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Stellingen proefschrift

1. Het specialisatiemodel zoals beschreven door De Vries en Van der Woude geeft een
uitstekende verklaring voor het ontstaan van ‘vlekken’ zoals Makkum.
2. De combinatie tussen boer en schipper, vaak gegeven als één van de redenen dat schippers
in Friesland in tegenstelling tot andere gebieden nog wel succesvol konden zijn, kwam in
Makkum in deze periode niet voor. Het vaarseizoen dat lag tussen begin februari en begin
december gaf daar ook geen enkele mogelijkheid toe.
3. De (zee)scheepvaart in Makkum is ontstaan uit de behoefte om lokale producten, zoals
bakstenen en kalk, in andere gebieden af te zetten.
4.

Het beroep van schipper werd vaak vele generaties van vader op zoon doorgegeven.

5. Wederzijds vertrouwen was een zeer belangrijk aspect van vroegmoderne handelsrelaties.
Uit de correspondentie van de familie Kingma blijkt dat deze relaties geregeld langer dan 30
jaar bestonden.
6. Oorlogen zorgden niet slechts voor een tijdelijke schok in de scheepvaart, maar
veroorzaakten ook structurele veranderingen. Zoals de Negenjarige Oorlog, de Spaanse
Successieoorlog en de Grote Noordse Oorlog in de periode 1688 -1721 de Makkumse
schippers een mogelijkheid gaven zich in te vechten in de Sontvaart, zo betekenden de
Vierde Engelse Oorlog en de blokkades in de Franse Tijd het einde van de Makkumer
scheepvaart.
7. De Makkumer schippers zaten in een zogenaamde ‘negative lock in’. Zij waren afhankelijk
van de scheepvaart op de routes tussen Amsterdam en Koningsbergen en Danzig en konden,
toen hier minder vraag naar kwam, het roer niet voldoende wenden naar andere
vertrekplaatsen en bestemmingen.
8. Dat het aantal inwoners van Makkum tussen 1744 en 1815 daalde van 2.677 naar 1.516
kwam voornamelijk door het instorten van de scheepvaart. Ruim twee eeuwen kende het
dorp ruim 100 schippers die een groot deel van het dorp van inkomsten voorzagen.
9. Het bestaan van een schipperscompact kan zowel als een vorm van onderlinge solidariteit als
van welbegrepen eigenbelang worden uitgelegd.
10. Niet de slavernij of producten uit de Nederlandse koloniën hebben geleid tot de welvaart van
de Republiek in de zeventiende eeuw, maar de handel en het transport van bulkgoederen
zoals wijn, hout en graan.

