 
wat in de literatuur bekend staat als ‘enclosing’. Hieronder wordt het volgende proces verstaan: “het 
beëindigen van gemeenschappelijke rechten op de landerijen, wat vaak gepaard ging met de 
constructie van fysieke barrières om het land. Het landschappelijke resultaat contrasteert sterk met 
de openheid die deze gebieden vaak van oorsprong voor lange tijd van het jaar hadden. Bovendien 
had deze ontwikkeling vaak een permanent karakter.”213 Er is dus sprake van privatisering: een 
overgang van gemeenschappelijk en collectief bezeten landen naar privébezit.214 
 Het is niet gebleken of de opheffing van de gemeenscharren in haar totaliteit met veel 
conflicten gepaard ging. De paar overgeleverde documenten die betrekking hebben op het 
afscheiden van stukken land van de gemeenscharren, lijken te suggereren dat het in goed overleg 
plaatsvond. Tijdens dit proces werden namelijk documenten met voorwaarden opgesteld over het 
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landgebruik in de toekomst, die door een groot aantal personen werd ondertekend.215 Voor de 
opdeling van alle scharren gezamenlijk is echter niet met zekerheid te stellen of dit de algemeen 
geldende praktijk was. Wel suggereert het dat er toen nog veel waarde gehecht werd aan een 
gemeenschappelijke organisatie, zelfs als dat, paradoxaal genoeg, betekende dat de 
gemeenschappelijkheid zelf in het proces werd opgeofferd. Tevens blijkt uit deze bronnen dat de 
stukken door middel van opmeting, verdeling, scheiding en verlotingen aan de nieuwe eigenaren 
werden toebedeeld.216 Vooral het feit dat loting hierin een rol speelde, wekt de indruk dat de 
gemeenschappelijkheid zo belangrijk was dat men niet bewust of onbewust bepaalde partijen wilde 
bevoordelen. 
  Met de geslotenheid van het landschap zal het na afloop van deze specifieke vorm van 
‘enclosure’ in het buitengebied van Molkwerum overigens wel zijn meegevallen. De privatisering 
kreeg immers de vorm van het graven van greppels of sloten. Dit resulteerde niet in een afname van 
de weidsheid van het landschap. Het effect op de kavelstructuur zal echter vooral in de weilanden 
groot zijn geweest. Deze bestonden in de oorspronkelijke situatie namelijk uit grotere onverdeelde 
velden. Aan het eind van de privatisering waren zij opgedeeld in vele kleinere kavels. In de 
hooilanden lijkt juist een tegengestelde beweging te hebben opgetreden. Hier lijkt het afschaffen van 
het collectieve beheer juist aan de perceelafbakeningen met behulp van paaltjes en stenen een einde 
te hebben gemaakt. Daar werden de velden dus niet verkleind, maar leidde de privatisering er toe 
dat de grotere velden als de ‘kleinste’ eenheden overbleven. Vanaf dan niet langer met een verdere 
onderverdeling.217 
  Ook vóór deze privatisering waren in de hooilanden namelijk reeds de nodige 
afwateringssloten aanwezig. Deze afwatering was voor de hooiwinning cruciaal.218 Door deze 
ontwikkeling verminderde wel het oppervlakte aan gemeenschappelijke velden in beide gebieden.219 
Bovengenoemde lokale verschillen tussen de hooi- en weilanden nemen niet weg dat het een 
veelomvattende en ingrijpende landschappelijke transformatie van het gehele buitengebied betrof. 
 Hoewel wellicht bekender, waren ideologische motieven niet de enige reden voor de 
opdeling van gemeenschappelijke gronden.220 Er zijn vanuit historisch perspectief hoofdzakelijk twee 
niet-ideologische redenen geweest die dit opdelingsproces hebben bevorderd. Enerzijds een 
toename van de druk van de bevolking op het land. Anderzijds een verandering van de 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld onder invloed van marktwerking.221 Beide processen gingen vaak 
gepaard met de ontginning van de gemeenschappelijke landerijen.222 In de documenten van 
afsplitsing werd dit niet met zo veel woorden vermeld, maar er staat wel dat deze 
afsplitsingsmaatregelen bedoeld waren om ‘verdonkeringen en misbruiken’ tegen te gaan.223 
Blijkbaar was er in de periode vóór 1730 een onwenselijke en onhoudbare situatie ontstaan die verre 
van perfect functioneerde. Bovendien blijkt uit deze bron dat men verwachtte dat deze negatieve 
ontwikkeling in de toekomst alleen maar erger zou worden.224 In feite is de opdeling van deze 
landerijen in het begin van de achttiende eeuw te beschouwen als een inhaalproces ten opzichte van 
ander gebieden waar dit al eerder was gerealiseerd.225 
 Gedurende deze overgangsfase werden de gemeenschappelijke gronden dus steeds verder 
opgedeeld. Volgens Postma was dit proces in 1768 voltooid.226 Dit lijkt overeen te komen met het feit 
dat de vermelding ‘afsgeslat’ na het Floreenkohier van 1768 niet meer voorkomt. Dit wekt de indruk 
dat deze verandering toen blijkbaar nog recent genoeg was om als relevante informatie te 
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vermelden: als handeling die de overgang tussen de oude en nieuwe situatie moest verduidelijken. 
Dit betekende overigens niet dat een afgeslat perceel altijd in handen van een enkel persoon was. 
Het kwam ook toen nog veelvuldig voor dat deze stukken grond gemeenschappelijk gebruikt werden 
of meerdere eigenaren kenden.227  
  Voor 1768 is een overzicht gemaakt van de afgeslatte stukken land (afb. 2.6). Het kan dus zijn 
dat er op een kleiner schaalniveau nog wel sprake was van collectief gebruik van de nieuw ontstane 
percelen. Er lijken echter geen aanwijzingen te bestaan dat de percelen na 1768 in nog kleinere delen 
werden opgedeeld: de landschappelijke ontwikkeling was voltooid. Wel lijkt de sociale reorganisatie 
op een lager niveau en in een beperktere vorm nog zijn voortgezet tot er uiteindelijk slecht een 
enkele eigenaar per perceel overbleef.  
  De kaart van afbeelding 2.6 kon gecreëerd worden door middel van een combinatie van drie 
bronnen. Ten eerste het teruggevonden Floreenkohier van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 
uit 1848. Ten tweede het kadaster uit 1832 dat beschikbaar was in de vorm van een GIS. Ten derde 
het percelenregister waarin de wijzigingen van de kadastrale perceel nummers werden bijgehouden. 
Op basis van deze drie bronnen was het mogelijk om de individuele Floreennummers te koppelen 
aan de kadastrale nummering. De mogelijkheid van koppeling van de grondadministratie uit de 
vroegmoderne periode aan die van het kadaster is voor Europese begrippen vrij uniek.228 
Desondanks blijft dit in het bijzonder voor Molkwerum een uiterst lastige klus. Zo waren de 
kadastrale percelen veelvuldig vernummerd, tot wel vijf keer toe. Hier kwam het percelenregister 
dus goed van pas.229 
  Het wordt duidelijk dat deze opdelingactiviteit in de periode (vlak) voor 1768 hoofdzakelijk 
op twee plekken dominant was: direct ten zuiden van de dorpskern en bij de verder weg gelegen 
landerijen in het zuid-oosten van het dorpsgebied. Dit laatste suggereert dat de behoefte aan land 
zodanig was toegenomen dat men dit gebied niet langer als onbruikbaar beschouwde, maar dat het 
gebruik geïntensiveerd zou gaan worden. De landerijen ten noorden van de dorpskern werden in het 
kohier van 1768 niet aangemerkt als afgeslat en zullen waarschijnlijk daarvoor al zijn geprivatiseerd. 
  Op dezelfde afbeelding wordt overigens duidelijk dat bepaalde stukken land in dezelfde 
periode andere fysieke aanpassingen ondergingen. Dit betrof onder andere ‘vergravingen’ en 
vormen van ‘aangewas’. Onder dit laatste moeten waarschijnlijk stukken land worden verstaan die 
dicht bij de meren lagen en die droog waren gevallen. Het kan dat ook deze veranderingen verband 
hielden met de sociaal-economische transitie, maar dit kon niet worden aangetoond. 
  Op basis van een vergelijking van het landbezit van alle afzonderlijke eigenaren in 1768 kon 
niet worden vastgesteld dat er een vooropgezet plan achter het afslatten zat. Althans, er was geen 
duidelijke overlap tussen bepaalde eigenaren en gebieden die in 1768 wel of niet als afgeslat 
gekenmerkt werden. Er lijkt dus nog steeds sprake te zijn van een hoge mate van willekeur en 
geografische verspreiding van het landbezit van individuele eigenaren. Als er al enige vorm van 
regelmaat bestond in het opdelingproces, dan is dat uitsluitend in die zin dat de percelen dicht bij 
elkaar lagen, en niet omdat het een onderneming van specifieke eigenaren betrof. 
 

227 Idem. 
228 Mol en Noomen, 1998, 3. 
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42 
 

                                                           



 
Afbeelding 2.6 – Op deze afbeelding zijn de locaties te zien van de percelen waarvan in het Floreenkohier van 
1768 werd vermeld dat zij waren afgeslat. (Hierbij was het overigens niet mogelijk om alle afgeslatte stukken te 
koppelen aan percelen van het kadaster uit 1832). Bronnen: Floreenkohier 1768, Percelenregister 71, Kadaster 
1832. 
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Fase 3: 1768-1832 
Op basis van de beschikbare bronnen lijkt het erop dat er in 1768 een einde was gekomen aan het 
gemeenschappelijk landbeheer en dat vanaf dat moment de afzonderlijke percelen domineerden. Als 
gevolg daarvan was gelijktijdig een afname van het totaal aantal landbezitters in gang gezet. Zoals 
gezegd, kwam het echter rond 1768 nog wel veelvuldig voor dat de afzonderlijke percelen 
gemeenschappelijk bezit waren of door meerdere personen gebruikt werden.  
  De fase tussen 1768 en 1832 werd dan ook gekenmerkt door de voortzetting van de 
concentratie en schaalvergroting van het landbezit in handen van een beperkt aantal eigenaren. Een 
proces dat door Postma ‘hoevenvorming’ genoemd werd: het ontstaan van volwaardige commerciële 
landbouwbedrijven, een ontwikkeling die in deze regio in tegenstelling tot andere Friese gebieden 
nog niet was ingezet.230 Het resultaat was dat er rond 1832 in Molkwerum 23 boeren woonden.231 
Bovendien waren zij zelf eigenaar van het land dat zij gebruikten, op de kaart is te zien welk land in 
1832 in het bezit was van deze Molkwerumse boeren (afb. 2.7). Dit eigenbezit is ook in andere 
gebieden wel geassocieerd met nieuwe ontginningen.232 Bovendien is de toename van het eigen 
bezit gedurende de achttiende eeuw in overeenstemming met de algemene tendens voor Friesland 
in deze periode.233 Dit had er wel toe geleid dat de allerkleinste boeren verdwenen.234 

230 Postma, 2010, 368. 
231 GSF, Toegangsnr. 13, Inv.nr. 2209-2210 en HISGIS-dataset 1832. 
232 de Vries en van der Woude, 2005, 631. 
233 Ibidem, 631-632. 
234 Ibidem, 634. 
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Afbeelding 2.7 – Het landbezit in Molkwerum in 1832. Er is een onderverdeling gehanteerd in land dat in het 
bezit was van: boeren woonachtig in Molkwerum, overige personen woonachtig in Molkwerum en personen 
afkomstig van buiten Molkwerum. Bron: HISGIS.235 

235 Het bleek dat de landerijen van instellingen en niet-boeren wat omvang betreft verwaarloosbaar waren. 
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2.4 De ontwikkeling van de waterhuishouding  
 
Rond 1700 werd er in het gebied weinig aan actieve bemaling gedaan. Dit blijkt duidelijk op de 
eerder getoonde kaart uit de Schotanus-atlas van 1718 (afb. 1.3). Slechts ten zuidwesten van het 
Molkwerumse dorpsgebied wordt een watermolen weergegeven die dienst deed voor de afwatering 
van het Stavoorder Noordermeer. De andere molens, zoals die bij Koudum staat afgebeeld, waren 
bedoeld voor het malen van graan.236 Door het ontbreken van actieve bemaling was het niet mogelijk 
om water uit het gebied af te voeren. Een situatie die tot zeker 1788 heeft voortgeduurd.237 Dit zal in 
combinatie met de eerder genoemde fysische omstandigheden (lage ligging, kleiige bodem en hoge 
grondwaterstand) tot een zeer drassig gebied hebben geleid. Dit gold met name voor de hooilanden 
welke het laagst lagen, maar ook de weilanden zullen hier last van hebben gehad. Wel lag er iets ten 
noordwesten van Molkwerum een zijl, waardoor er bij een lage zeewaterstand in de zee water 
geloosd kon worden. Maar de zijlen in de regio waren niet in staat om het water afdoende af te 
voeren.238 
  Er blijkt ten noorden van Molkwerum, langs de kust richting Hindeloopen, echter nog een zijl 
gelegen te hebben. Dit was de zogenaamde Ungerzijl, die verbonden was met de Palesloot (afb. 2.8). 
Het opmerkelijke aan de geschiedenis van deze zijl is echter dat hij nog vóór 1700 verdwenen is. Het 
is niet helemaal duidelijk wat hiervan de oorzaak was, maar het wordt wel in verband gebracht met 
de grootschalige waterproblematiek rond 1570 waarbij de dammen waren weggeslagen.239 Rond 
1659 werd de Ungerzijl definitief afgedamd.240 Wat de precieze reden of aanleiding voor de 
afdamming ook was, het is zeer aannemelijk dat dit ten koste moet zijn gegaan van de waterafvoer 
en dat zij er in ieder geval niet op vooruit ging. Dit zal tot gevolg hebben gehad dat ook de 
exploitatiemogelijkheden van het land in de directe omgeving van deze zijl er niet beter op werd.241 
Dit vormt een indicatie dat in die tijd slechts beperkte waarde gehecht werd aan een goede 
ontwatering van de landerijen. 
  Toen tijdens de privatiseringsfase het afslatten van percelen met behulp van sloten aanving, 
zal dit op lokaal niveau ten goede zijn gekomen aan de ontwatering van afzonderlijke landerijen.242 
Op regionaal niveau zullen deze sloten echter weinig verschil in de afwatering hebben opgeleverd. 
Het water kon zonder actieve afwatering immers nog steeds niet afgevoerd worden. Hiervoor lagen 
de landerijen te laag en zou het water bovendien over te grote afstanden verplaatst moeten worden. 
Toch kan het aanleggen van sloten, behalve voor het afscheiden van private percelen, gezien worden 
als een voorzichtige eerste stap ten behoeve van een intensiever landgebruik.243 Enig inzicht in de 
dichtheid van het slotenpatroon in het gebied kon wegens de beperkte gedetailleerdheid van kaarten 
uit die periode zelf helaas pas worden verkregen op basis van de topografische kaart van 1970 (afb. 
2.9). Uit de grote dichtheid van sloten blijkt wel hoe ontzettend nat dit gebied van nature is. 
  Pas op het kadaster van 1832 blijken er met name in de directe omgeving van de dorpskern 
van Molkwerum een vrij groot aantal watermolens bijgekomen te zijn (afb. 2.10). Een ontwikkeling 
die in dit gebied in verhouding relatief laat lijkt te zijn opgekomen. De actieve afwatering van de 
voormalige hooilanden was ook rond 1832 nog niet van de grond gekomen. Het is waarschijnlijk dat 
de weilanden ook toen al intensiever gebruikt werden en dat een investering in die landen daarom in 
eerste instantie meer voor de hand lag. Als de weilanden bovendien zodanig ontwaterd werden dat 
het vee er ook in de winter op kon lopen, betekende dit dat de hooilanden ook vanuit dat oogpunt 
waarschijnlijk aan relevantie inboette. Wanneer het gebruik van hooi precies werd verlaten, is niet 

236 Schotanus, 1718, blad 20. HISGIS-molenbestand. 
237 Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden Friesland 1788, 15e deel, 223. 
238 Idem.  
239 Beschrijving van het archief van ‘Hemelumer-Oldephaert c.a en aanhorigen contributie zeedijken’. (T, Toegangsnr. 371-04) 38-39. 
240 Ibidem, 172. 
241 De verstrekkende gevolgen die een slechts beperkte verslechtering van de waterstaatkundige omstandigheden op het veeteeltbedrijf 
kon hebben blijkt uit de effecten hiervan op andere plekken in dezelfde periode. Van der Woude, 1972, 594. 
242 Helaas is het kadaster hier weinig behulpzaam. Met name doordat de sloten niet als zodanig herkenbaar zijn kon deze bron niet als 
illustratie van het slotenpatroon dienen. 
243 Met name om de randvoorwaarde van het agrarisch bedrijf te verbeteren. Bieleman, 2008, 201. 
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helemaal duidelijk. In in 1832 lijkt hier in ieder geval geen sprake meer van te zijn geweest. Vanaf dat 
moment zijn ook alle hooilanden omgezet tot grasland. 
 

 
Afbeelding 2.8 – Een uitsnede van de Schotanuskaart uit het jaar 1718, met daarop duidelijk de Palesloot ten 
noordoosten van Molkwerum. In het rood is de locatie van de voormalige Ungur Zijl omcirkeld. Bron: 
Schotanusatlas 1718, digitaal geraadpleegd op www.tresoar.nl. 
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Afbeelding 2.9 – Een uitsnede van de topografische kaart van 1970, waarop duidelijk te zien is hoeveel sloten 
er in het gebied aanwezig zijn. Bron: Topografische kaart 1970. Digitaal geraadpleegd op de 
website: www.watwaswaar.nl. 
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Afbeelding 2.10 – Watermolens in de directe omgeving van Molkwerum. Veruit de meeste van deze molens 
werden voor het eerst op het kadaster uit 1832 vermeld. Slechts een enkele molen van daar voor is bekend, te 
weten een die dienst deed bij de ontwatering van de Stavoorder Noordermeer. Daarnaast zijn er nog vier 
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waterstaatkundig bouwwerken uit het midden van de negentiende eeuw die verbonden waren met 
droogleggen van de grote wateroppervlaktes, waaronder een stoomgemaal. Bron: HISGIS Friesland. 
 
Pas bij de inpoldering van het open water van ‘t Flaint en de Gronsen werd de waterhuishouding van 
het gebied ten oosten van Molkwerum ingrijpend verbeterd. Voor dit project, dat rond 1850 werd 
gestart, werd zelfs een stoomgemaal in bedrijf genomen.244 Tegelijk met de droogmakingactiviteiten 
werden ook de voormalige Noord- en Zuideg op dit afwateringssysteem aangesloten. Pas vanaf dat 
moment vormden ze een onderdeel van een poldersysteem.245 Het was voor het eerst in 230 jaar dat 
in dit gebied überhaupt weer aan het droogleggen gedaan werd. De laatste keer betrof de 
inpoldering van de Stavoordermeer tussen 1613 en 1620. Een duidelijk teken dat het belang van de 
landbouw onherroepelijk was gaan domineren en dat men dit soort grootschalige investeringen weer 
aandurfde. De relatie tussen rendabiliteit en investeringen ten behoeve van gunstigere 
randvoorwaarde voor de landbouw zijn ook van elders en uit andere perioden bekend.246 
  Het waren met name de hoge prijzen tussen 1838 en 1864 voor agrarische producten die dit 
soort grootschalige investeringen ten behoeve van een intensiever landgebruik stimuleerden.247 
Gezien de macro-economische aard van deze ontwikkeling waren de droogleggingen in deze periode 
niet alleen een lokaal verschijnsel, maar een trend die in de gehele zuidwestkust van Friesland 
zichtbaar werd (afb. 2.11). In totaal werd er in Friesland in die eeuw tot wel 55.000 hectare water 
drooggemalen. Een verschijnsel dat tevens samenging met een verbeterde bemalings- en 
waterbeheersingsmogelijkheden.248 Deze ontwikkeling resulteerde in een aanzienlijke toename van 
grasland.249 Veel van deze voormalige meren lagen bovendien in de nabijheid van de Zuiderzeekust. 
Een teken dat de Molkwerumse transitie van zeehandel naar commerciële zuivelproductie niet alleen 
een lokaal verschijnsel was, maar ook grote parallellen vertoond zal hebben met ontwikkelingen die 
in de rest van het Friese zuidwestelijk kustgebied gaande waren. Hoewel zeker niet al het 
wateroppervlakte aan binnenwater in dit gebied plaats maakte voor grasland, gold dat vrijwel zonder 
uitzondering voor die meren die het dichtstbij de Zuiderzeekust lagen (afb. 2.11). 

244 Onderwijzersboekje, Molkwerum, 1857, 4. 
245 Ibidem, 5. 
246 Bieleman, 2008, 201. 
247 Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009, 74. 
248 Ibidem, 71. 
249 Idem. 
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Afbeelding 2.11 - Op deze kaarten is goed te zien dat de grootschalige droogleggingsactiviteiten in de 
negentiende eeuw in de buurt van Molkwerum onderdeel waren van een regionale ontwikkeling. Bronnen: 
HISGIS Friesland en Bonnenblaadjes rond 1920.  
 
2.5 De ruimtelijke en landschappelijke ontwikkelingen tussen 1832 en 1900 
 
Behalve een verbetering van de waterstaat gingen de inpolderingsactiviteiten na 1830 in het 
buitengebied van Molkwerum ook gepaard met een aantal andere verschijnselen. Het doorvoeren 
van een zeer planmatige verkaveling, welke tot uiting kwam in een groot aantal rechthoekige kavels 
met vergelijkbare grootte, was er daar een van. Dit was in dit gebied nog niet eerder op deze schaal 
voorgekomen en was onderdeel van de drooglegginsactiviteiten ten oosten van de dorpskern rond 
1850. De nieuwe verkavelingsvorm had vooral in de voormalige hooilanden een groot effect (afb. 
2.12 en afb. 2.13). De oorspronkelijke verkaveling werd daarbij grotendeels vervangen en bovendien 
samengetrokken met de verkaveling van de nieuwe droogmakerijen, een tendens die lijkt aan te 
sluiten bij de inpolderingsactiviteiten die in deze periode in Friesland werden uitgevoerd, waarbij niet 
altijd aandacht werd geschonken aan de oorspronkelijke verkavelingstructuren.250 

250 Ibidem, 75. 
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Afbeelding 2.12 - De perceelindeling van het gebied van de voormalige hooilanden en de nog aanwezige 
wateroppervlakten van ’t Flait en de Gronsen bij Molkwerum rond 1832. Bron: HISGIS.   
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Afbeelding 2.13 – Uitsnede van hetzelfde gebied als op afbeelding 2.12, rond 1850. Bron: Topografisch 
Militaire Kaart 1864, geraadpleegd via HISGIS 1832. 
 
Tenslotte werd de negentiende-eeuwse transformatie van het buitengebied van Molkwerum 
gekenmerkt door een uitbreiding van het aantal boerderijen ten oosten van het dorp. Op dezelfde 
kaart uit 1850 valt namelijk op dat er voor het eerst een groot aantal boerderijen buiten de 
dorpskern van Molkwerum waren gebouwd. Deze bevonden zich met name langs de nieuw gegraven 
vaart richting Koudum (afb. 2.14). Dit proces lijkt dus op een ruimtelijke herschikking in de vorm van 
verspreiding van de bebouwing. Daarbij was de solitaire boerderij dominant.  
  Hierin verschilt de fase na 1832 van die van daarvoor, toen de boerderijen namelijk nog 
hoofdzakelijk waren geconcentreerd in de oude dorpskern.251 Pas toen er een mate van verzadiging 
van het buitengebied optrad, steeg het aantal gebouwen in de dorpskern van Molkwerum weer (afb. 
2.15). Deze toename van het aantal boerderijen sluit op zich overigens aan bij de tendens zoals die in 
deze periode ook in heel Friesland werd ingezet.252 

251 HISGIS. 
252 Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009, 71. 

53 
 

                                                           



 
Afbeelding 2.14 – Een uitsnede van de kaart uit 1850 met daarop een aantal van de nieuwe 
boerderijen die in het sterk gerationaliseerde en beter ontwaterde gebied ten oosten van de oude 
dorpskern gebouwd waren. Daarnaast valt op dat deze nieuwe boerderijen in de nabijheid van de 
Koudumervaart lagen. Bron: Topografisch Militaire Kaart 1864, geraadpleegd via HISGIS 1832. 
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Afbeelding 2.15 – De ontwikkeling van het aantal huizen binnen en buiten de kom van Molkwerum tussen 
1830 en 1899. Vanaf 1832 zien we eerst een duidelijke occupatie van het buitengebied die vooral na de 
inpoldering van ‘T Flaint (1850) sterk stijgt. Pas toen de occupatie tot een hoogtepunt kwam, steeg het aantal 
huizen in de oude dorpskern weer en nam het aantal huizen in het buitengebied in de periode daarna zelfs af. 
Bron: Volkstellingen negentiende eeuw, geraadpleegd via: www.volsktellingen.nl. 
 
Ter recapitulatie zijn de deelgebieden van het Molkwerumse buitengebied en de processen die 
daarin tussen 1700 en 1900 plaatsvonden in een figuur samengebracht (fig. 2.1). Daarbij is ten eerste 
een onderverdeling gemaakt tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ cultuurland. Het oude cultuurland 
bestond daarbij uit de gemeenschappelijke velden. Het ‘nieuwe cultuurland’ bestond van oorsprong 
uit water en werd pas later als cultuurland in gebruik genomen. Deze categorie heeft betrekking op 
de Stavoorder Noordermeer uit 1620 en op de droogleggingen in het midden van de negentiende 
eeuw. 
  Ter verduidelijking is van het Molkwerumse buitengebied ook een kaart gemaakt waarbij 
dezelfde onderverdeling gehanteerd is (afb. 12.6). De kavels met een blanke arcering konden helaas 
niet worden toegekend aan een van de zes onderscheidde deelgebieden. Hoewel zij tot het 
dorpsgebied van Molkwerum behoorden, waren hun gegevens te summier om een verdere 
reconstructie toe te laten.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1830 1849 1859 1869 1879 1889 1899

Kom

Buiten

55 
 

http://www.volsktellingen.nl/


Figuur 2.1 – Indeling van het buitengebied van Molkwerum in deelgebieden tussen 
 Het oude cultuurland Het nieuw cultuurland van 1620 en 1850 ‘Ongebruikt’ cultuurland253 
Subcategorie A B C D E F 

Benaming 13 Gemeenscharren* 3 Gemeenscharren* Stavoorder  
Noordermeer 

Noorder Doelen254 
& Nieuwland 

De Gronsen 
t‘ Flaint 

De Grouwen 

Soort Weiland Hooiland Weiland 
(vanaf 1620) 

Weiland 
(vanaf: onbekend) 

Weiland 
(vanaf 1850) 

Weiland 

Oorspronkelijke verkaveling Tot 1768 grotendeels 
onverdeeld 

Rond 1700 al door sloten 
afgescheiden stukken land255 

 
Doch niet verder 
onderverdeeld 

Vanaf 1620:  
grootschalig en 

blokvormig. 

Onbekend. Vanaf 1850: 
grootschalig en 

blokvormig. 

Tot 1768 grotendeels 
onverdeeld. 

Beheer Collectief Collectief Particulier Particulier Particulier Ongebruikt 
Functie Collectieve beweiding 

Vee liep bijeen256 
Collectief hooien Weiland Weiland Weiland** Onbekend 

Bezit Particuliere 
Bezitsaandelen 

Particuliere 
Bezitsaandelen 

Particulier Particulier Particulier Onbekend 

Jaar van drooglegging N.V.T. N.V.T. 1620257 N.V.T. ± 1850 N.V.T. 
Afstand tot dorpskern Relatief dichtbij Relatief ver Relatief dichtbij Relatief dichtbij Relatief ver Zeer ver 
Oorspronkelijke afwatering.  Molkwerumer Zijl. Ungurzijl Watermolen. Molkwerumer Zijl. Stoomgemaal 

(1850). 
Onbekend. 

Watertrap (in 2013) II/III/V III II III II II 
Gebruiksintensiteit Redelijk extensief (Lokale 

verschillen) 
Extensief, 

weinig zorgdragend258 
Onbekend Onbekend Onbekend Niet. 

*Zie voor een nadere geografische specificatie en benaming van deze zestien gemeenscharren Bijlage 2.  

**Vlak na inpoldering was er kort sprake van landbouwgrond, zoals ook op de Topografisch Militaire Kaart te zien is. Dit bleek echter al snel onrendabel te zijn.
259

253 Postma, 1928, 386.  
254 De Noorder Doelen werden door Postma niet tot de gemene velden gerekend. (Zie zijn kaart in bijlage 2). Hier was dan ook geen sprake van collectief beheer. In de Floreenkohieren werd dit gebied bovendien 
aangeduid met ‘Nieuwland’, wat ook suggereert dat het hier om een relatief nieuw stuk land ging. 
255 Dit blijkt namelijk bij de hooilanden onder Hindeloopen het geval te zijn. Postma, 1928, 358. 
256 Dat het vee hier daadwerkelijk liep blijkt uit een document in het scharrenarchief. Hierin werd het onderhoud van een brug gerelateerd aan het vee dat er overheen moest kunnen richting een gemeenschappelijk 
veld. GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S13. 
257 Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009, 60. 
258 Beschrijving dorpsarchief Molkwerum. GSF, Toegangsnr. 04.01, 24. 
259 Onderwijzersboekje, Molkwerum, 1857, 3. 
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Afbeelding 2.16 – De historische landschapsopbouw van het buitengebied van Molkwerum. De letters in de 
legenda corresponderen met de letters in figuur 2.1. Ondergrond: HISGIS. 
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2.6 Conclusie 
 
Het grootste gedeelte van de bodem in het gebied rondom Molkwerum was kleiig en laag gelegen. 
Bovendien stond het grondwater hoog aan het maaiveld. Het zou kunnen dat dit grondwater door 
kwel van de zee brak was. Hoewel de dorpskern omdat het op een rug lag net boven het omliggende 
land uit zal hebben gestoken, was dit reliëf minimaal te noemen. Tevens werd het buitengebied rond 
1700 gekenmerkt door twee meren: de Gronsen en T ‘Flait. Een ander wateroppervlakte was al rond 
1620 drooggelegd: de Stavoorder Noordermeer. 
  Aan het begin van de onderzochte periode werd een groot deel van de grond rondom 
Molkwerum collectief beheerd. Dit beheer was geïnstitutionaliseerd in de vorm van een bestuur en 
er golden duidelijke regels over wat wel en niet was toegestaan. Daarnaast had dit bestuur een 
verantwoordelijkheid over de financiën die met het onderhouden van deze beheerwijze waren 
verbonden. Alle inwoners van het dorp hadden daarbij in theorie invloed op wie in het bestuur plaats 
kon nemen. Het is niet helemaal helder wat deze invloed in de praktijk voorstelde. Tenslotte was er 
bij de hooilanden sprake van het wisselen van stukken land tussen locaties en eigenaren. Een praktijk 
die doet denken aan een vorm van risicospreiding op lokaal niveau. 
  In 1768 was de gemeenschappelijke landbeheerpraktijk in het ‘oude cultuurland’ rondom 
Molkwerum volledig verlaten. Dit proces ging gepaard met privatisering en de opheffing van het 
instituut van gemeenschappelijk beheer. Deze opsplitsing nam niet weg dat veel van de nieuwe 
stukken nog meerdere eigenaren hadden. Ook aan die praktijk zou echter tussen 1768 en 1832 een 
einde komen. Uiteindelijk was het land in 1832 in het bezit van 23 boeren die in Molkwerum 
woonachtig waren en hun eigen grond gebruikten. 
  De bovengenoemde ontwikkeling was echter niet louter een sociale verandering. Het proces 
had ook een belangrijk landschappelijk effect in de vorm van het ontstaan van een nieuwe 
perceelsindeling (enclosures). De afsplitsing van stukken land van gemene velden verliep op een 
manier die paste bij het bodemtype, namelijk door het aanleggen van greppels of sloten en niet door 
middel van het omheinen met behulp van houtwallen of heggen. Het gevolg was dat de landerijen 
niet langer aaneengesloten lagen, maar dat er sprake was van particuliere percelen. In dat opzicht 
waren de gevolgen bij de weilanden groot en bij de voormalige hooilanden beperkt. Hoewel deze 
ontwikkeling niet ten koste ging van de openheid van dit gebied, kan er dus wel van een ingrijpende 
landschappelijke transformatie gesproken worden. Daarbij lijkt een wel een ruimtelijke fasering te 
zijn opgetreden, maar lag hieraan geen projectontwikkeling van een specifieke grondeigenaar aan 
ten grondslag.  
  De afwatering van het gebied rondom Molkwerum met behulp van bemaling was omtrent 
1700 minimaal, waardoor het water vrijwel niet het gebied uit kon. Dit leidde in combinatie met de 
overige fysisch-geografische kenmerken van het gebied (lage ligging, kleiige bodem en hoge 
grondwaterstand) tot een drassig gebied. Dit zal ook de voornaamste reden zijn geweest dat er in dit 
gebied geen akkerbouw plaatsvond,hoewel de zeeklei daar in potentie erg geschikt voor zou zijn. De 
aanleg van sloten tijdens de privatiseringsfase vormde een eerste bescheiden stap in de verbeterde 
ontwatering van losse stukken land. Deze aanpassingen hadden echter uitsluitend op lokaal niveau 
effect. Pas aan het begin van de negentiende eeuw lijkt de actieve ontwatering belangrijker te zijn 
geworden en verschenen er watermolens in het landschap. Dit gebeurde eerst bij de weilanden en 
vervolgens bij de hooilanden. De ontwatering kan gezien worden als teken dat het gehele gebied 
geschikt gemaakt werd voor een meer intensief landgebruik. Op die manier werd namelijk de 
potentie van het gebied sterk verbeterd. Een andere aanwijzing hiervoor was dat de hooilanden rond 
die tijd al volledig verdwenen waren. 
  Na 1832 vormden de hoge prijzen van de agrarische producten in de landbouw een stimulans 
voor grootschalige inpolderingsactiviteiten. In het bijzonder ten oosten van de dorpskern. Zij 
resulteerde ruimt twintig jaar later in een grootschalig, rechthoekig en zeer rationeel 
verkavelingspatroon. Dit soort negentiende-eeuwse inpolderingsactiviteiten traden niet alleen 
rondom Molkwerum op, maar golden in feiten voor de gehele Zuidwestkust van Friesland. Deze 
inpolderingsactiviteiten stimuleerden bovendien de occupatie van het buitengebied, met name aan 
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de Oostkant van het dorp. Deze ontwikkeling werd vanaf 1850 gekenmerkt door de dominantie van 
de solitaire boerderij.  
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Hoofdstuk 3 – De transformatie van de dorpskern 1700-1832 
 
3.1 Inleiding 
 
Naast de landschappelijke gevolgen had de transitie ook grote impact op de dorpskern, met name in 
de periode 1700-1832. De centrale vraag in dit hoofdstuk is dan ook: welke verandering de 
dorpsmorfologie precies onderging en wat daarvan de kenmerken waren? In de periode tussen 1832 
en 1900 was de dorpskern daarentegen redelijk stabiel en die fase zal hier dan ook niet worden 
behandeld. 
  Omdat de ontwikkeling van het dorp in sterke mate verband hield met de veranderingen van 
de gebouwen zal dit aspect uitgebreid in de analyse worden betrokken. Een aantal deelvragen 
hebben dan ook specifiek betrekking op de bebouwing. Zo is het zowel relevant te weten hoe het 
aantal gebouwen zich ontwikkelde, als dat het belangrijk is helder te krijgen welke ontwikkelingen 
zich in de specifieke kenmerken van individuele gebouwen voordeden. Aan de ene kant is de 
ontwikkeling van het aantal gebouwen namelijk nauw verbonden met de demografische 
ontwikkelingen in deze periode. Aan de andere kant zal gekeken worden of er verschillen optraden in 
de gebouwtypen en hun kenmerken. Dit zijn aspecten die op hun beurt nauw verbonden zijn met de 
economische veranderingen. Meer in het algemeen is er aandacht voor de duurzaamheid van 
gebouwen, waarbij ten eerste gekeken wordt van welke materialen deze gebouwen gemaakt waren. 
Daarnaast wordt gereconstrueerd welk type gebouw kwetsbaar was gedurende de transitie. Dit 
gebeurt op basis van een beperkte vergelijking van gebouwen met en zonder landerijen. 
  De vragen zullen aan de hand van diverse bronnen beantwoord worden. Dat zijn onder 
andere bronnen omtrent de belasting. Een daarvan betreft de reëelkohieren. Hoewel deze bron 
problematisch is, ontstaat wel enige indruk over de tendens van het soort gebouwen dat in de loop 
der tijd aanwezig was. De gegevens over de gebouwen in de transportakten bleken bij te dragen aan 
het inzicht over de huistypen en de bijgebouwen. De gegevens omtrent de duurzaamheid van de 
gebouwen konden gedeeltelijk worden achterhaald op basis van de stemkohieren. De vraag naar het 
materiaal waarvan de gebouwen waren opgetrokken, bleek erg problematisch en moest vanuit 
verschillende perspectieven gereconstrueerd worden. 
  Doordat sommige bronnen maar heel minimaal gegevens onthulden, waren betrekkelijk veel 
deelvragen nodig om enigszins te begrijpen welke dynamiek er precies in het dorp speelde. Om de 
invloed van de achterliggende processen het meest transpart te maken, zal bovendien eerst worden 
gekeken naar de uitkomst van het proces. Dit gebeurt door een gedetailleerde vergelijking tussen 
een plattegrond uit 1718 en een afbeelding van de dorpskern van het kadaster uit 1832. 

60 
 



 
Afbeelding 3.1 – Een plattegrond van Molkwerum uit 1718 gemaakt door Johannes Hilarides. Bron: Plattegrond 
van Molkwerum, 1718. Afkomstig uit het Fries Scheepvaartmuseum. 
 
3.2 De verandering van de opbouw van het dorp 
 
Opbouw in 1718 
In 1718 vervaardigde Johannes Hilarides een plattegrond getiteld: ‘Het Friessche Doolhoff, het 
Beruchte Dorp Molk-worren in Friesland; in de Griettenije van Heemelumer Oldeferd; tusschen 
Staaveren en Hindeloopen. Gemeeten en Geteekend 1718, door Joh. Hilarides, Rector Scholar te 
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Bolswerd’ (afb. 3.1). Deze plattegrond staat ook op de voorpagina van deze scriptie en heeft een 
aantal opmerkelijke kenmerken. De schaal van de oorspronkelijke kaart is: 1:3000.260  
  Het meest in het oog springende kenmerk is dat de kaart op het zuiden georiënteerd is. Om 
een heldere bespreking mogelijk te maken, is er voor gekozen om de plattegrond hier op die manier, 
namelijk ‘ondersteboven’, weer te geven: anders zou hij te moeilijk leesbaar zijn. Verder blijkt het 
een erg gedetailleerde plattegrond, die bovendien behoorlijk accuraat is. Van dit laatste getuigen 
onder andere de zeven nu nog bestaande huizen en de kerktoren, die er zeer exact op staan 
weergegeven. Helemaal betrouwbaar is de plattegrond overigens niet, aangezien er geen 
systematisch toegepaste projectie aan dit kaartbeeld ten grondslag lijkt te liggen.261 Dit bemoeilijkt 
enige uitspraak over de afstanden, de vorm en de verhoudingen van hetgeen op deze plattegrond 
staat afgebeeld. 
  Het grootste gemis voor het gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, is echter het 
ontbreken van een precieze legenda. Hoewel er een lijst is opgenomen met de benaming van een 
aantal gebouwen, ontbreekt enige vorm van detaillering die iets onthult over de gebouwtypen of een 
weergave van de losse percelen of bezittingen. Er zijn bij de gebouwen verschillen in grootte te 
ontwaren, maar het is niet met zekerheid te zeggen wat de reden van deze verschillen is. Wellicht 
dat het bij de allerkleinste gearceerde blokjes gaat om tuinhuisjes of kleine schuurtjes. Deze 
gebouwen staan namelijk vaak los in het landschap en komen meestal aan de achterzijde van de 
grotere gebouwen voor. Daarnaast zijn er een aantal grotere blokjes gearceerd waarmee mogelijk 
bedrijfsgebouwen worden bedoeld. Ergens tussen deze twee categorieën zitten vlakjes die 
waarschijnlijk huizen voorstellen. Al met al konden de veranderingen in de gebouwtypen niet met 
behulp van deze plattegrond achterhaald worden. 
  Het gebrek aan gegevens over de gebouwen is des te opmerkelijker, aangezien de 
detaillering op sommige punten bijzonder ver is doorgevoerd. Zo worden er negentien bruggen 
inclusief hun benamingen weergegeven. Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen 
gebiedsomheining, namelijk ‘staketten van plancken’ en ‘tralistaketten van latten’. Het feit dat ze op 
dezelfde plattegrond voorkomen, betekent dat het om twee verschillende vormen van afscheiding 
moet gaan.262 Wellicht dat ze een rol hebben gespeeld bij het buitenhouden, of binnenhouden, van 
vee, een verschijnsel dat van andere plaatsen bekend is.263 Het feit dat het onderhoud van de hekken 
werd geadministreerd op de rekening van het gemeenschappelijk weidebeheer lijkt ook in de richting 
te wijzen dat het hier ging om vee-keringen.264 Aangezien er geen boerderijen in het buitengebied 
waren zou dit impliceren dat de koeien in het dorp zelf gelopen hebben, met name tijdens het 
opdrijven van de dieren. Een andere optie is dat er zoals bijvoorbeeld op Terschelling een vorm van 
‘overalbeweiding’ bestond, waarbij het vee vrij over de landerijen en in het dorp mocht lopen.265  
  Hoewel het in de legenda niet geëxpliceerd wordt, lijken de boomsymbooltjes, die veelvuldig 
in de dorpskern voorkomen, te suggereren dat het hier om boomgaarden of tuinen gaat. De 
aanwezigheid van tuinen of ‘plantages’ wordt ondersteund door de vermelding hiervan in een aantal 
transportakten en een boedelbeschrijving.266 Tenslotte valt op dat er twee looierijen op deze 
plattegrond staan: de een bevindt zich aan de bovenzijde van de plattegrond en de andere aan de 
linkerzijde (afb. 3.2). 
 
 
 
 

260 Donkersloot-de Vrij, 1981, 56. 
261 Het bleek niet mogelijk om deze plattegrond te georefereren. Er lijkt dus geen consequente projectie aan ten grondslag te liggen. 
262 Volgens het Oud Nederlands Woordenboek heeft het met: ‘afpalen’, ‘afschutten’, ‘afzetten’ of ‘omheinen’ te maken. Oud Nederlands 
Woordenboek: http://gtb.inl.nl/.  
263 Smit, 1971, 72. 
264 Postma, 1928, 394. 
265 Prof. dr. ir. M. Spek. 
266 T, Toegangsnr. 13-18, Inv.nrs. 18-21 en Toegangsnr. 13-15, Inv.nrs. 106-121. 
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Afbeelding 3.2 – Twee uitsneden met daarop in het rood de twee looiers omkaderd. Bron: Plattegrond van 
Molkwerum, 1718. Afkomstig uit het Fries Scheepvaartmuseum.  

63 
 



Dankzij de overlevering van deze bron ontstaat wel een duidelijk beeld hoe het dorp er in de bloeitijd 
moet hebben uitgezien en wat de structuur was. Daarbij valt met name de grote hoeveelheid 
gebouwen op. Niets suggereert echter dat er sprake zou zijn van een regelmatige 
bebouwingsstructuur. Wellicht dat dit verband houdt met het achttal ‘eilandjes’ waaruit dit dorp 
bestond. Deze eilandjes zijn goed op de plattegrond zichtbaar en sommigen daarvan bestaan uit 
zogenaamde ‘pollen’, allemaal hebben ze een eigen naam. Behalve dat het om eilandjes gaat, kan 
het toponiem ‘pol’ ook een hoogte betekenen.267 Het is daarbij overigens onduidelijk of dit kenmerk 
voor alle eilandjes in dezelfde mate gold. Daarom worden de termen pollen en eilanden hier naast 
elkaar gebruikt. 
  Het bleek op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) helaas niet mogelijk 
om een gedetailleerde reconstructie van de hoogtes binnen het dorpsgebied te maken. Hier zijn 
twee redenen voor. Ten eerste is in de loop der tijd in de dorpskern grond afgegraven.268 Een tweede 
reden waarom het AHN weinig inzicht biedt, is het feit dat veel van de daarop getoonde hoogtes 
gevormd worden door de huidige bebouwing.269 Dit neemt overigens niet weg dat er anno 2013, met 
name op de Wester Eg, inderdaad lokaal duidelijke hoogtes te onderscheiden zijn.270 Wel betekent 
dit dat er op basis van de huidige gegevens weinig inzicht verkregen kon worden in de precieze 
omvang, vorm en locatie van hoogtes in het verleden. 
  De bekende Friese archivaris Eekhoff liet in een korte bespreking uit de negentiende eeuw 
over de vervaardiger van deze plattegrond blijken dat het een nogal bijzonder persoon was, waar hij 
een ambivalente waardering voor had. Kenmerken die hij aan Hilarides toeschreef, zijn onder 
andere: ‘bekrompen’, ‘origineel’ en het hebben van ‘nieuwe frisse ideeën’. Hij baseert zich in deze 
karakterschets met name op tijdgenoten die de maker van deze kaart zouden hebben ontmoet.271 
Deze schets omtrent het karakter van de vervaardiger van deze plattegrond is goed om in het 
achterhoofd te houden. Het benadrukt dat de plattegrond ondanks de hoge precieze bij het gebruik 
voor dit onderzoek toch altijd kritisch moet worden benaderd. Dit neemt niet weg dat de plattegrond 
erg betrouwbaar is en daarmee bijzonder waardevol voor dit onderzoek. De waarde zit er vooral in 
dat  het ons in staat stelt deze plattegrond met de situatie in 1832 te vergelijken. 
  Tevens is de plattegrond van Hilarides voorzien van een dorpsaanzicht (afb. 3.3). Gezien de 
betrouwbaarheid van de plattegrond is het niet onwaarschijnlijk dat ook dit aanzicht redelijk naar de 
werkelijkheid getekend is. Dat zou onder andere inhouden dat de huizen die vanuit dit perspectief 
aan de andere zijde van het dorp liggen, gedeeltelijk boven de voorste huizen uitstaken. Dit 
suggereert dat deze huizen op verhogingen stonden en dat er dus sprake was van heuveltjes, in dit 
geval terpen. Dit lijkt aan te sluiten bij de eerdere constatering dat de aanwezigheid van het 
toponiem ‘pol’ wijst op het voorkomen van hoogtes. Het lijkt bovendien waarschijnlijk dat de huizen 
van steen waren en ook minstens één verdieping hadden. 

267 Moerman, 1956, 183. 
268 Blom, 1994, 22. Amateurhistoricus Auke Bult stelt dat dit in de negentiende eeuw plaatsvond.  
269 Actueel Hoogtebestand Nederland: http://ahn.geodan.nl/ahn/#. 
270 Constatering gedaan door auteur tijdens veldwerk. 
271 Eekhoff, 1856. 
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Afbeelding 3.3 – Uitsnede van het dorpsaanzicht dat bij de plattegrond van 1718 zit. Bron: Plattegrond van 
Molkwerum, 1718, Johannes Hilarides. Afkomstig uit het Fries Scheepvaartmuseum. 
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Afbeelding 3.4a – Weergave in HISGIS van de dorpskern van Molkwerum rond 1832, gebaseerd op het 
minuutplan van het kadaster uit 1832, (Gemeente Koudum, Sectie G). Bron: HISGIS.  
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Afbeelding 3.4b - Legenda bij afbeelding 3.4a. Bron: HISGIS.  
  
Opbouw in 1832 
Als de plattegrond van 1718 vergeleken wordt met de plattegrond van de dorpskern rond 1832, dan 
wordt direct een aantal verschillen zichtbaar (afb. 3.4). Ten eerste valt de enorme kaalslag op als 
gevolg van de verdwijning van een groot aantal gebouwen. Van de gebouwen die in 1832 in het dorp 
stonden, lijken er bovendien een aantal groter dan de gebouwen die in 1718 op die locatie aanwezig 
waren. Een verschijnsel dat kan wijzen op schaalvergroting. Ook het samenvoegen van meerdere 
erven tot grote stukken grond wijst in die richting. Hoewel de huizen aan de buitenste randen van 
het dorp voor een groot deel zijn weggevallen, lijkt het er niet op dat er een bewust plan aan de 
afbraak van de bebouwing ten grondslag heeft gelegen. In sommige gevallen staan een aantal 
gebouwen namelijk geheel solitair, doordat alle omliggende huizen afgebroken zijn. 
  Er zijn in het centrum van het dorp rond 1832 dus veel huizen verdwenen en in de bronnen 
wordt veel melding gemaakt van ledige erven.272 Hiermee worden erven bedoeld waarop geen 
gebouwen meer voorkwamen. Dit sluit goed aan bij wat we tegenwoordig ook zien bij steden die te 
maken hebben met krimp. Er wordt in die context wel gesproken van een ‘geperforeerde stad’ of 
‘een puzzel waarvan steeds minder stukjes overblijven’.273 Dit proces kan gekenmerkt worden door 
een grote mate van willekeur, omdat het voortkomt uit gebeurtenissen en handelingen binnen 
individuele levens.274 Het is echter de vraag of dit ook in Molkwerum het geval was. Het lijkt er 
namelijk op dat met name veel gebouwen in de noordwestelijke schil en de Wester Eg (op de 

272 Zie bijvoorbeeld: de transportakten en de reële goedschatting. 
273 Hospers en Reverda, 2012, 38. 
274 Idem. 
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afbeeldingen rechts in het midden en rechtsonder) zijn gesloopt en dat dit proces op de andere 
pollen iets gematigder was. Dit betekent dat er vooral sprake was van neergang in de noordwesthoek 
van het dorp, welke het dichtst bij de Zuiderzee lag. Hoewel het zeer moeilijk zou zijn om dit bij 
gebrek aan verdere bronnen empirisch aan te tonen, suggereert dit dat die ‘wijken’ wellicht 
voorheen hoofdzakelijk door zeelui werden bewoond. Dit kan betekenen dat deze gebiedjes ook pas 
bewoond zijn geraakt in een expansie fase van het dorp, bijvoorbeeld in de periode dat Molkwerum 
onder invloed van de expansie van de zeehandel erg groeide. Dit lijkt ook te worden gesuggereerd 
door het feit dat het hier niet gaat om de pol  waarop de kerk staat.  
  Daarnaast lijkt deze hypothese in overeenstemming met twee andere feiten. Enerzijds 
betekend het woord ‘Eg’ namelijk rand.275 Een toponiem dat suggereert dat het inderdaad om een 
uitbreiding gaat aan de rand van de oorspronkelijke bebouwing. Anderzijds is bekend dat in de 
periode vóór 1700 de expansie van het dorp erg snel verliep. Tussen 1590 en 1640 zou het aantal 
huizen met honderd zijn vermeerderd.276 Wellicht dat er een vorm van wildgroei was die zich 
voornamelijk in deze schillen concentreerde. Toen de neergang vervolgens inzette, waren het ook 
deze relatief jonge ‘wijken’ die hier het sterkst de consequenties van ondervonden. Helaas bood een 
reconstructie van de locatie van de ambachten in 1832 door het zeer bescheiden aantal hiervan geen 
verdere inzichten.  
  Een deel van de gebouwen die in 1832 op deze pollen stonden, waren grotere boerderijen. 
Dit blijkt wanneer naar de gebouwen gekeken wordt die stonden op land dat in het bezit was van 
boeren (afb. 3.6). Tenslotte blijkt een gedeelte van het water dat door het dorp liep rond 1832 
gedempt te zijn. Deze ingreep had een definitief karakter. Het zou verband kunnen houden met een 
afname van de onderscheidende kenmerken van de individuele pollen, nadat er zo veel huizen 
gesloopt waren.  
  Daarbij ziet het er naar uit dat rond 1832 zaken als erven, wegen en vaarten werden 
rechtgetrokken. Klaarblijkelijk kon op bepaalde plekken een meer rationeel en grootschaliger 
patroon worden ontwikkeld, toen er als gevolg van het verdwijnen van erven meer ruimte kwam. 
Van de grote hoeveelheid grond die op de plattegrond van 1832 tenslotte wordt weergegeven als 
‘tuin’, is het twijfelachtig of al die grond ook inderdaad als tuin in gebruik was. Hoewel het denkbaar 
is dat de grond in deze oude dorpskern een zekere geschiktheid had als tuinaarde, is het gezien het 
oppervlakte waarschijnlijker dat de terreinen die hier lagen, althans gedeeltelijk, als restcategorie in 
deze legenda-eenheid zijn ondergebracht. Hieraan moet dan ook niet te veel betekenis toegekend 
worden. 

275 Oud Nederlands Woordenboek:  http://gtb.inl.nl/. 
276 Blom, 1994, 22. 
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Afbeelding 3.6 – Boerderijen en andere gebouwen in de dorpskern in het bezit van landbouwers uit 
Molkwerum rond 1832. Bron: HISGIS. 
 
3.3 De sloop van de gebouwen 
 
Dat de dorpsmorfologie tussen 1718 en 1832 grondig werd aangetast en aangepast, bleek uit de 
vergelijking tussen de twee kaarten. Er ontstaat daardoor echter geen duidelijk beeld om welke 
aantallen en omvang het ging. Dit wordt met name veroorzaakt door de onduidelijkheid over het 
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soort gebouwen op de plattegrond van 1718. Op basis van eerder onderzoek van onder andere 
Postma en Faber was het echter mogelijk de ontwikkeling van het aantal gebouwen in een grafiek te 
plaatsen (afb. 3.7) Het blijkt dat de teruggang in gebouwen erg groot was: zij liep tussen 1650 en 
1832 met 77% terug.277 
 

 
Afbeelding 3.7 – De ontwikkeling van het aantal huizen in de dorpskern van Molkwerum tussen 1649 en 1832. 
Bronnen: Postma, 1928, 377 en Faber, 1973 505. 
 
De vraag is echter wat deze grootschalige teruggang in gebouwen verklaard. Naar de effecten van 
economische neergang op de bebouwde omgeving, is vooral binnen een stedelijke context historisch 
onderzoek gedaan. Aangezien de relevante factoren een universeel karakter hebben, zullen zij ook 
een rol hebben gespeeld bij de afbraak van gebouwen op het platteland en in niet-stedelijke 
nederzettingen. Deze factoren zijn dus ook voor het onderzoek naar Molkwerum relevant. In steden 
die te maken kregen met grootschalige verslechterende economische omstandigheden, zoals onder 
andere Brugge in de periode 1500-1800 en Leiden in de achttiende eeuw, is bekend dat deze 
ontwikkelingen vooral via een demografische ontwikkeling doorwerkten in de bouwsector. 
Doorslaggevende factoren waren in die gevallen zowel de aantallen, als het welvaartsniveau van de 
inwoners.278 Een neergang in een van beide leidde in eerste instantie tot leegstand en later tot 
afbraak. Ook blijkt dat herstelwerkzaamheden aan gebouwen in tijden van economische crisis 
worden uitgesteld tot er uitzicht was op economisch herstel.279 Dit is een tijdloos mechanisme. De 
duurzaamheid van individuele gebouwen is echter ook afhankelijk van hun specifieke eigenschappen. 
Zo zijn materiaal, constructie, mate van onderhoud en leeftijd van het gebouw van invloed op de 
vraag hoe lang het overeind blijft. 
  De grootschalige sloop van gebouwen in Molkwerum gedurende de achttiende eeuw is niet 
te verklaren vanuit het feit dat de gebouwen al in slechte staat zouden verkeren. In een beschrijving 
uit 1664 wordt immers vermeld dat het in Molkwerum om ‘goede, welbebouwde huizen’ gaat.280 

277 Rond 1622 zou het aantal huizen volgens Winsemius overigens op wel 300 hebben gestaan. Dit zou het percentage voor de afbraak 
alleen maar hoger uit laat komen. Hoewel dit aantal gezien de curve niet onredelijk is, is bekend dat Winsemius vaak overdreef en zijn deze 
gegevens daarom niet in de grafiek opgenomen. Van der Hoek, 1969, 63. 
278 Deneweth, 2007, 536. 
279 Ibidem, 538. 
280 Schotanus, 1664, 216. 
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Bronnen die expliciet vermelden welke materialen er voor gebouwen in Molkwerum gebruikt 
werden, zijn bij de auteur helaas niet bekend. We moeten het dan ook vooral hebben van 
afbeeldingen waarop gebouwen voorkomen. 
  Hieronder valt ten eerste het dorpsaanzicht op de eerder besproken plattegrond uit 1718. 
Daarnaast is er een gravure uit de achttiende eeuw waarop de kerk en een aantal huizen staan (afb. 
3.8). Beide wekken de indruk dat de afgebeelde huizen inderdaad uit baksteen waren opgetrokken. 
Op basis van die afbeelding lijkt bovendien de indruk die ontstond naar aanleiding van het 
dorpsaanzicht, namelijk dat het gaat om gebouwen met minstens twee verdiepingen, te worden 
bevestigd. Dat het om gemetselde stenen muren gaat, blijkt uit de verankeringen zoals die bovenaan 
de gevel van het eerste huis zichtbaar zijn. Dat het om gemetselde gebouwen ging, is overigens in 
overeenstemming met de overgang van een combinatie van hout en leem naar baksteen, die in de 
kustgewesten al gedurende de zestiende eeuw was ingezet.281 Verder wordt deze bouwwijze 
bevestigd doordat bij twintigste-eeuwse bouwwerkzaamheden veel steen van vroegere gebouwen in 
de grond gevonden werd en uit het feit dat een aantal gebouwen kelders hadden.282 Tenslotte zijn de 
zeven huizen die tot op heden zijn blijven bestaan inderdaad van metselwerk. Het lijkt dan ook 
onwaarschijnlijk dat een algehele slechte kwaliteit van de materialen de doorslaggevende factor voor 
sloop was. 
 Een andere kwestie die van invloed is op de duurzaamheid van gebouwen is van sociale aard, 
namelijk de vraag of de eigenaar ook zelf gebruiker van het gebouw was of dat er sprake was van 
verhuur. Dit laatste blijkt namelijk vaak niet bevorderlijk te zijn voor de duurzaamheid.283 Op basis 
van de Reële goedschatting kon worden vastgesteld dat een aantal inwoners soms wel drie tot vier 
huizen en/of kamers in het dorp bezaten. Deze bezitsstructuur zou van invloed geweest kunnen zijn 
op het verloop van de sloop, bijvoorbeeld doordat er bij sterfte of emigratie niet één maar tegelijk 
meerdere huizen of kamers geen eigenaar meer hadden. Dit lijkt vergelijkbaar met ontwikkelingen in 
steden gedurende de achttiende eeuw, waarbij sloop een reactie vormde op het ineenstorten van de 
vastgoedmarkt.284 Voor de rest lijken huur en eigenbezit in Molkwerum in grote mate naast elkaar 
voor te komen. Op basis van deze tegenstelling kon dan ook geen eenduidige relatie gelegd worden. 
Wel bleek dat er tot zeker 1771 een huizenbelasting van 8 á 12 stuivers in het dorp geheven werd.285 
Dit betekende dat het huizenbezit wel kosten met zich meebracht, ook als het niet verhuurd werd. 
Hoewel niet een hele hoge kostenpost, zal dit wel een prikkel zijn geweest voor sloop van lang 
leegstaande gebouwen. De kosten komen dan boven de baten van het huizenbezit uit en lopen de 
achterstanden op termijn structureel op.286 
  Het is eveneens de vraag wat er precies met de bouwmaterialen gebeurde. Slechts een van 
de theoretische opties kon empirisch worden onderzocht. Zo is bekend dat Molkwerumse schippers 
veel ballast (vaak in de vorm van bakstenen) richting de Oostzee vervoerden.287 Bij afwezigheid van 
een baksteenindustrie in het dorp zelf, is het de vraag hoe men aan dit bouwmateriaal kwam. Naar 
alle waarschijnlijkheid kwam dit product uit andere delen van de Republiek waar de grondstof in de 
vorm van zeeklei uit de directe omgeving werd gewonnen. Hoewel het theoretisch tot de 
mogelijkheden behoort, kon empirisch worden uitgesloten dat de afgebroken huizen het materiaal 
leverde voor deze ballast. Met name omdat dit product al vóór de grootschalige afbraak van 
gebouwen een enorme aanvoer kende zoals tussen 1654 en 1655.288 
  Een wat speculatieve verklaring voor de afbraak van de gebouwen is het feit dat de 
materialen waaruit ze bestonden sloop in de hand werkte. Met name als deze materialen een 

281 Bieleman, 2008, 88. Noot 152: Voskuil, 1979, 179. 
282 Sluisdeuren naar "zee" roesten vast, Leeuwarder courant: 209, 19 nov. 1960 en boedelinventarissen in de weesboeken. 
283 Deneweth, 2007, 537. 
284 Brusse en Mijnhardt, 2011, 24. 
285 Postma, 1928, 377. 
286 Van der Wiel, 2001, 81. 
287 Wordingsgeschiedenis Fryslân, 65. 
288 Sonttolregisters online. Nijboer, 2007, 7. 
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bepaalde duurzaamheid hadden. In dat geval vertegenwoordigde ze een bepaalde waarde omdat het 
materiaal verkocht of hergebruikt kon worden. Dit zou tot een enigszins paradoxale relatie tussen 
duurzaamheid van de materialen en de gevoeligheid voor de sloop van gebouwen leiden. Het was 
echter onduidelijk of juist het feit dat de gebouwen van steen waren van invloed was op de 
grootschalige sloop.  
  Op basis van de boedelinventarissen konden aanvullende gegevens over de opbouw van de 
huizen worden achterhaald. Dit kon doordat de boedels vaak per afzonderlijke ruimte in het huis 
werden opgetekend. Dit leverde een inkijkje op in de opbouw van een aantal Molkwerumse huizen. 
Hieruit blijkt dat deze vaak over een voor- en achterkamer beschikten. Soms hadden ze inderdaad 
een tweede verdieping in de vorm van een zoldertje. Ook kwam sporadisch een kelder voor, hoewel 
dit niet standaard lijkt te zijn geweest. De aanwezigheid van een kelder is in zoverre van belang, 
omdat dit nauw verbonden is met de opslag van bederfelijke waren, zoals boter en melk.289 
 

 
Afbeelding 3.8 - Een gravure van Molkwerum uit het einde van de achttiende eeuw, met daarop de kerk en een 
aantal huizen. Bron: www.watwaswaar.nl De tekenaar is Jan Bulthuis (1750-1801). Meer 
informatie:http://repository.tudelft.nl/view/MMP/uuid:bc3fa07b-b5e1-4ac7-b778-
e5111dd49aa6/?fullscreen=1. 
 
3.4 Veranderingen in het soort gebouwen 
 
Behalve om materiële en sociale aspecten gaat het bij de gevoeligheid van gebouwen voor afbraak 
niet in de laatste plaats om de ‘functionele’ waarde.290 Deze is nauw verbonden met de dominante 
economie. Economische veranderingen maken immers dat bepaalde typen gebouwen geschikter zijn 

289 T, Toegangsnr. 13-15, Inv.nr. 82-101.   
290 Dit leek mij een logische definitie hoewel ik hiermee afwijk van de definitie van functioneel zoals dat in andere studies is gehanteerd, 
namelijk als zijnde: ‘..de staat van de woning en haar onderdelen, de kwaliteit van het stucwerk en de dakgoten, enzovoort…’. Hospers en 
Reverda, 2012, 88. 
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dan andere. Zo zullen bestaande gebouwen onder invloed van de nieuwe economische realiteit 
aangepast worden. Bovendien zullen gebouwen die geen rol meer hebben in de nieuwe economie en 
niet kunnen worden aangepast, bij langdurige leegstand worden afgebroken. Wanneer daar 
behoefte aan is, zullen zij worden vervangen door gebouwen die beter op de praktijk van de nieuwe 
economie aansluiten.  
   De sociaal-economische functie van gebouwen door de tijd heen zijn belangrijk voor het 
begrijpen van de aanpassingen aan die gebouwen.291 Deze relatie geldt voor elke economische sector 
en niet in de laatste plaats voor boerderijen, waar een veranderende boerenpraktijk leidt tot 
veranderingen op het erf en aan de boerderij.292 Deze relaties zijn ook in Molkwerum terug te zien. 
Vanuit twee perspectieven zijn de gebouwen van Molkwerum in detail bestudeerd.293 Dit gebeurde 
op basis van de stemkohieren, de transportakten, de reële goedschatting en de boedelinventarissen. 
  Ten eerste is gekeken in hoeverre de gebouwen waar aan land gekoppeld was, een grotere 
duurzaamheid hadden. Dit lijkt waarschijnlijk aangezien het belang van de veeteelt in de onderzochte 
periode sterk toenam en daarmee het hebben van land belangrijker werd. Dit zou tegelijk kunnen 
betekenen dat de huizen die gesloopt werden, bewoond waren door niet-boeren. Gegevens over het 
bezit van land door huiseigenaren konden worden achterhaald op basis van de stemkohieren. 
  In 1748 werden de eisen waaraan een hornlegger moest voldoen aangescherpt.294 Voor 
Molkwerum heeft deze administratieve wijziging geen effect gehad op het aantal stemmen, dat bleef 
over de gehele periode 211.295 Dit is opmerkelijk aangezien uit dezelfde bron blijkt dat veel van deze 
hornleggers inmiddels niet anders waren dan lege percelen of tuinen. Vaak werd in die gevallen bij 
het stemnummer vermeld: “voorheen huis zonder land, thans geen huis meer”. Het feit dat er op 
een erf stemrecht rustte, lijkt dus geen invloed te hebben gehad op de duurzaamheid van de 
gebouwen. 
  Daarbij blijkt dat een groot deel van de stemgerechtigde percelen in Molkwerum tussen 1748 
en 1788 een grote mate van stabiliteit vertoonden (afb. 3.9). Dit betekent dat er op deze percelen 
geen huizen afgebroken of gebouwd werden en dat aan de bestaande huizen ook geen land 
verbonden of gescheiden werd. Het gaat hier om 72% van de gevallen. Voor 49 percelen geldt dat ze 
er in dezelfde periode wel op achteruit gingen en dat dit proces het vaakst gekenmerkt werd door 
een achteruitgang van slechts één stap: of het land verdween, of het huis werd afgebroken. In dit 
geval gaat het om 23% van de gevallen. Daarnaast bleek uit de gegevens dat van de twintig huizen 
waarvan de eigenaar in 1748 ook land bezat, er alsnog twaalf een achteruitgang vertoonden: of het 
huis werd afgebroken of het land verdween. Slechts in acht van deze gevallen zou het voortbestaan 
van deze huizen met de aanwezigheid van land te maken gehad kunnen hebben. Tenslotte gaat 
slechts 4% in deze periode er op vooruit. 

291 Renes, 2010, 106. Ook Bieleman geeft voorbeelden over de wijze waarop boerderijen in Zeeland in de achttiende eeuw rationeler en 
efficiënter worden ingedeeld ten behoeve van de grootschalige gewassenteelt. Bieleman, 2008, 168. 
292 Colleges dr. J. Renes, Historische Geografie, Universiteit Utrecht, 2007. 
293 Hoewel de theorie dus stelt dat het waardevol is om te kijken naar ‘huur’ versus ‘bezit’ als factoren die van invloed zijn op de 
duurzaamheid van gebouwen, is voor dit onderzoek van een detailstudie afgezien. De voornaamste reden is dat een groot aantal huizen in 
deze periode al was gesloopt. 
294 Nieuwland, 2005, 161. 
295 Postma, 1928, 400. 
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Afbeelding 3.9 – In deze cirkeldiagram staan alle 211 stemgerechtigde erven in Molkwerum weergegeven. De 
vier gebruikte categorieën doen een uitspraak over de verandering die op deze erven is opgetreden tussen 
1748 en 1788. Het blijk dat het overgrote merendeel van deze erven in die periode niet is veranderd (152 
erven). 49 van de erven vertoonde een achteruitgang, wat inhield dat of het land dat aan het huis gekoppeld 
was verdween of het huis zelf was afgebroken. Bij slechts negen erven trad een voortuitgang op, gekenmerkt 
doordat er land aan het huis gekoppeld werd of dat er op dat erf een huis gebouwd werd. Tenslotte was het 
van een erf niet mogelijk om een reconstructie te maken. Bronnen: Stemkohieren 1748 en 1788.  
 
Een andere methode om iets te weten te komen over het soort gebouwen in Molkwerum en de 
aanpassingen daaraan, was door de gegevens over gebouwen te analyseren in de reële 
goedschatting. Het is bij het gebruik van deze bron wel belangrijk stil te staan bij het feit dat hierin 
alleen die ‘bedrijfsgebouwen’ zullen zijn opgenomen die een bepaalde omvang of speciale 
kenmerken hadden.296 Wanneer iemand bijvoorbeeld thuis een spinnenwiel bezat, zal dit hierin niet 
terug te vinden zijn. Aan de andere kant werden hierin bijvoorbeeld wel de school, de herberg en de 
looierijen weergegeven.  
  Deze bron geeft daarnaast bovendien geen volledig beeld omdat zij nogal fragmentarisch is 
overgeleverd.297 Het doel is hier echter niet om een exacte ontwikkeling van jaar tot jaar te 
reconstrueren: een voorzichtige indruk van de algemene tendens volstaat. Zelfs dit wordt bemoeilijkt 
door het feit dat deze bron slechts erg fragmentarisch is overgeleverd. Om de beperkingen van de 
Reële goedschatting enigszins te compenseren, zijn de gegevens aangevuld met informatie uit 
transportakten en boedelinventarissen. 
  In de reële goedschattingen werden naast huizen en kamers, tussen 1700 en 1800 voor 
Molkwerum vier typen gebouwen onderscheiden. Het betreft: schuren, loodsen, lytshusen en 
koehuizen. Alvorens de veranderingen in de vermeldingen van deze typen te kunnen duiden, moest 
het verschil tussen deze categorieën worden achterhaald. Dit bleek niet bepaald gemakkelijk. 
Uitkomst werd in dit opzicht geboden doordat bepaalde typen in bijvoorbeeld een enkele 
transportakte gelijktijdig vermeld werden: een aanwijzing dat het daadwerkelijk om verschillende 
gebouwtypen ging. 
  Ten eerste valt op dat in de transportakten slechts zeer af en toe gesproken wordt van 
koehuizen. Veelal werd daarentegen melding gedaan van zogenaamde lytshusen. In een aantal 
gevallen wordt dit gebouwtype in een enkele transportakte gelijktijdig met koehuizen vermeld. Dit 

296 Met name de nijverheden die geen grote of specifieke gebouwen vereisen zullen in deze bron niet terug te vinden zijn. Van der Woude, 
1972, 329. 
297 Nieuwland, 2005, 165. 
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suggereert zoals gezegd, dat het om twee verschillende gebouwtypen ging. Aangezien een koehuis 
voor koeien bedoeld zal zijn, is het met name de vraag wat onder een lytshus verstaan moet worden. 
Het blijkt daarbij om een relatief klein huis te gaan (afb. 3.10). Op basis van een overgeleverd bestek 
voor de bouw van dit huis-type bleek dat het twee functies had. Enerzijds bood het net als een 
koehuis onderdak aan vee, maar dan van zeer beperkte omvang. Anderzijds kwam er ook een 
haardstede in voor, wat betekent dat het ook expliciet bedoeld was voor mensen om in te 
verblijven.298 
  Dit zou kunnen inhouden dat dit kleinere huis vooral gedurende het vaarseizoen in gebruik 
was als zomerhuis, waarbij het door de achtergebleven vrouwen, ouderen en kinderen bewoond 
werd.299 De dubbelrol die dit soort huizen had, wordt ook door gegevens in een aantal boedels 
onderschreven. Zo wordt er in een geval inderdaad melding gemaakt van een stuk vee. Grote 
aantallen vee komen in de boedelbeschrijvingen in deze gebouwen niet voor. Vaak wordt bij de 
boedels in de lytshusen wel huisraad gevonden. Het is dus mogelijk dat deze gebouwtjes ook 
functioneerden als opslagplek. Rond 1769 werden er in de Reëelkohieren vijftien van dit soort 
lytshusen vermeld. Hiervan staan er dan al vier leeg en is er één afgebroken. Hierin veranderde zeker 
tot 1774 niets. 
  De kohieren bieden voor de rest drie bescheiden, maar relevante inzichten. Ten eerste 
blijken er gedurende de achttiende eeuw dus ook schuren en loodsen in het dorp voor te komen.300 
Hoewel dit gegeven de plattegrond van 1718 niet ineens duidelijk maakt, betekent het wel dat de 
arceringen daarop inderdaad niet uitsluitend als huizen geïnterpreteerd moet worden. Het kan goed 
zijn dat het voorkomen van dit gebouwtype gerelateerd was aan de scheepvaarteconomie of dat 
deze gebouwen dienst deden als hooischuur. De schuren komen vrijwel uitsluitend voor bij 
gebouwen waaraan ook land verbonden was. Dit suggereert het laatste maar is niet volledig sluitend. 
  Ten tweede blijken in de kohieren de lytshusen en de loodsen niet samen, maar wel na elkaar 
voor te komen. Dit wekt de indruk dat het hier wat de lytshusen en de loodsen betreft, om een 
administratieve wijziging of verandering in woordgebruik ging. Het is immers onwaarschijnlijk dat 
deze typen elkaar in korte tijd volledig hebben vervangen. Het zal dus niet betekend hebben dat alle 
voormalige lytshusen werden afgebroken, maar dat het om dezelfde gebouwen gaat als de later 
genoemde loodsen. Als aan deze administratieve wijziging een feitelijke verandering ten grondslag 
lag, en het bovenstaande onderscheid tussen lytshusen en koehuizen correct geïnterpreteerd is, zou 
het voorkomen van koehuizen kunnen wijzen op schaalvergroting. In die zin dat men koehuizen 
bouwde, die aan een grotere veestapel onderdak konden bieden dan de lytshusen. Hierdoor zou de 
economische betekenis van laatstgenoemde zijn afgenomen en daardoor (als loods) meer de functie 
van opslagplek hebben verkregen. Deze ontwikkeling zou goed kunnen passen bij de schaalvergroting 
van de gebouwen, zoals die tussen de twee plattegronden zichtbaar was. 
  Een derde inzicht is dat sommige gebouwtypen net als de gewone huizen niet immuun waren 
voor leegstand of afbraak. Van een aantal lytshusen kon uit de kohieren namelijk worden opgemaakt 
dat ze op zijn minst een aantal jaar leeg hebben gestaan. Daarnaast vond er afbraak van deze 
gebouwtypen plaats. Van de koehuizen wordt daarentegen geen melding gemaakt van leegstand of 
afbraak. Dit terwijl ook na de administratieve wijziging de afbraak van de nieuwe categorie ‘loodsen’ 
onverminderd door ging. Als de lytshusen, of de latere loodsen, wel geschikt waren geweest voor het 
stallen van meerdere koeien, was de leegstand en afbraak daarvan niet logisch geweest. Het lijkt er 
dus op dat de afbraak en nieuwbouw van gebouwtypen vooral door schaalvergroting gestuurd werd. 
 In de vijf speciën wordt tenslotte melding gedaan van verhuizingen binnen het dorp. Dit laat 
zien dat er een bepaalde dynamiek bestond en suggereert dat de minder geschikte of aantrekkelijke 
huizen werden ingeruild voor betere. Ook zou het te maken kunnen hebben met het feit dat mensen 
zelfstandig of juist meer samen gingen wonen. Deze dynamiek suggereert in ieder geval enige ruimte 
op de huizenmarkt. Hoewel dit soort processen ook bij het Scandinavisch onderzoek naar voren 

298 Amateurhistoricus Jan de Vries uit Koudum komt tot deze conclusie op basis van een zeventiende-eeuws bestek van een lythus. 
299 Blom, 1994, 24. De idee van zomerhuis wordt ook gesuggereerd door het bijschrift bij afbeelding 3.10. 
300 Reële goedschatting, 1782-1789, T, Toegangsnr. 5, Inv.nr. 3995-4025. 
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kwamen, en bovendien uit een stedelijke context bekend zijn, is hier verder geen onderzoek naar 
gedaan.301 Het is namelijk zeer moeilijk vast te stellen wat als een ‘normale’ interne-
verhuizingsdynamiek voor dorpen te beschouwen is. Wel kan worden aangenomen dat dit de 
verpaupering van de slechtere huizen in de hand werkte.302 De kleinste gebouwen zullen daarbij het 
gevoeligst zijn geweest voor dit proces.303  
 

 
Afbeelding 3.10 – Een aantal voorbeelden van lytshusen in het nabijgelegen Hindeloopen. Bron: Hindeloopen, 
Frieslands elfde steden, Heemschutserie.  
 
3.5 Conclusie 
 
De dorpskern van Molkwerum onderging tussen 1700 en 1832 een ingrijpende gedaanteverwisseling 
welke een groot effect had op de dorpsmorfologie en de functionaliteit van de zich daarin 
bevindende gebouwen. Het proces werd bovenal gekenmerkt door een omvangrijke sloop van 
gebouwen tot wel 77% en had een grote kaalslag in het eens zo dichtbebouwde dorp tot gevolg. Ook 
getalsmatig nam het aantal gebouwen drastisch af. Hoewel geen enkele hoogte in Molkwerum aan 
deze ontwikkeling lijkt te zijn ontkomen, blijkt zij vooral in het noorden en westen een grote impact 
te hebben gehad. Alles lijkt er op te wijzen dat deze ‘wijken’ waarschijnlijk jonger waren en pas in 
een tweede expansiefase in de zeventiende eeuw werden bewoond door zeelui.  
  In Molkwerum werden niet alleen huizen afgebroken. Bedrijfsgebouwen stonden evengoed 
lange tijd leeg en waren zeker niet immuun voor sloop. De kleine aanwijzingen voor vergrotingen aan 
de bedrijfsgebouwen (van lytshusen naar koehuizen) kan begrepen worden vanuit de sociaal-
economische overgang van zeehandel naar veeteelt. Niet langer was een gebouw met de capaciteit 

301 Gissel ed., 1981, 240 en 226 en. Van der Wiel, 2001, 75. 
302 Van der Wiel, 2001, 75. 
303 Gissel ed., 1981, 226. 
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voor één à twee koeien afdoende. De nieuwe economie vereiste koehuizen, waarin een veestapel 
met een bepaalde omvang kon worden gestald. Als resultaat hiervan stonden er in 1832 in de 
dorpskern een aantal grotere boerderijen. 
  Het blijkt verder dat de afbraak van gebouwen niet verklaard kan worden uit het gebruik van 
slechte materialen: de gegevens wijzen er op dat met grote waarschijnlijkheid alle gebouwen van 
baksteen waren opgetrokken. Ook lijkt het bezit van landerijen rond het midden van de achttiende 
eeuw géén garantie te zijn geweest voor een grotere duurzaamheid van die gebouwen. De huizen 
waarvan de eigenaar in 1748 land bezat, bleken niet minder gevoelig voor sloop. Ook dit wijst er op 
dat de boerderijen uit 1832 hoofdzakelijk uit nieuwe gebouwen zullen hebben bestaan. 
  De grootschalige afbraak lijkt de inwoners bovendien in staat gesteld te hebben om de 
dorpsstructuur te rationaliseren: in 1832 waren de afzonderlijke eilanden samengevoegd en waren 
veel erfscheidingen rechtgetrokken. Ook in dit opzicht trad er dus schaalvergroting op. Het is moeilijk 
vast te stellen of deze aanpassingen verband hielden met een verbeterde waterveiligheid. Het is 
namelijk onduidelijk of deze aanpassingen voor of na 1825 werden gedaan, toen er nog een 
grootschalige overstroming plaatsvond.  
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Hoofdstuk 4 – De ontwikkeling van de bevolking 1689-1900 
 
4.1 Inleiding 
 
Het thema van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het aantal inwoners van Molkwerum in de 
periode 1749-1900. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de vraag hoe het aantal inwoners van de 
nabijgelegen nederzettingen zich gedurende ongeveer dezelfde periode ontwikkelde. De verandering 
van de bevolkingsomvang is van groot belang voor een goed begrip van de totale ontwikkelingen, 
met name omdat deze dimensie een grote invloed uitoefende op andere aspecten van de 
samenleving. 
 De toe- of afname van de bevolking in een dorp is in de eerste plaats een indicatie voor het 
economisch klimaat aldaar. In veel gevallen zal een krimp of een groei van het aantal inwoners een 
indicatie zijn voor economische groei of neergang, waarbij een neergang van de bevolking wijst op 
een ongunstige ontwikkeling van de economie.304 Deze relatie suggereert in dat geval dat de 
inwoners er blijkbaar geen vertrouwen meer in hadden dat zij op die plek een bestaan konden 
opbouwen of handhaven, waarop men besloot te vertrekken. In het uiterste geval van neergang zal 
een nederzetting op die manier al zijn inwoners verliezen en ophouden te bestaan. Hoewel dit voor 
Molkwerum niet het geval was, mag ook voor deze plek verwacht worden dat het aantal inwoners 
gedurende de achttiende eeuw een duidelijke afname vertoonde.  
  Om te weten of de bevolkingsomvang met economische neergang of groei te maken had, is 
een nauwkeurige reconstructie noodzakelijk. Er is daarom gekozen om voor dit aspect de 
onderzochte periode uit te breiden tot 1900. Door de ontwikkelingen na 1829 te betrekken kan een 
beter inzicht in de langetermijnontwikkeling worden verkregen. Dit is vooral belangrijk omdat het 
duiden van het tempo en de schaal van de veranderingen sterk afhankelijk zijn van het tijdsbereik 
waarbinnen de ontwikkelingen bestudeerd worden. Pas wanneer het verloop van het proces zo exact 
en volledig mogelijk gereconstrueerd is, kunnen zij met andere ontwikkelingen in verband gebracht 
worden.  
  Daarnaast is de analyse in geografisch opzicht uitgebreid. Enerzijds omdat het nadrukkelijk 
niet de bedoeling is om de casestudy te geïsoleerd te bestuderen. Anderzijds is een plek vanuit 
economisch perspectief nooit alleen in absolute zin (on)aantrekkelijk, maar vooral in relatie tot 
alternatieven. De plaatsen waarvan deze ontwikkeling bekeken is, zijn de twee steden Hindeloopen 
en Stavoren en de dorpen Koudum en Warns. Het gaat in dat geval met name om de vraag of de 
bevolkingsontwikkeling die Molkwerum vertoonde, overeenkomsten of verschillen liet zien met 
plaatsen in de buurt. Op die manier kan bepaald worden in hoeverre er sprake was van een regionale 
tendens en waardoor die werd gekenmerkt. 
  De omvang van de bevolking op verschillende momenten in de tijd is ten tweede van belang 
als achtergrond voor het volgende hoofdstuk waarin de bezitsverhoudingen worden besproken. Een 
groei of daling in de bevolking is namelijk van grote invloed op de verhouding tussen de vraag en het 
aanbod van land. Aangezien in de aanbodzijde lange tijd maar weinig veranderde, speelt vooral de 
ontwikkeling van de bevolking een grote rol in de verklaring voor de gewijzigde bezitsverhoudingen. 
  De omvang van het aantal inwoners kon voor Molkwerum en de andere plaatsen betrekkelijk 
gemakkelijk op verschillende momenten in de onderzochte periode worden vastgesteld. Behalve op 
basis van het quotisatiekohier van 1749 gebeurde dat aan de hand van officiële volkstellingen uit de 
negentiende eeuw. Voor de steden kon daarnaast van aparte bronnen gebruik gemaakt worden uit 
de periode vóór 1749. 
 
4.2 De ontwikkeling van de bevolking van Molkwerum 1749-1832 

304 Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat economische groei en bevolkingskrimp samengaan. Bijvoorbeeld wanneer technische 
innovatie, schaalvergroting of de omschakeling naar andere economische sectoren plaatsvinden. Voor Molkwerum is in eerste instantie 
echter uitgegaan van een positieve correlatie tussen beide tendensen. 
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De voornaamste neergang van het aantal inwoners van Molkwerum trad op basis van de beschikbare 
gegevens op tussen 1749 en 1832 (afb. 4.1). Helaas bleek het onmogelijk om de omvang in de 
periode vóór 1749 precies vast te stellen, zij blijft gebaseerd op een grove schatting. Zo zou rond 
1649 alleen al een van de religieuze instellingen in het dorp, de Menisten-gemeenschap, goed zijn 
voor duizend leden.305 Aangezien dit getal nogal aan de hoge kant is en tegelijk een onvolledig beeld 
geeft van de totale bevolking, is dit aantal niet in de grafiek opgenomen. 
  Bovendien laat de gemiddelde huishoudomvang in deze periode een bescheidde stijging zien. 
Van gemiddeld 3,13 personen per huishouden in 1749, via gemiddeld 3,20 in 1796 naar gemiddeld 
4,5 personen per huishouden in 1829. Het is op basis van de demografische ontwikkelingen niet te 
bepalen waardoor deze toenam veroorzaakt werd. 
 

Afbeelding 4.1 – De afname van het totaal aantal inwoners van Molkwerum tussen 1749 en 1829. Bronnen: 
Quotisatiekohier 1749, Volstellingen 1796 en 1829. (De waarde uit 1809 is toegevoegd op basis van de studie 
van Faber). 
 
4.3 Het verloop van de emigratie en de bestemmingen van de emigranten 
 
Het is duidelijk dat het aantal inwoners van Molkwerum tussen 1749 en 1829 drastisch afnam, om 
precies te zijn met 54% in ongeveer tachtig jaar. Aangezien de inwoners van het dorp een grote 
vrijheid hadden en niet gebonden waren aan andere sociale groepen, was emigratie een reële optie 
ten tijde van economische neergang. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de meeste inwoners dus zijn 
weggetrokken. In de eerder genoemde studie naar de-urbanisatie gedurende de achttiende eeuw is 
aangetoond dat: hoe sneller de economische neergang van een stad verliep, des te groter het 
aandeel van migratie hierin was.306 Gezien de snelle afname van het aantal inwoners is een grote rol 
voor emigratie dan ook waarschijnlijk, ook in de periode waarover geen bronnen beschikbaar zijn. 
  Als aanvulling op deze regionale reconstructie is gekeken naar de emigratie van 
Molkwerumse inwoners over de periode 1768-1797. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de 
omvang en ontwikkeling hiervan en in de tweede plaats om de vraag of er iets te achterhalen valt 
over de kenmerken van de personen die vertrokken. Helaas moest dit laatste wegens gebrekkige 
informatie in de bronnen waarin de migratie werd opgetekend (de vijf speciën) vooral via omwegen 

305 Bergsma, 1999, 110. 
306 Brusse en Mijnhardt, 2011, 21. 
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worden gereconstrueerd. Zo werd van emigranten slechts zelden vermeld wat hun beroep was. De 
indirecte manier bestond uit het nagaan van de bestemmingen van de migranten, welke over het 
algemeen wel vermeld werd. Hoewel ook dit niet probleemloos is, geeft het wel een indruk om wat 
voor personen het ging. Hiermee kon bovendien gekeken worden of er een verband bestond tussen 
de ontwikkelingen van de bevolkingsomvang van de verschillende plaatsen in de regio, doordat 
inwoners vanuit Molkwerum naar bijvoorbeeld groeikernen verhuisden. 
  Dit legitimeert een nadere beschouwing van de emigratie. Voor een korte periode kon op 
basis van de vijf speciën gereconstrueerd worden hoe het verloop van de emigratie uit Molkwerum 
van jaar tot jaar precies verliep (afb 4.2). In een periode van dertig jaar vertrokken er in totaal 
minstens 128 personen. Ondanks het feit dat we niet weten hoeveel mensen er naar Molkwerum 
emigreerden, kunnen we er gezien de totale afname van de bevolking vanuit gaan dat er meer 
mensen vertrokken dan erbij kwamen. 
  Omdat het niet in alle gevallen duidelijk is of het om huishoudens of individuen ging, zou het 
kunnen dat het werkelijke aantal hoger lag. Dit ligt ook nog eens voor de hand omdat voor een aantal 
jaren niet is bijgehouden wie er vertrokken. De voornaamste constatering die op basis van deze 
trendlijn gedaan kan worden, is echter het feit dat er geen duidelijke stijgende of dalende lijn in de 
migratie zat. Het gaat veel eerder om een redelijke stabiele tendens. Bovendien lijkt het aantal 
inwoners dat elk jaar vertrok redelijk mee te vallen.307 Wanneer het daadwerkelijk om huishoudens 
ging, kunnen de aantallen echter wel als hoog beschouwd worden.  
 

 
Afbeelding 4.2 – De ontwikkeling van de emigratie van inwoners uit Molkwerum tussen 1768 en 1797. Bron: 
Vijf speciën. (Voor de jaartallen tussen haakjes waren geen gegevens beschikbaar). 
 
Zoals gezegd zijn de gegevens over de beroepen van de emigranten helaas erg gebrekkig. De 
belangrijkste beroepsgroepen die wel worden vermeld, waren die van de dienstknechten en –
maagden (het gaat om 28 personen). Bij deze gegevens is het overigens wel duidelijk dat het om 
individuen gaat en niet om hele huishoudens. Een koppeling van de emigratiegegevens met de 
volkstellingen uit 1749 en 1796 leverde ook te weinig aanknopingspunten op, om een verdiepend 
inzicht te krijgen over de precieze beroepen van de mensen die vertrokken. 
   Om toch enig idee te krijgen van het soort mensen dat vertrok, is gekeken naar de locaties 
waar men heenging. Dit geeft immers een indruk welke personen van mening waren dat zij in 
Molkwerum niets meer te zoeken hadden en van welke bestemmingen zij dachten dat ze daar een 
betere toekomst tegemoet zouden gaan. Voor alle inwoners van een dorp dat een crisis doormaakt 

307 Er is geen poging ondernomen om te zien hoe deze migratieomvang zich verhield tot andere plaatsen. Dat zou voorbij gaan aan het 
doel van dit onderzoek. 
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geldt immers de vraag of zij zouden verliezen door te blijven of juist door te vertrekken.308 Dit is iets 
dat voornamelijk afhankelijk is van de klasse waartoe men behoorde. Zo is uit de stedelijke context 
gedurende dezelfde periode wel bekend dat juist de allerarmste inwoners in steden met neergang, 
niet emigreerden maar juist achterbleven.309 Zij zullen in veel gevallen geen middelen hebben gehad 
om elders een bestaan op te bouwen. Zo is het ook veelzeggend dat in de vijf speciën en het 
Quotisatiekohier van 1749 redelijk wat weduwen (14 personen), gealimenteerden (12 personen) en 
vijf mensen zonder werk voorkomen. Dit zullen stuk voor stuk erg kwetsbare groepen zijn geweest 
die geen middelen bezat om weg te gaan.  
  In de Tegenwoordige staat der Nederlanden uit 1788 wordt bovendien opgemerkt dat vóór 
dat jaar al zeer veel inwoners vanuit Molkwerum naar Hindeloopen waren verhuisd.310 Dit lijkt 
overeenkomsten te vertonen met ontwikkelingen elders, zoals op Terschelling in de negentiende 
eeuw. De lokale zeelieden van dat eiland vestigden zich uiteindelijk ook in de grotere 
zeehavensteden toen die plaatsen de lokale eiland-economie hadden overvleugeld.311 Het lijkt dus 
voor de hand te liggen om bij de lokale neergang van een sector naar andere plaatsen met een 
vergelijkbare economie te verhuizen. Deze causaliteit zou aan de Friese kust ook gegolden kunnen 
hebben. Als dat het geval is dan zou dat hoofdzakelijk beteken dat men vooral verhuisde ten 
behoeve van de verbetering van hun economische positie.312 
  Voor de rest vertrokken de inwoners van Molkwerum naar zeer uiteenlopende 
bestemmingen (afb. 4.3). In deze cirkeldiagram is onderscheid gemaakt tussen de stad en het 
platteland. Daarnaast zijn er twee categorieën waarvan onduidelijk is onder welke van deze 
categorieën ze moeten vallen. Dit geldt ten eerste voor de groep waarvoor in de bronnen niet 
vermeld werd wat hun bestemming was. Evenzo geldt dat voor de groep waarin alleen vermeld werd 
dat ze naar een regio gingen zonder dat werd gespecificeerd of het daarbij om een stad of een dorp 
ging. Hieronder vielen bijvoorbeeld de bestemming ‘Holland’ of ‘het buitenland’. Het blijkt dat veruit 
de meeste inwoners van Molkwerum naar steden vertrok.  
  Aanvullend blijkt uit de vijf speciën dat het merendeel van de mensen die naar steden en het 
platteland verhuisden dat binnen Friesland deden, namelijk: 73,4%. De mobiliteit was dus het grootst 
op het regionale niveau. Slechts 47% van de migranten verhuisde naar een Friese zeehavenstad. De 
personen in die groep verwachtten blijkbaar dat de neergang van Molkwerum zo locatiegebonden 
was, dat andere havensteden een serieus alternatief waren. Ongeveer een vergelijkbare groep 
verhuisde binnen een straal van tien kilometer. In die groep zaten zowel mensen die naar de drie 
steden verhuisden (Hindelopen, Stavoren en Workum) als naar het platteland. 

308 Gesprek F. Oevering, Senior onderzoeker bij de Rabobank naar krimpgebieden, 23 november 2012. 
309 Brusse en Mijnhardt, 2011, 40. 
310 Tegenwoordige staat der Nederlanden, 1788, 304. 
311 Smit, 1971, 2. 
312 Hospers en Reverda, 2012, 50. 
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Afbeelding 4.3 – De verschillende bestemmingen van diegenen die Molkwerum verlieten tussen 1768 en 1797. 
Bron: Vijf speciën.  
 
4.4 De ontwikkeling van de bevolking in de omliggende plaatsen 1689-1900 
 
Na 1829 blijkt de afname van het aantal inwoners in Molkwerum tot een einde te zijn gekomen en is 
er zelfs weer een redelijke stijging waar te nemen (afb. 4.4). In de periode dat de kustplaatsen 
Stavoren, Hindeloopen en Molkwerum een grote afname in de bevolking te zien gaven, blijken Warns 
en Koudum juist te groeien. Dit proces sluit dus ook vrijwel naadloos aan bij de algemene 
ontwikkeling die door andere auteurs is voorspeld of waargenomen. Zo benadrukte Gunnar deze 
tegengestelde ontwikkelingen van groei en krimp in zijn cumulative causation-theorie en bleek uit 
bijvoorbeeld het Scandinavische onderzoek dat deze twee tendensen binnen dezelfde regio naast 
elkaar en vrijwel gelijktijdig voor kwamen.  
  Daarnaast blijken de ontwikkelingen van de drie kustplaatsen een grote overeenkomst te 
hebben: hun inwoneraantal neemt in alle gevallen af. Ook de meer in het binnenland gelegen 
plaatsen Koudum en Warns blijken overeenkomsten te hebben: ze zijn voor deze periode te 
beschouwen als groeikernen. Dit suggereert dat deze laatste – hoofdzakelijk agrarisch georiënteerde 
- plaatsen gedurende de negentiende eeuw een grotere aantrekkingskracht hadden op mensen dan 
de voormalige zeehandelnederzettingen. Molkwerum heeft tussen deze twee categorieën in zoverre 
nog een aparte positie: op het moment dat zij al weer groeit, neemt de bevolkingsomvang van de 
kuststeden nog steeds redelijk af (Hindelopen) of groeit zij slechts bescheiden (Stavoren). Het is 
bovendien gegrond om Koudum op basis van deze gegevens als regionale winnaar te bestempelen. 
Het is vanuit dat opzicht trouwens opmerkelijk dat Koudum relatief weinig voorkwam als 
vestigingsplaats voor inwoners die Molkwerum verlieten. 
  Helaas weten we voor de twee dorpen en Molkwerum niets over de bevolkingsaantallen 
vóór 1749. De lijnen suggereren echter een scharende beweging waarbij Molkwerum in omvang 
daalt en Koudum en Warns groeien. Koudum haalt Molkwerum net voor 1749 in en Warns 
overvleugelt het dorp vanaf 1796. Aangezien het aantal huizen in Molkwerum al ruim voor 1749 
sterk in aantal was teruggelopen, is het vrijwel zeker dat Molkwerum voor 1749 een grotere 
bevolking had dan Koudum en Warns. 
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Afbeelding 4.4 – De lokale bevolkingsgroei en -krimp van de plaatsen Molkwerum, Hindelopen, Stavoren, 
Koudum en Warns in de periode 1689 tot 1899. Bron: Volkstellingen en Trompeter. (Voor de steden is gebruik 
gemaakt van de inwoneraantallen die in de oude dorpscentra woonachtig waren).  
 
4.5 Conclusie 
 
Voor zover viel na te gaan trad de grootste afname van het aantal inwoners van Molkwerum op 
tussen 1749 en 1829. In ruim tachtig jaar liep de omvang met 54% terug. Gezien het dorp in dezelfde 
periode ook een grootschalige sloop van gebouwen kende, is dat niet opmerkelijk te noemen. Een 
groot deel van deze afname werd veroorzaakt door het vertrek van inwoners naar andere plaatsen. 
In de laatste dertig jaar van de achttiende eeuw kwam het aantal inwoners dat naar elders vertrok 
immers al neer op minstens 128 personen. Voor zover het na te gaan viel, is daarbij geen sprake 
geweest van een grote toename of afname in de migratie: in dezelfde periode bleef zij redelijk stabiel 
en was haar omvang niet opmerkelijk groot. Althans, wanneer er van uitgegaan wordt dat het om 
individuen ging. In de periode tussen 1829 en 1899 trekt de bevolking van Molkwerum weer redelijk 
aan, hoewel het aantal inwoners in die periode niet meer boven dat van voor 1749 uitkwam. Wel 
nam het gemiddelde aantal personen per huishouden in deze periode toe. 
  Het was helaas maar in zeer beperkte mate mogelijk te achterhalen welke beroepen de 
emigranten hadden. De enige beroepsgroep die in de vijf speciën duidelijk werd vertegenwoordigd, 
was die van dienstknechten en –maagden. Hun frequente voorkomen is niet opmerkelijk aangezien 
van deze beroepsgroep verwacht mag worden dat ze een grote flexibiliteit hadden. Uit de 
bestemmingen waar men vanuit Molkwerum naar toe verhuisde, bleek dat de steden in Friesland 
veruit het populairst waren.  
 De periode van bevolkingskrimp en –groei zoals die in Molkwerum tussen 1749 en 1899 
optrad, vertoont overeenkomsten met de nabijgelegen plaatsen. Tot 1829 lijkt de tendens in 
Molkwerum sterk op de neergang in Stavoren en Hindeloopen. Na die tijd vertoont zij echter juist 
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trekken van de groei zoals die vooral in Koudum en Warns zichtbaar was, waarbij Koudum vanaf 1849 
als grote regionale winnaar gezien kan worden. Na 1829 zet de krimp van Stavoren echter door en 
laat Hindelopen slechts een beperkte stijging zien, waardoor Molkwerum met een bescheiden groei 
het eigenlijk niet eens zo slecht deed.  
  De scharende bewegingen van de kustplaatsen en binnenlandse plaatsen, illustreert ook voor 
de casestudy dat groei en krimp in elkaars nabijheid en gelijktijdig voorkomen. In zoverre voldoen ze 
aan het model van Gunnar.313 Desalniettemin blijken de relaties tussen de verschillende plaatsen 
complex. Enerzijds komt Koudum weinig voor als bestemming waarnaartoe inwoners uit Molkwerum 
vertrokken. Anderzijds lijken de verhuizingen richting Hindeloopen niet voorkomen te hebben dat de 
bevolking ook daar sterk kromp. Kortom, er blijkt wel enige relatie tussen de ontwikkelingen op 
regionaal niveau, maar er lijkt geen sprake van simpele, met elkaar verbonden communicerende 
vaten. 
 
  

313 Gunnar, 1956, 27. 
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Hoofdstuk 5 – De aard en de ontwikkeling van het bezit 1700-1832 
 
5.1 Inleiding 
 
Uit het onderzoek van in het bijzonder Curtis blijkt dat de bezitsverhoudingen binnen een 
maatschappij van invloed kunnen zijn op de veerkracht van die samenleving. Het gaat dan met name 
om het bezit van land. Gezien de afhankelijkheid van landbouw van grote groepen mensen tot en 
met de vroegmoderne periode, is dat ook geen vreemde veronderstelling. Zowel een te grote 
gelijkheid in de vorm van versnippering, als een te grote ongelijkheid in de vorm van concentratie 
van land kunnen de veerkracht van een maatschappij negatief beïnvloeden.314 In dit hoofdstuk zal 
daarom in het bijzonder worden gekeken naar het landbezit gedurende de achttiende-eeuwse 
transitie. 
  Bij de analyse hiervan zijn vier deelvragen leidend. Ten eerste de vraag hoe het totaal aantal 
landeigenaren zich ontwikkelde. Ten tweede de vraag wat de omvang van het gemiddelde bezit op 
verschillende momenten was en hoe het landbezit van alle eigenaren zich tot elkaar verhield. Ten 
vierde vragen we ons af in welke mate er op basis van deze verhoudingen sprake was van gelijkheid 
of juist ongelijkheid in de Molkwerumse maatschappij. 
  Er zal bij een aantal deelvragen een langere periode bestudeerd worden dan de periode die 
in dit onderzoek strikt centraal staat. Dit is van belang om inzage te krijgen in het proces dat er toe 
geleid heeft dat er rond 1700 überhaupt een maatschappij ontstond die vanwege de 
bezitsverhoudingen wel of niet kwetsbaar was. De wijzigingen in de verhoudingen tijdens de transitie 
zijn minstens zo relevant, zij tonen immers de gevolgen van de transitie op deze dimensie van de 
maatschappij. 
  De ontwikkeling van de bezitsverhoudingen is op nog twee manieren met de centrale 
probleemstelling van dit onderzoek verbonden. In het bijzonder via twee dimensies die al eerder 
besproken zijn. Enerzijds is de verandering van het aantal landbezitters nauw verbonden met het 
privatiseringsproces van het ‘oude cultuurland’, zoals dat in het tweede hoofdstuk werd behandeld. 
Anderzijds kunnen de gewijzigde bezitsverhoudingen als gevolg van de dalende bevolkingsomvang in 
hoofdstuk vier gezien worden. Vooropgesteld dat het oppervlakte van het gebied tussen 1700 en 
1832 niet gewijzigd is staat een afname in het totaal aantal eigenaren, in theorie gelijk aan een 
toename van de omvang van het bezit van de resterende eigenaren. De vraag is echter hoe dit 
proces zich precies uitkristalliseerde. 
  Behalve naar de ontwikkeling van de totale bezitsverhoudingen te kijken, wordt tevens 
aandacht geschonken aan de veranderingen per deelgebied. Dit om te kijken of er sprake was van 
een dominante sociaal-economische ontwikkeling of dat deze ontwikkeling nog van geografische 
factoren afhankelijk was. Ter illustratie is daarbij de situatie van 1666 gereconstrueerd om te laten 
zien dat er per afzonderlijk gemeenschappelijk veld aan het begin van de onderzochte periode lokaal 
verschillen in het aantal bezitters bestonden. 
  In de eerstvolgende paragraaf zal echter aandacht worden geschonken aan de vraag waarin 
de inwoners van Molkwerum eigenlijk geïnvesteerd hadden. Dit zal gebeuren op basis van vrijwel alle 
boedelinventarissen. Het gaat daarbij in totaal om veertig stuks verspreid over de gehele achttiende 
eeuw. Deze zijn niet geschikt voor een reconstructie van de bezitsverhoudingen, maar wel voor het 
bezit in de vorm van onroerend goed. 
 
5.2 Boedels: roerend versus onroerend goed 
 
Bij de analyse van de boedelbeschrijvingen is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen 
roerend- en onroerendgoed. Onder het eerste worden alle bezittingen verstaan die meegenomen 
kunnen worden. Onder het onroerend goed wordt klassiek verstaan datgene wat aan de grond vast 

314 Curtis, 2012, 37. 
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zit en dus een vorm van bezit dat niet meegenomen kan worden. De genoemde kenmerken van het 
landbezit bleken niet aan de hand van deze beperkte hoeveelheid boedels te kunnen worden 
vastgesteld. Daarom staan in deze paragraaf vooral de onroerende goederen centraal. Voorbeelden 
van roerende goederen zijn onder andere: huisgerij, kleding, maar ook het vee-bezit en de 
productiemiddelen. Daarbij zijn vooral de laatste twee van belang. Deze vormen van bezit zeggen 
niet direct veel over veerkracht, maar geven wel inzicht in de vraag wat men als een relevante 
investering zag. Binnen deze categorie wordt onder andere kort stilgestaan bij zaken als: levende 
have, paarden-karnmolens, boten, e.d. Verder had het roerend goed betrekking op financiële 
instrumenten en edelmetaal.  

De  levende have die regelmatig in een boedel opduikt heeft echter slechts een zeer geringe 
omvang. Het suggereert eerder zeer kleinschalig, individueel vee-bezit. Zo lezen we in een boedel uit 
1761 dat iemand slechts een enkel schaap bezat.315 Dit betekent dat deze persoon zijn inkomen 
ergens anders mee moet hebben verkregen. In dit geval suggereert de aanwezigheid van netten en 
een schip dat het om een visser ging.316 In nauw verband hiermee komen er weinig tot geen 
agrarische productiemiddelen in deze boedels voor. Typerend hiervoor is ook dat er geen paarde-
karnmolens in de hier onderzochte boedels worden vermeld. Hoewel dit natuurlijk niet betekent dat 
dit gereedschap te Molkwerum in het geheel niet voorkwam, is een totale afwezigheid -met name bij 
het rijkere segment van de bevolking- wel opmerkelijk. De vroegere verspreiding hiervan in andere 
delen van de Republiek, was namelijk een teken dat de relatief dure factor arbeid vervangen werd 
door kapitaal in de vorm van paardenkracht. Een verschijnsel dat vooral bij grotere bedrijven van tien 
of meer koeien voorkwam.317 Het was dan ook typisch een instrument dat werd gebruikt bij de 
commerciële zuivelproductie. Dat dit productiemiddel in Molkwerum niet voorkwam is dus 
veelzeggend. Slechts soms wordt een losse karn genoemd. Die productiemiddelen die zo nu en dan 
wel worden vermeld, hadden wederom te maken met de scheepvaart of de visserij. Zo komen er in 
de bronnen onder meer boten, onderdelen van boten en visnetten voor. 
  Het kleinschalige vee-bezit staat in schril contrast met de boedelbeschrijvingen van een 
aantal andere inwoners die geïnvesteerd hadden in financiële instrumenten. Daarbij waren met 
name obligaties en lijfrenten populair. De boedels worden tevens gekenmerkt door de aanwezigheid 
van edelmetalen in de vorm van geldstukken of sieraden. In een enkel geval had een inwoner tot wel 
14.000 Carolus guldens in obligaties in bezit. Dezelfde persoon had daarbij in het geheel geen 
landerijen. Het betrof de rentenier Symen Heeres.318 Hoewel deze persoon een wel erg astronomisch 
bedrag bezat, komt het hebben van dit soort financiële instrumenten dus regelmatiger voor. 
Bovendien zijn er in 1749 volgens het quotisatiekohier zelfs twee inwoners die nog meer vermogen 
zouden hebben. Van de categorie ‘rentenier’ komen in dit kohier zes personen voor.319 Als we in 
diezelfde bron vervolgens de ‘armste’ rentenier als uitgangspunt nemen, dan zijn er in totaal wel 
zeventien personen die een vermogen hadden dat groter was dan de armste rentenier.320 In 
Molkwerum bestond dus een aanzienlijke groep rijke inwoners die hun vermogen niet 
noodzakelijkerwijs in land hadden zitten. Iets dat gezien de sterke versnippering ook onwaarschijnlijk 
zou zijn. 
  Het lijkt in het geval van Molkwerum dan ook onjuist om investeringen in land als iets 
vanzelfsprekends of als meest voor de hand liggend te zien, althans niet voor iedereen. Financiële 
instrumenten en weinig landbezit suggereren een zeer sterke participatie in de zeehandel en de 
daarbij behorende financiële markten. Daarnaast duidt het op een beperkte particuliere investering 
en een lage verbondenheid met het land. 

315 Jaar: 1761. T, Toegangsnr. 13-15, Inv.nr. 82-101. 
316 Ook Postma suggereert dit. Postma, 1928, 370. 
317 Bieleman, 2008, 222. 
318 Jaar: 1753. T, Toegangsnr. 13-15, Inv.nr. 82-101. 
319 Quotisatiekohier, 1749.  
320 Idem. 
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  De aanwezigheid van financiële instrumenten in redelijk veel boedels is veelzeggend en van 
direct belang voor dit onderzoek. In de eerste plaats bestaat er namelijk een fundamenteel verschil 
tussen roerend- en onroerend goed. Geld, of in dit geval financiële instrumenten en edelmetaal, 
vormt binnen het roerend goed een speciale categorie. Door hun universele waarde zijn ze bij uitstek 
een niet-geografische vorm van bezit: het kent een grote mate van flexibiliteit in ruimtelijk opzicht. 
Pas wanneer het lokaal wordt aangewend voor investeringen in onroerend goed, raakt zij geografisch 
gebonden.321 Zolang dat niet het geval is, kan het echter gemakkelijk worden meegenomen naar 
elders. Dit maakt de eigenaren van deze financiële middelen erg veerkrachtig entegelijk erg mobiel. 
Het effect is dat deze veerkracht niet per se ten goede hoeft te komen aan de gemeenschap in zijn 
geheel, doordat deze personen gemakkelijk tot emigratie kunnen besluiten in het geval van een 
sociaaleconomische neergang of andere crisis. 
 
5.3 De ontwikkeling van het landbezit en de bezitsverhoudingen 
 
Vanuit het verklarende raamwerk van Curtis is het vooral belangrijk te weten in welke mate de 
bezitsverhoudingen in Molkwerum gelijk waren. En in hoeverre er sprake was van versnippering van 
het landbezit vóórdat de sociaaleconomische neergang in de loop van de achttiende eeuw 
plaatsvond. De ontwikkeling van het totale aantal landeigenaren voor het oude cultuurland van 
Molkwerum is gereconstrueerd op basis van de studie van Postma (afb. 5.1). Een deel van de 
inwoners had echter helemaal geen land. De grafiek geeft dus alleen inzicht in het aantal 
landeigenaren en geen overzicht van de gehele bevolking. 
  Als in detail naar het verloop van het aantal eigenaren wordt gekeken, valt op dat er grofweg 
een onderscheid te maken valt in drie perioden: een periode met groei van het aantal eigenaren tot 
aan 1650, een redelijk stabiele maar ook erg korte periode in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw en tenslotte een periode van sterke afname van het aantal eigenaren van 1685 tot 1838. De 
langetermijnontwikkeling wordt dus gekenmerkt door: groei, stabiliteit en afname. Een gevolg 
hiervan was dat het landbezit in Molkwerum tussen ongeveer 1600 en zeker tot 1700 erg 
versnipperd was, hoewel deze versnippering ook al vóór 1600 aan de hoge kant schijnt te zijn 
geweest.322 Na 1700 nam de versnippering af en de concentratie van grondbezit dus toe. 
 

321 Hoekveld, 1993, 52. 
322 GSF, Toegangsnr. 04.10, inleiding 10. 
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Afbeelding 5.1 – De ontwikkeling van het totaal aantal landeigenaren in het ‘oude cultuurland’ van Molkwerum 
tussen 1576 en 1838. De eerste twee en de laatste drie waarden zijn schattingen van Postma, op basis van 
dijkboekjes en floreenregisters. Bron: Postma, 390. 
 
Het gaat behalve om het verloop van het totaal aantal eigenaren in het bijzonder om de 
bezitsverhoudingen. De verhoudingen zijn op drie manieren inzichtelijk gemaakt. Ten eerste door de 
verhoudingen uit te drukken in een GINI-coëfficiënt. Met deze coëfficiënt kan namelijk vrij eenvoudig 
de mate van (on)gelijkheid worden uitgedrukt in een getal. Dit getal is gebaseerd op de Lorenz-curve 
en vormt een waarde tussen de 0 en de 1. Deze twee uitersten vormen respectievelijke perfecte 
gelijkheid en perfecte ongelijkheid. De gegevens achter deze  waarde zijn dus per jaar op basis van 
andere bronnen of eenheden tot stand gekomen. Deze verschillen leveren echter geen 
vergelijkingsprobleem op: de reeksen zijn namelijk per jaar intern consistent. De vergelijking wordt 
bovendien niet gedaan op basis van deze zeer uiteenlopende interne verdelingen, maar met een 
vergelijkbare waarde: de GINI-coëfficiënten.323 
  Deze coëfficiënt zegt wel iets over het totaalbeeld, maar maakt niet inzichtelijk hoe de 
verdeling precies was. Daarom zijn in de tweede plaats op basis van dezelfde gegevens ook 
frequentietabellen gemaakt. Deze tabellen geven de concrete verdeling per bezitsomvang-categorie 
weer. Om de relatie met de schaalvergroting in de veeteelt inzichtelijk te maken, wordt verder de 
gemiddelde omvang van het landbezit van diegenen die land bezaten op een aantal momenten 
besproken. Postma stelt in zijn artikel dat veel inwoners van andere dorpen land bezaten in het 
Molkwerumse dorpsgebied.324 Hij maakt echter totaal niet inzichtelijk waarop hij dat baseerde en 
hier zijn, voor zover de auteur heeft kunnen nagaan, ook geen aanwijzingen voor. Hiermee is  in het 
navolgende dus geen rekening mee gehouden. Datzelfde geldt voor eventuele bezittingen van 
Molkwerumse inwoners elders: de aanwijzingen daarvoor waren dat dit slechts zelden voorkwam en 
van geringe omvang was. 
  De verhoudingen zullen onder andere op basis van de floreenkohieren worden 
gereconstrueerd. Zij geven voor het ‘oude cultuurland’ een vrijwel volledige dekking. Ook geven ze 
een doorsnede op een bepaald moment in de tijd van de belasting die voor de landerijen moest 
worden opgebracht door de verschillende eigenaren. Vanwege het vervallen van land zal deze 
dwarsdoorsnede niet altijd gelijk de werkelijkheid zijn. Toch biedt zij hiervoor een goede indicatie: 

323 Demade, 2007, 228. 
324 Postma, 1928, 392. 
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een methode die ook al door Postma gehanteerd werd.325 Verder wordt voor 1666 gebruik gemaakt 
van een administratieve bron van het bestuur voor gemeenschappelijk landbeheer, waarin alle 
landaandelen en eigenaren van de weilandscharren werden bijgehouden. Tenslotte zijn de gegevens 
van 1832 gebaseerd op basis van het kadaster. 
  De reconstructie van de (on)gelijkheid tussen 1666 en 1832 is weergegeven in figuur 5.1. De 
gegevens zullen enigszins afwijken van de feitelijke (on)gelijkheid. De eerste reden hiervoor is dat de 
reeksen zelf niet volledig zijn. Dit zal helaas bij alle reeksen in meer of mindere mate het geval zijn. 
Met name bleek het onmogelijk om te zeggen of alle bezitloze inwoners in deze reeksen 
voorkwamen. Dit zal echter eerder niet, dan wel het geval zijn. Het is daardoor eveneens niet 
duidelijk hoe groot deze groep was. Deze onvolledigheid is een ernstige beperking van de bronnen en 
dus ook voor de conclusies die daarop worden gebaseerd. De enige reeks waarbij de volledigheid en 
correctheid wel behoorlijk betrouwbaar was, was het kadaster, hoewel ook hier rekening gehouden 
moet worden met fouten als gevolg van de omzetting tot een GIS. Een ander regelmatig voorkomend 
gebrek was de vermelding van ‘cum socio’, waarmee bedoeld werd dat er meerdere personen uit 
dezelfde familie of groep van erfgenamen eigenaar waren, zonder dat het aantal of hun aandelen 
hiervan verder werd gespecificeerd. Ditzelfde gold voor de vermelding van: ‘meerdere eigenaren’. 
  Omdat er verder niets over de lacunes te achterhalen viel, is er voor gekozen om de 
gegevens met deze kanttekeningen toch voor het onderzoek te gebruiken, maar dan als indicatie. 
Omdat de gegevens op zichzelf al een zeer goed beeld geven van wat er aan de hand was, zijn ze 
daarvoor ook zeer geschikt. De genoemde beperkingen zullen bovendien vooral hebben betekend 
dat de versnippering alleen maar groter was. In bijlage 2 is overigens een overzicht gegeven van de 
beperkingen per bron en de beslissingen die voor dit onderzoek per onderdeel en voor elke bron zijn 
genomen. 
 
Figuur 5.1 – De ontwikkeling van de bezitsverhoudingen in Molkwerum tussen 1666 en 1832. Bron: 
scharrekening 1666 S4, Floreenkohieren 1718, 1768, 1798 en het kadaster van 1832. 

Jaar: 1666 1718 1768 1798 1832 
GINI 0,69 0,55 0,67 0,67 0,59 

Gemiddelde oppervlakte Schatting:  
± 1,6 Hectare 

± 2 Hectare Schatting: ± 6 
Hectare 

Schatting: ± 6 
Hectare 

± 22 Hectare 

Totaal aantal eigenaren 332 270 90 82-90 ± 46 
(Molkwerum) 

 
In Figuur 5.1 worden een aantal ontwikkelingen tussen 1666 en 1832 zichtbaar. Ten eerste is dat de 
sterke afname van het aantal landeigenaren en wel met 93%. Ten tweede een grote schaalvergroting 
die zichtbaar wordt als naar het gemiddelde landoppervlakte per eigenaar gekeken wordt. Hiervan 
was het in een aantal gevallen onmogelijk om dit op basis van de bronnen om te rekenen naar 
hectaren. Met name wegens het gebruik van andersoortige eenheden die niet naar elkaar konden 
worden vertaald, waaronder de belastingaanslag. Voor deze figuur is daarom een schatting gemaakt. 
Deze schatting is gebaseerd op het feit dat het totale landoppervlakte in deze periode gelijk bleef. Dit 
verschil in eenheden zoals ze in de bronnen gebruikt werden, is overigens ook de reden dat er bij de 
waardes op de x-assen van de frequentietabellen in afbeelding 5.2 t/m 5.5 geen eenheden vermeld 
staan. 
  De schaalvergroting werd mogelijk door de afname van het aantal eigenaren. Gezamenlijk 
leidden deze processen ertoe dat de ongelijkheid op de lange termijn afnam. Toch zijn er wat dit 
betreft binnen deze periode nuances te maken. Zo blijkt er tussen 1666 en 1718 in eerste instantie al 
een toename van de gelijkheid. Er zijn aanwijzingen dat dit onder andere verklaard moet worden 
doordat de toch al grote versnippering nog eens versterkt werd door het heersende erfrecht, waarbij 
de versnippering nog verder toenam.326 

325 Postma, 1928, 367. 
326 GSF, Toegangsnr. 04.10 Inv.nr S4. 
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 Rond 1666 was het landbezit in Molkwerum dus nog erg versnipperd: het ging om zeer kleine 
stukjes land. Daarbij bezat vrijwel niemand meer dan een ander, hoewel een paar mensen net iets 
meer hadden. Eén persoon lijkt in verhouding tot de rest wel veel land te hebben, namelijk bijna 14 
hectare (afb. 5.2). Postma suggereert dat de omvang van het bezit van de meeste huishoudens zelfs 
zo klein was, dat het ongeschikt zou zijn voor de begrazing van een enkel stuk van het kleinste soort. 
Voor het jaar 1700 heeft hij daarnaast aangetoond dat van de 270 landeigenaren, er tot wel 162 zelfs 
minder dan twee hectare bezaten. Eén persoon had ook toen echter al veertien hectare grond.327 
  Postma stelt op basis van deze versnippering dat sommige gebruikers genoodzaakt waren om 
landerijen bij te huren. Voor Hindeloopen is deze praktijk wel bekend. Daar werd land tussen 
verschillende partijen verhuurd onder toeziend oog van de scharmeesters.328 Ook in andere gevallen 
is deze praktijk inderdaad wel geassocieerd met een bedrijfshuishouding met erg versnipperd 
landbezit.329 Voor Molkwerum lijkt deze praktijk te worden onderschreven door het feit dat in de 
boedels personen voorkomen die wel land bezaten, maar geen levende have.330 Gezien onder andere 
de floreenbelasting die op het land rustte, zou het verhuren van deze bezittingen op die manier voor 
wenselijke inkomsten kunnen zorgen. Het blijkt dat deze versnipperde situatie rond 1718 alleen maar 
was toegenomen (afb. 5.3). 
  In 1768 was het aantal eigenaren sterk teruggelopen. Dit zal gepaard zijn gegaan met de 
toename van de gemiddelde bezitsomvang. Bovendien was er blijkbaar iemand geweest die van deze 
ontwikkeling slim gebruik had weten te maken: de raadsman en looier Homme Frieskes die erg veel 
land bezat. Waarschijnlijk kocht hij veel land op van de inwoners die Molkwerum verlieten. Uit het 
quotisatiekohier blijkt bovendien dat deze persoon samen met zijn broer in 1749 de rijkste inwoner 
van het dorp was. Blijkbaar werd het kopen van land vóór 1768 dus reeds als goede investering 
beschouwd.331 In afbeelding 5.4 is de verdeling van het landbezit tussen eigenaren in dat jaar te zien. 
De situatie in 1798 bleek daarvan niet heel veel af te wijken en is daarom niet apart afgebeeld. 
Anders is de situatie in 1832, met name wat betreft het aantal eigenaren (afb. 5.5). Het aantal 
eigenaren is dan zeer sterk gereduceerd. Het resultaat is dat ook de gelijkheid wat groter is 
geworden: de omvang van het bezit ligt veel dichter bij elkaar. 
  Postma heeft het overigens over veel landeigenaren buiten Molkwerum. Het is echter 
wederom onduidelijk hoe hij hiertoe komt. Daarmee was het ook onmogelijk dit empirisch te staven. 
Mocht Postma het bij het rechte eind hebben, dan zou dit waarschijnlijk een slechtere positie van de 
inwoners uit Molkwerum zelf betekenen. Enerzijds door een gebrek aan toegang tot land, anderzijds 
wanneer de eigenaren er door hun absenteïsme geen belang bij hadden om de landerijen in goede 
staat te houden. In beide gevallen aspecten die een negatief effect op de veerkracht van deze 
samenleving zullen hebben gehad.332 

327 Postma, 1928, 390. 
328 Ibidem, 359. 
329 De Vries en van der Woude, 2005, 635. 
330 T, Toegangsnr. 13-15, Inv.nr. 82-101. 
331 Qutisatiekohier 1749. 
332 Curtis: 2012, 63-64 en 69. 
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Afbeelding 5.2  – Tabel met het aantal personen dat land van een bepaalde omvang bezat in 1666. Op de x-as 
is de omvang van het landaandeel te zien van zeer klein (links) naar groot (rechts). De y-as toont de frequentie 
in het aantal eigenaren dat een aandeel met die omvang had. De kleuren zijn om de verschillen tussen de 
afzonderlijke balken te verhelderen. Balken met dezelfde kleur hebben geen relatie. Bron: Scharrenrekening 
1666: GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S4. 
 
 

 
Afbeelding 5.3 - Tabel met het aantal personen dat land van een bepaalde omvang bezat in 1718. Op de x-as is 
de omvang van het landaandeel te zien van zeer klein (links) naar zeer groot (rechts). De y-as toont de 
frequentie in het aantal eigenaren dat een aandeel met die omvang had. De kleuren zijn om de verschillen 
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tussen de afzonderlijke balken te verhelderen. Balken met dezelfde kleur hebben geen relatie. Bron: 
Floreenkohier 1718. 
 

 
Afbeelding 5.4 - Tabel met het aantal personen dat land van een bepaalde omvang bezat in 1768. Op de x-as is 
de omvang van het landaandeel te zien van zeer klein (links) naar zeer groot (rechts). De y-as toont de 
frequentie in het aantal eigenaren dat een aandeel met die omvang had. Hierbij moet wel vermeld worden dat 
op dit moment veel landerijen door de provincie waren overgenomen. Blijkbaar waren die eigenaren niet 
langer in staat de kosten te dragen. De kleuren zijn om de verschillen tussen de afzonderlijke balken te 
verhelderen. Balken met dezelfde kleur hebben geen relatie. Bron: Floreenkohier 1768. 
 

 
Afbeelding 5.5 - Tabel met het aantal personen dat land van een bepaalde omvang bezat in 1832. In het 
bijzonder het bezit van Molkwerumse inwoners. Op de x-as is de omvang van het landaandeel te zien van klein 
(links) naar zeer groot (rechts). De y-as toont de frequentie in het aantal eigenaren dat een aandeel met die 
omvang had. De kleuren zijn om de verschillen tussen de afzonderlijke balken te verhelderen. Balken met 
dezelfde kleur hebben geen relatie. Bron: HISGIS. 
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5.4 De ontwikkeling van het aantal eigenaren per deelgebied 
 
In de onderstaande paragraaf zal worden gekeken of de generale ontwikkeling van een afname in het 
aantal landeigenaren gedurende de onderzochte periode per deelgebied verschilde. Onder 
deelgebied wordt in dit verband een afzonderlijk gemeenschappelijk veld bedoeld. Om de 
verschillende velden in de oorspronkelijke situatie op een juiste manier te kunnen vergelijken, is 
hierbij met ratio’s gewerkt. Deze ratio’s geven de verhouding tussen het aantal personen met 
landaandelen in dat veld en het oppervlakte van dat veld (oppervlakte veld / aantal landbezitters in 
dat veld). Hierbij werd gebruik gemaakt van een GIS-tool om het oppervlakte op basis van het 
kadaster van 1832 te berekenen. Het aantal eigenaren kwam voort uit dezelfde administratieve bron 
uit 1666 die gebruikt is bij het berekenen van de bezitsverhoudingen in dat jaar. De afzonderlijke 
velden waren het laagste schaalniveau waarop een geografisch inzicht verkregen kon worden. Op 
een lager schaalniveau maakte het vervallen of wandelen van percelen en het proces van afsplitsing 
een reconstructie praktisch onmogelijk. Bovendien zou een geografische reconstructie op 
perceelniveau deze principes en processen miskennen. 
  Het is relevant om te kijken welke ontwikkelingen de afzonderlijke velden lieten zien, omdat 
het namelijk theoretisch mogelijk is dat geografische factoren hierop van invloed waren en dat het 
aantal eigenaren in het ene gebied, niet, sneller of langzamer afnam dan in het andere gebied. Ook is 
het interessant hoe de begin- en eindsituatie per deelgebied van elkaar verschilden. Zaken die 
hypothetisch van invloed op deze processen zouden kunnen zijn, zijn onder andere: de afstand tot de 
dorpskern van Molkwerum, de fysieke condities als bodem en waterstaat, het initiële aantal 
eigenaren per gebied of de specifieke beheerwijze per locatie. Juist deze verschillen kunnen 
gerelateerd zijn aan de ruimtelijke en landschappelijke ontwikkelingen in dezelfde periode. 
Bijvoorbeeld, wanneer een deelgebied sterk verschilt in het tempo waarin het afsplitsen van percelen 
verliep, kan dat veroorzaakt zijn door een afwijkende ontwikkeling van het aantal eigenaren.  
  Om de verschillen per deelgebied inzichtelijk te maken, is er voor gekozen om in eerste 
instantie de ratio’s per deelgebied in 1666 weer te geven (zei afb. 5.6). Op basis daarvan ontstaat een 
indruk welke velden op dat moment veel eigenaren hadden en welke niet. Hoe lichter de kleur, hoe 
kleiner het gemiddelde aandeel per persoon en hoe hoger het aantal eigenaren ten opzichte van het 
landoppervlakte in dat gebied dus was. Op de afbeelding is een geografisch patroon te zien. Een van 
de zaken die opvalt is dat het gemeenschappelijk veld dat tussen de dorpskern en de Stavoorder 
Noordermeer ligt intensief gebruikt werd. De drie velden die verder direct aan de dorpskern grenzen 
(ten noordwesten, noorden, noordoosten en zuidoosten) kennen allemaal een vergelijkbare 
gebruiksintensiteit. De twee zuidelijkste velden vertonen een redelijk contrast in gebruiksintensiteit.  
  Voor de rest lijkt er geen eenduidige relatie te bestaan tussen de gebruiksintensiteit van een 
afzonderlijk veld en de afstand tot de dorpskern. De spreiding ten noordoosten van het dorp lijkt 
onwaarschijnlijk, vanwege de grote contrasten tussen de afzonderlijke gebiedjes op korte afstand. 
Dit suggereert dat deze deelgebieden in geografisch opzicht niet helemaal correct zijn afgebakend of 
dat de oppervlakten niet helemaal kloppen.333 In het groen zijn de drie hooilandgebieden 
weergegeven. De verschillende groentinten zijn uitsluitend bedoeld om de verschillende velden te 
tonen en vertegenwoordigen verder geen waarde. Hier waren immers geen gegevens over 
beschikbaar. Omdat een precieze verklaring voor dit geografische patroon erg moeilijk te geven is, en 
dat dit bovendien voorbij gaat aan de onderzoeksvraag, functioneert deze kaart voor de rest vooral 
ter illustratie van de situatie voorafgaand aan de achttiende-eeuwse transitie. 
  Nu duidelijk is dat er in de beginsituatie verschillen bestonden, zullen we kijken naar de 
ontwikkeling van het aantal eigenaren per afzonderlijk deelgebied tussen 1720 en 1838 (afb. 5.6). 
Ten eerste blijkt duidelijk dat alle deelgebieden in deze periode te maken kregen met een sterke 
afname van het aantal eigenaren: een teken dat er overal stukken land van de gemeenschappelijke 

333 Ook Postma erkent dat het niet mogelijk was zijn geografische indeling geheel waterdicht te krijgen. Het bleek echter niet mogelijk om 
hier een beter inzicht in te verkrijgen. Daarom is toch Postma’s verdeling als uitgangspunt genomen. Postma, 1928, 380. 
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velden werden afgesplitst.334 Het meest opmerkelijke daaraan is echter dat het aantal eigenaren per 
afzonderlijk gebied rond 1768 veel minder uit elkaar ligt dan daarvoor het geval was. Zo had de 
Saakle-fenne in 1728 nog rond de acht landeigenaren, terwijl de Jaaxma-fenne er op dat moment wel 
vijftig had. Rond 1768 is deze diversiteit een stuk minder en ligt het aantal eigenaren voor alle 
gebiedjes net onder de tien. 
  Dit zou verband kunnen houden met het feit dat de oorspronkelijke velden werden 
opgedeeld tot er een minimum aantal eigenaren per oorspronkelijk collectief veld was. Blijkbaar was 
er sprake van een soort ‘ideale’ omvang van een stuk land, of ‘ideale’ hoeveelheid eigenaren die 
samen een stuk land afsplitsten. Tenslotte zou dit verschijnsel kunnen optreden wanneer het totaal 
aantal eigenaren afnam en de overgebleven eigenaren in verschillende voormalige velden land 
bezaten. Dit laatste lijkt gezien de totale afname van het aantal eigenaren het meest plausibel. Een 
andere conclusie die op basis van deze ontwikkeling kan worden getrokken, is het feit dat deze 
ontwikkeling in het gehele dorpsgebied plaatsvond: klaarblijkelijk was het een uniform proces dat 
onafhankleijk was van de ligging, bodemgesteldheid en grondwater van de diverse deelgebieden. 

334 Idem en verder. 
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Afbeelding 5.6 – De gemiddelde bezitsomvang per eigenaar per deelgebied in 1666 in het ‘oude cultuurland’. 
Hoe lichter de kleur hoe kleiner het gemiddelde aandeel en hoe hoger dus het aantal eigenaren ten opzichte 
van het landoppervlakte in dat gebied. Bron: scharrenarchief 1666 en HISGIS.335 

335 De geografische indeling is gebaseerd op het artikel van Postma uit 1928. Verder is er gewerkt met het aantal eigenaren zoals dat voor 
1666 per veld werd opgetekend. Dit aantal is gedeeld door het oppervlakte van dat specifieke veld. Dit resulteerde in de getoonde ratio’s. 
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Afbeelding 6.6 – De ontwikkeling van het aantal grondeigenaren per afzonderlijk deelgebied tussen 1720 en 
1838. De aantallen voor 1720 zijn in deze grafiek niet meegenomen. De reden hiervoor is dat de aantallen die 
Postma noemt te sterk afwijken van de door de auteur gevonden waarden in de primaire bronnen. Het was 
onmogelijk om te achterhalen waar dit verschil uit voortkwam. Bron: Postma, 1928. 
 
5.5 Conclusie 
 
Wat het landbezit betrof, waren de bezitsverhoudingen in Molkwerum aan de vooravond van de 
transitie in zeer sterke mate versnipperd. Er was dus sprake van een grote mate van gelijkheid maar 
dit betekende ook dat zeer veel inwoners slechts een uiterst klein stukje land bezaten. Zelfs te weinig 
om een enkel stuk vee van te laten leven. Bovendien lijken de bronnen te suggereren dat de 
versnippering tussen 1666 en 1718 nog verder toenam. Voor de rest zijn er in de mate van gelijkheid 
gedurende de onderzochte periode wel wat schommelingen zichtbaar. Het kon niet volledig worden 
uitgesloten of dit aan de beperkingen van de bronnen lag of dat er sprake was van een feitelijke 
verandering. Het lijkt wel zeker dat in de gehele periode tussen 1700 en 1832 de ongelijkheid afnam 
en het gemiddelde land oppervlakte per eigenaar sterk toenam, namelijk van 2 naar 23 hectare. Als 
vervolgens naar de ontwikkelingen van het aantal landeigenaren per deelgebied gekeken wordt, 
blijkt hier in alle gevallen een grote teruggang te hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat de 
sociaaleconomische tendens autonoom was en niet afhankelijk van geografische factoren. Het gevolg 
hiervan was dat de afzonderlijke gebieden aan het eind van de periode minder van elkaar verschilden 
wat betreft het aantal eigenaren, dan in de periode voor de transitie. 
  Niet iedereen had echter in land geïnvesteerd, maar in bepaalde vormen van onroerend 
goed. Degene die een levende have bezaten hadden echter zeker geen grote veestapel. Tevens 
kwamen er in de boedels zelden productiemiddelen voor die zouden kunnen wijzen op commerciële 
zuivelproductie. Dit betekende dat deze inwoners voor hun inkomen afhankelijk waren van andere 
bedrijvigheid. Het voorkomen van scheepsonderdelen en visserij-benodigdheden lijkt dit te 
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onderschrijven. Hoewel dit gegeven niet iets zegt over de veerkracht van deze personen, geeft het 
wel  een indicatie van hun mate van afhankelijkheid. De inwoners van Molkwerum waren in het 
bijzonder afhankelijk van de zeevaart en niet van de landbouw. Tenslotte was het opvallend dat een 
aanzienlijk aantal rijke inwoners van het dorp niet in land, maar in verhouding veel meer in financiële 
middelen geïnvesteerd had.  
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Hoofdstuk 6 - De ontwikkeling van de landbouw 1672-1832 
 
6.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk heeft als doel om een gedetailleerde reconstructie van de ontwikkelingen in de 
landbouw te geven. De landbouw ontplooide zich tussen 1700 en 1832 namelijk van een 
ondergeschikte en kleinschalige nevenactiviteit, tot een grootschaliger, op de commerciële 
zuivelproductie georiënteerde sector. De vraag is echter hoe dit proces precies verliep, wat daarvan 
de kenmerken waren en wat dit voor gevolgen had binnen deze sector. 
 Het is niet de bedoeling om een volledige reconstructie van de ontwikkelingen in de 
landbouw te geven. In dit hoofdstuk worden een aantal indicatoren gebruikt die direct verbonden 
zijn met de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk en bij kunnen dragen aan de beantwoording van de 
centrale probleemstelling. 
  De ontwikkelingen in de veeteeltsector zijn in de eerste plaats van belang voor een goed 
begrip van de sociaal-economische transitie die zich in Molkwerum tussen 1700 en 1832 voordeed. 
De bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen deze sector hebben daarnaast grote relevantie voor 
het aandragen van gegevens voor een verklaringen voor de demografische ontwikkelingen in het 
dorp. Een krimp van het aantal boerderijen betekent immers ook een afname van de 
werkgelegenheid. Een reconstructie van het paardenbezit is overigens niet in dit verslag opgenomen. 
Er bleek namelijk dat zich hierin slechts in beperkte mate veranderingen voordeden: er is een geringe 
stijging in het aantal bedrijven met paarden. Op basis daarvan kon echter niets geconcludeerd 
worden dat bijdroeg aan de beantwoording van de onderzoeksvragen en hoofdvraag. 
  Vanuit dat perspectief zijn  drie aspecten van het veeteeltbedrijf het meest interessant om te 
bestuderen. Ten eerste de ontwikkeling van het aantal huishoudens of bedrijven dat vee bezat. Dit 
gegeven zegt namelijk veel over de economische realiteit in het dorp en weerspiegelt vanaf het 
moment dat de commerciële zuivelproductie domineerde het aantal huishoudens dat in staat was 
om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. De veranderingen die hierin optraden zijn 
bovendien uitgesplitst naar twee locaties. Het blijkt dat het aantal agrarische bedrijven in de 
dorpskern en in de Stavoorder Noordermeer en Noorderdoelen een geheel andere ontwikkeling 
laten zien.  
  Ten tweede is het relevant om de ontwikkeling van het totaal aantal runderen in het gehele 
dorp te reconstrueren. Dit zegt iets over de minimale ecologische capaciteit van het landschap. 
Blijkbaar was het namelijk mogelijk dat aantal runderen te voeden, zonder verdere kunstmatige 
ontwatering. Grote relevantie heeft tenslotte de vraag hoe het gemiddeld aantal runderen per 
huishouden of bedrijf zich ontwikkelde. Dit toont de capaciteit van deze ‘eenheden’ en draagt bij aan 
de beantwoording van de vraag of deze huishoudens vee bezaten in functie van de zelfvoorziening of 
voor de commerciële zuivelproductie.  
  Tevens is er aandacht voor de mate van marktintegratie van dit dorp richting het binnenland. 
Met name is het relevant in hoeverre de dorpseconomie verbonden was met plaatsen met een 
weekmarkt. Deze vraag wordt onder ander beantwoord door te kijken naar de aanwezigheid van 
veerverbindingen.  
  Aanvullend is voor de agrarische bedrijven gekeken naar het landbezit. Enerzijds naar het 
soort land dat de inwoners in de periode voor de transitie hadden, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen hooi- en weilanden. Anderzijds komt de ruimtelijke verspreiding van het landbezit aan de 
orde. Tezamen zeggen deze gegevens iets over de wijze van bedrijfsvoering en de mate van efficiënte 
die de agrarische bedrijven hadden.  
  Aan het begin van de onderzochte periode zijn de gegevens over de veeteelt gebaseerd op 
de administratie van het zogenaamde Zoutgeld, een belasting die in 1672 eenmalig op elk stuk vee 
werd geheven. Voor de tweede helft van de achttiende eeuw zijn de gegevens afkomstig uit de vijf 
speciën. Daarnaast is gebruik gemaakt van het Floreenkohier uit 1718 om te achterhalen waar de 
inwoners van Molkwerum in dat jaar land bezaten. Een andere bron die een indicatie geeft van het 
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aantal koeien dat men aan het eind van de zeventiende eeuw in Molkwerum had, is het archief voor 
het gemeenschappelijk beheer. Het al eerder geraadpleegde Quotisatiekohier uit 1749 geeft op haar 
beurt weer inzage in het aantal volwaardige boeren dat er op dat moment was, zonder dat het 
overigens iets weggeeft over de omvang van de veestapel per bedrijf. Op basis van het landbezit van 
boeren in 1832 is tenslotte een voorzichtige inschatting gemaakt, hoe de ruimtelijke verspreiding 
hiervan er vóór 1832 uit zal hebben gezien. 
   
6.2 De macro-economische ontwikkelingen in de Republiek in de achttiende eeuw 
 
Om de lokale ontwikkelingen in het Friese dorp Molkwerum te begrijpen is enige 
achtergrondinformatie over de sociaal-economische ontwikkelingen in de Republiek in het algemeen, 
en Friesland in het bijzonder, gedurende de onderzochte periode noodzakelijk. De ontwikkelingen 
binnen de casestudy zijn hier namelijk nauw mee verbonden, hoewel ze er ook op bepaalde punten 
van afwijken.  
   Met name het verschijnsel van de seculaire krimp tussen 1650-1750 is van belang. Vanaf 
ongeveer 1650 zette op Europese schaal namelijk een stagnatie en krimp van de bevolking in, die 
ongeveer tot 1750 aan zou houden.336 Voor Nederland is 1663 het officiële punt waarop de groei 
overging in een neerwaartse trend.337 Deze neergang ging gepaard met een structurele achteruitgang 
in de vraag naar landbouwproducten met een prijsdaling tot gevolg.338 Deze daling trad het eerst op 
bij de graanprijzen, maar liet zich vertraagd ook voelen bij de prijzen voor zuivelproducten.339  
  Hoewel deze krimp een algemeen verschijnsel was, kende zij wel een regionale, temporele 
en sectorale uitwerking. In grote lijnen voldoet Friesland aan dit algemene beeld van economische 
neergang. In de gehele provincie zijn er tekenen van stagnatie en verval. Zo daalde het aantal 
inwoners in de provincie tussen 1660 en 1744 van ongeveer 160.000 tot 135.000.340 Ook hier ging dit 
gepaard met extensivering van de landbouw en zou er bovendien sprake zijn van een tendens, 
waarbij steeds meer macht en rijkdom geconcentreerd raakte in handen van een steeds kleinere 
groep.341 Dit werd veroorzaakt doordat ook in Friesland de grondprijzen onder invloed van de 
agrarische crisis sterk waren gedaald. Dit bood de rijkeren de mogelijkheid veel land op te kopen.  
  Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw nam de bevolking weer enigszins toe.342 Dit 
was vooral te danken aan de groei van de landbouw en deed zich over de gehele provincie voor.343 
De toegenomen welvaart werd onder andere omgezet in de bouw van boerderijen en huizen.344 Wel 
nam het aantal boerderijen in Friesland tussen 1711 en 1805 af. Een ontwikkeling die op  
schaalvergroting wijst.345 Tussen 1796 en 1815 ging de bevolking in sommige Friese regio’s, 
waaronder in Hemelumer-Oldephaert, sterk achteruit. Dit had er mee te maken dat de scheepvaart 
in die gebieden hard geraakt was door de oorlogsomstandigheden in die periode.346  
 
6.3 Schaalvergroting 
 
In 1672 werd een eenmalige belasting geheven op elk stuk vee. Op basis van de overgeleverde 
administratie van deze belasting was het mogelijk om een aantal kenmerken van het vee-bezit in 
Molkwerum voor dat jaar te reconstrueren (afb. 6.1). Als eerste blijkt dat veel inwoners van 

336 Bieleman, 2008, 29. 
337 De Vries en van der Woude, 2005, 773. 
338 Bieleman, 2008, 29.  
339 Ibidem, 144. 
340 Faber, 1973, 57. 
341 Ibidem, 392.  
342 Bieleman, 2008, 140. 
343 Faber, 1973, 394. 
344 Ibidem, 395. 
345 De Vries en van der Woude, 2005, 636. 
346 Faber, 1973, 121. 
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Molkwerum slechts een enkel dier bezaten. Het maximum aantal koeien per huishouden dat 
voorkwam, was zes. Gemiddeld bezaten de huishoudens met vee 1,8 koe. Deze aantallen zijn erg laag 
en ze suggereren dan ook dat deze dieren vooral voor het eigen gebruik bestemd waren. De enige 
uitzondering hierop lijken de huishoudens met vijf tot zes koeien. In totaal hadden 136 huishoudens 
runderen en kwam het aantal koeien in dat jaar neer op een totaal van 251. We hebben verder geen 
inzicht in het aantal huishoudens zonder vee. Aangezien het totaal aantal huishoudens in 1749 
neerkwam op 196 is het waarschijnlijk dat rond 1672 meer dan 136 huishoudens in Molkwerum 
waren. Dit zou beteken dat er ook een redelijk grote groep van huishoudens zou zijn zonder vee.  
  Het volgende moment waarop we indirect geïnformeerd zijn over het aantal koeien in 
Molkwerum, is het jaar 1690. Uit dat jaar is een rekening overgeleverd met de inkomsten van de 
verschillende gemeenschappelijke velden.347 Op deze rekening komen zowel de gemeenschappelijke 
hooilanden als een aantal van de gemeenschappelijke weilanden voor. Voor beide staat aangeven 
met hoeveel koeien de velden beslagen zijn. Voor de genoemde weilanden gaat het in totaal om 
202,5 koeien en bij de hooilanden zou het in totaal gaan om 433,5 koeien. 
  Om tot het totaal aantal koeien te komen, is het echter onjuist om deze twee getallen bij 
elkaar op te tellen: de hooilanden werden in Molkwerum namelijk niet beweid.348 Het hooi afkomstig 
van de hooilanden zal dus zijn gebruikt voor de koeien die in de weilanden graasden. Het bij elkaar 
optellen van deze bedragen zou onvermijdelijk betekenen dat een groot aantal koeien dubbel geteld 
zouden worden. Bij de hooilanden is het dus waarschijnlijker dat het om rekeneenheden gaat. 
Hoewel het aantal gemeenschappelijke velden in de rekening niet compleet is, gaat het wel om de 
voornaamste velden. Doordat de weilanden niet compleet zijn en voor één veld geen inkomsten zijn 
vermeld, blijft het onduidelijk wat het totaal aantal koeien precies betrof. 
  Op basis van deze gegevens is het dus slechts mogelijk om een zeer grove schatting te maken 
van het totaal aantal koeien en wel door een minimum en maximum te noemen. Rond 1690 is dat 
respectievelijk: 203 en 434 koeien. Het werkelijke aantal zal ergens tussen deze waardes in hebben 
gezeten. Omdat de beheerders van de gemeenschappelijke velden telkens vaststelde op hoeveel 
land het bezit van een enkele koe recht gaf, kan het getal 434 gezien worden als het maximum aantal 
dat gezien de gesteldheid van de hooilanden in hun ogen toegestaan was. 
  Als we vervolgens uit zouden gaan van dezelfde omvang van het aantal huishoudens dat vee 
bezat als in 1672, dan zou het maximale gemiddelde neerkomen op 3,2 koe per huishouden. Zelfs in 
dat geval zou het dus om slechts een beperkte toename gaan. Waarbij overigens wel gezegd moet 
worden, dat het ook hier gaat om een gemiddelde voor alleen die huishoudens die vee bezaten en 
niet een gemiddelde voor alle huishoudens in Molkwerum. Het is namelijk waarschijnlijk dat er 
huishoudens voorkwamen welke geen vee bezaten.  
 In het Quotisatiekohier van 1749 lezen we aan de andere kant niets over koeien maar krijgen 
we wel een beperkt inzicht in het aantal boeren. Er wordt van slechts zeventien personen vermeld 
dat zij landbouwer of boer waren. Uit de karaktereigenschappen die daarbij vermeld worden valt op 
te maken dat het hierbij niet alleen om volwaardige boeren ging. Zo word aan deze beroepen 
toegevoegd: ‘kleine of geringe’ of ging het om een ‘weinig koemelker‘. Verder behoren er negen van 
deze groep wat vermogen betreft tot de middenmoot en doen drie het redelijk omdat hun geschatte 
vermogen daar boven ligt. Desalniettemin blijkt dat één boer het uitstekend deed. Hij behoorde 
immers tot de rijkste 10% van het dorp. Behalve de constatering dat het om zeventien personen ging 
die voor hun inkomen primair van de veeteelt afhankelijk lijken te zijn geweest, wordt ons op basis 
van deze gegevens niet heel veel duidelijk. Het zou goed kunnen dat de overige inwoners nog een 
koe voor eigen gebruik in bezit hadden. Anders zou een teruggang van 136 inwoners met vee in 1672 
naar slechts zeventien vee eigenaren in 1749 wel erg extreem zijn.  

347 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S7. 
348 Postma, 1928, 376. 
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Afbeelding 6.1 – Het aantal koeien per huishouden in 1672. Bron: Zoutgeld 1672.  
 

 
Afbeelding 6.2 – Frequentie van het aantal runderen per bedrijf in 1767. In het rood de bedrijven die in de 
Stavoorder Noordermeer en Noorder Doelen lagen. In het blauw de bedrijven die in het oude cultuurland land 
hadden. Groen geeft de bedrijven weer met het aantal koeien dat in beide gebieden voorkwam. Er blijkt een 
duidelijke verdeling waarbij het merendeel van de bedrijven met een grote veestapel niet in het ‘oude 
cultuurland’ lag.  
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Afbeelding 6.3 – De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven (blauwe lijn) en het gemiddeld aantal 
koeien per bedrijf (rode lijn) in Molkwerum tussen 1767 en 1805. Bron: vijf speciën. 
 

 
Afbeelding 6.4 - Frequentie van het aantal runderen per bedrijf in 1805. In het rood de bedrijven die in de 
Stavoorder Noordermeer en Noorder Doelen lagen. In het blauw de bedrijven die in het oude cultuurland land 
hadden. Groen geeft de bedrijven weer met het aantal koeien dat in beide gebieden voorkwam. Nog steeds 
blijkt het merendeel van de grotere boerderijen in de Stavoorder Noordermeer en Noorderdoelen te liggen.  
 
Na het midden van de achttiende eeuw blijkt een aantal inwoners naar voren te zijn gekomen die 
een agrarisch bedrijf konden opzetten. Een aantal daarvan hadden een aanzienlijke veestapel maar 
er waren er ook die erg klein waren (afb. 6.2). Uit de vijf speciën blijkt vervolgens dat het aantal 
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boeren tussen 1768 en 1805 verder afnam en de gemiddelde omvang van de veestapel per agrarisch 
bedrijf toenam (afb. 6.3).349 Uiteindelijk ging het aantal agrarische bedrijven in deze periode van 35 
naar 22. Aan het eind van de achttiende eeuw kwamen er bovendien geen bedrijven meer voor die 
kleiner waren dan vijf koeien (afb. 6.4). De schaalvergroting ging uiteindelijk dus ten koste van elf van 
de kleinere boerenbedrijven. Tevens blijkt zowel aan het begin als aan het eind van deze periode dat 
het merendeel van de grote bedrijven in de Stavoorder Noordermeer en Noorderdoelen lag (vergelijk 
afb. 6.2 en afb. 6.3). 
  Deze tendens wijst duidelijk in de richting van schaalvergroting in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, iets dat dus overeen lijkt te komen met de algemene tendens in het boerenbedrijf 
in de weidestreken in die periode.350 Een mogelijke verklaring voor deze schaalvergroting is dan ook 
het aantrekken van de conjunctuur na 1750.351 In Friesland uitte dit zich vanaf 1756 in een stijging 
van de boterprijzen.352 Enerzijds maakte deze ontwikkeling het mogelijk om op basis van de 
commerciële zuivelproductie een bestaan op te bouwen. Anderzijds stimuleerde dit een 
schaalvergroting om op een efficiënte manier te kunnen concurreren.353 Vanuit dat perspectief steeg 
de gemiddelde omvang echter ook in de gehele periode tussen 1767 en 1805 slechts erg bescheiden, 
namelijk een toename van gemiddeld 8,5 koe per bedrijf naar gemiddeld 12,27 koe per bedrijf. 
 Het blijkt echter dat de schaalvergroting binnen Molkwerum geen universele ontwikkeling 
was. De mate waarin dit proces optrad was namelijk sterk afhankelijk van de locatie waar de 
bedrijven stonden. Dit verschil komt goed tot uitdrukking bij een vergelijking tussen de ontwikkeling 
van het aantal agrarische bedrijven in de oude dorpskern en die in de Stavoorder Noordermeer en 
Noorderdoelen (afb. 6.5). Het blijkt dan dat het aantal agrarische bedrijven vooral afnam in de oude 
dorpskern. De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de Stavoorder Noordermeer en 
Noorderdoelen was daarentegen opmerkelijk stabiel. De agrarische bedrijven in de dorpskern 
hadden hun landerijen voornamelijk liggen in het oude cultuurland, dat van oorsprong erg 
versnipperd was. De landerijen in de Stavoorder Noordermeer waren daarentegen van oorsprong al 
grootschaliger en de boerderijen bestonden langer. Door een combinatie van beide factoren zullen 
deze laatste bedrijven een grotere rendabiliteit gekend hebben.  
  Het totaal aantal koeien lag in de tweede helft van de achttiende eeuw slechts weinig hoger 
dan aan het eind van de zeventiende eeuw het geval was geweest. Op het totaal van 251 koeien in 
1672, waren er in 1767 297 koeien. Hiervan was het oude cultuurland goed voor 185 koeien en de 
Stavoorder Noordermeer voor 112. Bovendien trad in dit aantal in de tweede helft van de achttiende 
eeuw geen opmerkelijke stijging of daling op, maar is het verloop wel erg grillig (afb. 6.4). Rond het 
jaar 1769 is overigens een van de weinige aanwijzingen te vinden dat de veepest ook tot Molkwerum 
doordrong.354 Rond dat jaar daalde het aantal koeien namelijk sterk. Als naar de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven in datzelfde jaar gekeken wordt, lijkt het er echter niet op dat dit een groot effect 
gehad heeft op het totaal aantal bedrijven (afb. 6.2). 
   Het bleek binnen dit onderzoek helaas niet mogelijk om tussen 1805 en 1832 de veestapel 
van individuele bedrijven in Molkwerum vast te stellen. Tussen 1832 en 1900 was er een verdere 
toename van het aantal boerderijen. Dit werd met name veroorzaakt door de grote hoeveelheid 
gestichte boerderijen in het buitengebied. Ook de omvang van de veestapel van die boerderijen is 
niet empirisch onderzocht. Wel is voor Friesland bekend dat ook in de negentiende eeuw de tendens 
tot schaalvergroting in het boerenbedrijf werd voortgezet.355 

349 Het bleek niet mogelijk om de vijf speciën van 1768 voldoende te koppelen aan de Floreenkohieren uit hetzelfde jaar. De voornaamste 
reden hiervoor was dat er in dat jaar in de Floreenkohieren per post nog veelvuldig melding gemaakt werd van: ‘vele gebruikers’ zonder 
verdere specificaties. 
350 De Vries en van der Woude, 2005, 636.  
351 Ibidem, 639. 
352 Van der Hoek, 1968, 358. 
353 De Vries en van der Woude, 2005, 636. 
354 Bieleman, 2008, 214. 
355 Wordingsgeschiedenis, 2009, 71. 
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  In figuur 6.1 zijn de gegevens ter recapitulatie samengevoegd. Als alle gegevens naast elkaar 
staan, wordt duidelijk wat de gevolgen van de transitie op het landbouwbedrijf waren. Enerzijds is 
dat een spectaculaire toename van het gemiddelde aantal dieren per huishouden van 1,8 naar 12,7. 
Anderzijds neemt het aantal inwoners dat zelf vee bezat drastisch af van 136 naar 22. Tezamen 
betekent dit dat er sprake was van schaalvergroting, maar ook een grote mate van specialisatie op 
huishoudniveau. De vee-eigenaren in 1800 hielden deze dieren niet langer voor eigen gebruik, maar 
om inkomen te verwerven. 
  

 
Afbeelding 6.5 – De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven in de dorpskern (blauwe lijn) en in de 
jonge droogmakerij van de Stavoorder Noordermeer en Noorderdoelen (rode lijn) tussen 1767 en 1805. Bron: 
vijf speciën. 
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Afbeelding 6.4 – De ontwikkeling van de totale veestapel van Molkwerum tussen 1767 en 1804. In het rood het 
totaal aantal dieren. In blauw het totaal aantal dieren gewogen, waarbij een kalf als halve koe werd gerekend. 
Bron: vijf speciën 1767-1804. 
 
Figuur 6.1 – De ontwikkeling van de veestapel en boerderijen op de lange termijn (1672-1805) 
 1672 1767 1805 1832 
Aantal ‘bedrijven’ 136 35 22 23 
 

Aantal koeien totaal in Molkwerum 
 

Oud cultuurland  

251 
185 135 Onbekend 

Nieuw cultuurland 112 145 Onbekend 
Gemiddeld aantal koeien per bedrijf/huishouden met vee 1,8 8,5 12,7 Onbekend 
 
6.4 Van spreiding naar concentratie van landbezit 
 
Hoewel een aantal eigenaren in 1718 slechts land bezat in een enkel veld, had ruim 80% van hen 
aandelen in meerdere velden (afb. 6.5). Dit suggereert een grote mate van geografische spreiding 
van de bezitsaandelen, hoewel er niemand voorkwam die in alle velden rechten bezat. 
  Als vervolgens gekeken wordt naar het soort land, dan blijkt dat 85,5% van de landeigenaren 
op dat moment op zijn minst een aandeel had in de hooilanden. Bovendien blijkt dat het merendeel 
van de eigenaren zowel aandelen in hooi- als weilanden had, te weten 70%. De beschikking over hooi 
lijkt dus voor de meerderheid van de landeigenaren van groot belang te zijn geweest, waarschijnlijk 
met name als wintervoedsel voor het vee.356 Dit sluit ook aan bij de aanwezigheid van hooischuren, 
zoals die in een aantal transportakten werden genoemd. 

356 Widgren, 2013, 130.  
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  In 1832 is het onderscheid tussen hooilanden en weilanden inmiddels grotendeels 
verdwenen, met name bij die velden die daar rond 1700 speciaal voor bedoeld waren: de Noord en 
Zuid Eg. Dit zou verband kunnen houden met een betere ontwatering van de voormalige hooilanden. 
Hiervoor zijn echter geen aanwijzingen in de vorm van nieuwe watermolens gevonden. Het zou dus 
eerder verband kunnen houden met een verbeterde ontwatering door sloten. Aan de andere kant 
lijkt in de geografisch verspreiding van het bezit over het algemeen nog maar weinig te zijn 
veranderd (afb. 6.6). Wel lijken een aantal boeren hun land inmiddels in grotere mate samengevoegd 
te hebben. Een verschijnsel dat niet alleen op papier gebeurde, maar ook in ruimtelijke zin het geval 
was. Dit gold met name voor de boeren in de Stavoorder Noordermeer en de Noorderdoelen. Het 
gaat om de volgende boeren: ‘Demmer’, ‘Prins’, ‘Meer’ en ‘Glasma’. Dat dit verschijnsel juist daar 
optrad, is enigszins logisch omdat deze gebieden planmatiger en grootschaliger waren en niet in de 
loop der eeuwen geleidelijk waren gewijzigd.  
  Daarnaast gold voor de twee boeren ‘Hollander’ en ‘Wijbrands’, dat zij hun boerderijen in het 
oude cultuurland te midden van hun landerijen hadden liggen. Respectievelijk op de Zuid Eg en in de 
‘Grouwen’. Dit zal een efficiënte bedrijfsvoering gestimuleerd hebben. Het lijkt er dus op dat de 
geografisch concentratie van het landbezit in de Stavoorder Noordermeer en de Noorderdoelen al 
voor 1832 was ingezet en dat dit voor het overgrote deel van het Molkwerumse buitengebied, met 
name in het oude cultuurland rond die tijd nog niet gerealiseerd was. 
 

Afbeelding 6.5 – Het aantal personen dat in 1718 in de verschillende velden landaandelen bezat. Op de x-as: 
het aantal velden waar deze aandelen betrekking op hadden. Op de y-as de frequentie van het aantal 
personen. Bron: Floreenkohier 1718. 
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Afbeelding 6.6  – Het landbezit van de 23 Molkwerumse boeren in 1832. Bron: HISGIS 1832.357 
 

357 De gehanteerde redenering hierbij was als volgt: als ‘huis en erf’ in de dorpskern van Molkwerum lagen, en dat erf eigendom was van 
een landbouwer die in Molkwerum woonde, dan zijn die landerijen eigendom van die boer en is er dus sprake van eigen bezit van een 
Molkwerumse boer. 
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Een van de meest opmerkelijke constateringen is echter, dat de afname van het aantal agrarische 
bedrijven tussen 1767 en 1805 met name plaatsvond in de oude dorpskern. Dit is vooral opmerkelijk 
omdat het aantal bedrijven in de Stavoorder Noordermeer en de Noorderdoelen in dezelfde periode 
erg stabiel blijkt. Dit verschil in ontwikkeling gedurende dezelfde periode suggereert dat de 
ontwikkelingen van de gebieden waarin deze ‘dorpsboeren’ hun land hadden, hierop van invloed is 
geweest. Dit geldt met name voor de karakteristieken van het bezit. De boeren in de dorpskern 
bezaten namelijk hoofdzakelijk land in het ‘oude cultuurland’. Een gebied dat, zoals eerder bleek, 
lange tijd sterk gekarakteriseerd werd door een hoge versnippering en verspreiding van het bezit. Dit 
sloot goed aan bij het kleinschalige vee bezit per huishouden in dezelfde periode. 
  Doordat de Stavoorder Noordermeer daarentegen van oorsprong een grootschaligere 
verkavelingsstructuur had, kende deze droogmakerij van oorsprong grotere bedrijven. Het bezit van 
deze bedrijven lag bovendien dichter bij elkaar. Deze bedrijven bestonden daarnaast al langer en het 
is goed mogelijk dat de huishoudens die in 1672 al een grote veestapel hadden daar gevestigd waren. 
 
6.5 De ontwikkeling van de economische integratie van Molkwerum 
 
Een andere vraag is van economisch-geografische aard: was er sprake van wijzigingen in de mate van 
marktintegratie van het dorp? Zoals bij de introductie van de casestudy bleek, was er in Molkwerum 
zelf namelijk geen boterwaag. Als de kleine veestapel per huishouden rond 1700 al voor de markt zal 
hebben geproduceerd, is het de vraag welke concrete markt dit dan was. Een manier om dit te 
reconstrueren, is door te kijken of er faciliteiten waren die een commerciële zuivelproductie mogelijk 
maakten. Het gaat dan met name om veerverbindingen met relevante marktplaatsen. De grotere 
veestapel aan het begin van de negentiende eeuw suggereert aan de andere kant wel commerciële 
zuivelproductie,maar ook dan is het de vraag voor welke concrete markt er geproduceerd werd. 
  Over het algemeen worden de veerverbindingen die Molkwerum onderhield niet als 
relevante marktveren voor de export van agrarische producten beschouwd.358 Op basis van een 
methode die Faber in zijn sociaal-economische geschiedenis van Friesland hanteerde, zijn de 
quotisatiekohieren gebruikt om dit na te gaan. Ten eerste door te kijken met welke plaatsen 
Molkwerum veerverbindingen onderhield. Ten tweede door te kijken wat het geschatte vermogen 
van de schippers. Hieruit blijkt dat Molkwerum slechts twee verbindingen had, namelijk een naar 
Stavoren en een naar Workum. Laatstgenoemde valt daarbij in de armste vermogensklasse van het 
dorp. Wanneer het geschatte vermogen berekend wordt op basis van de aanslag, blijkt dat deze 
persoon zelfs een tekort had. Deze veerdienst zal blijkbaar niet heel rendabel geweest zijn. De 
schipper op Stavoren deed het beter. Dit zal te maken hebben met de boeren die in de Stavoorder 
Noordermeer lagen. 
  Tevens blijkt uit onder andere de quotisatiegegevens uit Sneek of Leeuwarden niets van 
verbindingen met Molkwerum.359 Postma stelt dat er aan het einde van de achttiende, begin van de 
negentiende eeuw, wel veerdiensten richting Hindeloopen, Sneek en Leeuwarden zouden zijn 
geweest.360 In de archieven is hierover echter niets terug te vinden. Dit geldt, voor zover kon worden 
nagegaan, ook voor een eventuele aanwezigheid van verbindingen met deze plaatsen tussen 1749 en 
1830. Het lijkt er dus op dat Molkwerum aan de vooravond van de transitie niet verbonden was met 
plekken die een weekmarkt hadden, een faciliteit welke noodzakelijk was voor de commerciële 
productie van zuivel.361  
  Deze vorm van isolatie richting het binnenland is ook bekend van het nabijgelegen 
Hindeloopen: deze stad voerde überhaupt geen handel met andere Friese steden.362 Postma schrijft 
zelfs aan het gehele Friese zuidwestelijk kleigebied een mate van isolatie toe, met name vanwege het 

358 Nijboer, 1995, 102. 
359 Ibidem, 119. 
360 Postma heeft het over veerdiensten aan het eind van de achttiende, begin negentiende eeuw. Postma, 1928, 396. 
361 Van der Hoek, 1969, 62. Zie ook: Nijboer, 1995, 102. 
362 Nijboer, 2007, 6. 
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grote aantal meren in die regio.363 Van der Hoek stelt echter dat Molkwerum net wat minder 
geïsoleerd was dan Hindeloopen.364 Deze constatering zal voornamelijk zijn gebaseerd op het feit dat 
Hindeloopen zich op een schiereiland bevond en Molkwerum niet. Toch lijkt deze vaststelling alleen 
gedeeltelijk houdbaar te zijn. Ze lijkt hoofdzakelijk op te gaan wanneer er naar de boeren in de 
Stavoorder Noordermeer gekeken wordt. Hier lagen zoals we zagen een aantal grotere boerderijen 
die, gezien hun omvang en de nabijheid van de stad Stavoren, daar hun producten af hebben kunnen 
zetten op de daar aanwezige weekmarkt.365 Deze boerderijen lagen bovendien in de nabijheid van de 
opvaart naar Stavoren waarover de eerdergenoemde veerverbinding liep. 
 Juist deze binnenvaart was in de Republiek voor een groot deel verantwoordelijk voor het 
afzetten van grote hoeveelheden agrarische producten op markten.366 Het ontbreken van deze 
verbindingen betekent dan ook dat de inwoners van Molkwerum deze producten niet in grote 
hoeveelheden zullen hebben geproduceerd. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn dat de productie 
niet groot genoeg was, of de frequentie van het handelsverkeer niet hoog genoeg om een veerdienst 
noodzakelijk te maken. In hoeverre het vervoer van agrarische producten over land in Molkwerum 
een rol heeft gespeeld is moeilijk te achterhalen. De slechte toestand van landwegen in Friesland in 
deze periode hoeft niet automatisch te betekenen dat het hier ook het geval was.367 Belangrijker was 
het feit dat er geen veerverbindingen met relevante marktplaatsen bestonden. In dit kader is het 
ontbreken van bijvoorbeeld een verbinding met Sneek relevant, aangezien deze stad een zeer 
belangrijke markt voor boter had.368 Ook een verbinding met Hindeloopen kan geen rol hebben 
gespeeld in een eventuele commerciële zuivelproductie voor het Molkwerumse buitengebied. 
Hindeloopen zou namelijk pas in de loop van de achttiende eeuw een weekmarkt krijgen. Maar zelfs 
dan kan tot het einde van de negentiende eeuw niet van een significante aanvoer van zuivel 
gesproken worden.369 
   Daarnaast blijkt de isolatie van Molkwerum op nog twee manieren. Ten eerst is ook op de 
kaart van Schotanus uit 1718 duidelijk te zien dat Molkwerum afgelegen lag. Er was een redelijke 
afstand met andere dorpskernen zonder dat daartussen gebouwen voorkwamen.370 Hoewel het dorp 
daarnaast ‘opvaarten’ kende richting Koudum en Warns, lijken deze gedurende de onderzochte 
periode relatief weinig betekenis gehad te hebben voor de handel, hoewel ze daar oorspronkelijk wel 
voor zijn aangelegd.371 Deze waterverbindingen hebben alleen aantoonbaar een rol gespeeld in de 
binnenlandse visserij.372 Over land was het dorp zowaar nog moeilijker bereikbaar. Er was slechts 
sprake van één voetpad: richting Koudum.373 Van een vergelijkbaar voetpad richting Warns is 
onduidelijk wanneer het is aangelegd aangezien het voor het eerst op het kadaster van 1832 
voorkomt en niet op de kaart van Schotanus. Dit terwijl het voetpad tussen Molkwerum en Koudum 
op deze kaart expliciet staat aangegeven.  
  Tot slot wijzen ook de folkloristische verhalen die er over het dorp bestaan al was het een 
‘doolhof’ of ‘heksershol’ op een zekere mate van isolatie. Aan de ene kant, wanneer in deze verhalen 
een kern van waarheid zit: als Molkwerum inderdaad zo uitzonderlijk was, dan kon dat alleen 
bestaan in haar relatief geïsoleerde positie. Anderzijds betekent dit dat het dorp voor de Friese 

363 Postma, 2010, 377. 
364 Van der Hoek, 1969, 253. 
365 Nijboer, 1995, 99. 
366 De Vries en van der Woude, 2005, 229. 
367 Nijboer, 1995, 48. 
368 Het bleek binnen de termijn van dit onderzoek niet mogelijk om gedetailleerder vast te stellen of en hoeveel boter er vanuit 
Molkwerum gedurende de onderzochte periode op de botermarkt in Sneek werd aangeleverd. Van de leveranciers werd namelijk alleen de 
naam genoemd en niet de plaats van herkomst.  
369 Van der Hoek, 1969, 253.  
370 http://www.afstandmeten.nl/. Ongeveer 3,4 km naar Stavoren, 3,6 km naar Koudum, 3,2 km naar Warns. 
371 Een opvaart is een gegraven waterverbindingen om een dorp te ontsluiten. Wordingsgeschiedenis, 2009, 62-63.  
372 Dit wordt onder andere gesuggereerd door het feit dat een inwoner van Molkwerum een ‘visserij’ bezat in Ymendam ten zuiden van 
het dorp gelegen. Jaar: 1750. T, Toegangsnr. 13-15, Inv.nr. 82-101. 
373 Schotanus, 1718, blad 20. Wegen bevonden zich gedurende de vroegmoderne tijd in Friesland over het algemeen in een slechte staat. 
Hoewel er lokale verschillen waren afhankelijk van de bodemgesteldheid, zijn er geen aanwijzingen dat de voetpaden naar Molkwerum 
geschikt waren voor grote verkeersstromen. Nijboer, 1995, 49.  
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buitenwereld in ieder geval ‘mentaal’ buiten het gangbare lag: het werd als ‘buitengewoon’ 
beschouwd. Molkwerum kan dus in relatie tot het Friese binnenland, zowel in cultureel, geografisch 
als economisch opzicht, als geïsoleerd beschouwd worden. Tezamen suggereren deze gegevens dat 
er van een grootschalige en bloeiende economische uitwisseling geen sprake zal zijn geweest. 
 
Verdere economische integratie  
Pas rond 1850 laten de bronnen het toe om opnieuw gedetailleerd inzicht te krijgen in de 
marktintegratie. De gegevens suggereren dat in de mate van economische integratie  veranderingen 
zijn opgetreden. Een eerste aanwijzing hiervoor is het feit dat de nieuwe boerderijen rond 1850 in de 
buurt van de Koudumervaart gesticht werden. Dit hield nauw verband met het feit dat het dorp 
Koudum zich in de negentiende eeuw steeds meer als dominante agrarische nederzetting 
ontplooide. Dit bleek al door de grote bevolkingsgroei die Koudum in die periode doormaakte. 
Daarnaast blijkt dit uit het feit, dat in Koudum, net als in Warns, aan het eind van de negentiende 
eeuw zuivelfabrieken gesticht werden. Veelzeggend was dan ook dat dit daarentegen niet in 
Molkwerum gebeurde.374 Bovendien was er voor de stichting van deze fabrieken in Koudum al een 
boterwaag in gebruik genomen.375 
  Het feit dat de nieuwe boerderijen ten oosten van Molkwerum juist in de buurt van de 
verbinding naar Koudum werden gebouwd, suggereert dat deze vaart belangrijk was voor de uitvoer 
van agrarische producten. Het gaat in deze periode immers uitsluitend om boerderijen die zich op de 
veeteelt hadden gespecialiseerd: de commerciële zuivelproductie was het belangrijkste middel van 
bestaan geworden.376 Het zou bovendien op dat moment om redelijk welvarende boeren gaan.377 
Blijkbaar waren ze in staat om van deze vorm van veeteelt een goed bestaan op te bouwen. Dit 
betekent echter dat ze hun producten op een markt hebben kunnen afzetten. Een voorwaarde die 
nauw verband lijkt te houden met het gegeven dat er zeker sinds 1861 een veerdienst tussen 
Molkwerum en Koudum bestond. We weten dit omdat hiervan het vaarreglement is overgeleverd.378 
Ook dit is een teken dat de integratie van Molkwerum met het binnenland was toegenomen, in het 
bijzonder richting Koudum. 
  Behalve de nieuwe vaart naar Koudum, werd Molkwerum ook op andere manieren door 
middel van infrastructuur ontsloten. Het gaat daarbij om de weg van Koudum via Molkwerum naar 
Warns die rond 1850 dwars door de oude dorpskern van Molkwerum werd aangelegd (afb. 6.7). Pas 
aan het eind van de negentiende eeuw kwam er ook een spoorwegverbinding. De betekenis daarvan 
voor de commerciële zuivelproductie zal echter minder groot zijn geweest dan de eerder genoemde 
vormen van infrastructuur, omdat hij relatief laat werd aangelegd. 
  Er lijkt tenslotte ook een relatie te bestaan tussen de functionele verandering van het 
landschap en de verschuiving van de economische groei- en krimpgebieden. Zo verdween de lokale 
verscheidenheid in de functies van de deelgebieden binnen het Molkwerumse dorpsgebied. De hooi- 
en weilanden hadden elkaar binnen het gemeenschappelijk beheer van Molkwerum aangevuld. 
Hierbij werden de hooilanden onder andere vanwege hun afstand tot de dorpskern extensiever 
gebruikt. Vanaf 1832 was er een sterk toegenomen homogeniteit in het soort en de functie van het 
land. Vanaf dat moment bestond de landbouwgrond vrijwel overal uit weiland.379 Het dorpsgebied 
rondom Molkwerum was op dat moment een gelijksoortige zone voor de zuivelproductie rondom de 
centrale plaats Koudum geworden. 
  Deze overvleugeling zou definitief blijken: Molkwerum deed in de nieuwe economische 
realiteit mee als periferiegebied, maar niet langer als autonome economische kern. Haar zelfstandige 

374 Bonneblaadjes, 179b (1932) en 197b (1933). 
375 Amateurhistoricus Jan de Vries. Nijboer houdt het als optie open. Nijboer, 1995, 99. 
376 Onderwijzersboekjes Friesland, Molkwerum, 1857, 8.  
377 Ibidem, 2. 
378 Reglement veerdienst Molkwerum-Koudum, 1861.  
379 Volgens het kadaster uit 1832 zijn er overigens nog wel hooilanden in de uiterste zuidoosthoek van het dorpsgebied. Maar ook deze 
zouden uiteindelijk worden vervangen door weilanden. 
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economische positie was daarmee definitief aangetast. De ontwikkelingen in de negentiende eeuw 
waren hoofdzakelijk in het voordeel van Koudum en Warns. 
 
 

 
Afbeelding 6.7 – Bonnenblaadje 1933. In het rood de nieuw aangelegde weg dwars door de oude dorpskern.  
   
6.6 Conclusie 
 
De ontwikkeling van de veeteelt in Molkwerum tussen 1672 en 1805 kan zonder twijfel worden 
gekarakteriseerd met de term schaalvergroting. Dit proces werd onder andere gekenmerkt door een 
sterke afname van het aantal huishoudens met vee en een toename van de gemiddelde omvang van 
de veestapel per huishouden. In feite kan over de 136 huishoudens die in 1672 vee bezaten in de 
meeste gevallen niet echt gesproken worden van agrarische bedrijven. Daarvoor was de gemiddelde 
omvang van 1,8 koe per huishouden en het zeer frequent voorkomen van slechts één koe per 
huishouden wel aan de erg lage kant. Dit verschijnsel onderschrijft het vermoeden dat men deze 
dieren niet hield voor de commerciële zuivelproductie, maar voor de zelfvoorziening. 
  Van de 35 huishoudens die in 1767 over een veestapel beschikten, kan echter wel gesteld 
worden dat ze als agrarisch bedrijf gezien moeten worden. Het gemiddelde aantal dieren per bedrijf 
staat dan namelijk al op 8,5. Ook al waren er een aantal bedrijven met een kleinere veestapel. Dit is 
een teken dat de ruralisatie in gang was gezet en dat de kleinschalige en ondergeschikte veeteelt was 
vervangen door een grootschaligere vorm die meer gericht lijkt te zijn op commerciële 
zuivelproductie. De schaalvergroting die met dit proces gepaard ging, zette ook tussen 1767 en 1805 
door. Daarbij kwam het aantal bedrijven uiteindelijk neer op 22 stuks. De gemiddelde omvang van de 
veestapel was op dat moment bovendien licht opgelopen tot 12,7. Hoewel het onduidelijk is hoe de 
veestapels per bedrijf zich ontwikkelde, blijkt het aantal boerenbedrijven tussen 1805 en 1832 
stabiel. De omschakeling naar commerciële zuivelproductie en de schaalvergroting, zullen onder 
invloed van de aantrekkende conjunctuur na 1750 hebben plaatsgevonden.  
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 Het totaal aantal koeien dat in Molkwerum rondliep, lijkt tussen 1672 en 1805 wel iets te zijn 
toegenomen. Er lijkt echter geen sprake van een uitgesproken toe of –afname die aan een van de 
andere ontwikkelingen in de agrarische sector gerelateerd kan worden. Het lijkt erop dat de 
kenmerken van het gemeenschappelijk bezit, met name het oorspronkelijke kleinschalige land- en 
vee-bezit, nog erg lang doorwerkte op de rendabiliteit van de boerderijen in de oude dorpskern. 
  Verder blijkt dat er tussen beide gebieden een verschil zat in de ruimtelijke concentratie van 
het bezit. Rond 1832 was de concentratie vooral in de Stavoorder Noordermeer en de 
Noorderdoelen groot. Voor een aantal boeren gold dit op dat moment ook al voor hun bezit in het 
oude cultuurland. Er waren ook daar dus wel tekenen van ruimtelijke concentratie, maar dit proces 
was nog niet voltooid. Dit lijkt enigszins het gevolg van het feit dat in dit gebied de bezittingen rond 
1718 in geografisch opzicht nogal verspreid waren.  
  De isolatie richting het Friese binnenland die zo kenmerkend was voor de economische 
situatie van Molkwerum rond 1700, blijkt aan het eind van de negentiende eeuw verdwenen. De 
Molkwerumse economie is vanaf dat moment in sterke mate gericht op het binnenland.380 Met name 
was zij daarbij georiënteerd op Koudum, in het bijzonder op de daar aanwezige boterwaag en aan 
het eind van de negentiende eeuw op de daar gestichte zuivelfabriek. Deze nieuwe integratie werd 
bovendien ondersteund en versterkt door middel van nieuwe infrastructuur. 

380 Deze constatering is geïnspireerd op Widgren, 2012, 98. Het gaat daar over de integratie van lokale gemeenschappen in de Europees 
markt gedurende de negentiende eeuw. Omdat het voor de directe omgeving van Molkwerum onmogelijk bleek om te achterhalen waar 
de producten uiteindelijk geleverd werden, is hier alleen gesteld dat het een integratie met het binnenland betrof. Voor Friesland in zijn 
geheel werd in de negentiende eeuw echter veel voor de Engelse markt geproduceerd. Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009, 73. 
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Hoofdstuk 7 - Scheepvaart, visserij, nijverheid en ambachten 1700-1832 
 
7.1 Inleiding 
 
Veel inwoners van Molkwerum waren werkzaam in de scheepvaart. Omdat deze economische sector 
zo belangrijk was voor het verloop van de geschiedenis van dit dorp, is een afzonderlijke behandeling 
van dit onderwerp gerechtvaardigd. Bovendien waren er nog andere beroepsgroepen die in meer of 
mindere mate verbonden waren met de scheepvaart of de landbouw. De functie van dit hoofdstuk is 
om te kijken welke veranderingen zich in de rest van de economie voordeden, wat daarvan de 
kenmerken waren en welke gevolgen dit had. Om deze vragen te beantwoorden zal de ontwikkeling 
van de niet-agrarische sectoren van de economie vanuit twee invalshoeken worden bekeken: de 
ontwikkeling van de scheepvaart en de ontwikkeling van de overige beroepsgroepen. 
  Gezien de dominantie van de scheepvaart in de oorspronkelijke situatie is in eerste instantie 
gekeken hoe deze sector zich ontwikkelde. Als specifieke bron zijn hiervoor de Sonttollregisters 
gebruikt. Deze bron geeft een mooi inzicht in de ontwikkeling van het aantal vaarten van 
Molkwerumse schippers van jaar tot jaar richting de Oostzee. Zij bieden hiermee een uniek, maar 
helaas niet sluitend, inzicht in de ontwikkeling van deze sector voor Molkwerum. Vanwege de 
onvolledigheid zullen deze gegevens aangevuld worden met het percentage personen dat in 1749, 
1796 en 1829 in de scheepvaart werkzaam was. 
  Belangrijke economische veranderingen in de dorpseconomie worden op die manier 
inzichtelijk gemaakt. Er is daarnaast op nog een manier naar de sociale veranderingen gekeken. 
Wederom op basis van de drie volkstellingen is de ontwikkeling van de soort en het aantal beroepen 
gereconstrueerd. Hierbij is niet alleen gekeken naar de beroepen die direct met de scheepvaart of 
veeteelt te maken hadden, maar ook naar ambachten die een verzorgende functie voor het dorp 
vervulden. Dit aspect van de sociaaleconomische verandering is gekozen, om te zien welk effect de 
transitie concreet betekende voor de inwoners van Molkwerum. Speciale aandacht wordt bovendien 
gegeven aan de beroepsgroepen van de arbeiders, de slager, de leerlooiers, de bakker en de vissers. 
Dit met name om te achterhalen in hoeverre deze beroepsgroepen waren verbonden met: de 
scheepvaart of de landbouw. Deze verbondenheid kan zowel direct als indirect opgevat worden.  
  Bovenstaande gegevens zijn van extra gegevens voorzien. Zo is het quotisatiekohier uit 1749 
gebruikt om behalve het aantal beroepen, ook naar de geschatte vermogens van huishoudens in de 
verschillende beroepen te kijken. Hoewel deze bedragen niet geheel met de werkelijkheid overheen 
zullen komen, kunnen ze wel als indicatie worden gebruikt, met name om te zien wat de rendabiliteit 
van de verschillende sectoren was.  
 
7.2 De afname van de zeevaart 
 
Zeker honderd jaar lang, namelijk van ongeveer 1550 tot 1650, bood de scheepvaart vele inwoners 
van Molkwerum werk en inkomen. Een deel daarvan voer zelf op zee als schipper in dienst van 
Amsterdamse ondernemers of was werkzaam als matroos. Daarnaast vonden inwoners van 
Molkwerum een beroep in de directe ondersteuning van deze sector. Zo waren er timmermannen en 
een kok, waarvan in de quotisatiekohieren uit 1749 expliciet wordt vermeld dat zij dienst deden in de 
scheepvaart.381 Tevens waren er twee makelaars in zeezaken. Er waren in dat jaar in dit dorp geen 
zeilmakers, touwslagerijen of echte scheepswerven. Eveneens waren er in Molkwerum geen 
handelaren, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval was in Stavoren.382 Ondanks de aanwezigheid van 
ondersteunende beroepen kan Molkwerum dus niet als een volwaardig, en op zichzelf staande 
handelsnederzetting gezien worden. 

381 Quotisatie 1749.  
382 Faber, 1973, 443.  
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  Hoewel de omvang van de ondersteunende beroepsgroepen in Molkwerum dus bescheiden 
was, is haar aanwezigheid voor dit onderzoek wel degelijk van belang. Sterk op elkaar afgestemde 
sectoren zijn in tijden van economische vooruitgang namelijk een kracht. Het biedt de mogelijkheid 
om snel en accuraat op (markt)veranderingen in te spelen. Aan de andere kant vormt deze eenzijdige 
focus in tijden van economische neergang ook een risico.383 Wanneer het in die sector slecht ging, 
had dat voor een grote groep mensen directe consequenties. Dat is ook de reden dat uit andere 
studies is gebleken dat gebieden die verbonden zijn met internationale netwerken, erg kwetsbaar 
kunnen zijn voor neergang.384 Met name wanneer de economie gekenmerkt werd door een 
eenzijdige oriëntatie op deze handelsnetwerken of wanneer men van een enkel product afhankelijk 
was.  
 Dat er wel ondersteunende bedrijvigheid was, maar geen handel, valt te verklaren uit het feit 
dat al zeker sinds het midden van de zeventiende eeuw sprake was van een splitsing tussen handels- 
en scheepvaartactiviteiten, waarbij de Friezen de scheepvaart bedreven en de handelaren uit 
Amsterdam afkomstig waren.385 De relatie werd gekenmerkt door een wederzijds belang dat onder 
andere tot uitdrukking kwam in het feit dat het bezit van de schepen tussen beide partijen was 
verdeeld zoals dat bijvoorbeeld in Hindeloopen het geval was.386 Hoewel Amsterdam verder niet in 
deze studie betrokken zal worden, is de geografische arbeidsdeling en economische symbiose tussen 
Amsterdam, Friesland en andere Europese regio’s, waaronder de Oostzee-regio, wel degelijk iets om 
in het achterhoofd te houden. Er is sprake van een economisch-geografische ordening, die complexer 
is dan een simpel kern-periferie model, zoals dat wel gebruikt wordt.387 Dit netwerk waarbij de Friese 
zeevaartplaatsen een tussenpositie vervulden, vormt een cruciaal raamwerk voor het begrip van de 
regionale en lokale specialisatie en de veranderingen die daarbinnen optraden.388 
 De Oostzee was een van de belangrijke bestemmingen waar de Molkwerumse schippers in 
opdracht van Amsterdamse ondernemers gedurende de zestiende en zeventiende eeuw op voeren.  
Dankzij de overlevering van de zogenaamde Sonttolregisters zijn we hierover gedetailleerd 
geïnformeerd. Deze registers werden door de Deense vorsten bijgehouden bij het betalen van de tol 
bij de Sont, de smalle doorgang tussen Denemarken en Zweden. Doordat onder andere de herkomst 
van de schippers werd opgetekend, kan het aantal schippers per dorp nauwlettend gevolgd worden. 
Gezamenlijk bestrijken deze registers een aantal eeuwen en een zeer omvangrijk aantal doorvaarten 
met gegevens over vertrek- en aankomsthaven, de goederen die vervoerd werden en de naam en 
woonplaats van de schipper.389  
  Faber heeft in zijn studie over de sociaal-economische ontwikkeling van Friesland voor de 
belangrijkste Friese plaatsen een reconstructie van de ontwikkeling van het aantal Sontdoorvaarten 
per plaats gemaakt (afb. 7.1a). Bij de bestudering blijkt dat de Friese scheepvaartplaatsen elkaar in 
sterke mate afwisselden. De grafieken tonen dus eerder een regionale golfbeweging, dan een 
gelijktijdige bloei en neergang, die zou kunnen duiden op een universele economische 
ontwikkeling.390 Dit is een constatering die nauw aansluit bij de idee dat zowel uit het Scandinavische 
onderzoek naar verdwenen dorpen als de studie naar krimp naar voren komt, namelijk dat de lokale 
(economische) neergang nooit te geïsoleerd moet worden bestudeerd. Groei en krimp traden dus 
ook wat betreft de Friese scheepvaart richting de Oostzee van de zeventiende- en achttiende eeuw 
gelijktijdig op.391 Tussen de rode kaders is goed te zien welke ontwikkelingen andere plaatsen in dit 
opzicht maakten toen het aantal Sontvaarten voor Molkwerum definitief instortte (afb. 7.1b). 

383 De Vries en van der Woude, 2005, 320. 
384 Nijboer, 2007, 4. 
385 Kalma, 1973, 355. 
386 Idem. 
387 Nijboer, 2007, 9.  
388 Ibidem, 4.  
389 Sonttolgeristers. 
390 Faber, 1973, 603. 
391 Gissel, ed., 1981, 99.  
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  Wanneer in detail gekeken wordt naar het aantal Sontdoorvaarten van schippers uit 
Molkwerum, blijkt dat dit aantal vooral in de periode 1685-1785 sterk terugliep met een bescheiden 
en kortstondige opleving rond 1749 (afb. 7.2). De teruggang was zelfs zo sterk dat er na 1780 
helemaal geen Molkwerumse Sontdoorvaarten werden geregistreerd. Deze lokale neergang trad 
zoals bleek echter in dezelfde periode op, waarin andere plaatsen het juist relatief goed deden.392 
Met de gegevens zoals Faber die voor Molkwerum gereconstrueerd heeft, lijkt het er op dat het 
aantal doorvaarten van Molkwerumse schippers voor 1685 alleen maar meer is geweest (afb. 7.1b). 
  De Sonttol-registers geven echter slechts de doorvaarten richting de Oostzee weer, waardoor 
ze een eenzijdig beeld geven. Het is immers goed mogelijk dat de routes richting de plaatsen aan de 
Oostzee werden ingeruild voor bestemmingen waarbij de Sont niet werd gepasseerd. Op basis van de 
afname in de onderzochte periode in Molkwerum van het aantal huishoudhoofden dat als beroep 
schipper had, mogen we echter concluderen dat het opdrogen van de handel richting Oostzee voor 
deze plaats gepaard ging met een absolute en definitieve neergang in deze sector.  
  Zo worden in het quotisatiekohier van 1749 nog 85 huishoudhoofden opgetekend die 
werkzaam waren in de scheepvaart. Dat komt overeen met 50,8% van het aantal huishoudens (afb. 
7.3). Daarnaast worden in dit kohier ook nog vele zoons als matroos weergegeven. Deze zijn niet in 
de grafiek opgenomen, waardoor het feitelijke percentage dat van de zeevaart afhankelijk was nog 
wat hoger zal hebben gelegen. Een percentage dat bovendien hoger lag dan dat van de andere 
plaatsen in de grietenij.393 Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het op dat moment niet alleen 
om welvarende of vermogende schippers ging. Er werd toen ook al melding gemaakt van een aantal 
arme en onvermogende schippers. 
   In 1796 zien we dat het aantal zeevaarders in belangrijke mate is gedaald, namelijk tot 27 
stuks, wat overeenkomt met 25% van het aantal inwoners met een beroep (afb. 7.4). Bovendien 
waren alle beroepen die de zeehandel ondersteunden op dat moment reeds volledig verdwenen. 
Omdat er rond die tijd geen vermeldingen van Sontdoorvaarten van Molkwerumse schippers waren, 
maar blijkbaar nog wel schippers, is het waarschijnlijk dat deze schippers vooral op andere, wellicht 
meer regionale, routes voeren. In 1829 blijkt er tenslotte nog maar 2,6 % te zijn die ‘schipper’ als 
beroep opgaven (afb. 7.5). 
  Het is de vraag waarom juist de neergang voor Molkwerum zo definitief was. De gehele 
Friese scheepvaart kende tussen 1740 en 1770 wellicht zelfs een geringe toename, hoewel daar geen 
.394 Dit maakt de neergang in Molkwerum des te opmerkelijker. Het is onwaarschijnlijk dat de 
Molkwerumse schippers als enige last hebben gehad van interrupties van de zeevaart, waaronder de 
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de Franse oorlogshandelingen vanaf 1795. Voor de 
Molkwerumse scheepvaart zullen deze gebeurtenissen hoogstens een bijdrage hebben geleverd aan 
een definitieve genadeslag.395 Al met al kunnen een grootschalige desintegratie van netwerken, een 
algehele economische neergang of een omvangrijke teruggang van investeringen in de zeehandel, 
voor de regionale diversiteit in Friesland in het algemeen, en voor Molkwerum in het bijzonder, geen 
afdoende verklaring bieden. Voor een sluitende verklaring voor de gebeurtenissen moet rekening 
gehouden worden met specifieke eigenschappen van de Molkwerumse scheepvaart. 
  Een belangrijk deel van de verklaring moet gezocht worden in een verschijnsel dat ook voor 
andere gebieden is beschreven, namelijk dat de schippers ‘locked-in’ waren. Met name de schippers 
van de Waddeneilanden, waarvan er ook veel op de Oostzee voerden, zouden hieronder te lijden 
hebben gehad.396 Dit verschijnsel hield verband met het feit dat de schippers gespecialiseerd waren 
in bepaalde routes tussen havens en het vervoer van bepaalde producten.397 Daarbij investeerden zij 

392 Absoluut en relatief aandeel Friese schippers op de Sont: relatief hoog in het 3e kwart van de 18e eeuw. 
393 Het gaat om 79 huishoudens op een totaal van 151. Ook blijkt dat Molkwerum samen met Hindeloopen in vergelijking met de andere 
plaatsten en streken die Faber vergeleek het hoogste percentage had. Faber, 1973, 443. 
394 Faber, 1973, 284-285 en 602. 
395 Ibidem, 286-288. 
396 Draper en van Duijl, 2012, 4. 
397 Koopmans, 2010, 10.  Zie in bijlage 5 een lijst met producten die door Molkwerumse schippers door de Sont werden vervoerd.  
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onder andere in permanente contacten. Dit had enerzijds tot een toename van kennis geleid, maar 
maakte de schippers aan de ander kant kwetsbaar bij het verleggen van handelsroutes.398  
  Dat de schippers ‘locked-in’ waren, zou betekenen dat schippers zich niet op een rendabele 
manier konden aanpassen toen andere routes dominant werden.399 Deze verklaring heeft iets weg 
van de wet van de remmende voorsprong. Daarbij wordt er in eerste instantie vanuit gegaan dat de 
neergang van oude- en de opkomst van nieuwe handelsroutes nooit gelijktijdig optrad. De schippers 
die de scheepvaart domineerden op de oude routes, zullen daarop blijven varen totdat deze 
definitief waren opgedroogd en overvleugeld door nieuwe netwerken. Wanneer de schippers van 
deze oude handelsroutes vervolgens probeerden over te schakelen op de nieuwe handelsroutes, 
werden deze al gedomineerd door schippers uit andere plaatsen. Als laatkomers was het daardoor 
moeilijk concurreren, met name omdat zij de nodige handelscontacten en know-how in de nieuwe 
plaatsen misten en de markt reeds verzadigd was.  
  Wat tenslotte mee kan hebben gespeeld is het feit dat veel inwoners Molkwerum in deze 
periode verlieten. Als dat schippers waren die hun beroep vanuit andere plaatsen gingen uitoefenen 
en nog wel richting de Oostzee voeren, zal dat ten koste zijn gegaan van Molkwerum en ten goede 
zijn gekomen van die nieuwe vestigingsplaatsen. Dit zal zeker aan het eind van de achttiende eeuw 
hebben meegespeeld, maar verklaard nog niet waarom deze neergang in eerste instantie werd 
ingezet. Hoewel de locked-in-verklaring voor Molkwerum niet empirisch bewezen kan worden en dus 
nogal theoretisch van aard is, vormt zij een van de meer plausibele verklaringen voor de lokale 
neergang van de scheepvaart. 

398 Draper en van Duyl, 2012, 8. 
399 Ibidem, 4. 
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Afbeelding 7.1a – De reconstructie die Faber maakte op basis van de Sonttolregisters van doorvaarten van 
schippers uit de belangrijkste Friese steden en dorpen tussen 1497 en 1783. Bron: Faber, Drie eeuwen Friesland 
1500-1800. 
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Afbeelding 7.1b – De reconstructie die Faber maakte op basis van de Sonttolregisters van doorvaarten van 
schippers uit de belangrijkste Friese steden en dorpen tussen 1497 en 1783. In het rood de periode 
weergegeven waarin het aantal Molkwerumse Sontvaarten definitief terugliep en in dit onderzoek centraal 
staat. Bron: Faber Drie eeuwen Friesland 1500-1800. 
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Afbeelding 7.2 – Een gedetailleerde weergave van het aantal Sontvaarten van Molkwerumse schippers tussen 
1685 en 1785. Bron: www.sonttolonline.com. (Helaas waren er tijdens dit onderzoek nog geen nieuwe 
gegevens beschikbaar over de periode vóór 1685).  
 
7.3 Het verdwijnen van de leer- en vleesproductie 
 
Tijdens de onderzochte periode komen in Molkwerum zowel leerlooiers als een of twee slachthuizen 
voor.400 De aanwezigheid van deze nijverheid is relevant voor dit onderzoek. Deze gegevens kunnen 
namelijk een verdiepend inzicht geven in de wijze waarop de scheepvaart en veeteelt zich in 
Molkwerum tot elkaar verhielden. In deze paragraaf zal dat inzicht op twee manieren worden 
nagestreefd. In de eerste plaats wordt de productie van huiden in ieder geval tot de zestiende eeuw 
voor Friesland in verband gebracht met handel.401 Ten tweede is het relevant om te weten waarom 
de runderen juist hier geslacht werden. Dit is met name omdat de locatie waar de verwerking van 
dieren werd gedaan, in sterke mate werd bepaald door de vraag waar de markt voor deze producten 
zich bevond. Vooral vanwege de transportkosten die ermee gemoeid waren om deze producten op 
de markt te krijgen.402 Over de huid-verwerkende industrie zelf is voor de Republiek verder helaas 
weinig bekend.403 

400 Eerste vermelding: 1742. Quotisatiekohier 1749 en Reële goedschatting. 
401 Wordingsgeschiedenis Fryslân, 2009, 39.  
402 Carr, 2003, 306-310. 
403 De Vries en van der Woude, 2005, 391.  
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  In 1749 werd in het quotisatiekohier voor twee Molkwerumse inwoners het beroep 
‘leerlooier’ vermeld.404 Een van deze personen combineerde dit beroep bovendien met het vak van 
schoenmaker. Als we vervolgens het aantal leerlooiers in de Friese zuidwesthoek nagaan, valt op dat 
de Molkwerumse looiers rond 1749 de enige twee in de gehele regio zijn. De meest nabijgelegen 
plaats waar deze nijverheid ook voorkwam was Workum.405 Wel zijn er in plaatsen als Stavoren en 
Koudum schoenmakers die in sterke mate afhankelijk waren van deze grondstof. Wellicht dus dat de 
Molkwerumse leerlooiersnijverheid in tegenstelling tot de afwezige commerciële zuivelproductie, 
wel een regionale functie had. Dit kon echter niet preciezer worden vastgesteld. 
  Theoretisch is het mogelijk dat dit leer naar de landen rondom de Oostzee werd vervoerd. 
Een aanwijzing voor deze mogelijkheid is het feit dat de schippers vaak de vrijheid hadden om, op 
eigen kosten, producten tot een bepaalde omvang te verschepen.406 Het blijkt dat er in 1593 
inderdaad ook door een Molkwerumse schipper leer in die richting is vervoerd.407 Omdat het niet 
met zekerheid vast te stellen was waar dat leer vandaan kwam, kon ook dit vermoeden helaas niet 
worden bevestigd. Naast de functie van een regionale en internationale leerhandel, is het tenslotte 
ook mogelijk dat deze nijverheid vooral een lokale functie had. De leernijverheid was in dat geval 
vooral bedoeld om de inwoners van Molkwerum zelf van lederen producten te voorzien, hoewel 
opmerkelijk weinig lederen producten in de Molkwerumse boedelinventarissen voorkwamen.408 De 
rol van deze nijverheid in Molkwerum werd dus niet helemaal duidelijk.  
  Wat de afzetmarkt ook precies was, de leerlooier-schoenmaker lijkt er goed aan te hebben 
verdiend: in het quotisatiekohier uit 1749 werd hij als de meest vermogende inwoner van het dorp 
getaxeerd. Voor de vee-eigenaren betekende deze nijverheid wellicht extra inkomsten. Gezien het 
feit dat sommigen slechts een enkel stuk vee bezaten, kan dit belangrijk zijn geweest wanneer de koe 
niet langer voor de melkproductie kon worden gebruikt. Het verkopen van vee aan de slager of looier 
zal een aantrekkelijke optie zijn geweest, wanneer er geen mogelijkheid was om aan commerciële 
zuivelproductie te doen. 
   Daarnaast wijst de aanwezigheid van een slachthuis erop dat het vee gebruikt werd voor 
vleesconsumptie. In dit geval was de afzetmarkt lokaal. Een reden hiervoor is onder andere dat een 
levend dier de eigenschap heeft om zichzelf naar de markt te vervoeren, iets dat geringe 
transportkosten betekende. Het gevolg is dat de verwerking dicht bij de markt plaatsvindt, in dit 
geval de verwerking tot vlees. Dit ondersteunt het vermoeden dat Molkwerum zelf ‘de markt’ was.409 
Met het gegrip ‘de markt’ worden niet alleen de personen bedoeld  die in het vaarseizoen 
thuisbleven. Het is goed denkbaar dat deze producten werden ingescheept als proviand voor de 
bemanning. Van een herbergier uit Koudum is namelijk wel bekend dat deze ook vlees aan zeelieden 
verkocht.410 Per toeval is er informatie beschikbaar over de omvang van de vleesproductie die het 
slachthuis kende. Een van de geraadpleegde boedels uit 1751 heeft namelijk betrekking op dit 
bedrijf. Er staat in opgetekend dat er bij de inventarisatie twee ton bedorven vlees werd 
aangetroffen.411 
  Vanaf 1751 stond het slachthuis leeg en in 1765 is voor het eerst in het Reëelkohier te lezen 
dat het gebouw was afgebroken.412 Het verdwijnen van de looiers trad wat vertraagd op: in 1796 was 
er nog één over, maar in 1829 was ook deze nijverheid verdwenen. Het feit dat de slachterij en de 
leerlooiers ongeveer gelijktijdig met de zeehandel verdwenen, lijkt te suggereren dat zij ofwel op de 
internationale, dan wel op de lokale markt gericht waren en te beschouwen zijn als bedrijvigheden 

404 Quotisatiekohier 1749. 
405 In economisch opzicht is Workum überhaupt als de voornaamste stad in dit gebied te beschouwen. Van der Hoek, 252. 
406 Poelman, 1917. 
407 Winkelman, 1971, 249-250. 
408 T, Toegangsnr. 13-15, Inv.nr., 82-101.  
409 Carr, 2003, 306. 
410 Jan de Vries. 
411 T, Toegangsnummer 13-15, Inv.nr. 82-101. Onder ‘ton’ moet in dit geval overigens geen maateenheid worden verstaan maar een fysiek 
object. 
412 Jaar: 1765. T, Toegangsnr. 5, Inv.nr, 3333-3353.  
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die afhankelijk waren van de scheepvaart. Wanneer ze op de lokale gemeenschap gericht waren, 
moet het verdwijnen vooral verklaard worden door de grote afname van het aantal inwoners van 
Molkwerum in de onderzochte periode. 
 
7.4 Stabiliteit in andere beroepsgroepen: de bakker, de arbeiders en de vissers 
 
Een van de weinige constante factoren in de economie van Molkwerum tussen 1749 en 1829 was de 
aanwezigheid van een bakker. Dit suggereert dat er graan werd geïmporteerd, aangezien het land in 
de directe omgeving ongeschikt was voor akkerbouw. Faber wijst er op dat het graan in de 
weidestreken waarschijnlijk afkomstig was van de zeekleigronden in Noord-Friesland, van buiten de 
provincie of uit de streek van de Friese Wouden.413 In de eerste twee gevallen zal het graan dus over 
zee zijn vervoerd, iets dat gezien de grote aanwezigheid van schippers goed mogelijk is. Dat de 
schippers zelf graan haalden uit het Oostzeegebied is ook bekend maar was niet te achterhalen.414  
  In het quotisatiekohier van 1749 worden voor Molkwerum daarnaast zeventien ‘arbeiders’ 
genoemd. Daarbij is niet aangegeven om wat voor soort arbeiders het ging. Wel is duidelijk dat onder 
‘arbeider’ iets anders bedoeld werd dan de mensen die in loondienst in de zeehandel werkten, 
aangezien die onder de categorie ‘matroos’ vielen. Een aantal van de arbeiders zullen in loondienst 
zijn geweest van de ambachtslieden in het dorp. Dit weten we omdat in dezelfde boedel van de 
slager uit 1751 de overledene twee personen loon verschuldigd was.415 Ook komen er in het 
quotisatiekohier knechten voor. Of zij nu wel of niet in dienst waren van de ambachtslieden in het 
dorp, alle arbeiders behoorden in 1749 tot de laagste inkomensklasse. 
  Het is mogelijk dat een aantal arbeiders werkzaam was in de landbouw, maar niet als 
zelfstandig boer. Ten behoeve van het gemeenschappelijk beheer moest er namelijk behoorlijk wat 
werk verzet worden. Zo werden drinkplaatsen voor de koeien aangelegd en die moesten 
onderhouden worden.416 Ook de collectieve bruggen en het uitbaggeren van sloten vereisten 
arbeidskracht.417 Aangezien een groot deel van de bevolking voor lange tijd op zee was, is het goed 
mogelijk dat de arbeiders hierin werk vonden. Dit zal zeker op zijn gegaan met betrekking tot het 
gemeenschappelijk weidebeheer en het hooien. Het aantal arbeiders is aan het eind van de 
onderzochte periode sterk toegenomen (afb. 7.5). Dit verklaard ook de eerder geconstateerde 
toename van het gemiddeld aantal personen per huishouden. 
  Het blijkt verder dat er tussen 1749 en 1829 altijd vissers in Molkwerum hebben gewoond. 
Van deze bevolkingsgroep is in deze periode zelfs een redelijke toename in het percentage zichtbaar 
(vergelijk afb. 7.3 en afb. 7.6). Wellicht dat oud-schippers makkelijk naar deze sector omschakelden. 
Deze sector vertegenwoordigde in ieder geval een mate van continuïteit gedurende de economische 
transitie.  
 

413 Faber, 1973, 292. 
414 Berkenvelder, 1963, 185. 
415 In de genoemde inventaris van de slachter stond bij de schulden onder andere het slachtloon. 
416 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S1.  
417 GSF, Toegangsnr. 04.10, Inv.nr. S13. 
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Afbeelding 7.3 – Het percentage huishoudhoofden dat per economische sector werkzaam was in 1749. 
Personen die rentenier of rechter waren als mede de ambachten en nijverheden zijn buiten de beschouwing 
van deze grafiek gelaten. Bron: quotisatiekohier 1749.  
 

 
Afbeelding 7.4 - Het percentage huishoudhoofden dat per economische sector werkzaam was in 1796. De 
ambachten en nijverheden zijn buiten deze grafiek gelaten. Bron: Volkstelling 1796.  
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Afbeelding 7.5 - Het percentage huishoudhoofden dat per economische sector werkzaam was in 1829. Het 
hoge aantal arbeiders wordt veroorzaakt doordat hieronder ook de dienstmeiden en knechten zijn gerekend. 
Buiten deze grafiek waren er nog zeven gezinshoofden zonder beroep. Hiervan is het echter onduidelijk of zij 
werkloos waren of bijvoorbeeld rentenierden. De ambachten en nijverheden zijn buiten deze grafiek gelaten. 
Bron: Volkstelling 1829.  
 
7.5 De afname van de verzorgende sectoren  
 
Door de sterke neergang van de zeehandel gingen de achtergebleven bewoners van Molkwerum zich 
op andere activiteiten richten, met name op de veeteelt. Een nader inzicht in de transitie van de 
economie kan worden verkregen door te kijken naar de beroepen die de inwoners gedurende de 
onderzochte periode uitoefenden. Het soort en het aantal beoefenaren van diverse beroepen in drie 
verschillende jaren (1749, 1796 en 1829) zijn schematisch weergegeven (fig. 7.1). Naast de 
ambachten die gerelateerd zijn aan de zeehandel, waren er rond 1749 nog een aantal andere 
beroepsgroepen aanwezig in Molkwerum. Voor deze ambachtslieden vormde de dorpsgemeenschap 
hun belangrijkste afzetmarkt. Dit maakte hen indirect afhankelijk van de omvang van deze markt. Het 
is veelzeggend dat zowel de omvang, de diversiteit, als het aantal per soort van de voorzieningen 
(verzorgende sector) in Molkwerum in deze periode duidelijk afnam. 
 
Figuur 7.1 – Beroepen in de secundaire en tertiaire sector in de jaren 1749, 1796 en 1829. Bron: 
quotisatiekohier 1749, volkstelling 1796 en volkstelling 1829. 
1749* N 1796 N 1829 N 
Winkelier 6 Timmerman 6 Winkelier 3 
Schoenmaker 5 Naaister 5 Naaister 2 
Timmerman (niet zeevarend) 4 Winkelier 4 Bakker 1 
Naaister 3 Leraar 2 Herbergier + Glazenmaker & 

Knecht 
1 

Looier 2 Bakker + Smid 1 Schoenmaker 1 
Zoetelaar (= klein handelaar) 2 Herbergier 1 Schoolonderwijzer 1 
Bakker & Knecht 1 Looier 1 Timmerman 1 
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Chirurg 1 Predikant 1   
Glazenmaker + Schilder 1 Rog molenaar 1   
Kuiper 1 Schoenmaker 1   
Predikant 1 Siroseijn** 1   
Schoolmeester 1     
Smid 1     
Wever 1     
      
Totaal 30  24  10 
* Voor een aantal inwoners zijn geen verdere gegevens beschikbaar. 
** Het is niet helemaal duidelijk geworden wat dit was. 

 

 
7.6 Conclusie 
 
De definitieve neergang van de Molkwerumse scheepvaart werd in eerste instantie gekenmerkt door 
de neergang in de vaarten richting de Oostzee en vervolgens van de gehele scheepvaart. Deze 
neergang werd het eerst gevoeld door de ondersteunende nijverheden en beroepen die het snelst 
verdwenen. De op elkaar afgestemde sectoren werkten hier ten tijden van de economische neergang 
duidelijk in het nadeel van de Molkwerumse gemeenschap. Het waren de boeren die als groep in 
dezelfde periode de grootste groei doormaakte. Deze neergang kwam niet ten goede aan de 
welvaart van het dorp: rond 1800 waren de inwoners van Molkwerum erg arm.418 Bovendien waren 
de ambachten met een verzorgende functie voor het dorp sterk in aantal en diversiteit afgenomen.  
  De meest plausibele verklaring voor de neergang in de scheepvaart moet gezocht worden in 
het feit dat de schippers ‘locked-in’ waren: ze bleken niet in staat om op rendabele wijze te 
anticiperen op de overstap naar nieuwe handelsroutes. Dit suggereert een kwetsbaarheid die nauw 
verbonden is met het feit dat dit dorp zo sterk geïntegreerd was in een internationaal 
handelsnetwerk.   
  Hoewel niet helemaal duidelijk is geworden hoe bepaalde nijverheden en ambachten, zoals 
de leerproductie, de vleesproductie en de aanvoer van graan, zich tot de zeehandel en landbouw 
verhielden, is het wel waarschijnlijk dat er tot op zekere hoogte sprake was van een wederzijdse 
afhankelijkheid tussen de zeehandel en deze ambachten. Met name zal dit hebben gegolden 
wanneer het slachthuis behalve de achterblijvers, ook de zeelui van proviand voorzag. Eventueel 
geldt dit ook voor de leerproductie, wanneer  dit product inderdaad geëxporteerd werd. Een 
uitvoerige naspeuring van deze kwestie zou voor dit onderzoek echter niet relevant zijn en ook op 
praktische bezwaren stuiten. Wel lijkt er  een relatie te worden gesuggereerd door het feit dat de 
neergang van de zeehandel een duidelijk negatief effect had op deze nijverheden en ambachten. Dit 
wijst op zijn minst op een indirecte afhankelijkheid via de afzetmarkt van het dorp.  

418 Faber, 1973, 288. 
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Deel III - SYNTHESE EN CONCLUSIES 
 
Hoofdstuk 8 - Synthese en conclusies 
 
8.1 Inleiding 
 
Dit afsluitende hoofdstuk beoogt een antwoord te geven op de centrale probleemstelling van dit 
onderzoek. Gezien de gelaagdheid van de stelling en de complexe materie van de casestudy is dit 
hoofdstuk onderverdeeld in zes paragrafen. In paragraaf twee tot en met vijf staat de casestudy 
centraal. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de samenleving en het landschap van 
Molkwerum voor en na de transitie. Elk zal worden besproken in een aparte paragraaf. 
  Vervolgens zal de vierde paragraaf in het teken staan van de processen die er toe geleid 
hebben dat de situatie van 1700 uiteindelijk de situatie van 1832 tot gevolg had. Dit zal vanuit 
diverse perspectieven gedaan worden. Ten eerste zullen in een uitgebreid schema alle afzonderlijke 
processen samengebracht worden. Hierbij is het uitdrukkelijk de bedoeling om de aard van de 
afzonderlijke ontwikkelingen en de totale verandering te duiden. Ten tweede is een model gebouwd 
om inzicht te bieden in de causaliteit tussen de voornaamste processen. Het gaat om de vraag hoe de 
verschillende processen op elkaar inwerkten. Tenslotte zal dit empirische gedeelte van het 
onderzoek worden afgesloten met een verklaringsschema. Hierin wordt voor de casestudy 
onderscheid gemaakt tussen: de aanleiding, de oorzaken en de gevolgen van de transitie. Tezamen 
vormen zij de verklaring voor de transitie die zich in Molkwerum voltrok. 
  De laatste twee paragrafen staan in het teken van de betekenis van de uitkomsten van de 
casestudy voor een aantal van de bestaande theorieën zoals die in de inleiding besproken zijn. In het 
bijzonder gaat het om de toetsing van de zeggingskracht van de volgende theorieën: de Wüstung-
theorie van Abel, de veerkracht-theorie van Curtis, de politiek-ecologische theorie van Widgren, de 
cumulative causation-theorie van Gunnar en de de-urbanisatie-theorie van Brusse en Mijnhardt. 
Deze beschouwing zal met name worden gedaan vanuit de drie tegenstellingen zoals die in de 
inleiding zijn genoemd: het belang van interne versus externe factoren, de karakterisering van de 
processen als ineenstorting of veerkracht en de vraag hoe de economische en geografische 
processen op elkaar inwerkten.  
  De theorie van Malthus is daarbij achterwege gelaten, omdat het om processen gaat die op 
een veel hoger schaalniveau spelen en het karakter van zijn model nogal deterministisch is. Het 
Scandinavische project zal daarnaast ook niet behandeld worden. De reden hiervoor is dat er geen 
model uit het project voortkwam dat voor alle daar onderzochte casestudies sluitend was. Dit zou 
een vergelijking met veel afzonderlijke casestudies tot gevolg hebben die de omvang van een scriptie 
te boven gaat en bovendien weinig zal bijdragen aan een beter inzicht in universele verklaringen.  
  De laatste paragraaf gaat tot besluit over de algemene theoretische implicaties van de 
casestudy in de vorm van een conclusie. Hierbij zullen een aantal aanbevelingen gedaan worden met 
betrekking tot vervolgonderzoek naar verdwenen dorpen. 
 
8.2 Het landschap en de samenleving van Molkwerum rond 1700 
 
Het landschap van Molkwerum had rond 1700 een aantal karakteristieken. Zo bestond het oude 
cultuurland uit collectief beheerde weide- en hooilanden. De eerste werden gekenmerkt door 
uitgestrekte en onverdeelde velden waarin geen sloten lagen. De hooilanden kenden daarentegen 
wel sloten om enige afwatering ten behoeve van de hooiwinning te realiseren. Verder werden 
individuele stukken land in dat deelgebied begrensd met een semipermanente afbakening in de vorm 
van paaltjes. Zowel de hooilanden als de weilanden werden in die tijd niet actief bemalen. Het water 
kon daardoor vrijwel niet het gebied uit. Vanwege het ontbreken van actieve afwatering, de lage 
ligging van het land en de kleiige substantie van de bodem, zal het hele gebied in de directe 
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omgeving van Molkwerum rond 1700 zeer drassig zijn geweest. Dit neemt niet weg dat de bodem 
van zichzelf vruchtbaar was. De drassigheid belemmerde evenwel een optimaal gebruik.  
  De enige uitzondering hierop was het Stavoorder Noordermeer. Daar was immers wel sprake 
van actieve ontwatering met behulp van een windmolen. Deze droogmakerij bestond verder van 
oorsprong uit grootschalige en rationale kavels en werd gekenmerkt door particulier grondbezit. 
Tenslotte lagen binnen het dorpsgebied een aantal meren: de Gronsen en t’ Flaint. Zij waren vooral 
belangrijk voor de visserij.  
  De dorpskern van Molkwerum werd rond 1700 gekenmerkt door een groot aantal huizen: 
minstens tweehonderd. Hoewel het dorp een dichtbebouwde indruk zal hebben gemaakt, was er 
niet overal sprake van een aaneengesloten bebouwing. De huizen waren op chaotische wijze 
verdeeld over een achttal wat hoger gelegen eilandjes, mogelijk een soort van dorpsterpen. Alles 
wijst erop dat alle gebouwen in die tijd uit baksteen waren opgetrokken. Wel komen er verschillende 
soorten gebouwen voor, zo kende men gewone huizen, lytshusen, koehuizen en hooischuren. Het 
grote aantal huizen was nodig om een aanzienlijke bevolking te huisvesten. Hoewel het niet mogelijk 
was om rond 1700 het aantal inwoners te reconstrueren, zal dit met grote waarschijnlijkheid boven 
de zeshonderd mensen hebben gelegen die er in 1749 nog woonden. Er woonden in de gehele 
achttiende eeuw bovendien vrijwel niemand in het buitengebied. Een uitzondering hierop waren de 
bewoners van enkele volwaardige boerderijen in de Stavoorder Noodermeer. 
  De Molkwerumse samenleving en haar relatie tot het landschap werden rond 1700 
gekenmerkt door wat je een ‘dubbel evenwicht’ zou kunnen noemen (zie bijlage 4 voor een visuele 
weergave van dit model). Enerzijds was er een sociaal-economisch evenwicht tussen grootschalige 
commerciële zeehandel en kleinschalige veeteelt, hoofdzakelijk gericht op zelfvoorziening. Anderzijds 
was er een sociaal-ecologisch evenwicht tussen de collectieve organisatie van het landbeheer en de 
veeteelt, met de karakteristieken van het weerbarstige landschap in dit gebied. 
  Het eerstgenoemde evenwicht is voor andere gebieden wel een maritiem-agrarische 
samenlevingsvorm genoemd.419 Het is dan ook een bekend soort invulling van de economie dat 
bijvoorbeeld op diverse Waddeneilanden voorkwam.420 Hoewel Molkwerum op het vaste land lag, 
gold voor de zeventiende eeuw zeker dat de scheepvaart dominant was. Zij was in vergelijking met 
de landbouw voor de meeste inwoners namelijk het meest rendabel. Behalve de scheepvaart zelf 
bood deze sector redelijk wat inwoners werk in een van de ondersteunende ambachten in het dorp. 
Daarnaast konden heel wat mensen een bestaan vinden als winkelier of bakker met de inwoners van 
het dorp als afzetmarkt. 
  Het lijkt er daarentegen op dat er rond 1700 geen, of slechts in zeer beperkte mate, sprake 
was van een commerciële zuivelproductie. Die conclusie lijkt te worden ondersteund door een groot 
aantal karakteristieken van de landbouw in Molkwerum. Ten eerste is er het ontbreken van 
frequente veerverbindingen met relevante marktplaatsen met een weekmarkt, een vorm van 
transport welke in die tijd voor een economie gebaseerd op zuivelproductie van groot belang was. 
Een tweede aanwijzing is het vrijwel niet voorkomen van productiemiddelen voor zuivelproductie in 
de onderzochte boedels. Ten derde wijst ook een zeer kleine veestapel van gemiddeld 1,8 koe per 
huishouden en het zeer frequent voorkomen van slechts één koe per huishouden, in deze richting. 
Op dit laatste punt waren overigens wel wat uitzonderingen. Er was een beperkt  aantal boeren met 
een grotere veestapel, die naar alle waarschijnlijkheid in de Stavoorder Noordermeer woonden. 
  Daarnaast zijn er een aantal andere aanwijzingen voor het naar zelfvoorziening neigend 
karakter van het dorp. De meeste inwoners hadden geen of slechts een zeer klein stukje land. De 
gezinshoofden waren voor hun werk in de scheepvaart voor ruim drie kwart van het jaar op zee. In 
dat geval zullen ze alleen in de winter in het dorp hebben gewoond. Tenslotte was er een 
gemeenschappelijk landbeheer dat als erg ongunstig voor een commerciële landbouw bestempeld 
moet worden. Met name vanwege het zogenaamde periodiek wisselen van landaandelen tussen 
personen én locaties op zeer onregelmatige en onoverzichtelijke basis. 

419 Smit, 1971 en Postma, 2010, 377. 
420 Postma, 1928, 399. 
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  De veehouderij kende zoals boven genoemd dus een sociaal-ecologische relatie met het 
landschap. Dit evenwicht werd bewaakt door een collectieve organisatie onder leiding van een 
bestuur. Dit instituut was ten behoeve van de gemeenschap belast met het beheer van het land en 
de regulering van de veeteelt. Het was klaarblijkelijk nodig om in dienst van het collectief regels op te 
stellen, een beperkte vorm van nivellering na te streven, de onderhoudspraktijk gemeenschappelijk 
te financieren en een democratisch verkozen bestuur in te stellen. De aanwezigheid in Molkwerum 
van deze vorm van collectieve actie is niet verwonderlijk. Voor de thuisblijvende inwoners was de 
van het landschap afhankelijke voedselvoorzienig immers van levensbelang. Bovendien waren de 
mogelijkheden van het land door de grote drassigheid beperkt. Wanneer het houden van runderen 
tevens een rol speelde voor de proviandering, door de levering van vlees voor de schepen, zal dit 
belang alleen maar groter zijn geweest. Dit laatste behoort zeker tot de mogelijkheden, maar kon 
niet empirisch worden aangetoond. Het doel van het collectieve beheer lijkt in ieder geval het 
voorkomen van overexploitatie te hebben gehad. Het kan bovendien zo zijn dat in een dorp waar een 
groot deel van het jaar slechts een beperkt aantal mensen woonden er een effectievere sociale 
controle was. Een situatie die eveneens overexploitatie zal hebben tegengegaan. Tenslotte zal het 
ontbreken van commerciële productie voor de markt voorkomen hebben dat er een prikkel was om 
het land meer te gebruiken dan strikt noodzakelijk was. 
  De gewoonte dat stukken land periodiek van eigenaar en locatie verwisselden zal in de 
periode vóór dat de scheepvaart dominant was, te maken hebben gehad met de spreiding van 
risico’s over de inwoners en het vermijden van conflicten. Doordat stukken land periodiek van 
eigenaar en locatie verwisselden, konden de risico’s ten gevolge van bijvoorbeeld lokale verschillen in 
bodemkwaliteit en waterhuishouding onder alle landeigenaren verspreid worden. Deze relatie gold 
met name voor de hooilanden welke op een extensieve manier beheerd werden. Wel hadden alle 
inwoners hierdoor in theorie de beschikking over hooi, iets dat we ook terugzagen in het hoge aantal 
landbezitters dat rond 1718 beschikte over een aandeel in de hooilanden.  
  De vraag is echter in hoeverre rond 1700 nog daadwerkelijk sprake was van een duurzaam 
evenwicht. Alles wijst er namelijk op dat deze relatie toen al ernstig verstoord was door de grote 
toename van het aantal inwoners in de periode vóór 1700. Ondanks de bevolkingstoename was de 
praktijk namelijk niet aangepast. De zeer grote versnippering van het landbezit die dit tot gevolg had, 
had er toe geleid dat het land reeds rond 1700 in economisch opzicht erg marginaal was en dat deze 
relatie onder grote spanning stond. Vele inwoners bezatten immers een stukje land dat op zich niet 
afdoende was om een enkel stuk vee op te laten grazen. Wel zou gesteld kunnen worden dat een 
groot deel van de inwoners van Molkwerum juist door het collectieve beheersysteem toegang tot 
land had kunnen krijgen. Wellicht dat Molkwerum juist hierdoor populair was om je als schipper te 
vestigen. 
  Dit neemt niet weg dat het evenwicht in tijden van economische voorspoed in de zeehandel 
zal hebben gefunctioneerd. Het is niet onrealistisch dat er daarbij een vorm van  duurzaamheid in 
twee opzichten bestond. Enerzijds was er sprake van een ‘economische’ duurzaamheid: het bood de 
zeevarende inwoners en de thuisblijvers een mate van zekerheid voor de begrazing van hun vee, 
zonder dat individuen kans hadden om hun welvaart te cumuleren ten koste van de andere 
inwoners. Anderzijds kan er sprake zijn geweest van een vorm van ecologische duurzaamheid: het 
voorkwam de uitputting van de marginale gronden. Beide zijn goed voorstelbaar in een situatie 
waarbij een geïsoleerde gemeenschap gezamenlijk van beperkte hulpbronnen afhankelijk was. Zo 
blijkt wel vaker dat collectieve beheerpraktijken aan de beperkte mogelijkheden van het betreffende 
landschap waren aangepast. Er waren in dat soort situaties dan ook niet per definitie tekenen van 
overexploitatie of verslechtering van het ecosysteem.421 
  Andersom verklaart dit waarom de scheepvaart zo dominant was: het was niet mogelijk om 
al deze personen op basis van hun landbezit van een inkomen te voorzien. Maar doordat beide 
evenwichten in Molkwerum samen kwamen, konden er lange tijd veel meer personen leven dan 
gezien de landschappelijke omstandigheden mogelijk was. De zeehandel in dit gebied kwam op als 

421 Renes, 1998, 86. 
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manier om buiten de veeteelt inkomsten te vergaren. Deze ontwikkeling versterkte zichzelf echter 
ook, doordat het belang van de scheepvaart voor inkomen alleen maar toenam naarmate het 
landbezit verder versnipperde. 
  De mate waarin de economie van Molkwerum in de oorspronkelijke situatie was 
geïntegreerd in een markt kan dan ook het best worden omschreven als ‘partiële isolatie’: hoewel 
een groot deel van haar bevolking zeer sterk geïntegreerd was in de mondiale handel met name 
richting de Oostzee, was de economie naar het binnenland toe redelijk geïsoleerd. Dit laatste lijkt 
althans ondersteund te worden door de zojuist genoemde kenmerken van de veeteelt en een aantal 
andere aanwijzingen. Daaronder vallen het beperkte aantal en vermogen van de veerschippers uit 
1749 als indicatie dat deze verbindingen niet rendabel waren en er dus waarschijnlijk ook weinig mee 
werd vervoerd. Een andere aanwijzing is wellicht wat ver gezocht, maar blijkt uit de ‘mentale isolatie’ 
van het dorp waarbij het buiten de normale gang van zaken in Friesland werd geplaatst. Dit getuigt 
van weinig of onregelmatig contact tussen haar inwoners en de andere Friese gebieden.  
  Tenslotte was het dorp weliswaar verbonden met opvaarten, maar over land zeer slecht 
bereikbaar doordat er uitsluitend sprake was van voetpaden. Deze opvaarten kunnen van oorsprong 
zijn aangelegd voor de handel, maar zijn slechts aantoonbaar voor de visserij gebruikt. De 
uitzondering hierop is de verbinding naar Stavoren. De isolatie van Molkwerum richting het 
binnenland had op de gemene gronden in de praktijk hetzelfde effect als een expliciet verbod op de 
uitvoer van producten afkomstig van deze landerijen zou hebben gehad: het voorkwam dat personen 
onder invloed van de markt verleid werden hun winst te vergroten door het land efficiënter te 
exploiteren met het risico op overexploitatie.422 
 
8.3 Het landschap en de samenleving van Molkwerum rond 1832 en daarna 
 
In 1832 was het oude cultuurlandschap rondom Molkwerum drastisch veranderd. Bij de hooilanden 
was de praktijk van de tijdelijke afbakening verlaten en de graslanden waren volledig opgedeeld in 
particuliere kavels, begrensd door sloten. Ook in de verbetering van de waterhuishouding op 
regionaal niveau waren stappen genomen. Vooral de graslanden ten westen van de dorpskern 
werden rond 1832 actief ontwaterd met watermolens. Dit betekende niet dat de veranderingen van 
het landschap rond die tijd voltooid waren. Rond 1900 was vooral het gebied ten oosten van de 
dorpskern nog vele malen efficiënter ingericht. Kenmerken waren onder andere een veel 
grootschaligere kavelstructuur die gezien de rechte hoeken ook erg planmatig en rationeel was. Deze 
nieuwe structuur was daarnaast samengevoegd met de nieuwe droogmakerijen van halverwege de 
negentiende eeuw. Met behulp van een stoomgemaal dat in 1850 in gebruik genomen was, hadden 
de voormalige meren plaats gemaakt voor land. Een gevolg van de verbeterde waterhuishouding was 
onder andere dat er rond 1850 geen sprake meer was van hooilanden. Dit wijst er op dat het gehele 
gebied rondom Molkwerum op dat moment eenzelfde rol had binnen een regionale functieverdeling: 
als grasland ten behoeve van de veeteelt. 
  In de voormalige dorpskern van Molkwerum was rond 1832 een sterke kaalslag zichtbaar: er 
stonden nog maar zestig gebouwen, terwijl er ooit wel 250 hadden gestaan. Niet alle zestig 
gebouwen die er in 1832 waren, stonden er in 1700 ook al. Er was namelijk behalve afbraak tevens 
sprake van nieuwbouw in de vorm van volwaardigere boerderijen met een grotere omvang. Rond 
1832 was de vorm van het dorp drastisch veranderd: er waren sloten gedempt, erfscheidingen 
rechtgetrokken en percelen samengevoegd. Vooral het westen en noorden van de oude dorpskern 
waren rond deze tijd erg leeg. In de periode na 1832 veranderde aan de oude dorpskern wat 
bebouwing betreft weinig, dat gebeurde pas veel later. Dit was anders in het buitengebied. Vanaf 
1850 werden er een redelijk aantal solitaire boerderijen ten oosten van het dorp gebouwd. 
Bovendien kende het dorp in 1832 een erg laag inwonertal: er woonden slechts 283 mensen. Het 
aantal ambachten en voorzieningen in de dorpskern was ook een stuk minder dan het in 1749 
geweest was, zowel in aantal als in diversiteit. Rond 1900 was het aantal inwoners weer wat 

422 Zie onder andere: de Moor, Shaw-Taylor en Warde, 2001, 129, 209, 233.  
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gestegen. Echt aan het eind van de negentiende eeuw was Koudum echter duidelijk de grootste 
plaats van de regio, zelfs groter dan Stavoren en Hindeloopen. 
 De collectieve beheerpraktijk voor de landerijen in het oude cultuurland was rond 1832 
volledig verdwenen. Ook was het aantal inwoners dat vee bezat drastisch gedaald, tot 23 veeboeren 
in totaal. Zij die een veestapel hadden, kunnen gezien worden als volwaardige boeren. Rond 1805 
hadden zij namelijk gemiddeld een redelijke veestapel van ongeveer 12 koeien. Deze boeren 
woonden in Molkwerum en bezaten hun eigen land. Dit betekende een sterke concentratie van het 
landbezit in handen van weinig mensen en bij een gelijkblijvende omvang van het land tot 1850 
daarmee een toename van de gemiddelde omvang van het land per boer. Er waren daarnaast al een 
aantal voorzichtige aanzetten tot geografische concentratie van dit bezit. Doordat er vrijwel geen 
sprake meer was van scheepvaart, kan vanaf dat moment niet langer van een sociaal-economisch 
evenwicht gesproken worden: er was sprake van specialisatie in de vorm van de commerciële 
zuivelproductie.  
  In 1832 werd het gehele gebied rondom Molkwerum bovendien  gekenmerkt door een 
onregelmatige verkavelingsstructuur. Deze structuur verschilde sterk met de onverdeelde grote 
velden zoals die aan het begin van de onderzochte periode bestonden. Desalniettemin was in de 
weidsheid van dit landschap weinig veranderd. Dit kwam doordat de nieuwe kavels door middel van 
sloten werden gescheiden. Deze percelen waren in 1832 bovendien zonder uitzondering privé-
eigendom. Ook hierin was het verschil met de oorspronkelijke collectief beheerde velden dus groot. 
  De partiële isolatie die rond 1700 zo kenmerkend was voor de Molkwerumse economie, was 
rond 1832 tenslotte volledig omgedraaid. Er werd vrijwel niet meer aan scheepvaart gedaan, maar 
de isolatie richting het binnenland was volledig verdwenen. Dit hield nauw verband met het feit dat 
de economie rond 1832 volledig werd gedomineerd door de commerciële zuivelproductie. Er was 
nieuwe infrastructuur aangelegd en er was in de negentiende eeuw een veerdienst gekomen naar 
Koudum. 
 
8.4 De samenhang tussen de processen die deel uitmaakten van de transitie  
 
In de voorgaande twee paragrafen werd getoond hoe de samenhang van het landschap en de 
samenleving van Molkwerum was rond 1700 en 1832 en welke lijnen hierin tot 1900 doorliepen. 
Deze paragraaf staat in het teken van de verklaring  waarom en op welke wijze de ene situatie tot de 
andere heeft geleid onder invloed van economische neergang. In het bijzonder gaat het daarbij om 
de vraag hoe we het totale proces kunnen duiden, wat haar kenmerken en onderdelen waren en 
welke gevolgen zij sorteerden. De uitgangsituatie was daarbij van grote invloed op de eindsituatie, 
maar verschilde daarvan volstrekt: de oorspronkelijke samenhang had plaatsgemaakt voor een totaal 
andere. 
  De sociaal-economische gedaantewisseling die Molkwerum gedurende de onderzochte 
periode doormaakte, kan het best worden omschreven met de term ‘ruralisatie’ als tegenhanger van 
het concept urbanisatie. Het gaat daarbij om een transitie van een maatschappij die werd 
gedomineerd door internationale scheepvaart, aangevuld met veeteelt voor de zelfvoorziening, naar 
een maatschappij die steeds meer werd overvleugeld door de totstandkoming van een commerciële 
zuivelproductie. Aan het eind van de onderzochte periode was zowel de economie als het landschap 
daar volledig op ingericht. De consequentie was wel dat de urbane kenmerken voor zover ze rond 
1700 in Molkwerum hadden bestaan, rond 1832 waren verdwenen.  
   Dit ruralisatieproces werd gekenmerkt door een veelvoud aan processen die op elkaar 
inwerkten. In figuur 8.1 is een synthese gemaakt van alle in deze scriptie gereconstrueerde 
ontwikkelingen. Het gaat daarbij om de volgende processen: afname van de bevolkingsomvang, 
afbraak van gebouwen, de privatisering en afsplitsing van stukken land van de gemene velden 
(enclosures), het afschaffen van het collectieve grondbeheer, bezitsconcentratie, omschakeling van 
de economie en schaalvergroting in de landbouw, verbetering van de waterhuishouding en neergang 
van het voorzieningenniveau. 
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  De ‘ruralisatie’ kan rond 1832 als voltooid beschouwd worden: er waren toen zeer weinig 
schippers en de Molkwerumse economie was volledig gericht op commerciële zuivelproductie. Wel 
werden de aanpassingen aan het landschap ten behoeve van de nieuwe economische realiteit tussen 
1832 en 1900 voortgezet. Deze lange lijnen werden gekenmerkt door verdere actieve ontwatering 
van het buitengebied, de drooglegging van meren, rationalisatie en schaalvergroting van het 
kavelpatroon en de occupatie van het buitengebied door de stichting van solitaire boerderijen (ten 
oosten van de dorpskern). Gebieden die voorheen weinig of geen waarde vertegenwoordigden als 
potentieel land, kregen in de economie van de toekomst een grote relevantie. Dit gold zowel voor de 
hooilanden, als voor de wateroppervlakten die in het dorpsgebied lagen. Op regionale schaal werd 
daarnaast de infrastructuur verbeterd en veranderde de verhoudingen in bevolkingsomvang van de 
verschillende nederzettingen drastisch, waarbij Koudum de omliggende plaatsen definitief 
overvleugelde. Tenslotte bleken de inpolderingsactiviteiten in het buitengebied van Molkwerum 
onderdeel van een tendens die voor het gehele zuidwestelijke kustgebied van Friesland gaande was.  
  Hoewel er voor de analyse verschillende schaalniveaus zijn onderscheiden, blijkt dat de 
transitie op alle schaalniveaus doorwerkte. Er waren veranderingen in de gebouwtypen, de 
dorpskern onderging een grondige metamorfose, het buitengebied werd ingrijpend gewijzigd, er 
waren regionale tendensen in de bevolkingsontwikkeling en verschuivingen in internationale 
netwerken.  
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Figuur 8.1 – Uitsplitsing van alle processen die tussen ±1700 en 1900 kenmerkend waren voor de transitie en transformatie van het landschap, de dorpskern en de 
samenleving van Molkwerum. De rode lijn markeert het einde van de seculaire crisis.   
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De samenhang tussen de processen 
Behalve een opsomming van de processen die zich tussen 1700 en 1900 voltrokken, gaat het er ook 
om hoe deze op elkaar inwerkten. Het is met name van belang om de causaliteit te bepalen: hoe 
veroorzaakte het een het ander? Hoewel dat zeker niet altijd het geval hoeft te zijn, lijkt het er op dat 
de afzonderlijke processen elkaar in Molkwerum in grote mate versterkten. Om dit inzichtelijk te 
maken, zal in eerste instantie een reconstructie van de volgorde en fasering van de processen 
gegeven worden. De chronologie voor het vrijwel verdwijnen van het dorp Molkwerum begint 
daarbij met de afname van de rentabiliteit van de internationale scheepvaart voor Molkwerumse 
schippers die gedurende de achttiende eeuw een definitieve vorm kreeg. 
  Deze neergang had tot gevolg dat de beheerpraktijk van de gemene gronden onder druk 
kwam te staan en wel om verschillende redenen en op diverse manieren. Ten eerste werden meer 
inwoners door het geleidelijk verdwijnen van de lucratieve internationale scheepvaart voor hun 
levensonderhoud afhankelijk van het land en het vee dat ze wel of niet bezaten. Deze druk op het 
land werd dus niet veroorzaakt door demografische factoren, maar door economische: het relatieve 
belang van de landbouw werd groter. Dit stimuleerde particulier bezit ten koste van de 
dorpsgemeenschap, omdat er steeds minder een gemeenschappelijk doel werd gediend. Het is niet 
helemaal duidelijk wanneer deze privatisering in gang is gezet. Wel is duidelijk dat als gevolg van 
deze ontwikkeling, het gemeenschappelijk beheer werd opgeheven en dat aan deze vorm van 
collectieve actie ergens rond het midden van de achttiende eeuw een definitief einde kwam. 
   Een tweede reden voor deze opheffing was dat het collectieve beheer een aantal 
belemmeringen voor de commerciële zuivelproductie met zich mee bracht. Een eerste aspect was 
het feit dat er in de oude organisatie geen sprake kon zijn van een continue bedrijfsvoering door 
commerciële veeboeren. Dit werd met name veroorzaakt door de periodieke verwisseling van de 
landerijen zowel in geografisch opzicht, als tussen verschillende eigenaren. Dit, en het publieke 
beheer met de daarbij behorende regelgeving, stonden individuele investeringen in de weg.423 Dat 
veronderstelt namelijk zowel onafgebroken, als duidelijk eigendom. De term duidelijkheid betreft 
hier zowel een specifieke locatie als wat betreft een heldere eigenaar. 
 Een andere belemmering voor commerciële zuivelproductie betrof de grote mate van 
versnippering van het landbezit. Hierdoor was het bezit voor veel eigenaren te klein om een 
volwaardig boerenbedrijf te voeren. Zoals bleek, was het grondbezit immers in bijna alle gevallen 
zelfs te weinig om een enkel stuk vee van te onderhouden, laat staan dat er zonder het aanvullende 
inkomen uit de scheepvaart van kon worden geleefd. Bovendien maakte de enorme hoeveelheid 
landbezitters het onmogelijk om de gehele bevolking van Molkwerum op die manier van een 
inkomen te voorzien. Schaalvergroting van het landbezit was dus noodzakelijk voor de omschakeling 
naar een landbouweconomie. Een ontwikkeling die in de eerste helft van de achttiende eeuw werd 
ingezet en zeker tot 1805 voortduurde. Dat laatste gold althans wat betreft de boerderijen die in de 
dorpskern lagen en hun land voornamelijk in de voormalige gemene gronden hadden liggen. De 
boerderijen in de Stavoorder Noordermeer lieten in dezelfde periode juist een grote continuïteit 
zien. Die droogmakerij was namelijk al ingericht volgens de normen van de nieuwe tijd. 
  Het is aannemelijk dat de schaalvergroting van agrarische bedrijven die in de oude dorpskern 
plaats vond, een grote bijdrage leverde aan de voortgaande afbraak van de gebouwen aldaar. Dit 
was echter een ontwikkeling die niet per definitie met neergang te maken had. Hoewel deze 
ontwikkeling negatief zal zijn geweest voor de boeren die moesten stoppen en hun arbeiders, was zij 
beter voor die bedrijven die bleven bestaan en in omvang konden toenemen. Bovendien vond zij 
plaats in een periode van stijgende agrarische prijzen. De voordelen werden echter pas op de lange 
termijn merkbaar: in 1800 werd Molkwerum nog als armoedig gezien en rond 1857 werden de 
inwoners voor het eerst weer als welvarend gekenmerkt. 
  Gedurende de hoogtijdagen van de zeevaart had het collectieve beheer redelijk 
gefunctioneerd. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat deze beheervorm vanuit zichzelf heeft geleid 

423 Ook in andere Europese landschapsstudies wordt het belang van privélandbezit benadrukt als voorwaarde voor een toename van de 
intensiviteit van de landbouw. Widgren, 2013, 7 (digitale versie). 
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tot overexploitatie of daar op afstevende. Dit is bovendien een onwaarschijnlijke causaliteit gezien 
het ondergeschikte belang van de landbouw in de Molkwerumse economie. Alles lijkt er op te wijzen 
dat deze praktijk pas begon te haperen toen de zeehandel definitief terugviel: zolang de scheepvaart 
rendabel was, was de manier waarop het land beheerd werd duurzaam genoeg om het grote aantal 
inwoners van een levensonderhoud te voorzien. Deze situatie gold van ongeveer van ±1640 tot 
±1685.  
  Doordat de scheepvaart na 1685 geleidelijk verdween en het onmogelijk was dat iedereen 
een bestaan kreeg in de veeteelt, verlieten veel inwoners Molkwerum. Dit had een aantal belangrijke 
consequenties. Ten eerste resulteerde het in een afname van het aantal landbezitters. Samen met 
een gelijkblijvend landoppervlak leidde dit tot een concentratie van het landbezit in handen van 
minder eigenaren. 
   Er is tussen 1700 en 1832 dus een zekere fasering in de transformatie van het buitengebied 
te ontrafelen die als volgt kan worden gekenmerkt: privatisering en afscheiding (enclosure)  
schaalvergroting  verbeterde ontwatering. In werkelijkheid zullen deze ontwikkelingen in elkaar 
zijn overgelopen en elkaar niet naadloos hebben opgevolgd. Doordat de oorspronkelijke situatie per 
deelgebied in een aantal opzichten verschilde, sorteerde deze processen bovendien per locatie een 
ander effect. Dit blijkt onder andere uit het verschillend verloop van het aantal eigenaren per 
deelgebied en het feit dat rond 1832 als eerste de weilanden actief werden ontwaterd en pas later 
de voormalige hooilanden. Ook het feit dat in 1768 niet het hele gebied in de bronnen als 
afgescheiden werd genoemd, suggereert dat hierin een temporeel verschil zat: andere percelen 
waren al eerder geprivatiseerd.  
  De causaliteit van de voornaamste processen is weergegeven in figuur 8.2. Daarbij hebben de 
processen die in het midden met rode kaders weergegeven zijn -bevolkingsdaling, het onder druk 
komen te staan van het collectieve beheer van de landerijen en de omschakeling van de economie- 
elkaar trouwens wederzijds beïnvloed. Hoewel daarbij niet alleen sprake is van directe relaties. Het 
blijkt bijvoorbeeld dat de afname van het aantal boerderijen niet leidde tot een opmerkelijke stijging 
van de migratie. 
  Overigens lijkt het er op dat de afzonderlijke processen hun eigen tempo hadden: de daling 
van het voorzieningenniveau ging opmerkelijk snel, terwijl de schaalvergroting in de veeteelt een 
zeer geleidelijk proces was. Andere processen leken meer het karakter te hebben van 
gebeurtenissen. Hieronder vallen de inpolderingsactiviteiten in de negentiende eeuw die in een 
betrekkelijk kort tijdsbestek van een paar jaar vorm kregen. 
  Een zeer interessante constatering is tenslotte dat in de periode 1700-1730 zowel het aantal 
landeigenaren, als het aantal huizen het snelst achteruitgingen. Veelzeggend is het feit dat dit samen 
valt met de periode waarin het enclosure-proces een serieuze omvang had. Blijkbaar versnelde dit 
proces de behoefte of de noodzaak van inwoners om weg te gaan. Wat tevens opvalt, is het feit dat 
rond diezelfde periode het aantal schippers door de Sontvaart een kleine opleving kende. Het is 
echter niet duidelijk of dit te maken had met lokale of internationale ontwikkelingen. In het eerste 
geval kan het veroorzaakt zijn door de privatisering van het land waardoor bepaalde schippers hun 
aandelen verloren en opnieuw probeerden om geld te verdienen in de scheepvaart. In het andere 
geval kan het te maken hebben met de ontwikkelingen in de internationale scheepvaart. Dit laatste 
kon echter niet worden vastgesteld.  
  Een andere belangrijke consequentie was dat een groot deel van de oorspronkelijke 
gebouwen in de dorpskern werden gesloopt. Dit lijkt enerzijds een direct gevolg te zijn geweest van 
het grote aantal mensen dat Molkwerum verliet. Dat daarbij bepaalde personen meerdere huizen of 
kamers hadden, kan hebben bijgedragen aan de omvang van de sloop. Aan de andere kant lijkt ook 
de schaalvergroting in de veeteelt hierop indirect van invloed te zijn geweest. In het bijzonder 
doordat de lytshusen door koehuizen werden vervangen. Eerstgenoemde konden namelijk geen 
veestapel met een grote omvang huisvesten. Pas nadat deze schaalvergroting was ingezet en het 
dorp voor een groot deel was kaalgeslagen werden er vanaf 1850 nieuwe boerderijen in de 
droogmakerijen gesticht. De geconcentreerde nederzetting was duidelijk alleen een ideale vorm voor 
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de scheepvaart en niet voor een commerciële zuivelproductie. Hoewel er altijd een aantal 
boerderijen gevestigd waren. 

 
Figuur 8.2 – Stroomschema met de effecten van het opdrogen van de internationale scheepvaart voor de 
samenleving en het landschap van Molkwerum.  
 
Oorzaken voor kwetsbaarheid 
Zelfs wanneer de beginsituatie, de eindsituatie, de fasering en de causaliteit bekend zijn, is er nog 
geen sprake van een volledige verklaring waarom de Molkwerumse samenleving überhaupt zo 
kwetsbaar was voor de neergang in de scheepvaart. Om dat te kunnen verklaren is het noodzakelijk 
om te kijken naar de karakteristieken van de Molkwerumse samenleving aan de vooravond van het 
teruglopen van de scheepvaart. Bepaalde kenmerken droegen in sterke mate bij aan de  
kwetsbaarheid en kunnen als oorzaken van de bijna-verdwijning van Molkwerum gezien worden. 
  Een eerste kenmerk van de Molkwerumse samenleving in de oorspronkelijke situatie was de 
zeer sterke versnippering van het landbezit. Zij was van grote invloed op de onmogelijkheid van een 
groot deel van de bevolking om zich aan de nieuwe economische realiteit aan te passen. Simpelweg 
omdat ze hiertoe de middelen niet hadden. Dit leidt bovendien tot een belangrijk analytisch inzicht. 
Het betekent namelijk dat in de periode waarin de scheepvaart tot grote economische bloei kwam, 
ook de kwetsbaarheid van de samenleving toenam. In die periode, tot ongeveer 1650, steeg namelijk 
het aantal landeigenaren explosief en nam daarmee de versnippering ernstig toe, omdat het totale 
landoppervlakte gelijk bleef. Toen de scheepvaart vervolgens instortte wreekte deze kwetsbaarheid 
zich.  
  Een andere factor die bijdroeg aan de kwetsbaarheid van deze gemeenschap, was de grote 
drassigheid van het buitengebied. De landen rondom Molkwerum zijn door de combinatie van 
drassigheid en vergaande versnippering voorafgaand aan de transitie in feite als ‘marginale’ landen 
te beschouwen. Zij zouden pas tegen het eind van de transitie goed ontwaterd worden. Dit vormde 
een beperking voor het gebruik. Deze casus sluit wat dit aspect betreft nauw aan bij de bevindingen 
uit ander onderzoek, waaruit bleek dat de marginale landen in tijden van crisis extra kwetsbaar 
waren en in dat geval dus gemakkelijker en eerder werden verlaten.424 

424 Hoskins, 2013, 110. 
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  Een derde karakteristiek die de samenleving kwetsbaar maakte, was de grote afhankelijkheid 
van de scheepvaart voor de instandhouding van het dubbele evenwicht in de periode van ±1650 tot 
±1685. Het gaat misschien wat ver om op dorpsniveau de relatie tussen scheepvaart en de 
kleinschalige veeteelt als een symbiose te kenschetsen. Toch biedt dit concept een goed idee van wat 
er aan de hand was: een vergaande verwikkeling en wederzijdse afhankelijkheid tussen beide. Deze 
afhankelijkheid blijkt wel uit het feit dat de neergang in de een, zo’n enorm effect had op de ander. 
Als de twee economische sectoren minder nauw met elkaar verbonden waren geweest, had een 
verandering in de scheepvaart minder effect gehad op de veeteelt. Het feit dat daarbij een 
verandering in het sociaal-economische evenwicht bovendien leidde tot een drastische verandering 
in het sociaal-ecologische evenwicht, toont aan dat er op het niveau van de dorpsgemeenschap 
sprake was van een vergaande samenhang. Het dubbelevenwicht is dus als een precaire toestand te 
beschouwen welke de gemeenschap vatbaar maakte voor een verstoring van dit evenwicht. 
  Een deel van de inwoners was bovendien op nog een manier afhankelijk van de scheepvaart, 
zowel direct als indirect. Een aantal inwoners waren direct werkzaam voor de scheepvaart. Dit gold 
voor beroepen als scheepstimmerman en scheepskok. Een andere groep was afhankelijk van een 
minimale afzet in het dorp. Door de drastische daling van het inwonertal verloren zij in korte tijd hun 
klandizie. Hoewel er op dorpsniveau wellicht geen sprake was van een economie die exclusief gericht 
was op scheepvaart, is het niet overdreven om te stellen dat een deel van de inwoners indirect erg 
van deze sector afhankelijk was. Deze eenzijdigheid was dus ook een reden voor kwetsbaarheid. 
  Nog een sleutel tot inzicht in de flexibiliteit van de gemeenschap is het feit dat een aantal 
inwoners hadden geïnvesteerd in financiële instrumenten. Dit betekende een hoge mate van 
veerkracht op huishoudniveau, maar kan in theorie ten koste zijn gegaan van de veerkracht van de 
samenleving. Dit soort eigenaren bezat namelijk de flexibiliteit om te emigreren: men was niet aan 
een specifieke locatie gebonden. Wanneer deze migratievorm een bepaalde omvang  verkreeg, zou 
dit de veerkracht van Molkwerumse samenleving kunnen hebben ondermijnt. Het gevolg zou 
namelijk zijn geweest dat de armen achterbleven en er niet langer in de economie van het dorp 
geïnvesteerd werd. Vanwege het beperkt aantal boedels dat onderzocht is, is het niet helemaal 
duidelijk hoe groot deze groep aan het begin van de transitie was. De gegevens in het 
Quotisatiekohier uit 1749 lijken te suggereren dat het een redelijk segment van de bevolking betrof. 
Het is dus onzeker welke invloed de rol van deze groep precies gespeeld heeft. Wel lijkt het 
onwaarschijnlijk dat het wegtrekken van dit bevolkingssegment een positief effect had op de 
ontwikkelingen en welvaart in Molkwerum. 
 
Naar een sluitende verklaring 
Een andere factor die van invloed was op de ontwikkelingen in Molkwerum is de agrarische crisis 
tussen 1663 en 1750. Deze crisis had onder andere lage prijzen voor landbouwproducten tot gevolg. 
De indruk zou kunnen ontstaan dat de lage prijzen de oorzaak waren van de ontwikkelingen in 
Molkwerum. Dit was echter niet het geval. Hier zijn een aantal redenen voor. Ten eerste omdat er in 
die periode vrijwel geen volwaardige boeren waren. Zo was rond 1749 het merendeel van de 
inwoners nog werkzaam in de scheepvaart. Pas nadat rond 1750 de agrarische prijzen weer gingen 
stijgen, konden de ‘boeren’ rondom Molkwerum hier van profiteren. Dit maakt het zeer 
onwaarschijnlijk dat de schommelingen in de agrarische prijzen van invloed waren op de 
ontwikkelingen in dit gebied. Een tweede reden waarom deze crisis niet als oorzaak voor de 
neergang van het dorp gezien mag worden, is het feit dat dit verschijnsel in de periode daarna 
doorging, terwijl toen de agrarische prijzen juist weer aantrokken. 
  De crisis was dus niet de oorzaak, maar had wel degelijk invloed op de lokale ontwikkelingen. 
Ten eerste zou het voortduren van de crisis van invloed geweest kunnen zijn op het feit dat er lange 
tijd geen noodzaak bestond om het gemeenschappelijk landbeheer op te heffen. Landbouw kon tot 
1750 namelijk niet als realistische uitwijkmogelijkheid beschouwd worden. Tevens moet het 
verslechteren of het gelijk blijven van de afwatering van de hooilanden door opheffing van de 
Ungurzijl in dit kader gezien worden. Dit gebeurde in een periode dat de scheepvaart nog dominant 
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was en de veeteelt marginaal. De verslechtering van de waterstaat was binnen die context een 
minder relevante ontwikkeling: de hooilanden waren nog niet interessant als grasland.  
  Wellicht dat het voortduren van de crisis de ruralisatie dus zelfs heeft geremd. Het is ook pas 
na het einde van deze crisis dat in 1768 de privatisering van de gemene gronden werd voltooid. 
Behalve aan sociale en geografische verbeteringen, moest ook aan economische voorwaarden 
worden voldaan: de prijzen voor zuivelproducten dienden een minimaal niveau te hebben, wilde een 
commerciële zuivelproductie echt zin hebben. Andersom geldt dat het einde van de crisis het 
relatieve belang van de scheepvaart verder ondermijnde. Pas toen de veeteelt werd losgekoppeld 
van de zeehandel en een zelfstandige sector werd, ging de agrarische bedrijfsvoering zich aanpassen 
aan de prijsontwikkelingen.  
  Concluderend blijkt dat het waarom en het hoe in deze casestudy nauw met elkaar 
verbonden waren. De verklaring op welke manier deze transitie de effecten sorteerden zoals die in 
en rondom Molkwerum plaatsvonden, hing nauw samen met de vraag waarom deze gemeenschap 
eigenlijk zo kwetsbaar was voor sociaal-economische neergang. De aanleiding voor de transitie kwam 
in dit geval van buitenaf: het definitief ineenstorten van de internationale scheepvaart. Van grote 
invloed was daarbij het feit dat de Molkwerumse schippers locked-in waren. Zij waren wellicht als 
nieuwkomers op nieuwe handelsroutes niet in staat een rendabele vorm van internationale 
scheepvaart te onderhouden. De neergang van deze scheepvaart verstoorde het sociaal-
economische evenwicht zodanig dat het ook een effect had op het sociaal-ecologische evenwicht (zie 
nogmaals bijlage 4). Doordat de ontwikkelingen uiteindelijk werden geconsolideerd door een nieuwe 
agrarische-commerciële realiteit en nieuwe bezitsverhoudingen, kreeg de neergang een 
onomkeerbare vorm.425 De aanleiding, oorzaken en gevolgen zijn samengevat in figuur 8.3.  
 

 Figuur 8.3 – Verklaringsschema voor het vrijwel verdwijnen van Molkwerum tussen 1700 en 1832. 
 
8.5 Toetsing van Molkwerum aan de verschillende theorieën  
 
De Wüstung-theorie van Wilhelm Abel  
Abel legt het primaat voor het verdwijnen van nederzettingen bij een externe factor: de pest. Hoewel 
de aard van de aanleiding voor neergang in Molkwerum totaal anders was, betrof het ook daar een 
externe factor. Bovendien heeft Abels studie zeggingskracht waar het gaat om de wisselwerking 
tussen maatschappelijke en geografische processen. De maatschappelijke ontwikkelingen werken 
volgens hem via economische mechanismen door op de geografie. Ook dit lijkt voor Molkwerum op 
te gaan. Tenslotte heeft de theorie van Abel een deterministisch karakter. Het doet dan ook geen 
verdere uitspraken over ineenstorting en veerkracht. Daarmee heeft zij weinig zeggenschap wat 
betreft de invloed van de karakteristieken van de Molkwerumse samenleving op de uitkomst van de 
neergang.  
  

425 In het Scandinavische onderzoek vormde dit een hypothese die de basis vormde voor de selectie van casestudies. Gissel ed., 1981, 62.  
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De ineenstortingstheorie van Tainter  
Met gevoel voor overdrijving kan gesteld worden dat de complexiteit van het dorp Molkwerum in 
korte tijd aanzienlijk is gereduceerd. Deze reductie trad zowel op wat betreft de omvang van de 
bevolking, de omvang en diversiteit van de voorzieningen, als voor de afschaffing van het instituut 
van gemeenschappelijk landbeheer. Bovendien onderging Molkwerum tussen 1700 en 1830 een 
ingrijpende transformatie door een grootschalige afbraak van huizen waardoor het dorp voorgoed 
van gedaante veranderde. De ontwikkelingen die de casestudy doormaakte zouden daarmee kunnen 
voldoen aan de definitie zoals Tainter die voor ‘collapse’ formuleerde, zij het allemaal op een zeer 
lokaal niveau. 
 Desondanks blijkt dat voor Molkwerum niet zomaar gesproken kan worden van een 
neerwaartse spiraal. Gelijktijdig met deze neergang waren er ook inwoners in staat om van de 
nieuwe situatie te profiteren. Als men de onderzochte periode bovendien lang genoeg verlengt, 
bijvoorbeeld tot 1900, zie je dat het de dorpsbewoners uiteindelijk lukte om te schakelen naar de 
zuivelproductie en aan te haken op de gunstige prijzen voor agrarische producten. Dit was ook de 
reden dat de bevolking zich na 1830 stabiliseerde en de landschappelijke ontwikkelingen die in de 
periode tot 1830 waren ingezet, daarna werden voortgezet. Dit is bovendien de voornaamste reden 
dat het dorp Molkwerum tot op heden is blijven bestaan. In dit opzicht is het model van Tainter dus 
niet behulpzaam, aangezien daarbinnen geen aandacht besteed wordt aan de veerkrachtige 
elementen van de maatschappij. 
 Tainter benadrukt verder dat alleen het aanwijzen van een externe gebeurtenis niet 
afdoende was als verklaring voor ineenstorting. Hij wijst daarentegen op het belang van de interne 
kenmerken van een samenleving die een neergang onderging. Als we naar de casestudy kijken blijkt 
zijn kritiek op eerdere ‘verklaringen’ voor ineenstorting verrassend relevant te zijn. Door alleen te 
zeggen dat Molkwerum verdween vanwege het opdrogen van de scheepvaart is wel  juist, maar ook 
onvolledig. Zoals we zagen kan de vraag waarom Molkwerum hier zo kwetsbaar voor was alleen 
beantwoord worden door aandacht te besteden aan de kenmerken van die samenleving.  
  Tainter legt tenslotte de nadruk op de sociale processen in de samenleving als verklaring voor 
ineenstorting. Met name dat een ineenstorting gezien zou worden als wenselijk alternatief voor het 
in stand houden van de complexiteit. Veel van de ontwikkelingen die in de casestudy gaande waren, 
waren echter het resultaat van individuele keuzes en niet van collectieve actie. Dit gold bijvoorbeeld 
voor zaken als migratie en de sloop van gebouwen. Hierop lijkt paradoxaal genoeg één uitzondering 
te bestaan. Alles wijst er namelijk op dat in Molkwerum de inwoners van mening waren dat het 
volhouden van het collectieve landbeheer ongewenst was. De vraag is echter of de opheffing van dit 
instituut voortkwam uit een behoefte van een simpelere maatschappij of een bittere noodzaak voor 
de omschakeling naar een nieuwe economische realiteit. Het tweede lijkt realistischer. 
 
De veerkracht-theorie van Curtis  
Molkwerum is op basis van de samenlevingstypen van Curtis het best te beschouwen als een 
hoogdynamische samenleving met egalitaire kenmerken. Het dynamische karakter blijkt wel uit de 
relatief korte periode waarbinnen en de schaal waarop, de transitie zich voltrok. Het egalitaire 
karakter blijkt uit het feit dat veel inwoners land bezaten van vergelijkbare omvang. Volgens het 
raamwerk van Curtis zou deze gemeenschap erg veerkrachtig moeten zijn. 
  Hoewel de Molkwerumse samenleving wat betreft het landbezit als egalitair bestempeld kan 
worden, was het bezit ook zeer versnipperd. Hierdoor bezaten veel personen slechts een heel klein 
stukje land. Deze versnippering maakte hen erg kwetsbaar voor een crisis. Ook de grote mate van 
vrijheid die de inwoners hadden had gedeeltelijk een negatieve invloed op veerkracht van de 
samenleving. Met name de vrijheid om het dorp te verlaten vormt een belangrijke factor voor de 
leegloop van Molkwerum. Aan de andere kant kwam deze vrijheid ook ten goede van de veerkracht: 
de achtergebleven inwoners werden niet beperkt in hun poging om te schakelen naar de nieuwe 
economische realiteit. De mate van gelijkheid en vrijheid in de Molkwerumse samenleving bieden 
dus zowel een verklaring voor de initiële ineenstorting als voor de uiteindelijke veerkracht. Wat dat 
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betreft heeft het kader van Curtis een grote verklarende kracht voor de ontwikkelingen in 
Molkwerum. 
  Dit geldt ook voor de andere twee dimensies van het raamwerk: de wijze waarop de markten 
en de exploitatie van land waren georganiseerd. Aan de vooravond van de transitie was Molkwerum 
richting het binnenland sterk geïsoleerd en nauwelijks met een markt verbonden. Er was dus meer 
een probleem met de toegang, dan dat er sprake was van een monopolie van bepaalde 
belangengroepen. Aan het eind van de onderzochte periode produceerden de inwoners van 
Molkwerum wel voor de markt. Dit  werd mogelijk gemaakt doordat het aanbod van markten niet 
statisch was. Zo ontstond er pas gedurende de achttiende eeuw een boterwaag in Koudum die een 
regionale rol ging vervullen. Hierop konden de boeren in Molkwerum inspelen. De markt die 
ontstond zal dus ook vrij toegankelijk zijn geweest. 
  Ook wat betreft de exploitatie van de grond in het buitengebied bestond de nodige 
dynamiek: de gemeenschappelijke gronden werden afgeschaft. Doordat dit systeem niet vastgeroest 
was, kon het betrekkelijk makkelijk worden aangepast aan de behoeften van de nieuwe economie. In 
dit geval werd er omgeschakeld naar particulier grondbezit. Bovendien was het daardoor voor de 
landeigenaren mogelijk om het land dat zij gebruikten naar eigen inzicht economisch aan te wenden. 
Deze vrijheid gold ook voor het surplus dat daar uit voortvloeide.426 
 Aan de andere kant vormt de geïsoleerde benadering van Curtis een beperking om tot een 
volwaardige verklaring voor de ontwikkelingen in Molkwerum te komen. Hij vult het concept 
‘veerkracht’ namelijk primair in door te kijken naar de ontwikkelingen die zich binnen een 
samenleving afspeelden. Deze geïsoleerde benadering heeft tot gevolg dat deze theorie op twee 
punten tekortschiet als verklaring voor de transitie in de casestudy. Ten eerste wordt in zijn model 
weinig aandacht besteed aan externe aanleidingen voor neergang, zoals in Molkwerum duidelijk het 
geval was. Ten tweede moet ook de oorzaak voor de toename van de kwetsbaarheid in dit dorp niet 
uitsluitend vanuit een autonome en geïsoleerde tendens verklaard worden. Zo lijkt de toegenomen 
versnippering in het landbezit namelijk veroorzaakt door het opbloeien van de internationale 
scheepvaart gedurende de zestiende eeuw. Wat de rol van externe factoren in de verklaring voor 
kwetsbaarheid en veerkracht betreft, lijkt de veerkracht-theorie van  Curtis voor de casestudy dus 
niet afdoende. 
 Een dimensie die in het onderzoek van Curtis bovendien vrijwel onbesproken blijft is de 
geografische. Dit blijkt voor het begrip van dorpsverdwijningen echter wel degelijk relevant. Zowel 
wat betreft de uitgangssituatie voorafgaand aan een crisis als voor het verloop en de uiteindelijke 
uitkomst van een crisis. In de casestudy kwam duidelijk naar voren dat de landschappelijke en 
(fysisch-)geografische context van de Molkwerumse samenleving tevens gezien moeten worden als 
de kaders waarbinnen deze gemeenschap de mogelijkheid had om de crisis op te vangen. De vraag 
naar de mate van veerkracht is dus onlosmakelijk verbonden met de geografische dimensie. De 
theorie van Curtis doet over de geografische gevolgen van neergang echter weinig specifieke 
uitspraken. De vraag hoe de geografische en de maatschappelijke dimensies op elkaar inwerkten is 
dan ook niet op basis van Curtis’ theorie te beantwoorden.  
  Tenslotte heeft het onderzoek van Curtis betrekking op de zeer lange termijn: waarom 
hebben nederzettingen zich op de lange termijn wel of niet staande gehouden? Door dit 
vogelvluchtperspectief wordt betrekkelijk weinig inzicht geleverd in de ontwikkelingen die zich 
binnen een smal tijdskader voltrekken: op het moment dat zich een probleem voordoet. Als gevolg 
daarvan blijft ook onduidelijk hoe de verschillende aspecten van zijn conceptuele raamwerk op de 
korte termijn precies op elkaar inwerkten. De consequentie is dat deze benadering minder inzichten 
biedt in de wisselwerking van de vele processen zoals die in Molkwerum gereconstrueerd zijn. Deze 
beperkingen vormen voor het onderzoek van Curtis overigens geen probleem. Ze dragen niet bij aan 
het beantwoorden van zijn probleemstelling. 
 
De politiek-ecologische theorie van Widgren  

426 Curtis, 2012, 52. 
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De verbondenheid van de geschiedenis van Molkwerum met de internationale scheepvaart maakt 
duidelijk wat Widgren bedoeld met de stelling dat: ‘…veel van de traditionele landschappen van 
Europa, grote veranderingen reflecteren die veroorzaakt zijn door de integratie van verschillende 
regio’s in de globale economie’.427 Het gaat binnen de stroming van de ‘political ecology’ dan ook om 
de externe factoren als verklaring voor veranderingen in gebieden en van landschappen. Zowel wat 
betreft hun opkomst, het voortbestaan als hun ondergang.  
  Dit betekent dat deze benadering een universeler karakter heeft dan het onderscheid tussen 
ineenstorting en veerkracht. De consequentie is dat deze theorie geen uitspraken doet over de vraag 
of de ontwikkelingen in Molkwerum op een van die manieren getypeerd moet worden. Wat een 
andere theorie wellicht als ineenstorting ziet, is in deze theorie slechts het gevolg van de verandering 
van de positie die Molkwerum in het globale netwerk had. Het is een neutrale constatering waarbij 
de oorspronkelijke situatie vervangen werd door een andere. De veranderende positie blijkt voor de 
transitie in de casestudy desondanks van groot belang voor een verklaring. 
  Deze theorie en de casestudy lijken dus feilloos op elkaar aan te sluiten. Dat geldt ten eerste 
voor het oorspronkelijke ontstaan van de gemeenschappelijke gronden. In die periode zal 
Molkwerum namelijk nog niet verbonden zijn geweest met de internationale scheepvaart en 
ontstond binnen deze relatief geïsoleerde positie een collectieve vorm van landbeheer. Vervolgens 
hebben de ontwikkelingen in de scheepvaart directe invloed gehad op de verdere versnippering van 
het landbezit. Deze versnippering en het collectieve beheer werden vervolgens in stand gehouden 
toen de scheepvaart bloeide, maar kwamen evengoed spoedig ten einde toen deze tak van de 
economie instortte. Deze laatste etappe sluit bovendien goed aan bij wat een andere aanhanger van 
deze benadering bedoelde met het de uitspraak dat: ‘…once well-adoptive-regional system can 
become dysfunctional.’428 Deze verbondenheid zal zeker van invloed geweest zijn op de impact en 
snelheid van de veranderingen. Dat het landschap rondom Molkwerum ten tijden van de bloeiende 
scheepvaart gebruikt werd voor de zelfvoorziening doet aan het belang van deze externe relaties 
volgens deze theorie bovendien niets af.429 Ook een zelfvoorzienende vorm van een landbouw moet 
gezien worden in relatie tot de ontwikkelingen van grotere economische netwerken.430 
  De nadruk op globale netwerken en verhoudingen binnen deze theorieën heeft op nog een 
manier betekenis voor de casestudy. Los van de relatie tussen concrete landschappen en netwerken 
wordt door sommige ook de nadruk gelegd op de flexibiliteit die deze netwerken met zich 
meebrengen. De meest dynamische uiting van een netwerk is daarbij kapitaal. Zij is per definitie niet 
geografisch want niet aan een concrete locatie gebonden. Pas wanneer het lokaal wordt aangewend 
voor investeringen in bijvoorbeeld huizen, landerijen of infrastructuur wordt zij locatie gebonden.431 
Dit lijkt erg op wat er in Molkwerum aan de hand was met de bezitters van financiële instrumenten: 
hun kapitaal gaf hen de flexibiliteit om elders naar toe te gaan. 
  De geschiedenis van Molkwerum blijkt echter op een paar punten ook af te wijken van de 
realiteit zoals die volgens de aanhangers van de ‘political ecology’ wordt voorgesteld. Zo benadrukt 
Widgren ten eerste dat er aandacht moet worden besteed aan de stratificatie van de samenleving en 
daarmee aan de belangentegenstellingen tussen sociale klassen. Hij beschouwd het bovendien als 
onrealistisch dat een gemeenschap een gemeenschappelijk doel nastreeft. Deze beweringen lijken in 
Molkwerum echter om twee redenen niet op te gaan. Ten eerste lijkt er in de beginsituatie juist een 
erg grote gelijkheid, zonder een duidelijke stratificatie. Slechts één inwoner bezat veel land, het 
overgrote deel van de inwoners had zeer vergelijkbare landaandelen. 
  Ten tweede lijkt de omvang van het vervallen van de landerijen en het gemeenschappelijke 
beheer te suggereren dat van oorsprong een collectief doel gediend werd. Het is helaas niet volledig 
gebleken in hoeverre deze praktijk in de periode van de scheepvaart-bloei nog daadwerkelijk in 
dienst stond van het collectief: hierover zijn de bronnen tegenstrijdig. Er zijn echter wel degelijk een 

427 Widgren, 2012, 105.  
428 Gordon, in: Nitz, 1993, 53. 
429 Widgren, 2012, 108. 
430 Idem. 
431 Hoekveld, 1993, 52.  
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aantal zaken die in de richting van een gemeenschappelijk doel wijzen. Ten eerste het feit dat het 
bestuur democratisch gekozen werd en dat daarbij geen inwoners lijken te zijn uitgesloten (dus 
ongeacht of zij wel of geen land bezaten). Ten tweede het feit dat er ook een zeevarend persoon in 
dit bestuur zat. 
   Het tweede punt waarop Widgrens stellingname voor de casestudy niet lijkt te kloppen is het 
feit dat in veel landschappen de ecologische kennis en lokale instituties een marginale rol zouden 
hebben gespeeld dan door de aanhangers van de veerkracht-theorie beweert wordt.432 Het lijkt 
echter dat het gemeenschappelijk weidebeheer in Molkwerum verbonden was met de ecologische 
relatie die de gemeenschap met het land was aangegaan. De regels omtrent het hooien en de 
periode waarin dat was toegestaan, suggereren iets van ecologisch bewustzijn. De aanhangers van 
de political ecology zouden echter betrekkelijk weinig aandacht hebben besteed aan deze instituten 
en de rol die zij hadden bij de wisselwerking tussen geografische en sociale processen. Met name 
houden ze er geen rekening mee dat deze lokale organisatievormen kunnen (blijven) functioneren 
juist vanwege hun positie binnen een globaal netwerk.  
 
De cumulative causation-theorie van Gunnar 
Uit de casestudy blijkt eens te meer dat de sociaal-economische ontwikkeling op een specifieke 
locatie niet te geïsoleerd bestudeerd moet worden. Vaak zijn de lokale gebeurtenissen namelijk 
onderdeel van een regionale tendens. In dit geval gaat dat met name op voor de ontwikkeling van de 
bevolkingsaantallen in de nederzettingen in de regio. Toen het aantal inwoners in Molkwerum net als 
in Stavoren en Hindelopen terugliep, groeide het aantal in Koudum in diezelfde periode juist fors. 
  Dit verschijnsel lijkt de theorie van de ‘cumulative causation’ op bepaalde punten te  
bevestigen. Met name wat betreft het zichzelf versterkende karakter van groei- en krimpgebieden en 
dat deze elkaar kunnen beïnvloeden: de interne ontwikkelingen in de ene locatie vormen de externe 
factoren van een andere locatie. De gecontinueerde groei van de ene locatie kan daarbij dus een 
negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van een andere locatie. De groei van Koudum kan in 
eerste instantie een versterkend effect op de krimp van Molkwerum gehad hebben. Toch lijkt het er 
ook op dat dezelfde groei van Koudum in een latere periode de groei van Molkwerum heeft 
gestimuleerd doordat daar een waag was en later een zuivelfabriek was. Het voordeel van de ene 
plek lijkt dus niet per definitie ten koste van een andere plek te gaan zoals deze theorie voorspeld. 
  Bovendien lijken de bevindingen in de casestudy niet te suggereren dat de groei en krimp in 
de regio rondom Molkwerum te letterlijk als communicerende vaten moeten worden opgevat. Het 
verschijnsel betekende namelijk niet eenduidig dat de mensen die wegtrokken uit Molkwerum zich 
vestigden in de groeikernen. Zo werd van vrijwel niemand in de vijf speciën vermeld dat hij naar 
Koudum verhuisde.  
  Wat de interne dynamiek van Molkwerum aangaat, verklaard deze theorie wel waarom de 
neergang in Molkwerum in eerste instantie zo snel verliep. De theorie benadrukt namelijk dat een 
proces in een bepaalde richting ondersteunende processen oproept. Tezamen sturen zij het systeem 
in eenzelfde richting. Daarbij is sprake van cumulatie van processen en een toenemende snelheid: 
het wordt een zichzelf versterkend proces.433 Op deze wijze zou bijvoorbeeld kunnen worden 
verklaard hoe de initiële neergang in de scheepvaart ook een daling van het aantal en de diversiteit 
van de voorzieningen tot gevolg kon hebben. 
  De betekenis van deze theorie voor de wisselwerking tussen de maatschappelijke en 
geografische processen bleek het meest beperkt. Het model handelt namelijk uitsluitend over 
sociaal-economische ontwikkelingen. De enige betekenis voor de geografische effecten betreft 
directe afgeleiden van die sociaal-economische ontwikkelingen. Zo is het waarschijnlijk dat er in een 
groeikern meer gebouwen worden gebouwd om het stijgende aantal inwoners, voorzieningen en 
industrie te kunnen huisvesten. Deze theorie doet echter geen uitspraak over geografische processen 

432 Widgren, 2012, 102. 
433 Gunnar, 1956, 13.  
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op zich. Andersom besteed zij ook geen aandacht aan de invloed van geografische processen op 
sociaal-economische ontwikkelingen.  
 
De de-urbanisatie-theorie van Brusse en Mijnhardt 
Op het eerste gezicht lijkt de studie naar de-urbanisatie ongeschikt voor een analyse van de 
ontwikkelingen van Molkwerum. In elk van de vier gehanteerde formuleringen van de-urbanisatie 
gaat het namelijk om een groei van het platteland ten opzichte van de stad. Als men Molkwerum als 
dorp beschouwd, dan is er sprake van rurale krimp. De consequentie is dus dat er per definitie geen 
sprake is van de-urbanisatie. 
  Deze definitie kan echter ook andersom gebruikt worden: als Molkwerum in de achttiende 
eeuw een krimp doormaakte moet zij eerder als stad gezien worden, al gaat het misschien niet om 
een volwaardige stad. In dat geval had het proces van de-urbansiatie tot gevolg dat alle stedelijke 
kenmerken zodanig werden ondermijnd dat het een gewoon landelijk dorp werd. Vandaar dat voor 
deze extreme uitkomst de term ‘ruralisatie’ geïntroduceerd is. Dit kan in feite worden gezien als een 
radicalere vorm van de-urbanisatie of een definitieve fase daar van. De groei die volgens de definitie 
van de-urbanisatie op het platteland plaats zou moeten vinden ten opzichte van de stedelijke centra 
trad in de casestudy overduidelijk op. Met name wanneer gekeken wordt naar de scharende 
ontwikkeling van de bevolkingsomvang tussen: de steden en Koudum.  
  De verklaring voor de veranderende verhoudingen tussen platteland en steden wordt bij de 
de-urbanisatiestudie gezocht in de veranderende positie van deze centra in internationale 
economische netwerken. Zoals we bij de bespreking van de ‘political ecology’ zagen, is dat een zeer 
plausibele verklaring voor de neergang in Molkwerum: een externe verandering in het netwerk 
leidde tot een interne verandering van de maatschappij en het landschap op in deze specifieke 
locatie. Verder doet deze theorie geen expliciete uitspraken over de veerkracht of ineenstorting van 
steden als stempel voor de uitkomst van de onderzochte processen. Wat dat betreft heeft deze 
theorie dus weinig betekenis om de ontwikkeling van Molkwerum op die manier te duiden.  
  De studie naar de-urbanisatie bleek verder vooral relevant voor het begrijpen van de 
ontwikkelingen van de demografie. Met name wat betreft de rol die emigratie had en de effecten die 
de neergang van de bevolking had op de bebouwde omgeving. 
 
8.6 Conclusie 
 
Zoals hierboven bleek biedt geen enkele theorie op zichzelf een afdoende verklaring voor de 
processen die in Molkwerum en omgeving plaatsvonden. Wel heeft elke theorie betekenis doordat 
het een deelaspect belicht die voor de ontwikkelingen in de casestudy van belang zijn. Evengoed 
blijken andere onderdelen van diezelfde theorie vaak minder geschikt. De vraag hoe deze theorieën 
zich tot de casestudy verhouden is inzichtelijk gemaakt door met name te focussen op de drie 
tegenstellingen uit de probleemstelling.  
  Ten eerste ging het daarbij om de vraag welk belang er bij het verdwijnen van een 
nederzetting aan interne en externe factoren werd toegekend. Deze tegenstelling wordt in bijna alle 
studies erkend, maar de factoren op uiteenlopende wijze van belang geacht. Een tweede kwestie die 
bij de vergelijking van de diverse theorieën naar voren kwam was de vraag of de nadruk moet liggen 
op de veerkracht of juist op de ineenstorting van een gemeenschap. Ook hierin liggen de theorieën 
soms ver uit elkaar. Sommige beschouwen veranderingen in landschappen en gemeenschappen 
neutraal, terwijl andere in een tendens een duidelijk tekenen van neergang, ineenstorting of juist 
veerkracht zagen. Tenslotte was het de vraag hoe de geografische en maatschappelijke processen bij 
de verdwijning van een dorp op elkaar inwerkten. Hierin lijkt juist een opmerkelijke overeenkomst te 
bestaan: vrijwel alle theorieën benadrukken namelijk de invloed van de maatschappelijke 
ontwikkelingen op de geografie. 
  Om te voorkomen dat deze veelvoud aan verklaringsmodellen bij elke toekomstige casestudy 
moeten worden getoetst, is het de uitdaging om hieruit een nieuwe theorie te formuleren. Het 
gevaar is echter dat deze nieuwe theorie een willekeurig amalgaan van eerder theorieën wordt. 
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Daarom is de oplossing in een andere richting gezocht. Hier volgen per tegenstelling een aantal 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek naar verdwenen dorpen.  
 
Het onderscheid tussen interne en externe factoren  
Het verschillende belang dat in theorieën gehecht wordt aan interne of externe factoren lijkt niet 
helemaal een zuivere discussie te zijn. Er lijken namelijk andere dingen mee bedoeld te worden 
waardoor misverstanden kunnen ontstaan. Daarom zou het heilzaam zijn om te benadrukken dat er 
onderscheid tussen ‘aanleiding’ en ‘oorzaak’ gemaakt kan worden. Onder het eerste verstaan we de 
gebeurtenis die een ontwikkeling in gang zet, terwijl de oorzaak bepalend is voor de vraag welke 
invulling die ontwikkeling krijgt en welke effecten er uiteindelijk optreden.434  
  Deze twee concepten zijn van belang als we het verdwijnen van dorpen proberen te 
begrijpen. Zo bleek in de casestudy dat de aanleiding  voor het verdwijnen van Molkwerum duidelijk 
extern gezocht moet worden, namelijk de definitieve neergang in de internationale scheepvaart. Dat 
is echter nog iets anders dan de oorzaak voor de kwetsbaarheid van deze maatschappij. Die moet 
gezocht worden in de karakteristieken van die maatschappij en dus intern. Dit neemt overigens niet 
weg dat een aanleiding ook vanuit de maatschappij zelf kan komen. Bijvoorbeeld doordat er een 
revolutie uitbreekt of omdat de bevolking haar grondstoffen uitput. In feite wees Tainter al op dit 
onderscheid. Hij bepleitte echter wel redelijk exclusief aandacht te besteden aan de eigenschappen 
van de maatschappij, waardoor hij de (externe) aanleidingen gedeeltelijk weer uit het oog verloor. 
   In veel gevallen zal de aanleiding voor de veranderingen van landschappen, inclusief het 
verdwijnen van nederzettingen, extern hebben gelegen. Het is dan ook relevant om bij de analyse 
een casestudy niet te geïsoleerd te bestuderen. Dit kan wel wat betreft de regionale afbakening van 
een landschap. Het liefst zou dat moeten gebeuren op basis van een historische regio om te 
voorkomen dat hierin een anachronisme ontstaat. Geheel anders is dat wat betreft de netwerken: 
daar zou als leidraad kunnen gelden dat een gebied in zijn verste bereik moet worden bestudeerd. 
Een benadering die vooral in de wereldgeschiedenis opgang heeft gemaakt.435 
 
Is er sprake van ineenstorting of veerkracht? 
Zoals bleek kan ook de discussie omtrent ineenstorting of veerkracht problemen met zich 
meebrengen. Het is daarom beter om de processen die bij het verdwijnen van een dorp een rol 
spelen te beschouwen vanuit de idee dat er een transitie gaande is, in het bijzonder als een 
nederzetting niet volledig verdwijnt. Dit is zowel een abstracter als neutraler concept dan 
ineenstorting of veerkracht. Bovendien doet het recht aan processen die gelijktijdig op kunnen 
traden maar vanuit het perspectief van ‘ineenstorting’ of ‘veerkracht’ genegeerd of tegengesteld 
gewaardeerd worden. De samenleving van Molkwerum stortte namelijk zowel in als dat zij zich 
veerkrachtig toonde. Pas wanneer erkend wordt dat beide ontwikkelingen onderdeel waren van 
eenzelfde transitie en gelijktijdig optraden, is het proces goed te doorgronden.  
  Verliezers waren in de casesstudy bijvoorbeeld achtereenvolgens: zij die direct of indirect van 
de scheepvaart afhankelijk waren, zij die geen of slechts heel weinig land overhielden tijdens het 
privatiseringsproces van de gemene gronden en die boeren die niet mee konden in de 
schaalvergroting. Zij die wel konden profiteren van de nieuwe economische realiteit kunnen als 
winnaar gezien worden. Maar zelfs aan het onderscheid ‘winnaars’ en ‘verliezers’ moet misschien 
niet te veel waarde gehecht worden: mensen maakte uit vrije wil andere keuzes wanneer ze met 
nieuwe situaties werden geconfronteerd. 
  Dit benadrukt wederom dat een crisis scherper gedefinieerd moet worden en dat 
verschillende groepen binnen een samenleving meer of minder kwetsbaar waren gedurende een 
transitie. Een kwestie die ook naar voren komt door het feit dat in de casestudy een aantal inwoners 
juist op huishoudniveau zeer veerkrachtig zullen zijn geweest omdat zij de beschikking hadden over 

434 Een bekend voorbeeld is de manier waarop historici het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verklaren. De aanleiding werd gevormd 
door het schot dat op 28 juni 1914 in Sarajevo op Frans Ferdinand werd gelost, maar de oorzaak van deze oorlog  moet vooral in de 
imperialistische politiek van de Europese grootmachten in de periode daarvoor worden gezocht. 
435 Tignor, Adelman, Aron et. al., 2008, xxx. 
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financiële middelen. Een veerkracht die nog niet per definitie ten goede kwam van de samenleving in 
het geheel. Hiertussen kan een tegengesteld belang en dus een spanning hebben bestaan.     
  Bovendien leiden deze inzichten onvermijdelijk tot de vraag of een samenleving als geheel 
wel het juiste concept of schaalniveau is om over ineenstorting of veerkracht te spreken. Het is goed 
mogelijk dat er binnen een ontwikkeling zowel verliezers, neutrale groepen en wellicht zelfs winnaars 
zijn. Vanzelfsprekend verdwijnt er iets op het moment dat een samenleving ten einde komt. De vraag 
is alleen of het voortbestaan van een ‘samenleving’ gelijk is aan de veerkracht van die samenleving. 
Met andere woorden: vormt het voortbestaan van een plek genoeg legitimiteit om ook in diens 
samenleving een continuïteit te zien of moeten juist de breuken daarbinnen benadrukt worden? Een 
vraag die binnen de historische geografie slechts zelden wordt geëxpliciteerd maar binnen de 
discussie over ineenstorting en veerkracht wel degelijk relevant is.  
  Gelijktijdig kan door het gebruik van dit begrip een ander probleem worden opgelost, 
namelijk de vraag of regio’s voor- of achterlopen in de (mondiale) economie. Tegenwoordig krijgen 
krimpregio’s vaak het label dat ze vast zitten in een oude economie en ‘…zich niet op tijd hebben 
kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen…’.436 In de periode tijdens en direct na de 
achteruitgang van de zeehandel in Molkwerum snijd deze uitspraak wel degelijk hout. Als men de 
onderzochte periode verlengt tot 1900, blijkt deze uitspraak echter veel te pessimistisch. Het is dan 
ook van belang dat bij het beoordelen van sociaal-economische processen de termijn waarop men 
spreekt expliciteert. De casus ‘Molkwerum’ toont dat het een lang proces was maar waar men in een 
periode van twee eeuwen wel uitkwam. De vraag die men zich moet stellen is: wat is eigenlijk de 
horizon waarop men kijkt? Ook deze vraag wordt vrijwel nooit expliciet gesteld, hoewel het 
antwoord erg van invloed zal zijn op de duiding van een proces als ineenstorting of veerkracht. 
 
De wisselwerking tussen maatschappelijke en geografische processen 
In het onderzoek naar Molkwerum is geprobeerd recht te doen aan het feit dat het verdwijnen van 
nederzettingen zowel te maken heeft met maatschappelijke als geografische processen. Hoewel dit 
in veel theorieën wordt erkend is de aandacht voor deze dimensies vaak onevenwichtig. Om dit te 
voorkomen is gewerkt met de idee van een dubbel evenwicht. Het is te beschouwen als een kapstok 
die in een bepaalde balans verkeert. Daarin komt enerzijds tot uitdrukking dat een maatschappij 
altijd in relatie staat tot haar landschap (een sociaal-ecologisch evenwicht). Anderzijds probeert het 
recht te doen aan de maatschappelijke kenmerken (een sociaal-economisch evenwicht). Wanneer 
een van de armen van positie veranderd heeft dat effect op de andere armen. In Molkwerum was 
dat een verandering in de dominante tak van de economie die ook een verandering in de veeteelt en 
daarmee uiteindelijk op het landschap in gang zette. Op die manier kan dit concept een rol krijgen 
binnen de verklaring. Wel verschilt de concrete invulling daarvan per regio en/of nederzetting 
alsmede de arm die het evenwicht doet veranderen. In bijlage 5 is dit model visueel weergegeven.    

436 Hospers en Reverda, 2012, 79. 
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Epiloog 
 
Bij aanvang van deze studie was het dorp Molkwerum bij de auteur onbekend terrein. In Friesland 
geniet het dorp enige bekendheid, hoewel nog steeds hoofdzakelijk door het dorp en haar 
geschiedenis buiten het ‘normale’ te plaatsen: het dorp is berucht. Ook zijn het aantal studies over 
dit dorp niet bepaald overvloedig. Buiten Friesland geniet het vrijwel geen bekendheid. Kenmerkend 
voor -en tot op zekere hoogte van invloed- op deze onbekendheid is dat het dorp in diverse edities 
van de Bosatlas niet voorkomt (afb. 1). Dit staat in schril contrast met de overzichtskaarten van 
Friesland uit bijvoorbeeld de zestiende eeuw waarop Molkwerum wel te zien is (afb. 2). Er lijkt in dit 
opzicht enige voorspellende waarde te hebben gezeten in wat Henry Harvard op de eerste pagina 
van zijn werk langs de dode steden van de Zuiderzee vermeldt: ‘…en hun naam voor eeuwig van de 
kaart van Nederland wordt verwijderd…’.437 Dit is het lot van de dorpen die een relatief groot 
aandeel hadden in de Nederlandse geschiedenis tijdens de Gouden Eeuw. Aan de andere kant zit de 
charme van Molkwerum deels in die onbekendheid en de mystiek waardoor zij wordt omsluierd. 
  De geschetste neergang van de zeehandelsplaatsen in de Friese Zuidwesthoek ging ook aan 
reizigers in de negentiende eeuw niet onopgemerkt voorbij. Deze reisverslagen geven een goede 
indruk hoe deze nederzettingen er in die tijd bij lagen. Zo laat Jacob van Lennep in zijn dagboek over 
zijn reis door Nederland in 1823 vooral deze achteruitgang doorschemeren. Hij noemt Stavoren: 
“…thans een ellendig toonbeeld van vervallen grootheid”.438 Hij schrijft dus met name over het verval 
en de weinige hoeveelheid mensen ter plekke. Bedrijfsgebouwen waren gesloopt en vele inwoners 
vertrokken.439 Ook huizen en de poorten van deze stad waren reeds rond zijn bezoek onder invloed 
van de achteruitgang gesloopt.440 Ook van Molkwerum werd gezegd dat het geheel vervallen en 
schaars bevolkt is.441 
  Nog na het midden van de negentiende eeuw prikkelt het dorp Molkwerum de interesse van 
de zojuist geciteerde Franse reiziger: Henry Harvard. Harvard maakte een rondreis langs de ‘dode 
steden’. Bekend met de faam van het verleden van onder andere Molkwerum worden ook zijn 
waarnemingen vooral ingekleurd door de verbazing over het verval dat zich van dit gebied had eigen 
gemaakt. Hij spreekt over de vergane pracht en de verwoesting van de steden en de overvleugelde 
macht.442 Dit ingeprente beeld van indrukwekkende zeehandelsplaatsen belemmerde de schrijvers 
klaarblijkelijk om de eigentijdse ontwikkelingen te duiden. De schrijvers lijken zich volledig onbewust 
te zijn van de opkomst van de veeteelt in het gebied en de welvaart die dit de bewoners inmiddels 
bracht.  
  Anno 2013 staan er nog slechts zeven kleine huisjes die aan dit grootse verleden herinneren. 
Op de plattegrond uit 1718 is aangegeven om welke gebouwen het precies gaat (afb. 3). Hiermee 
wordt de impact van de transitie in één oogopslag zichtbaar. Op dit moment wordt de dorpskern van 
Molkwerum onder andere gekenmerkt door de vele ‘bungalow-achtige’ huizen. Hoewel dit wellicht 
niet de mooiste architectuur betreft, past het wel bij de schaal van het huidige dorp. Het is dan ook 
de betrekkelijke armoede die het dorp lange tijd heeft gekenmerkt en de mogelijkheid die de nieuwe 
agrarische bedrijven hadden om het oude cultuurland te occuperen, waardoor veel van de oude 
dorpsstructuur bewaard is gebleven. Op de rond 1832 gedempte vaarten na, is tot op heden een 
groot deel van het open water in het dorp bewaard gebleven (foto X).  
  In het buitengebied is vrijwel niets meer dat aan het oude landschap herinnert. In de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw is het wederom, onder invloed van ruilverkavelingsprojecten, grondig 

437 Ibidem, 7. 
438 Van Lennep, 1823, 43.  
439 Idem.  
440 Idem.  
441 Ibidem, 44.  
442 Harvard, 2012, 163.  
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aan de nieuwste behoeften van de landbouw aangepast.443 Hierdoor is van bijvoorbeeld de oude 
collectieve weiden niets meer terug te vinden. 
 

 
Afbeelding 1 – Uitsnede van pagina 38 uit de 53ste editie van de Bosatlas, waarop Molkwerum inmiddels niet 
langer staat. De locatie van het dorp is weergegeven met een rode stip. Bron: Bosatlas 53ste editie, 38. 

443 Een uitspraak van amateurhistoricus Auke Bult tijdens de rondleiding in het dorp.  
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Afbeelding 2 – Uitsnede van een van de eerste kaarten waarop Molkwerum staat weergeven. Molkwerum is 
rood omkaderd. Bron: Christiaan Sgrooten, Madrileense Atlas, 1595, Kaartblad 01. 
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Afbeelding 3 – De plattegrond uit 1718 met daarop weergeven de anno 2013 overgebleven gebouwen. 
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Foto 1 – Het doodlopende voormalige voetpad richting Koudum. Foto: auteur. 
 

 
Foto 2 – De voormalige opvaart richting Stavoren. Foto: auteur.  
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Foto A1 – Het voormalige dorpshuis, thans Rijksmonument. Foto: auteur.  
 

 
Foto A2 – Het voormalig dorpshuis, zijaanzicht. Foto: auteur.  
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Foto B – Voormalig kapiteinswoning, thans Rijksmonument. Foto: auteur. 
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Foto C – Geen nadere specificatie. Foto: auteur.  
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Foto D – Nadat in de beginjaren van de negentiende eeuw het schip van de kerk was afgebroken, werd dit 
gebouw gebruikt voor diensten. Bron: Amateurhistoricus, Auke Bult. Foto: auteur. 
 

 
Foto E – Een bijgebouwtje van een groter gebouw. Wellicht dat dit een voormalig lytshus is. Foto: auteur. 
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Foto F – Het gebouw waarin voorheen de Lichte Vermaning zat, een van de drie godsdienstige organisaties die 
het dorp in zijn gloriedagen rijk was. Foto: auteur. 
 

 
Foto I – Een van de schaarse landschappelijke elementen die tot op heden zijn blijven bestaan. Het betreft hier 
de sloot tussen de ‘Wiebren Hantjes Pol’ en de ‘Ooster Eg’. Foto: auteur. 
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Foto II – De ‘Wiebren Hantjes Pol’, gezien vanuit het oosten. Hier is duidelijk zichtbaar hoe een groot deel van 
het onbebouwde dorp er vroeger uitgezien moet hebben: een wat bol-lopend maaiveld met smalle slootjes, 
met daarop een aantal bomen. Foto: auteur. 
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Foto IXI – De oude kerktoren van het dorp. Foto: auteur. 
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Foto X – Luchtfoto van het dorp. Foto: auteur. De foto hangt in het museum van Molkwerum. Hierop is goed te 
zien dat er behalve de paar gebouwen eigenlijk nog redelijk veel van de oude dorpsstructuur in tact is.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1) Gehanteerde en ontwikkelde methoden om tot een ruimtelijke reconstructie van 
de dorpskern te komen. 
 
Bij de bespreking van de stemkohieren werd reeds gesteld dat hierin werd bijgehouden welke huizen 
gesloopt waren. In een vroeg stadium van dit onderzoek is een poging ondernomen om deze 
gegevens te koppelen aan de plattegrond van 1718 of het kadaster van 1832. Het uiteindelijke doel 
hiervan was om op basis van de periodieke stemkohieren, om de tien jaar een gedetailleerde 
plattegrond te vervaardigen waarmee de ontwikkeling van de sloop in het dorp gedetailleerd gevolgd 
kon worden. Bij aanvang van het onderzoek waren er voor dit doel veel methoden ter beschikking. 
Hoewel het doel uiteindelijk niet behaald is, kan wel van een aantal methodologische innovaties 
gesproken worden. Ik heb dan ook besloten om in deze bijlage uiteen te zetten welke methoden zijn 
uit geprobeerd en ontwikkeld. Wellicht dat deze methoden in vergelijkbaar onderzoek in de 
toekomst wel hun vruchten afwerpen.  
 

1. Gegevens uit de stemkohieren zelf  
De stemkohieren zelf bevatten geen geografische gegevens. Ook de gegevens die na 1748 
over het oppervlakte van het erf en de aanwezigheid van landerijen werden vermeld, boden 
weinig verduidelijking. Enerzijds omdat de grootte van de verschillende hornleggers vaak erg 
dicht bij elkaar lagen, anderzijds omdat rond 1832 veel percelen tot een geheel waren 
gemaakt. Dit laatste maakte het onmogelijk om op een kleiner schaalniveau veranderingen 
weer te geven. Zelfs op basis van de oudste stemkohier-reeks en de begeleidende tekst, kon 
niet worden bepaald wat de oorspronkelijke schottschietende erven waren. De gegevens 
waren beperkt tot de namen van de eigenaren.  
 

2. Op basis van de plattegrond uit 1718 
Hoewel de plattegrond uit 1718 erg gedetailleerd is en grotendeels correct, bleek zij wat 
betreft de weergaven van gebouwen niet specifiek genoeg om een directe koppeling met de 
stemkohieren mogelijk te maken. Zo is in de arcering geen onderscheid gemaakt tussen 
soorten gebouwen, terwijl uit andere bronnen duidelijk werd dat uiteenlopende 
gebouwtypen bestonden: lytshuizen, schuren, gewone huizen en loodsen. Ook de omvang 
van de weergegeven vlakjes boden hierin geen duidelijkheid. Details over losse percelen en 
bezittingen van individuele personen ontbreken bovendien in het geheel.  
 

3. Standaardmethode 
De meest geëigende methode om in Friesland de locatie van de stemgerechtigde percelen te 
achterhalen, is het maken van een koppeling met de Floreennummers op basis van de 
hornleggers. Doordat de Floreennummers op hun beurt weer te koppelen zijn aan de 
kadasternummers is dit een zeer werkbare methode. Op deze manier is voor een groot deel 
van Friesland een layer aan HISGIS toegevoegd met daarin de locatie van de stemgerechtigde 
percelen. 
  Deze methode kon in Molkwerum echter niet worden toegepast. Er bleken alleen 
‘losse florenen’ te bestaan: florenen die niet aan een boerderij gekoppeld waren.444 Doordat 
boerderijen in het geheel ontbraken, had het stemrecht betrekking op percelen zonder 
floreen. Een succesvolle koppeling tussen de florenen en het kadaster had dan ook weinig 
nut voor de ruimtelijke reconstructie van de stemgerechtigde goederen. Dit bleek eerder uit 
het feit dat vrijwel alle florenen betrekking hadden op het buitengebied. 
 

444 Dit blijkt ook uit het stemkohier van 1640.  
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4. ‘Simpele methoden’: 
- Voor Molkwerum is er, behalve de plattegrond van 1718, voor 1832 geen gedetailleerd 
cartografisch bronnenmateriaal. Ook zijn er voor de voormalige grietenij Hemelumer 
Olderpaert geen pre-kadastrale kaarten zoals die wel voor andere delen van Friesland 
bestaan. Wanneer die er wel waren geweest, hadden zij wellicht gedetailleerde informatie 
kunnen bieden over de percelen in de dorpskern. 
- Door een gebrek aan boerderijen kon niet gewerkt worden met boerderijnamen of andere 
gegevens die uit de continuïteit van dit gebouwtype voort zouden kunnen komen. 
 

5. Retrospectieve methode 
Voor deze methode gold het kadaster van 1832 als uitgangspunt. Het overbruggen van de 
grondadministratie van voor en na 1800 is vaak zeer moeilijk en tijdrovend als het al mogelijk 
is. In Friesland bestaat een betrekkelijk unieke situatie doordat er juist uit dit ‘gat’ tussen 
1795 en 1832, hypotheekboeken bestaan. Hierin werden de hypotheken van inwoners uit 
Friesland bijgehouden. Door middel van een steekproef van vijftien percelen uit 1832, 
ongeveer 7% van het totale aantal stemgerechtigde percelen, is gekeken in hoeverre dit gat 
overbrugd kon worden en of daarmee een koppeling met het laatste stemkohier uit 1788 
mogelijk was. 
  Het volgen van deze vijftien percelen had na twaalf uur onderzoek tot gevolg dat er 
nog maar vier percelen over waren en dat met deze methode maar drie jaar terug in de tijd 
was gegaan op het totale gat van 44 jaar dat overbrugd moest worden. Het bleek om een 
zeer fragmentarische administratie te gaan, waarbij lang niet alle transacties waren 
bijgehouden. Deze  methode bleek dus zeer tijdrovend en het resultaat verre van 
bevredigend. Om deze redenen is toen besloten om deze zoektocht niet voort te zetten. 
  Los hiervan waren er nog fragmentarischere reeksen over nog kleinere periode. 
Daarbij valt te denken aan de huisnummers uit het begin van de negentiende eeuw. Doordat 
de hypotheekboeken echter al erg weinig resultaat hadden opgeleverd, is hier niet verder 
naar gekeken.  
 

6. Belendingsreconstructie 
Een andere methode die in het begin vruchtbaar leek was die van de 
belendingsreconstructie. Van het dorp zijn namelijk een groot aantal transportakten 
overgeleverd. Het gaat in totaal om minimaal 550 onroerendgoedtransacties over de periode 
1672-1805, waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de overdracht van huizen. In 
die gevallen werd soms een stemkohier-nummer vermeld, maar in het algemeen gebeurde 
dit niet. Wel werd steevast het eiland opgeschreven waarop het over te dragen huis zich 
bevond. De aangrenzende percelen of infrastructuur werden ook vermeld, zij het onvolledig. 
  Op basis van deze gegevens is gekeken of het mogelijk was om de gebouwen van de 
plattegrond uit 1718 van eigenaren te voorzien. Ook deze methode strandde. Ten eerste 
vanwege de onvolledigheid van de belendingen, soms werd volstaan met slechts twee 
windrichtingen. Ten tweede bleek de plattegrond van 1718 onvolledig gespecificeerd om te 
kunnen zeggen of een gearceerd vlakje een huis of een ander soort gebouw was. Veruit het 
grootste probleem was echter een gebrek aan volledigheid. Niet alle gebouwen werden 
immers verkocht, waardoor de documenten niet een doorsnede op één moment in de tijd 
gaven. Hierdoor konden ook de eigenaren van de belendende percelen inmiddels van 
eigenaar veranderd zijn, waardoor gegevens hieromtrent nutteloos zijn. 
  De gegevens waren ook in geografisch opzicht verre van volledig waardoor ze niet 
“eiland-dekkend” waren. Het was daarmee onmogelijk om met zekerheid te zeggen waar 
een specifiek gebouw stond. Tevens bleef het voor de huizen waarbij het stemnummer niet 
vermeld werd, onduidelijk of deze wel stemrecht gehad hadden. Om bovengenoemde 
redenen bleek ook deze methode onvruchtbaar.  
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7. Kerkbezit 
Wanneer het grondbezit van kerken of andere instellingen een grote mate van continuïteit 
laat zien, kan dit in theorie als uitgangspunt dienen om andere percelen te positioneren. De 
kerkelijke bronnen die zich in het dorpsarchief van Molkwerum en het archief in Leeuwarden 
bevonden met betrekking tot de grondadministratie gaven echter geen geografische 
aanknopingspunten. Hierdoor waren ook deze bronnen ongeschikt. 
 

8. Een ruimtelijke reconstructie op basis van andere reeksen 
De andere administratieve reeksen die voor dit onderzoek beschikbaar waren, boden geen 
uitkomst. De reële-goedschatting geeft geen informatie over de ligging van de nummers en 
het blijft lange tijd onduidelijk wat de eenheid is waarop de nummering betrekking heeft: 
hele huizen en kamers komen naast elkaar voor zonder dat dit consequent wordt toegelicht.  
  Hoewel de vijf speciën zijn onderverdeeld naar de verschillende eilandjes, bleek dit 
een te grove indeling te zijn om hier iets op perceelniveau mee te kunnen. Ook het feit dat 
deze reeks pas vanaf 1768 beschikbaar was, bemoeilijkte het gebruik: rond die tijd waren al 
te veel gebouwen gesloopt. Over de ledige erven wordt in deze reeks verder niets meer 
vermeld. 
 

9. Koppelingen 
De stemkohieren bevatten zowel de eigenaren, als gebruikers van de gebouwen. Dit biedt in 
theorie de mogelijkheid om deze gegevens zowel te koppelen aan de vijf speciën als de Reële 
goedschatting. De koppeling zou tot stand kunnen komen op basis van eigenaren en 
gebruikers die in meerdere reeksen voorkomen. De te maken koppelingen waren echter te 
fragmentarisch om voor alle 211 stemgerechtigde percelen een uitspraak te doen over hun 
locatie. Dit was zelfs het geval wanneer werd aangenomen dat de boerderijen uit 1832 een 
continuïteit in de locatie vertegenwoordigden die zeker tot het laatste speciekohier uit 1805 
terugging. Gezien de aard van het boerenbedrijf is het immers onwaarschijnlijk dat zij alle 23 
in deze periode van locatie zouden zijn veranderd. Zelfs voor dit bedrijfstype bleken de 
veranderingen in de dorpsmorfologie echter te dynamisch en te grootschalig.  
 

10. Georefereren 
Zoals gezegd is de plattegrond van 1718 op zichzelf niet specifiek genoeg om inzicht te geven 
in de afzonderlijke percelen binnen het dorpsgebied. Laat staan dat het mogelijk zou zijn om 
op basis daarvan iets over het eigendom en de stemgerechtigde percelen te achterhalen. 
Daarom is er gekeken of deze plattegrond gegeorefereerd kon worden. De idee was om op 
basis daarvan te bepalen met welke vlakjes op de plattegrond van 1718 de tot nu toe 
bestaande huizen correspondeerde.  
 Het bleek met de verscheidene georeferentie-tools in zowel ArcGIS als MapInfo, niet 
mogelijk om meer vat op deze plattegrond te krijgen. Dit is zowel geprobeerd met de 
datasets van HISGIS uit 1832 als de GIS-dataset TOP10NL uit 2009. De reden dat de 
plattegrond niet gegeorefereerd kon worden, is dat daarin consequente projectie 
gehanteerd is.  
 

11. Ruimtelijke gegevens 
- In een aantal reeksen worden beroepen vermeld. Een aantal van deze beroepen heeft 
betrekking op de gebouwen die op de plattegrond als zodanig worden aangegeven. Te 
denken valt aan: de schoolmeester/onderwijzer en de school, de pastorie en de twee 
leerloijereren.  
- Zoals hierboven bleek, zijn er zeven huizen uit de zeventiende eeuw die tot op heden zijn 
blijven staan. Op basis van de aanname dat deze zeven huizen stonden op een erf met 
stemrecht, is gekeken of deze terug te vinden waren in het laatste stemkohier van 1788. Het 
bleek echter dat er ondanks de grootschalige afbraak tot dan toe nog zeker zestig huizen 
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over waren gebleven. Dit aantal was te groot om iets te kunnen zeggen of de zeven huidige 
huizen daar onder vielen. Bovendien kon op deze manier niet worden aangetoond dat deze 
huizen wel of geen stemrecht hadden. Evengoed is het onduidelijk of deze huizen er al waren 
op het moment dat de stemgerechtigde erven werden vastgesteld.  
 
Al met al boden ook deze twee opties te weinig aanknopingspunten om alle 211 
stemgerechtigde percelen te lokaliseren.  
 

12. Notariële akten 
Theoretisch zou het mogelijk zijn om basis van akten opgemaakt door notarissen, een 
ruimtelijke reconstructie te maken. Hiervan is echter afgezien wegens de zeer 
arbeidsintensieve ontsluiting van de archieven die hiervoor nodig zou zijn. Met name de 
vrijheid om zelf een notaris te kiezen, zou een reconstructie erg bemoeilijken. Bovendien zou 
hier een vrijwel volledige reconstructie van de inwoners van het dorp voor nodig zijn.  
 

13. Koppelingen 2.0 – DNA-sequenties 
Een laatste poging tot het vervaardigen van een plattegrond-sequentie op basis van de 
gegevens uit de stemkohieren was geïnspireerd op basis van twee zaken. Ten eerste de 
ontdekking van een bron uit 1684 met betrekking tot het huizengeld. Deze bron gaf bij hoge 
uitzondering namelijk een reeks eigenaren van de belasting per gebouw en was bovendien 
uitgesplitst per afzonderlijk eiland. De hints dat het een route betrof, waren enerzijds dat alle 
huizen per eiland gegroepeerd waren. Anderzijds dat eenzelfde eigenaar in de reeks van het 
belastinggeld op drie verschillende plekken voorkwam. Dit is onwaarschijnlijker wanneer de 
theoretisch andere optie voor administratie wordt aangehouden, namelijk dat iedereen naar 
een centrale plek moest ter registratie. Maar ook dit zou een aanname zijn waar geen verder 
bewijs voor is. De tweede inspiratiebron lijkt wellicht wat vergezocht, namelijk het koppelen 
van DNA-reeksen. Dit laatste vraagt dan ook om een nadere toelichting.  
 
Wanneer van eenzelfde verzameling huizen verschillende reeksen met eigenaren worden 
gemaakt, zou het theoretisch mogelijk moeten zijn om op basis daarvan een route door het 
dorp te reconstrueren. Doordat de huizen in welke route dan ook, op dezelfde geografische 
locatie staan, komen de eigenaren in dat geval namelijk op een bepaalde volgorde in de 
reeks voor. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om deze reeksen met elkaar te verbinden 
en daarmee de locatie van elke eigenaar, en daarmee diens bezit, te kunnen bepalen. Een 
theoretisch model van deze methode is visueel weergeven (afb. 1).  
 
Alvorens deze methode kan slagen, moet echter aan een aantal voorwaarde worden 
voldaan:  
 
a) De reeksen mogen in de tijd niet te ver uit elkaar liggen.  
 
b) De reeksen moeten betrekking hebben op dezelfde eenheid: ze moeten allemaal gaan 
over huizen of over kamers. Als hierin verschillen zitten, wordt een koppeling erg bemoeilijkt. 
Ook moeten de aantallen zoveel mogelijk overeenkomen. 
 
c) De personen die in de reeksen voorkomen, moeten allemaal hetzelfde karakter hebben, 
namelijk eigenaar of gebruiker. Bovendien moet een koppeling een hoog slagingspercentage 
hebben. Als bijvoorbeeld slechts 5% van de namen te koppelen zijn, zal deze methode niet 
lukken. Ook eigenaren met teveel huizen kunnen een probleem opleveren. Op dat moment 
wordt het immers onduidelijk of een koppeling tussen de twee reeksen op basis van de naam 
legitiem is.  
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d) De geografische opbouw van de dorpsmorfologie moet zo veel mogelijk lineair zijn en 
helder.  
 
e) Een helder begin of eindpunt van de afzonderlijke reeksen is wenselijk.  
 

 
Afbeelding 1 - Uit dit model wordt duidelijk dat een enkele geografische situatie tot consequente 
reeksen kan leiden. Als aan de bovenstaande eisen wordt voldaan is de geografische situatie op basis 
van de reeksen in theorie te reconstrueren.  
 
Al snel bleek dat de situatie zoals die in Molkwerum bestond en de overgeleverde bronnen 
die die situatie weergaven niet aan de genoemde voorwaarden voldeden. 
 
a) De afstand in de tijd tussen de reeks van het huizengeld uit 1684 en het dichtstbijzijnde 
stemkohier uit 1708 bleek te groot.  
 
b) De eenheden leken niet ver uiteen te liggen: beide reeksen leken betrekking te hebben op 
gehele huizen. Hier en daar was er echter een uitzondering. Een groter probleem was dat de 
aantallen van de reeksen niet overeenkwamen. Het huizengeld had betrekking op 260 huizen 
en het stemkohier op 211. Daardoor was het onduidelijk welke huizen wel of geen stemrecht 
bezaten. De aantallen liepen zelfs per afzonderlijk eiland te ver uiteen om iets te kunnen 
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zeggen. Het was dientengevolge onduidelijk of een huis was overgeslagen of was afgebroken. 
Een koppelingen per huis bleek niet te doen: niet alle huizen hadden stemrecht, niet alle 
stemgerechtigde erven betaalden huizenbelasting en niet alle eigenaren woonden in huizen 
met stemrecht. 
 
c) Het aantal koppelingen dat te maken was op basis van de eigenaren die in beide reeksen 
voorkwamen was minimaal, namelijk slechts vijftien stuks.  
 
d) Bij een nauwkeurige beschouwing van de plattegrond uit 1718 blijkt dat de bebouwing zo 
versnipperd was dat nooit met zekerheid gezegd kan worden welke route er gelopen werd. 
Het is zelfs onmogelijk om te bepalen op welke wijze men om individuele huizen liep. Dit 
werd onder andere veroorzaakt door de doodlopende, kruisende en parallel lopende straten.  
 
e) Een aantal van de reeksen begon met de pastorie. Aangezien die ook op de plattegrond 
wordt weergegeven, leek dit bemoedigend maar als snel bleek ook dit te speculatief.  
 

Deze methode mag over het algemeen als mislukt beschouwd worden. Het bleek niet mogelijk om 
boven het niveau van speculaties uit te komen. Toch lijkt de reeks die op basis van deze methode is 
opgesteld in de goede richting te wijzen. Een aanwijzing hiervoor is dat de stemnummers die in de 
transportakten genoemd worden, via deze methode inderdaad op de juiste eilanden lagen. Dat deze 
methode enigszins juist is, wordt tevens gesuggereerd door het feit dat in beide reeksen de getallen 
elkaar opvolgen. Er lijkt dus in beide gevallen een route gevolgd te zijn. Helaas bleken deze harde 
gegevens te minimaal om als echte resultaten door te gaan.  
 
Conclusie 
 
Al met al werden de bovenstaande methoden bemoeilijkt door een gebrek aan continuïteit, een 
gebrek aan volledigheid van informatie en het feit dat koppelingen vaak niet mogelijk waren. De 
oorspronkelijke kenmerken van Molkwerum en het feit dat er in de loop van de onderzochte periode 
veel huizen werden afgebroken, waren niet bevorderlijk voor een reconstructie. Ook het feit dat 
zowel van de plattegrond als in de meeste reeksen niet duidelijk werd welke ‘eenheid’ gehanteerd 
werd, belemmerde het slagen van deze methoden.   
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Bijlage 2) De toekenning van afzonderlijke gemene velden aan specifieke locaties op basis 
van Postma.
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Nr.: Benaming:  Soort: Topografie: Gemeen- 
Scharren 

Formaat: 

A Noord Eg Gemeen Hooiland  Ten oosten van het Fentke  
Ten noorden van Koudumervaart 

  

B Zuid Eg Gemeen Hooiland  Ten zuiden van de 
Koudumervaart 

  

C Wee Gemeen  
Hooiland 

Ten zuiden van de 
Koudumervaart 

  

      
1 Doimer Fenne Weideschar   Groot 
2 Saaxma Fenne Weideschar   Groot 
      
3 Jaaxma Fenne Weideschar Ten oosten van het Fentke  

Ten noorden van Koudumervaart 
JA Groot 

4 Wilde Fenne Weideschar Ten oosten van het Fentke  
Ten noorden van Koudumervaart 

JA  

5 Saakle Fenne Weideschar Ten oosten van het Fentke  
Ten noorden van Koudumervaart 

JA  

6 Sjoerds Fenne Weideschar Ten oosten van het Fentke  
Ten noorden van Koudumervaart 

JA  

7 Boins Fenne Weideschar Ten oosten van het Fentke  
Ten noorden van Koudumervaart 

JA  

8 Sipke Fenne Weideschar Ten oosten van het Fentke  
Ten noorden van Koudumervaart 

JA  

      
9 Sickma Fenne Weideschar Ten zuiden van de Monnikesloot  Groot 
      
10 Binke Fenne Weideschar Ten westen van het Fentke 

Het noordelijkst 
 Groot 

      
11 Westerwijmerts Weideschar Ten zuiden van het dorp  Groot 
      
12 Boosma Fenne Weideschar Ten zuiden van het dorp   
      
13 Gaast Weideschar Ten zuiden van het dorp  Groot 
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Bijlage 3) Verantwoording van de beslissingen en bijbehorende overwegingen voor de 
reconstructie van de bezitsverhoudingen op basis van de bronnen. 
 
  1666 1718 1768 1798 

Bron  Administratie 
gemeenschappelijk 
weidebeheer 

Floreenkohier Floreenkohier Floreenkohier 

Volledigheid Gemeenschappelijk Nee (hooilanden 
ontbreken) 

Ja Ja Ja 

 Overige Ontbreekt: 
Stavoorder 
Noordermeer. 

Ontbreekt: 
Stavoorder 
Noordermeer. 

Ontbreekt: 
Stavoorder 
Noordermeer. 

Ontbreekt: 
Stavoorder 
Noordermeer. 

Beslissingen Gebaseerd op Landbezit Belastingaanslag Landbezit Landbezit 

 Wat gedaan bij 
doorgehaalde 
namen? 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

N.v.t. Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

 Wat gedaan bij 
erven? 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

 Wat gedaan bij 
overname door de 
Provincie? 

N.v.t. Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

 Controle van:  Het vaker 
voorkomen van 
dezelfde eigenaar. 

Het vaker 
voorkomen van 
dezelfde 
eigenaar. 

Het vaker 
voorkomen van 
dezelfde 
eigenaar. 

Het vaker 
voorkomen van 
dezelfde 
eigenaar. 

 Wat gedaan bij: 
‘eigenaar is nu’? 

N.v.t. Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

N.v.t. 

 Wat gedaan bij: 
‘doorverkocht 
aan’? 

N.v.t. Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

N.v.t. 

 Wat gedaan bij de 
vermelding van 
twee namen?  

N.v.t. Geteld als één 
persoon, 
wanneer het ging 
om een huwelijk. 
Anders als twee 
eigenaren naar 
verhouding. 

Geteld als één 
persoon, 
wanneer het ging 
om een huwelijk. 
Anders als twee 
eigenaren naar 
verhouding. 

N.v.t. 

 Geen land N.v.t. Meegenomen. Meegenomen. N.v.t. 

 Kerkbezit N.v.t. Weggelaten, 
omvang 
verwaarloosbaar.  

Weggelaten, 
omvang 
verwaarloosbaar. 

N.v.t. 

 Eigenaren van 
elders 

Onbekend. Weggelaten, 
omvang 
verwaarloosbaar. 

Weggelaten, 
omvang 
verwaarloosbaar. 

Onbekend.  

 Inwoners 
Molkwerum met 
bezit elders. 

Onbekend.  Meegeteld.  Meegeteld.  Onbekend. 

 Wat gedaan bij: 
opsplitsing over 
meerdere 
eigenaren?  

N.v.t. Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

Oorspronkelijke 
eigenaar 
genomen. 

N.v.t. 

 Vermelding van 
meerdere 

N.v.t. Alleen als er 
expliciet bij 

Alleen als er 
expliciet bij 

Alleen als er 
expliciet bij 
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eigenaren. vermeld stond 
dat het om 
meerdere 
eigenaren ging, 
op die manier 
verwerkt. 

vermeld stond 
dat het om 
meerdere 
eigenaren ging, 
op die manier 
verwerkt. 

vermeld stond 
dat het om 
meerdere 
eigenaren ging, 
op die manier 
verwerkt. 

 Uitzonderingen.  Niet mee 
genomen: latere 
toevoegingen.  

Niet 
meegenomen: 
de erven in het 
dorp.  

Niet 
meegenomen: 
de erven in het 
dorp. 

N.v.t. 

 Een persoon bij 
meerdere posten. 

N.v.t. Bezit opgeteld, 
maar eigenaar 
niet dubbel 
geteld.  

Bezit opgeteld, 
maar eigenaar 
niet dubbel 
geteld. 

N.v.t. 

 Enkele 
‘Floreenpost’ met 
meerdere 
eigenaren. 

N.v.t. Wanneer 
eigenaren zijn 
vermeld, als 
zodanig 
uitgesplitst. 

Wanneer 
eigenaren zijn 
vermeld, als 
zodanig 
uitgesplitst. 

Wanneer 
eigenaren zijn 
vermeld, als 
zodanig 
uitgesplitst. 

 Kleinste eenheid in 
breuken.  

Niet 
meegenomen: 
verwaarloosbaar.  

Niet 
meegenomen: 
verwaarloosbaar. 

Niet 
meegenomen: 
verwaarloosbaar. 

N.v.t. 

 Verwandelen Niet vermeld.  
 
 
Gaat om 
momentopname. 

N.v.t. N.v.t. 

Verantwoording Het gaat om de 
oorspronkelijke 
eigenaren en niet 
om diegene die het 
daarna hebben 
verkregen.  

 Postma doet dat 
op die manier. 
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Bijlage 4) Een visuele weergave van het gemodelleerde dubbelevenwicht. 
 
In deze scriptie is ten behoeve van de analyse gebruik gemaakt van het concept ‘dubbel-evenwicht’. 
Om de werkwijze en de betekenis van dit model nog inzichtelijker te maken is hier een bijlage aan 
gewijdt. In de eerste plaats wordt daarbij de basis uitgelegd: uit welke onderdelen bestond het en in 
welke toetstand verkeerde dit evenwicht rond 1700 in Molkwerum. Ten tweede wordt aan de hand 
van de uitgangspositie toegelicht welke verandering dit evenwicht in Molkwerum gedurende de 
achttiende-eeuwse transitie ondering en wat daarvan de uitkomst was. 
 

 
De driehoekjes stellen gewichten voor, waarbij de omvang iets zegt over het gewicht. De blauwe stippen zijn 
daarbij de denkbeeldige scharnierpunten. Zoals duidelijk blijkt verenigd het kleinschalige vee bezit het sociaal-
economische met het sociaale-cologische evenwicht. De horizontale stippellijn is bedoeld als scheidslijn tussen 
de tegengestelde begrippen die daar boven en onder staan. De verticale stippellijn is bedoeld om de twee 
armen van het dubbelevenwicht te onderscheiden. 
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In deze afbeelding is de sequentie van de transitie zoals die in deze scriptie centraal staat te zien tussen 1700 
en 1832.  
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1 - In de bovenste afbeelding wordt het dubbel-evenwicht gekenmerkt door de dominantie 
van de internationale scheepvaart, kleinschalige veeteelt ten behoeve van de zelfvoorziening 
en een vorm van collectief landbeheer. Deze situatie bestond in Molkwerum tot ongeveer 
1700. 
 
2 - Gedurende de transitie wordt het dubbel-evenwicht verstoord doordat het belang van de 
internationale scheepvaart afneemt (pijl 1). Dit betekend ook dat het relatieve belang van de 
landbouw toeneemt (pijl 2). Als gevolg van deze primaire beweging komt echter ook het 
collectieve beheer onder druk te staan (pijl 3). Dit is de transitie die tussen 1700 en 1832 in 
Molkwerum plaatsvond. 
 
3 – In de situatie zoals die vanaf 1832 bestaat, is het dubbel-evenwicht vervangen door de 
dominantie van de veeteelt gericht op de commerciële zuivelproductie, een irrelevante 
scheepvaart en volledig particulier grondbezit. 
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Bijlage 5) De 25 meest vervoerde producten door Molkwerumse schippers door de Sont.  
(Bron: Stontolregisters).  
 
Ballast 
Boter 
Brandewijn 
Gereedschappen 
Haring 
Hennep 
Hout / Balken 
Indigo 
Juchtleer 
Kaas 
Katoen 
Krenten 
Onderdelen 
Papier 
Peper 
Rijst 
Rogge 
Suiker 
Tabak 
Tarwe 
Textiel 
Vijgen 
Vlas 
Was 
Zout  
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Het wapen van Molkwerum.  
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