
 37

Hoofdstuk 3  Verkenning van het onderzoeksgebied  
Harlingen gold in de 18

e
 en 19

e
 eeuw als de haven-, handels- en industriestad van de provincie Fryslân. De 

provincie Fryslân was een van de zeven gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vele 

overwegend kleinschalige bedrijven konden worden aangetroffen in de beperkte ruimte van circa 1 km2, de 

oppervlakte van de stad tot 1850. Opvallend waren de textiel- en kledingbedrijvigheid, de zoutziederijen, de 

scheepsbouw, maar ook de kleiverwerkende en de houtbewerkende bedrijvigheid waren goed vertegenwoordigd. 

De in Harlingen gevestigde vormen van bedrijvigheid worden door de afhankelijkheid van de maritieme en  

handelsmacht, voor zowel grondstoffen als afzet, wel trafieken genoemd. In deze trafieken werden ingevoerde 

grondstoffen na invoer ter plaatse verwerkt en direct als product weer afgevoerd. Harlingen profiteerde van de  

in deze regio aanwezige relatief goedkope energiedrager in de vorm van turf. De bedrijvigheid in Harlingen was 

in het midden van de 18
e
 eeuw, vooral door de veel energievereisende kleiverwerkende bedrijfstakken, op een 

bepaald moment zo actief, dat deze meer turf verbruikte dan de rest van de bedrijvigheid in alle Friese steden 

samen (Veldman, 1992). Hoewel de beperkte diepgang van de vaargeulen van de Waddenzee bij de overgang 

van zeil- naar stoomvaart de ontwikkeling van Harlingen blokkeerde, bleef Harlingen tot ongeveer 1930 de 

belangrijkste haven- en industriestad van Fryslân. Na de stagnatie van de periode 1930-1945, onder invloed van 

de beurskrach met haar werkloosheid en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog, kon Harlingen profiteren 

van de komst van de visserij en de naoorlogse welvaartsgolf. Van oudsher kende Harlingen een hoge 

bevolkingsdichtheid. Dit kwam omdat om militaire redenen tot 1845 niet buiten de wallen mocht worden 

gebouwd. De combinatie van beperkte leefruimte gecombineerd met een hoge bedrijvigheidgraad leidde 

waarschijnlijk voor de inwoners tot veel leefomgevinghinder. In dit onderzoek vragen we ons in het bijzonder af 

hoe de inwoners op deze van de bedrijvigheid afkomstige leefomgevinghinder reageerden. Kregen de mensen 

met de laagste inkomens, die circa 70% van de bevolking vormden, ook de kans om hiertegen te protesteren? 

Hoe gingen de gegoeden met leefomgevinghinder om? Accepteerden laatstgenoemden stilzwijgend, omdat ze er 

wellicht belang bij hadden, deze hinder? Deze vragen accentueren temeer dat Harlingen zich voor het onderzoek 

als een interessante casus aandient.  
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Figuur  11 Plaats van hoofdstuk 3 in het schema van het onderzoek  
 

 

3.1 Inleiding  
Zoals voor elke woonplaats geldt, hebben geografische, politieke en economische omstandigheden in samenhang 

de ontwikkeling van Harlingen bepaald. Volgens Huizinga (1989) in ‘Bijdrage tot de geschiedenis van twee 

eeuwen Harlingen’ is de ligging aan zee op zich geen voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. Bepalend 
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hiervoor zijn meer de verbindingen met het achterland, die eeuwenlang alleen over het water goed mogelijk 

waren. De militaire machtsverhoudingen in de directe en wijdere omgeving beïnvloedden in sterke mate het 

grondpatroon van de stad, terwijl via de politiek de verschillende bevolkingsgroepen invloed hadden op de vorm 

van het bestuur. Gunstige politieke omstandigheden waren bevorderlijk voor de economische bedrijvigheid. 

Aard en omvang van de bedrijvigheid was afhankelijk van vraag en aanbod in de regio en de bereikbare 

gebieden (Huizinga, 1989).  

Bij de beoordeling van bezwaren, of wellicht ook geen bezwaren, is het van belang dat ook wordt gekeken naar 

de maatschappelijke gedragingen van dat moment. Bij de beschrijving van het onderzoeksgebied wordt mede 

daarom gekeken of het locale gedragspatroon gedurende de onderzoeksperiode veranderde. Qua tijdsindeling 

wordt hierbij aangesloten bij de in § 2.3 voorgestelde periode-indeling. Aangetroffen bezwaarschriften kunnen 

dan per periode worden bekeken. De ontwikkeling van de gemeente Harlingen, waarbij de onderzoeksperiode 

1870-2000 centraal staat, zal aan de hand van de volgende thema’s worden beschreven:  

• Sociaal-economische ontwikkeling;  

• Demografische ontwikkeling; 

• Ruimtelijke ontwikkeling;  

• Ontwikkeling collectief gedragspatroon in het onderzoeksgebied gerelateerd aan deelperioden.  

 

 
3.2 Sociaal-economische ontwikkeling van de gemeente Harlingen 

Periode 1228-1580 

De oudst bekende vermelding van Harlingen dateert van 1228 als de Bisschop van Utrecht op weg naar 

Groningen ‘Herlinge’ bezoekt. Harlingen was in die tijd een handelsnederzetting gelegen aan een uit het oosten 

meanderende watergang ‘De Ried’. Deze watergang waardoor de stad contact met het achterland van Friesland 

onderhield, moet in die tijd langs het Franekereind, de Kleine Voorstraat, de Simon Stijlstraat en de Lanen naar 

zee hebben gelopen. De meeste handel in deze tijd vond plaats vanuit een zichzelf voorzienende agrarische 

samenleving, waarbij overschotten aan een markt werden geleverd.  

Een van de eerste voorwaarden voor een plaats waar een dergelijke markt wordt gehouden is dat deze voor de 

omgeving goed toegankelijk moet zijn. Verder moet de markt aantrekkelijk voor handwerkslieden zijn om hun 

producten te koop aan te bieden. Regionale machthebbers verstrekten aan gunstige marktlocaties, meestal tegen 

betaling, het recht om daar handel te plegen. Als dit recht voor markten gecombineerd werd met overige 

privileges, onder andere het creëren van eigen rechtspraak, het recht van tolheffing, etc, vormde dit de basis voor 

het stadsrecht.  

De handelsnederzetting, het toenmalige Harlingen, kon omdat het aan deze randvoorwaarden voldeed dan ook in 

1234 het stadsrecht verwerven. Door deze stadsrechten en de gunstige ligging, ten opzichte van de zee en haar 

achterland, kon Harlingen zich voor die tijd ontwikkelen tot een handelsstad van aanzien (Huizinga , 1989).  

In de veertiende eeuw verwierf Harlingen geleidelijk aan de status van ‘poort van Friesland’.  

 

                

Figuur 12 Harlingen rond 1550 (Huizinga, 1989) 

 

Dit kwam doordat de toegangen tot de zee bij Bolsward en Stavoren verzandden. In navolging van de 

Hanzevaart, een handelsverband van steden in noord en west Europa waar Stavoren en ook Bolsward 

oorspronkelijk deel van uitmaakten, werd vanuit Harlingen handel gedreven met steden als Hamburg, Bremen 

maar ook met Noorwegen en landen in de Oostzee. Albrecht van Saksen, die in opdracht van de Duitse keizer 

rond 1495 Friesland veroverde, bevestigde de belangrijke geografische positie van Harlingen door er een vesting 
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te bouwen. In figuur 12 waarop Harlingen rond 1550 staat weergegeven, is de vesting nog nadrukkelijk in de 

stad aanwezig. Door aanwezigheid van deze vesting bleef Harlingen, door de bescherming van degene die over 

het kasteel heerste, gevrijwaard van plunderende benden die in de veertiende en vijftiende eeuw grote delen van 

Noord-Nederland onveilig maakten. Omdat de heersers voor een belangrijk deel van hun inkomsten van de 

steden afhankelijk waren hadden ze er alle belang bij dat het de steden economisch voor de wind ging. Ze troffen 

meerdere stimulerende maatregelen in dit gebied. Hieronder viel de aanleg van een geschikte watergang tussen 

het administratieve centrum van de regio Leeuwarden en Harlingen. Ook de bescherming van de stad tegen de 

zee werd aan het eind van de vijftiende eeuw verbeterd.  

Harlingen sloot zich rond 1575 aan bij de opstand tegen het centrale gezag dat in die tijd in handen was van de 

koning van Spanje Philips II. De handel, zoals de vaart op Noorwegen en de Oostzee, kwam mede door de 

schermutselingen rond de opstand een vijftal jaren geheel stil te liggen. Omdat het kasteel in handen van de 

Spanjaarden bleef, kon Harlingen maar met beperkte mogelijkheden steun aan de opstand verstrekken. Toen het 

kasteel echter door een list in de handen van de opstandelingen kwam, werd dit door de toenmalige bewoners 

van Harlingen als een bevrijding en als het begin van een nieuwe periode ervaren.  

 

Periode 1580-1795 

In de luwte van de oorlogshandelingen aan het einde van de 16
e
 eeuw was Harlingen, door de grote toevloed van 

inwoners, waaronder veel protestantse vluchtelingen uit Vlaanderen, gedwongen uit te breiden. Het stadsgebied 

werd uitgebreid met het gebied van het oostelijk gelegen dorp Almenum met als middelpunt de Sint Michaelkerk 

(thans Grote Kerk). Op de plaats van het oude kasteel werd een nieuwe haven, de Zuiderhaven, gegraven. Aan 

de zeezijde werd de stad door een stenen muur en een dijk beschermd en voor de rest omsloten door aarden 

wallen waaromheen grachten lagen. Een zestal poorten bewaakten de toegangswegen te land en te water. Door 

deze uitbreiding was Harlingen, qua ruimtelijke indeling, een vestingstad geworden zoals er vele in de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden waren te vinden. Omdat deze indeling tot in de 19
e
 eeuw bleef gehandhaafd, 

geeft figuur 13, die een kaartje van de stad van 1825 weergeeft, een indruk hoe de vestingstad Harlingen er in die 

periode uit moet hebben gezien. 

Harlingen profiteerde van het gunstige economische getij dat de Republiek in de 17
e
 eeuw kende. De gewesten 

Holland, Friesland, Groningen, Utrecht en Zeeland profiteerden optimaal door hun gunstige ligging, temeer daar 

transport van goederen over water toen de meest voorkomende was.  

Harlingen, als poort van het noordelijke deel van de Republiek, nam als handelscentrum hier een belangrijke 

plaats in. Vanuit Harlingen werden de vanuit het achterland aangevoerde goederen ver- of bewerkt en vervolgens 

per schip geëxporteerd naar vooral de rest van Noordwest-Europa zoals Denemarken, Noord-Duitsland en 

overige Oostzeelanden, zoals de Baltische Staten. Dagelijks was er vanuit Harlingen beurtvaart op de andere 

steden aan de toenmalige Zuiderzee zoals Amsterdam en Enkhuizen. Overslag, bewerking en verwerking van 

aangevoerde grondstoffen als vlees, leer, klei en hout leidde tot bedrijvigheid in deze sectoren. Uit Frankrijk 

aangevoerd zout werd bewerkt en consumptiegereed gemaakt. Omdat de haven aandoende zeilschepen vaak 

zeildoek nodig hadden, ontstond ook een bloeiende textielbedrijvigheid.  

Harlinger ondernemers waren ook betrokken bij de walvisvaart. Op Spitsbergen hadden ze zelfs een eigen 

nederzetting van waaruit ze handel dreven. Deze ondernemers hadden door hun verworven aandelenpakket 

medezeggenschap in de specifiek door de Republiek ten behoeve van de walvisvaart opgerichte ‘Noordsche 

Compagnie’.  

In 1644 werd de Friese Admiraliteit van Dokkum, omdat de waterweg naar de Lauwerszee verzandde, naar 

Harlingen verplaatst. Hierdoor werd Harlingen een oorlogshaven. De eveneens mee verplaatste rijkswerf zorgde 

voor nieuwe bedrijvigheid terwijl ook veel nieuwe burgers van aanzien konden worden verwelkomd.  

De achttiende eeuw gold voor de Republiek als een periode die minder geslaagd was dan de zogenaamde 

Gouden Eeuw daarvoor. De Republiek ging internationaal een bescheidener plaats innemen. In die positie 

hadden haar inwoners in verhouding tot hun omvang en inwoneraantal ver boven hun stand geleefd.  

De terugval van de handel had grote gevolgen voor een handelsstad pur sang als Harlingen. Evenals in de rest 

van de Republiek zochten veel burgers hun heil elders waardoor veel huizen leeg kwamen te staan en werden 

afgebroken. De oorlog met Engeland van 1780, de vierde op een rij, bracht de Republiek economisch de nekslag. 

Hoewel er alom kritiek was op de stadhouder, de oorlog werd hem verweten, bleef de stad Harlingen hem trouw. 

Dit was vooral te wijten aan de aanwezigheid van het garnizoen. Pas na 1795, bij de komst van de Bataafse 

Republiek, kregen de tegenstanders van de stadhouder de kans om aan het bewind te komen.  

 

1795-1870 
De Bataafse revolutie betekende voor het stadsbestuur een blijvende verandering in samenstelling en bevoegdhe-

den. De leden van de gemeenteraad vervingen tijdens de Bataafse Republiek de oude aanhangers van het Ancien 

Regime. Later in het Koninkrijk vanaf 1815 kreeg de gemeenteraad, toen uitsluitend bestaande uit nieuwe leden, 

ook wetgevende bevoegdheden toegewezen, terwijl de burgemeester de leiding behield.  
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Het plaatselijke bestuur werd, meer dan in de tijd van het Ancien Regime, afhankelijk van de landspolitiek. Dit 

kwam vooral door de centrale aansturing die vanaf de Bataafse revolutie werd doorgevoerd. 

Economisch gezien onderging Harlingen na 1795, zoals hierboven aan het eind van de vorige periode al werd 

beschreven, dezelfde slechte economisch situatie als de andere oude steden van de vroegere republiek. 

 

 

Figuur 13  Harlingen rond 1825 (Huizinga, 1989) 

 

Door de permanente oorlogssituatie tot 1813 ging de scheepvaart en alle daarmee verbonden bedrijvigheid sterk 

achteruit. In 1798 werd de Friese admiraliteit in Harlingen onder het departement van Marine geplaatst die in 

Amsterdam en Rotterdam was gevestigd. Hoewel Harlingen nog tientallen jaren door haar gunstige ligging 

agrarische producten bleef exporteren naar Engeland (Harlingen was nog jarenlang de grootste boterexporteur 

van Nederland) kwam de nijverheid nooit meer op het niveau van de Gouden Eeuw terug.  

De sterk ingekrompen nijverheid produceerde uitsluitend nog voor de directe omgeving. De grandeur van 

Harlingen was verdwenen en de stad viel terug op wat ze in feite is, een regionale havenplaats van een 

overwegend agrarisch, relatief afgelegen gebied.  

Aangezien er om militaire reden niet mocht worden gebouwd buiten de stadswallen, veranderde de ruimtelijke 

indeling tot ver in de 19
e
 eeuw bijna niet. Bewoners leefden dicht op elkaar en ruimte was een schaars artikel. 

Het betrof tot in de 20
e
 eeuw zelfs één van de dichtstbevolkte steden van Nederland. Bedrijven die toch besloten 

zich in Harlingen te vestigen, kozen om deze reden voor locaties in de nabijheid van de stad, bijvoorbeeld aan de 

trekvaarten naar Leeuwarden en Bolsward.  

De hoge bevolkingsdichtheid bracht zijn beperkingen mee. Zo was de vuilwaterafvoer nog uiterst primitief. Er 

kon amper worden gesproken van een rioolstelsel. Meestal betrof het een afwaterende goot op een gracht of een 

andere watergang. Ten opzichte van veel andere steden kende Harlingen het voordeel dat deze direct aan zee was 

gelegen en soms twee keer per 24 uur, bij ebtij, de grachten konden worden doorgespoeld. Met de invoering van 

het tonnenstelsel, ophaalsysteem voor fecaliën, kwam in 1871 een einde aan het lozen van fecaliën. Schoon 

drinkwater, dat wil zeggen schoon grondwater uit putten, was beperkt aanwezig.  

 

 

 

 

 

Door de vervuiling en de slechte hygiëne, braken er regelmatig epidemieën, besmettelijke ziekten zoals cholera, 

tyfus en ook malaria, uit die zich snel verspreidden. Zo waren er onder andere malaria-epidemieën in 1826 en 

1827 en een cholera-epidemie in 1832. 

 

 

De hoge bevolkingsdichtheid is de reden waarom de historie van ‘het bezwaar‘ zich goed laat vergelijken met andere 

vestingsteden. Deze steden maakten een vergelijkbare ontwikkeling mee. [katern 6] 
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Tabel 3   Vestigings- & vertrektijdstip nijverheid Harlingen 1850-2000 (bron: het provinciaal 

Historisch bodembestand, zie bijlage 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het havencomplex had tot 1850 alleen bestaan uit de binnen de stadswallen gelegen Noorder- en Zuiderhaven. 

Toen de stadswallen hun militaire functie verloren kon de stad zich eindelijk van deze knellende band ontdoen. 

En vanaf 1843 konden de eerste wallen geslecht en voor bebouwing in gebruik worden genomen. Vooral aan de 

zuidwestzijde ontstond zo ruimte voor de aanleg van de spoorweg en de gewenste uitbreiding van de zeehavens. 

Toelichting tabel 
Uit dit overzicht wordt duidelijk dat de van oudsher voor Harlingen sterke nijverheidsvormen begin 20e eeuw ophielden te 

bestaan. Reden hiervoor is dat deze bedrijven door hun kleinschalige opzet niet konden concurreren met bedrijven gebaseerd 

op innovatie en schaalvergroting. Ook verdween de nijverheid verbonden met de zeilvaart omdat rond 1900 de transitie naar 

staalbouw in de scheep- en stoomvaart werd gemaakt.  

Rond 1890-1930 verdwenen de aardewerkfabriek (1928), mast-, blok- en pompmakerijen (1903), sigarenfabriek (1930), 

traanziederij (1890), steenfabriek (1935), zeepziederij (1890), zoutziederij (1930) en zeilmakerij (1905). De zaklinnenfa-

briek, een vorm van overheidssteun opgericht in 1830, werd opgeheven (1860) na totstandkoming van maatregelen in het 

kader van armenwetgeving.  

Rond 1900 vestigde zich nieuwe bedrijvigheid in Harlingen, zoals de exportslagerijen en hieraan verbonden bedrijven zoals 

huidenvellenbloterijen (1895), vetsmelterijen (1900) en een leerfabriek (1909). In 1927 besloot een aantal exportslagerijen te 

stoppen omdat Groot-Brittannië in 1926 de vleesimport verbood. Waren er in 1900 nog 10 exportslagerijen in 1935 waren er 

nog 3. Door de steeds strengere eisen op het gebied van gezondheidswetgeving, onder andere door Europese regelgeving, 

sloot ook de laatste slagerij aan de Havenweg haar poort in 1963. In deze periode sloot ook de plaatselijke gasfabriek van 

Harlingen aan de Zuid-Oostgracht. Aan de andere kant kwam er een aantal nieuwe nijverheden bij. Een aantal grotere 

visverwerkende bedrijven uit Urk besloot zich vanaf 1965 in Harlingen te vestigen na de totstandkoming van de Nieuwe 

Vissershaven. Tevens vestigden zich een rubberfabriek, een sisalbedrijf, een kunststofbedrijf en een jachtbouwwerf in of nabij 

de stad.  

Een aantal bedrijfstakken vestigde zich blijvend in Harlingen. Dit betrof onder andere de scheepswerven, een vetsmelterij, 

een houtzagerij, een aantal grafische bedrijven, een suikerfabriek, brood- & koekfabrieken en een cementfabriek. In 1995 

vestigde zich een zoutfabriek, FRIMA, aan de Nieuwe Industriehaven. Het natriumchloride wordt in vloeibare staat 

losgeweekt uit in de regio van Harlingen in de onderlaag voorkomende evaporiete, circa 250 miljoen jaar terug gedurende 

het Carboon gevormde, lagen. [Katern 7] 

 

Overzicht vestigings- & vertrektijdstip nijverheid Harlingen 1850-2000

Bedrijfstak 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

aardewerkfabriek <1750 x x x x x x x 1928

boterfabriek 1882 1889

broodbakkerij 1873 x x x x x x x x x x x x x

cementfabriek 1905 x x x x x x x x x x

dakpannenfabriek <1750 x x x x x x x x x x x 1968

gasfabriek 1857 x x x x x x x x x x 1963

grafische nijverheid 1852 x x x x x x x x x x x x x x x

houtzagerij <1750 x x x x x x x x x x x x x x x

huidenvellenbloterij 1895 x x x x x x x 1978

jachtbouw 1976 x x x

koolteerdistillaatfabriek 1895 x 1902

kunststoffabriek 1961 x x x x

leerfabriek 1909 x x x x x x x x 1992

likeurstokerij <1750 x x x x x x x x x x x x 1983

mast,blok & pompmakerij <1750 x x x x x 1903

plateelfabriek <1750 x x x x x x x 1928 1984 x x

scheepswerf <1750 x x x x x x x x x x x x x x x

scheepsmotorbedrijf 1968 x x x x

sisalfabriek 1946 x x x x x x

rubberindustrie 1949 x x x 1988

sigarenfabriek 1830 x x x x x x x 1930

steenfabriek <1750 x x x x x x x 1935

suikerfabriek 1899 x x x x x x x x x x x

touwslagerij <1750 x x x x x x x x x 1955

traanziederij <1750 x x x 1890

vetsmelterij 1900 x x x x x x x x x x

visverwerkend bedrijf 1935 x x x x x x x

exportslagerij 1895 x x x x x x 1963

wasinrichting 1925 x x x x x 1985

zaklinnenfabriek 1800 x 1860

zeepziederij 1819 x x x 1890

zoutziederij <1750 x x x x x x 1930

zeilmakerij <1750 x x x 1905

zoutfabriek 1995 x

PS in de literatuur staat niet altijd de exacte data weergegeven 

wel ongeveer; de maximale spreiding geboden data bedraagt vijf jaar
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In 1851 werd eerst de Willemshaven en in 1877 de Nieuwe Willemshaven gegraven. In 1842 kwam daarnaast de 

verbinding over land naar Leeuwarden via de rijksweg tot stand (Provincie Fryslân, 1996). 

De haven bleek in de periode 1840-1880 de belangrijkste bron van inkomsten. Veel vee werd in die periode 

levend naar Engeland geëxporteerd. Dit leidde rond 1860 tot opleving van de nijverheid die echter na 1880 weer 

inzakte door de agrarische crisis die het achterland van Harlingen trof. 

In de 19
e
 eeuw bleven de grenzen van de stad globaal gelijk, maar haar aanzien veranderde drastisch. De stads-

poorten werden gesloopt, de bolwerken grotendeels afgegraven en veel typerende grachten gedempt. 

 

1870-1945 

Na de Grondwetswijziging onder het 1
e
 Kabinet van Thorbecke konden de liberalen van Harlingen politiek de 

boventoon gaan voeren. Van Hinte merkt in zijn onderzoek naar de ‘Sociale en economische geografie van 

Harlingen’  op dat het dagelijks bestuur, het college van Burgemeester en Wethouders, gedurende de tweede 

helft van de 19
e
 eeuw en de eerste 17 jaren van de 20

e
 eeuw in zijn geheel uit liberale politici bestond (Van 

Hinte, 1936). De liberale kiesvereniging ‘Vrijheid en Orde’ had aan het eind van de 19
e
 eeuw ongeveer 200 

leden, die vrijwel allemaal behoorden tot de meest welvarende burgers van de stad. Ze waren de mening 

toegedaan dat het het beste was voor de stad als de economische situatie van eind 19
e
 en begin 20

e
 eeuw zoveel 

mogelijk in stand zou blijven. Op de ledenlijst kunnen dan ook namen worden aangetroffen van personen die 

belangrijke posities in de bedrijvigheid bekleedden zoals de Fonteins, de Foekens, de Hannema’s, de Harmens 

en de Simonsz’. Zo was bijvoorbeeld de familie Fontein eigenaar van exportslagerijen en tegelfabrieken, de 

familie Hannema eigenaar van zoutziederijen en de familie Harmens eigenaar van oliezuurfabrieken.  

Deze ‘broodheren’ hoefden amper met andere stromingen rekening te houden (Van Hinte, 1936). Toen na de 

nieuwe Kieswet van 1917 ook de armsten het kiesrecht verkregen, veranderden de verhoudingen echter 

onmiddellijk. Hadden de liberalen in 1915 nog 10 van de 15 zetels, in 1919 waren het er nog maar twee. De 

sociaal-democraten kwamen in dezelfde periode van 1 op 6 zetels. Na 1919 konden de liberalen nog slechts 

enkele keren een wethoudersplaats winnen.  

Economisch gezien bleef Harlingen, ondanks forse investeringen van rijkswege, het gemoderniseerde haven-

complex, de aansluiting op het spoorwegennet en de aanleg van de rijksweg naar Leeuwarden (1844), eind 19
e
 

en begin 20
e
 eeuw, ten opzichte van de ontwikkeling van het westen van het land, onvoldoende presteren. De 

volgende oorzaken kunnen voor deze economische stagnatie worden aangewezen (Huizinga, 1989): 

1. Toenemende concurrentie van Noord-Duitse steden;  

deze hadden de gelegenheid gekregen zich sterk te ontwikkelen omdat de handel in Noord-Nederland, onder 

andere door de agrarische crisis van 1880-1890, stil was gevallen. 

2. een groot gedeelte van de handel verdween door de doorzettende schaalvergroting van aan- en afvoer van 

goederen door de ingebruikneming van stoomschepen;  

stoomschepen die rond 1900 van de helling kwamen waren veel groter en zodoende in staat veel meer 

goederen te vervoeren dan de daarvoor gebruikte zeilschepen, terwijl tevens de stoomschepen rechtstreeks 

op Rotterdam en Amsterdam gingen varen.  

3. Harlingen verloor haar status van ‘Poort van Noord Nederland’. 

door de aanleg van de spoorweg Stavoren–Leeuwarden (1885), het administratief centrum van de provincie 

Fryslân, koos het  personen- en goederentransport uit Amsterdam de route via Enkhuizen in plaats van die 

van Harlingen.  

 

Harlingen raakte zo definitief haar zeventiende-eeuwse glorie kwijt en werd qua omvang en inwonertal een 

gewoon stadje binnen Nederland, dat op haar beurt ook een kleine mogendheid was geworden. Ten opzichte van 

de belangrijkste economische kerngebieden, vooral in het westen van het land gelegen, kende Harlingen een te 

afgelegen ligging en een te gering achterland om haar positie als belangrijke haven te kunnen handhaven.  

De haven van Harlingen was daarnaast te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, was te ondiep.  

Voor Harlingen viel in die periode bovendien een aantal traditioneel eigen bedrijvigheid weg door vervanging of 

verplaatsing van de productie; zo verdwenen tegel- en plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens, 

touwslagerijen, zeilmakerijen. Wel kwamen er nieuwe bedrijven voor in de plaats, zodat in de jaren dertig van de 

20
e
 eeuw nog een zeventiental bedrijven, waarvan zeven met de haven waren verbonden, in Harlingen was te 

vinden.  

Door hun verbondenheid met de haven vestigden deze bedrijven, onder andere exportslagerijen, huidenhandel, 

houthandel, etc, zich overwegend aan de zuidwest zijde van de stad waar ruimte was ontstaan door slechting van 

de stadswallen en demping van de stadsgracht. 
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Figuur 14 Uitbreidingen van de gemeente Harlingen 1570-1984 (Klaver, 1989a) 

 

Harlingen deed in deze periode verwoede pogingen om de aan de Franeker - en de Bolswarder Trekvaart geves-

tigde bedrijvigheid binnen haar gemeentegrenzen te krijgen. Pas in 1933 ging het Rijk ermee akkoord dat de stad 

een uitbreiding kreeg van ruim 100 hectare. Tot die tijd was Harlingen nog steeds Nederlands dichtstbevolkte 

gemeente. Hierna zouden nog uitbreidingen volgen in 1955, 1971, 1984 en tenslotte in 1986 waarmee de 

gemeente haar huidige omvang verkreeg (zie figuur 14). 

 

1945-2000 
De aanleg van de Afsluitdijk 1927-1932 veranderde de positie van Harlingen aanmerkelijk. De Afsluitdijk vormt 

vanaf 1932 de kortste weg over het land van het Noorden naar Amsterdam. Al gauw bleek deze verbinding, die 

dwars door de stad liep, door de aantrekkende mobiliteit eerder een last dan een lust. Al snel werden daarom 

pogingen ondernomen deze verbinding buiten de bebouwing om te laten lopen. De aanleg van deze rijksweg, het 

graven van het Van Harinxmakanaal, een nieuwe waterweg vanaf Leeuwarden ten behoeve van de ontsluiting 

van het achterland, en de benodigde aanleg van de Tjerk-Hiddessluizen, veranderde de situatie van Harlingen 

ingrijpend. De oorspronkelijke bebouwing aan de noordzijde van Harlingen verdween ten gunste van de nieuwe 

sluizen, terwijl de geen dienst meer doende oude bochtige Franeker Trekvaart (ook wel Leeuwarder Trekweg 

genoemd) aan de zuidoost-zijde van de stad in 1955 werd afgesloten en gedempt.  

Om het centrum van de stad via het Franekereind met het Van Harinxmakanaal te verbinden moest een nieuw 

verbindingskanaal worden gegraven. Het tussen de kanalen en de nieuwe rijksweg liggend gebied, dat met de 

herindeling van 1955 aan Harlingen was toebedeeld, werd in de daaropvolgende jaren tot industrieterrein 

(Hermes) ontwikkeld. Op dit industrieterrein vestigde zich onder andere de Scheepswerf Harlingen. (Abma, 

1975)  

Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog kon het grootste gedeelte van de inwoners in nieuwe wijken 

buiten de stadskern worden gehuisvest. De oorspronkelijke stadskern werd aantrekkelijk gemaakt met 

restauraties en renovaties, terwijl ook een aantal oorspronkelijke bedrijven, zoals de scheepswerf Welgelegen, 

locaties daarbuiten vond. 

De periode 1945-2000 laat ten aanzien van de bedrijvigheid een aantal verschuivingen zien. De visserijactivi-

teiten namen aanmerkelijk toe. Eerst waren het de mosselvissers uit Zeeland die na aanleg van de Zeeuwse 

Deltawerken, de Waddenzee als hun domein en Harlingen als thuishaven kozen. In de jaren zestig ontdekten 
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vissers uit Urk en Volendam de voordelen van de Harlinger haven, dichter bij de visgronden dan hun thuisha-

vens. Hiermee verbonden nijverheid vestigde zich later ook in de stad. Het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid 

werd mogelijk door de totstandkoming van de aanleg van de nieuwe Vissershaven in 1969 en een industrie-

haven in 1978.  

De toenemende welvaart lokte veel toeristen naar de Waddeneilanden. Omdat de veerboot naar deze eilanden 

vanuit Harlingen voer, kon van de aanwezigheid van deze toeristen worden geprofiteerd. Vanaf de jaren tachtig, 

toen de belangstelling voor zeezeilen groeide, werd historisch Harlingen als thuishaven voor veel zeejachten en 

de zogenaamde Bruine Vaart ontdekt. In het bijzonder worden vervolgens de Noorderhaven en de Voorhaven 

voor dit doel gebruikt (Van der Wal, 2002b).  

In toenemende mate profiteerde Harlingen van de stijgende welvaart zoals deze zich in Nederland manifesteerde. 

Nieuwe woonwijken verrezen aan de zuidzijde van de stad, industrieterreinen werden aangelegd en in 2000 werd 

begonnen met de verlenging van de in 1971 gerealiseerde industriehaven.  

In 1980 respectievelijk 1990 konden de industrieterreinen ‘Koningsweg’ en de ‘Oosterpoort’, ten oosten van de 

rijksweg aan het Van Harinxmakanaal liggende gebieden, in gebruik worden genomen. Deze locaties bleken 

door hun directe ligging aan brede watergangen vooral in trek bij scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven. 

Concluderend kan worden opgemerkt dat het verleden voor Harlingen belangrijk is maar dat ook hard wordt 

gewerkt aan verbetering van de positie in de eigen regio. 

 

 

3.3 Demografische ontwikkeling van Harlingen 
De beschrijving beperkt zich tot de bevolkingsontwikkeling en daar direct mee verbonden aspecten als het 

geboorteoverschot, de migratie en ook de bevolkingsdichtheid. Omdat onderliggende demografische aspecten 

als leeftijdopbouw, geslacht, burgerlijke staat en huwelijksvruchtbaarheid in het kader van dit onderzoek minder 

van belang zijn, word daar beperkt op ingegaan. De totale bevolkingsgroei is de resultante van de natuurlijke 

bevolkingsgroei (geboorte minus sterfte) en het migratiesaldo (vestiging minus vertrek). Omdat de bevolkings-

dichtheid gecombineerd met een bepaalde leefperiode iets kan zeggen over de op dat moment heersende leef-

omstandigheden wordt hier wel aandacht aan besteed. 

 

De totale bevolkingsgroei 
Figuur 15 schetst de ontwikkeling van de bevolkingsgroei en de bevolkingsdichtheid. Op grond van de figuur 

kan worden geconcludeerd dat de bevolking van Harlingen aan het eind van de 16
e
 eeuw en ook gedurende de 

Gouden Eeuw, de 17
e
 eeuw, aanzienlijk toenam, van ca. 3000 in 1575 tot 8823 in 1689. Rond 1700 vond echter 

een forse daling plaats, tot 7106 in 1714. In de 18
e
 eeuw nam, de bevolking weer, zij het bescheiden, toe; 7456 in 

1796.  

 

Figuur 15 Weergave van de bevolkingsaanwas en ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid  
  van Harlingen in de periode 1550-2000  (Klaver, 1989a) 

 

De Franse tijd leidde weer tot een daling, zodat in 1815 nog maar 6913 inwoners konden worden geteld. Van 

1815 tot 1880 nam de bevolking andermaal aanzienlijk toe. In 1880 telde de gemeente 10735 inwoners. Van 

1880 tot 1945 bleef de bevolking op hetzelfde niveau, dat wil zeggen tussen de 10.000 en 10.400 fluctueren (Van 

Hinte, 1936 en Huizinga, 1989).  
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De uitbreiding van de gemeente in 1933 leverde 462 extra ingezetenen op. Na de Tweede Wereldoorlog leidde 

de naoorlogse geboortegolf tot een opmerkelijke bevolkingsgroei. In de jaren vijftig en zestig bleef het 

inwoneraantal beperkt doorgroeien. De grenscorrecties in 1955, 1971, 1984 en 1986 ten koste van de gemeenten 

Barradeel, Franekeradeel en Wûnseradiel hadden daarna eveneens een toename tot gevolg. In 1981 telde de 

gemeente Harlingen 15577 inwoners, welk inwoneraantal tot aan het eind van de 20
e
 eeuw ongeveer 

gehandhaafd bleef (Klaver, 1989a). 

 

Bevolkingsdichtheid  

De bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt in inwoners per vierkante kilometer (inw./km2). Door de bevolkings-

dichtheid te combineren met een specifieke leefperiode kan iets worden gezegd over de op dat moment heer-

sende leefomstandigheden. In figuur 8 zijn de bevolkingsdichtheden van de gemeente Harlingen gedurende de 

onderzoeksperiode weergegeven. Het betreft hierbij geschatte waarden omdat het onderscheid tussen water- en 

landgebied, dat wil zeggen met het bewoonbare gedeelte van de gemeente, niet scherp is te trekken.  

 

Gemeente / Provincie/ 

Rijk 

Bevolkingsdichtheid 

in inwoner/km2 

Jaar 

Harlingen 10.900 1900 

Harlingen 10.500 1933 

Leeuwarden 1336 1974 

Fryslân 164 1974 

Harlingen 500 2000 

Schiermonnikoog 26 2002 

Nederland  475 2002 

Den Haag 5500 2002 

 

Tabel 4  Bevolkingsdichtheidwaarden in kilometer per vierkante meter van een aantal gebieden.  
  (Abma en Jansma, 1975) 

 

De grafiek van figuur 15 en tabel 4 geven aan dat als naar bevolkingsdichtheidwaarden van andere gebieden 

wordt gekeken, de voor Harlingen toegekende waarden als hoog zijn aan te merken. Tot 1933 bleef deze zelfs 

gehandhaafd op 10500 inw./km2. In 1974 was deze waarde voor de gemeente Leeuwarden 1336 inw./km2 en 

voor de provincie Fryslân in zijn geheel 164 inw/km2 (Abma en Jansma, 1975). Tot die tijd was Harlingen in 

Nederland zelfs de dichtstbevolkte gemeente.  

Als geen maatregelen werden getroffen had deze opeenhoping van mensen met de van nature toen voorkomende 

vervuilingsvormen veel leefomgevinghinder tot gevolg. In de 19
e
 eeuw met de komst van de industrialisatie 

werd de leefomgeving nog extra belast. Ongecontroleerde waterlozingen en afvalstortingen veroorzaakten 

stankhinder en vormden tegelijkertijd, doordat het ongedierte aantrok, de basis voor het voorkomen van allerlei 

vormen van besmettelijke ziekten. Aanwezige vlees- en huidnijverheid hebben in dit verband niet bevorderlijk 

gewerkt. In 1826 en 1832 leidden deze omstandigheden tot een malaria-epidemie. Desondanks groeide in de 2
e
 

helft van de 19
e
 eeuw het inwoneraantal van Harlingen toch aanzienlijk, terwijl er nauwelijks sprake van 

uitbreiding van de stad was. Logischerwijs leidde dit tot een grotere verdichting van de bebouwing (Klaver, 

1989b). 

 

 Natuurlijke bevolkingsgroei 
De natuurlijke bevolkingsgroei of ‘het geboorteoverschot’ wordt berekend door het geboortecijfer minus het 

sterftecijfer te nemen waarbij beide waarden in promille per jaar worden uitgedrukt.  

Tot de industrialisatie, vanaf circa 1870 voor Nederland, werd ons land gekenmerkt door een demografisch 

patroon van relatief lage huwelijksfrequentie, hoge huwelijksleeftijd en hoge huwelijksvruchtbaarheid. Men 

trouwde doorgaans pas indien men verzekerd was van een zelfstandige bestaansmogelijkheid. Zo niet dan bleef 

men als ongetrouwd lid in het familieverband leven. Dit wordt wel het West-Europees huwelijkspatroon 

genoemd (Duijvendak en Kooij, 1992).  

In Harlingen bedroeg het geboortecijfer in de periode 1811-1875 globaal 35 promille waarmee het weinig 

afweek van de landelijke en provinciale cijfers. Omdat het sterftecijfer in die periode ook erg hoog was, circa 30 

promille, wordt het relatief hoge geboortecijfer genivelleerd wat overeen komt met de landelijke waarden. De 

waarden van het geboorteoverschot in steden lagen, door de overwegend dichte bewoningsgraad waardoor meer 

vervuiling ontstond, meestal lager dan die van het platteland. Dit was ook van toepassing op Harlingen. In de 

jaren 1826-1830 ( door besmettelijke ziekten) en 1846-1850 (voedselschaarste door aardappelziekte) was er zelfs 

sprake van een sterfteoverschot. 

Na 1850 daalde het sterftecijfer in Harlingen. Een van de belangrijkste reden die hiervoor kan worden 

aangedragen is de ook hier doorzettende verbetering van de hygiëne. Zo daalde in Nederland de 
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zuigelingensterfte in de 19
e
 eeuw van 200 naar 20 per 1000 levend geborenen. Ook het geboortecijfer liet in die 

tijd echter een daling zien. Omdat het sterftecijfer echter sterker daalde dan het geboortecijfer namen in de 

periode 1850-1945 de geboorteoverschotten aanzienlijk toe.  

In de periode tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog groeide aanvankelijk het geboorteoverschot. 

Na 1970 trad echter een daling in. Vanaf die tijd was er sprake van een stabilisatie van de bevolking omdat het 

geboortecijfer en het sterftecijfer in Harlingen elkaar in evenwicht hielden bleef het geboorteoverschot rond de 

waarde van 0 balanceren (Klaver, 1989b). 

. 

Migratiesaldo 

Het migratiesaldo of ook wel ‘vestigingsoverschot’ genoemd is de aftreksom van het aantal burgers dat zich in 

een streek of stad vestigt minus degenen die vertrekken. In het algemeen wordt de omvang van het migratiesaldo 

bepaald door de economische potentie van een gebied. Voor Nederland is in dit verband vanaf globaal een aantal 

zaken vanaf 1800 te signaleren. Mede door de slechte leefomstandigheden, zowel economisch, qua 

leefomgeving als sociaal, zonder veel uitzicht op verbetering, emigreerden veel mensen in de periode 1830-50 

naar de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Daarnaast trokken velen, gelokt door de ruimere economische 

perspectieven, naar het westen van Nederland, vooral in de periode na 1850 toen de economie daar begon aan te 

trekken. Dit leidde tot vestigingsoverschotten in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. 

Dat behalve economische redenen geloofsovertuigingen ook een rol speelde bij vertrek, bleek door het vertrek 

van veel afgescheiden Christelijk Gereformeerden aan het eind van de 19
e
 eeuw naar Amerika. Zij meenden te 

moeten vetrekken omdat zij zich in Nederland achtergesteld voelden en Amerika als een bij uitstek protestant 

land zagen. 

Tot aan 1860 wist Fryslân zijn eigen bevolking min of meer vast te houden. Van een omvangrijke trek naar 

elders was nog niet zozeer sprake. Daarna veranderde de situatie wezenlijk en was er sprake van een negatief 

migratiesaldo. Voor Harlingen begon omstreeks 1880 de economische neergang. Het belang van de haven daalde 

en de werkgelegenheid in de industrie bleef achter. Deze crisis resulteerde in het vertrek van vele burgers. Ook 

voor de provincie Fryslân als geheel zijn in deze periode negatieve migratiesaldi geregistreerd, te weten van 

1876-1880 en een daaropvolgende periode tot 1906-1910 van 9 naar –16 promille. Maar liefst 24.000 Friezen 

verlieten tussen 1880-1910 Nederland. Het vertrekoverschot bleef hierdoor tot en met 1940 op het niveau van  

–10 gehandhaafd. Deze periode met negatieve vertrekoverschotten werd onderbroken door een tijdelijke 

opleving door de aanleg van de nabijgelegen Afsluitdijk in 1930 van –3. Hierna zou de waarde weer terugvallen 

naar – 17.   

In de periode 1945-1952 nam in Fryslân de emigratie weer toe onder invloed van de slechte omstandigheden na 

de Tweede Wereldoorlog. Zo verlieten in die periode 14.000 Friezen het land. Het aantal inwoners uit Harlingen 

dat de sprong naar een ander land waagde, bleef beperkt tot 185 ingezetenen.  

Na de Tweede Wereldoorlog bleef Harlingen nog steeds negatieve migratiesaldi houden, zij het dat deze wat 

lager waren dan die van vóór 1940. Pas rond 2000 liet het migratiesaldo weer positieve waarden zien.  

In zijn algemeenheid droeg Friesland relatief weinig bij aan het vestigingsoverschot in Harlingen, het overgrote 

deel van de nieuwkomers kwam vooral van buiten de provincie. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat Van 

Hinte in ‘Sociale en Economische Geschiedenis van Harlingen’ in 1936 stelde, dat Harlingen zowel voor vertrek 

als vestiging voor een belangrijk deel op de rest van het land, onder andere het westen, was georiënteerd. Als 

reden hiervoor droeg hij aan dat elementen van het oorspronkelijke handelsnetwerk deze oriëntatie in stand 

hielden. 

 

 

3.4 De ruimtelijke ontwikkeling van Harlingen gedurende de onderzoeksperiode  
In deze paragraaf wordt geprobeerd op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van Harlingen in de onderzoeks-

periode te schetsen. Om militaire reden, er mocht niet worden gebouwd buiten de stadswallen, bleef de ruimte-

lijke indeling van de stad tot ver in de 19
e
 eeuw min of meer onveranderd aan die van de 18

e
 eeuw. Bewoners 

leefden dicht op elkaar en ruimte was schaars. Als wordt gerealiseerd dat daar tevens veel bedrijven te vinden 

zijn dan wordt het duidelijk dat Harlingen in de 19
e
 eeuw een erg dichtbevolkte stad was. Het betrof zelfs een 

van de dichtstbevolkte steden van Nederland. De oorspronkelijke stadskern had een oppervlak van ongeveer een 

vierkante kilometer waarop 9.000 à 10.0000 mensen woonden. De stad was in die tijd, in de 19
e
 eeuw, ingeklemd 

door de toenmalige gemeenten Barradeel, Franekeradeel en Wûnseradiel. Uitbreidingsmogelijkheden waren 

zeer beperkt. Vanuit twee optieken wordt hieronder belicht hoe Harlingen met de beschikbare beperkte ruimte is 

omgegaan. Ten eerste vanuit de beschikbare ruimte voor handel en nijverheid en ten tweede vanuit de 

woningbehoefte. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling voor handel en nijverheid 
Tot 1850 had het havencomplex alleen bestaan uit de binnen de stadswallen gelegen Noorder- en Zuiderhaven. 

Toen de stadswallen hun militaire functie dan ook verloren, kon de stad zich in het midden van de 19
e
 eeuw 
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eindelijk ontdoen van deze knellende band. En na het slechten van de wallen kon de vrijkomende ruimte in 

gebruik worden genomen voor bebouwing. Vooral aan de zuidwestzijde ontstond zo ruimte voor de latere aanleg 

van de spoorweg en de gewenste uitbreiding van de zeehavens. In 1851 werd eerst de Willemshaven en in 1877 

de Nieuwe Willemshaven gegraven. In 1842 kwam daarnaast de verbinding over land naar Leeuwarden via de 

rijksweg tot stand (provincie Fryslân, 1996b).  

Al deze aanpassingen werden uitgevoerd vanuit de opvatting dat de economie wel weer zou gaan groeien zoals 

in de 17
e
 en deels 18

e
 eeuw. Hierbij was echter te weinig rekening gehouden met het feit dat de geringe diepgang 

van de Waddenzee wel eens de beperkende factor zou kunnen zijn. Want wie had er nu op gerekend dat binnen 

vijftig jaar vanaf 1850 ijzeren stoomschepen zouden varen met tonnages van tienduizenden tonnen. 

Bedrijven die toch besloten zich in Harlingen te vestigen kozen voor locaties in de nabijheid van de stad 

bijvoorbeeld aan de trekvaarten naar Leeuwarden, ook wel Franeker Trekvaart, en de Bolswardervaart. Deze 

gebieden fungeerden dan ook vrij snel als de industriegebieden van de stad. Veel bekende ondernemers uit 

Harlingen zoals Fortuin, Van Hulst, Haitsma, Meinesz, etc, hadden daar bedrijven.  

De kleibewerkende bedrijvigheid vestigde zich aan de beide trekvaarten (Faber, 1974). De Franeker Trekvaart, 

waarbij het tracé van een bochtige zeeslenk werd gevolgd, werd al in 1507 gegraven en liep tussen Harlingen en 

Leeuwarden. In verband met de bochtige loop van de vaart werd deze in 1894 vervangen door een nieuwe rechte 

vaart ‘Het Kanaal’. De Franeker Trekvaart werd uiteindelijk in 1955 gedempt (provincie Fryslân, 1997). De 

Bolswarder Trekvaart, lopende naar het zuiden vanaf Harlingen, was ook in de 16
e
 eeuw gegraven. Deze vaart 

werd voornamelijk gegraven om de vette klei, een belangrijke grondstof voor de aardewerkbedrijvigheid, die 

werd gewonnen tussen Harlingen en Bolsward aan te kunnen voeren. Aan de Bolswarder Trekvaart dan wel aan 

haar vele zijtakken vestigden zich diverse steen-, dakpannen- en estrikkenfabrieken. (Estrikken zijn vloertegels 

die vanaf de 16
e
 eeuw werden gelegd in de vloeren van woningen). De zijarmen van de Bolswarder Trekvaart 

werden ook gebruikt voor het afwateren van hout. Uiteindelijk zijn veel van deze zijarmen in de loop van de 20
e
 

eeuw gedempt en gebruikt als stortplaats.  

Harlingen deed vanaf het einde van de 19
e
 eeuw verwoede pogingen om de aan de Franeker- en de Bolswarder 

Trekvaart gevestigde bedrijvigheid binnen haar stadsgrenzen te krijgen. De omliggende gemeenten Barradeel, 

Wûnseradiel en Franekeradeel wisten dit verzoek, op grond van vooral economische gronden, jarenlang tegen te 

houden. Pas in 1933 ging het Rijk ermee akkoord dat de stad een uitbreiding kreeg van ruim 100 hectare. Hierna 

zouden nog uitbreidingen, die volgden in 1955, 1971, 1984 en tenslotte in 1986, de gemeente haar huidige 

omvang geven (zie desgewenst figuur 14 of bijlage 1). 

 

Ruimtelijke ontwikkeling van de woningbouw 
De kwaliteit van de woningvoorraad in de 19

e
 eeuw liet echter nogal wat te wensen over. Het was vooral de 

arbeidersklasse, het overgrote deel van de bevolking, dat slecht gehuisvest was. Maar vooral in de periode 1849-

1879 werd veel gebouwd. De ruimte werd gevonden door binnenterreinen op te vullen met betrekkelijk kleine 

huizen. Ook ontstond ruimte door het slechten van de oude vestingwallen. Aan de zuidzijde ontstond hierdoor 

ruimte voor de aanleg van de spoorlijn naar de zeehaven, terwijl op de overige locaties zich nijverheid (zoals het 

gasfabriek, de exportslagerijen, etc, ) vestigde.  

Vanuit diverse maatschappelijke richtingen werd geprobeerd verandering in de slechte woningsituatie te 

brengen. Zo werd door een aantal welgestelde families op basis van sociale gronden in 1879 de Vereniging tot 

verschaffing van betere en gezondere Woningen aan den Arbeidersstand in Harlingen (kortweg als VWAH 

aangeduid) opgericht. De VWAH, in feite de eerste bouwvereniging van de stad, droeg zorg voor de bouw van 

diverse arbeiderswoningen, onder andere 84 woningen aan het Noorder- en Havenkwartier. Daarnaast werd door 

de raad, op advies van de Gemeentelijke Gezondheidscommissie, een verordening aangenomen die moest 

toezien op de bouwactiviteiten en op het onbewoonbaar verklaren van woningen (Klaver, 1989b). 

De woningwet van 1901 was een doorbraak in dit verband omdat de gemeente verplicht werd zijn 

woningbouwplannen te laten toetsen door een hogere overheid, terwijl bij goed ingediende plannen door het Rijk 

aan de betreffende gemeentelijke bouwverenigingen middelen ter beschikking werden gesteld. Dit was de eerste 

keer dat collectief de zorg voor huisvesting werd verzorgd. (Duijvendak en Kooij, 1992). Voor Harlingen 

betekende dit dat in de periode 1906-1945 twee nieuwe wijken ‘Trebol’ (in de volksmond ‘Achter de 

Schouwburg’) en het ‘Rooie Dorp’ met in totaal 900 woningen buiten de oorspronkelijke stadskern konden 

worden gebouwd. Dit betekende dat de bevolkingsdichtheid in de stadskern van Harlingen aanzienlijk 

verminderde.  

Na de Tweede Wereldoorlog maar vooral in de jaren zeventig breidde Harlingen aanzienlijk uit. Door verande-

ring van de gezinssamenstelling, minder grote huishouden en meer eenpersoonshuishoudens maar wel met be-

hoefte aan woonruimte, was er een tekort aan woonruimte ontstaan. In de periode 1945-1980 werden 

achtereenvolgens Plan Zuid, Oosterpark, De Schil en de Spiker gerealiseerd. Deze wijken konden pas worden 

gebouwd nadat Harlingen was uitgebreid met gebieden van de gemeenten Barradeel, Franekeradeel en 

Wûnseradiel (Klaver, 1989b). 
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In deze periode werd ook de oorspronkelijke stadskern geïnventariseerd Veel van de oorspronkelijke bebouwing 

werd opgenomen op de monumentenlijst, terwijl op plaatsen waar nijverheid op grond van dorps- en 

stadsvernieuwing verdween, aangepaste nieuwbouw, zoals het nieuwbouwplan Almenum (gereed in 1981) kon 

worden gepleegd. In de jaren tachtig werd begonnen met de bouw van de wijk Groot Ropens die aan de zuidkant 

grensde aan de oude trekvaart naar Bolsward. Door al deze activiteiten kon de bevolkingsdichtheid van 

Harlingen in 2000 dalen  tot een relatief normaal niveau van 500 inw/km2.  

 

 

3.5         De ontwikkeling van het maatschappelijke gedragspatroon in het onderzoeksgebied van de drie 

                geselecteerde onderzoeksperioden   
In paragraaf 2.2 is voorgesteld om de onderzoeksperiode in drie deelperioden te verdelen in overeenstemming 

met een zich op landelijk schaal aandienend maatschappelijke gedragspatroon. Met deze indeling wordt 

geprobeerd inzichtelijk te maken hoe maatschappelijk op leefomgevinghinder wordt gereageerd. De bedoeling is 

dat hierdoor uitkomsten van dit onderzoek beter kunnen worden verklaard. In deze paragraaf wordt geprobeerd 

te achterhalen of er voor het onderzoeksgebied ook een collectief gedragspatroon is aan te wijzen. Om de 

vergelijkbaarheid in stand te houden wordt dezelfde tijdsindeling gebruikt. 

 

Situatie 1870-1920 

Met behulp van twee bijdragen wordt geprobeerd een beeld van de situatie in Harlingen in de periode 1870-

1920 te schetsen. De eerste betreft een beschrijving van de situatie van de werknemers in de kleiverwerkende 

bedrijvigheid in deze periode, de tweede betreft een beschrijving van een staking in de exportslagerijen rond 

1910.  

 

Kleiverwerkende bedrijvigheid  
In bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen van Harlingen (1989) beschrijft Zijlstra de 

oorspronkelijke kleiverwerkende bedrijvigheid van Harlingen. Deze vorm van bedrijvigheid heeft vanaf 1500 

een belangrijke functie voor de regio gehad. Rond 1895 waren nog 10 steenbakkerijen nabij Harlingen gevestigd.  

Eén van de grootste ‘patronen’ was Van Hulst, woonachtig in Harlingen, die maar liefst vier van deze bedrijven 

in handen had.  

 

 

Figuur 16 Foto van werkzaamheden in een steenbakkerij nabij Harlingen rond 1890 
  (Ludwig, 1992) 

Deze afbeelding geeft een impressie van de werkzaamheden bij de kleiverwerkende bedrijvigheid. In dit verband 

werd vermalen klei met behulp van een mal in de vorm van een baksteen gebracht. De ontstane kleivorm werd 

vervolgens met behulp van ovens gedroogd. Deze werkzaamheden gebeurden handmatig waarbij, zoals de foto 

toont, nog van kinderarbeid gebruik werd gemaakt (Ludwig, 1992).    
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Zijlstra beschrijft in deze situatieschets ook de arbeidsomstandigheden van deze kleibakkerijen. Werd er in 1840 

nog 15 uur per dag gewerkt, in 1890 was dit gedaald tot 12 uur. Kinderarbeid, een gemeengoed in deze nijver-

heidstak, stopte in deze regio pas na 1910 onder invloed van de aangenomen Arbeidswet. In 1890 werkten 

kinderen nog 9 uur per dag. Naast de lange werktijden, als er werk was, waren de arbeiders contractueel 

gebonden aan de ‘patroon’. Dit contract verplichtte hen zelfs dat als er geen werk was bij de kleibakkerij zij 

gedwongen werk bij anderen moesten weigeren. Pas na 1913 accepteerden vrouwelijke werknemers de 

werksituatie niet meer en gingen in staking (Zijlstra, 1982).  

 

Staking bij de Harlinger Exportslagerijen begin maart 1914 

In 1907 waren in Harlingen 50 arbeiders direct en 250 arbeiders indirect bij de exportslagerijen betrokken 

(Oldenhof, 1989). Deze arbeiders waren gedwongen onder barre omstandigheden, minimaal 60 uur per week en 

desgewenst dag en nacht te werken tegen een karig loon. De exportslagerijen, een tiental, waren nabij de havens 

gevestigd aan de Havenweg. Een groot gedeelte van de slagergezellen (31) had zich vanaf 1913 georganiseerd in 

de Slagersvakbond, die onder het NVV viel. Daarnaast was een zestal lid van de Katholieke Slagers-

gezellenbond Sint Joris. Vanuit de katholieke hoek werd op 16 februari 1914, invulling gevende aan de 

Encycliek Rerum Novarum (1891), de Rooms-Katholieke Exportslagers-patroonsbond opgericht. Deze bond zou  

als tegenhanger moeten fungeren van de Slagersvakbond. In deze patroonsbond had een viertal 

exportslagerspatronen zitting. Deze oprichting volgde kort op een verzoek van exportslagergezellen om 

verbetering aan te brengen in de werkomstandigheden en ter verkrijging van een hoger salaris.  

Gezamenlijk besloten de NVV- en de R.K. Slagersgezellenbond per 1 maart 1914 in staking te gaan.  

Toen een lijmpoging van de kapelaan mislukte, ontsloegen de patroons alle slagersgezellen. Omdat het werk 

besmet werd verklaard en daardoor niet genoeg andere arbeiders konden worden gevonden, traden de patroons, 

zonder medeweten van de RK-kerk, na enige tijd weer in overleg met de medewerkers. Spoedig werd men het 

eens over de wederzijdse voorstellen en konden de gezellen hun werk weer oppakken.  

De locale pastoor ( Jansen) probeerde in de maanden daarna een vijftiental R.K. havenarbeiders te bewegen hun 

lidmaatschappij van het NVV op te geven om lid te worden van de R.K. gezellenbond. Toen dat niet lukte 

weigerde hij de betrokken havenarbeiders vanaf dat moment tijdens de katholieke kerkdiensten ‘absolutie’ te 

schenken (Oldenhof, 1992).  

Concluderend: 

Bovenvermelde verhalen typeren de destijds in het onderzoeksgebied aanwezige gezags- en sociale verhouding-

en. Een nadrukkelijke rol hierbij speelde de locale overheid. Het is de vraag of deze overheid wel belang bij 

andere sociale verhoudingen had. Harlingen was namelijk een liberaal bolwerk. Van de vijftien raadsleden waren 

tien liberaal. De heren troffen elkaar in de liberale kiesvereniging ‘Vrijheid en Orde’ die al vanaf 1875 bestond. 

Raadsleden waren destijds onder andere Foekens, Fonteinen, Hannema, Harmens, Van Hulst (eigenaar van de 

steenbakkerijen) en Simons. Na 1917 veranderde dit en vormden de Sociaal-democraten, voorgangers van de 

huidige Partij van de Arbeid, samen met de Christen-democraten de meerderheid in de gemeenteraad. De 

liberalen vielen toen naar twee zetels terug.  

De hierboven geschetste situatie in Harlingen komt op hoofdlijnen overeen met in de in § 2.2 vermelde 

karakterisering op landelijk niveau, in casu:  

• hiërarchische samenleving; 

• slechte leef- en werkomstandigheden; 

• veel strijd door opkomst van de vakbeweging; 

• het indienen van bezwaren werd beperkt geaccepteerd. 

 

Periode 1920-1970 
Harlingen kon na de Eerste Wereldoorlog niet optimaal profiteren van de toenemende welvaart en wel om de 

volgende redenen: 

• De ruimte van de gemeente was te beperkt om groei te bevorderen, terwijl aan de andere kant de 

buurgemeenten een beperkte bereidheid toonde om Harlingen op dit punt tegemoet te komen; 

• Voor de stad belangrijke bedrijvigheid, vertrok in de periode tot ongeveer 1930 (zie tabel 3, § 3.2);  

• De Waddenzee had voor een doelmatige economische ontwikkeling een te beperkte diepgang voor de 

toenemende tonnages van de schepen;  

• De handelsmentaliteit was nog te sterk aanwezig om over te schakelen op andere vormen van bedrijvigheid  

(Van Hinte, 1936).  
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Figuur 17 Foto van de haven met zicht op de havenmond rond 1925 
(Bron: internetsite van de Vereniging Oud Harlingen 2004) 

 

De schepen die vanuit Harlingen regelmatige diensten op Engelse havens verrichtten vertrokken meestal van de 

op de linkerzijde van de afbeelding weergegeven kade.  

 

Deze factoren samen hebben bewerkstelligd dat de stad niet groeide en daardoor verviel tot een stille woonplaats 

met een, door de geringe bevolkingsdoorstroming, statische bevolking. Het inwonertal bleef van 1880-1945 rond 

de 10.000 inwoners schommelen. In een dergelijke situatie kreeg de politiek beperkt ruimte om veranderingen te 

bewerkstelligen, al dient hierbij te moeten worden opgemerkt dat ook de in Harlingen optredende verzuiling niet 

direct een stimulerende omgeving creëerde. De economisch slechte jaren dertig troffen de bewoners van 

Harlingen dan ook erg hard. Pas na de Tweede Wereldoorlog trad verbetering in de situatie op door de komst 

van de visserijen en de daarmee verbonden bedrijvigheid. Harlingen was door de bouw van de Afsluitdijk in het 

westen van Fryslân de enige visserijhaven. Dit gaf aan de stad een nieuw elan.  

Het bovenstaande schetst de niet rooskleurige situatie waarin de inwoners van Harlingen in deze periode 

verkeerden. Door vertrek en daarmee gepaard gaande sluiting van de diverse bedrijvigheid verkeerden velen in 

een min of meer uitzichtloze positie. Mensen die mogelijkheid kregen om te vertrekken, vestigden zich elders. 

Tot in de jaren zestig behield Harlingen een negatief migratiesaldo. In 1936 constateerde Van Hinte nog dat 

Harlingen in Fryslân een min of meer geïsoleerd gebied vormde. Volgens hem was dit vooral te danken aan de 

nog bestaande (handels) oriëntatie op het westen van het land.  

De gerealiseerde bouwplannen van de jaren twintig en begin dertig van de 20
e
 eeuw bracht wel verbetering in de 

woonsituatie van veel Harlinger gezinnen aan. 

Gelet op de hierboven geschetste situatie kan de Harlinger maatschappij van de periode 1920-1970 als volgt 

worden getypeerd: 

• Relatief geïsoleerde, verzuilde nog standsgevoelige samenleving 

• Beperkte verbeterde leef- en werkomstandigheden 

• Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond een nieuw elan door de komst van de visserijen en daarmee 

verbonden bedrijvigheid  

• het indienen van bezwaren werd nog steeds beperkt geaccepteerd  
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Situatie periode 1970-2000 

Deze periode laat qua bedrijvigheid een aantal verschuivingen zien. De visserijactiviteiten namen aanmerkelijk 

toe. Het waren de mosselvissers uit Zeeland die de Waddenzee, na de aanleg van de Zeeuwse Deltawerken, als 

hun domein en de stad Harlingen als thuishaven kozen. In de zestiger jaren ontdekten vissers uit Urk en 

Volendam de voordelen van de Harlinger haven. De hiermee verbonden bedrijvigheid vestigde zich later in de 

stad. Het aantrekken van deze nieuwe bedrijvigheid werd mogelijk door de aanleg van de nieuwe Vissershaven 

in 1969 en een industriehaven in 1978.  

De toenemende welvaart lokte veel toeristen naar de Waddeneilanden. Omdat de veerboot naar deze eilanden 

vanuit Harlingen vertrok kon van de aanwezigheid van deze toeristen worden geprofiteerd. Vanaf de jaren 

tachtig, toen een groeiende belangstelling naar zeezeilen ontwaakte, werd historisch Harlingen als thuishaven 

ontdekt voor veel zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart. Vooral de Noorderhaven en de Voorhaven werden 

voor dit doel gebruikt (Van der Wal, 2002b).  

In toenemende mate profiteerde Harlingen van de stijgende welvaart zoals deze zich manifesteerde in Nederland. 

Aan de zuidzijde van de stad verrezen nieuwe woonwijken en industrieterreinen werden of uitgebreid of nieuw 

aangelegd. Harlingen groeide in deze periode tot 15.600 inwoners, dat vooral te danken was aan de uitbreidin-

gen ten koste van de buurgemeenten. Door toegenomen mobiliteitsmogelijkheden, mede te danken aan de 

Afsluitdijk, was de perifere ligging van Fryslân en daarmee ook Harlingen wat afgezwakt. Fryslân en ook 

Harlingen volgden daarna min of meer de landelijke trends die zich voordeden op sociaal en economisch gebied. 

Ook in deze gebieden nam de individualisering, die een ontkerkelijking tot gevolg had, toe.  

Gelet op de hierboven geschetste situatie kan de Harlinger samenleving in de periode 1970-2000 worden 

getypeerd als: 

• de geïsoleerde ligging zwakte af  mede door toename van de welvaart; 

• door nieuwe kansen nieuw elan in de samenleving; 

• maar ook individualisering en toenemende secularisatie samenleving;  

• totstandkoming overlegmaatschappij.   

 

 

3.6 De verkenning van het onderzoeksgebied samengevat 
Vooral door haar goede bereikbaarheid over water wist Harlingen zich in de 13

e
 eeuw te ontwikkelen tot een 

markt van betekenis en kon vervolgens rond 1234 het stadsrecht verwerven. In de Gouden Eeuw werd Harlingen 

voor haar tijd in haar regio een stad van betekenis. De bevolking groeide snel en in 1689 had ze al 8823 inwo-

ners. Door de bloeiende handel en scheepvaart kon in Harlingen in deze periode een omvangrijke en gevarieerde 

bedrijvigheid tot stand komen. De belangrijkste vormen van bedrijvigheid waren achtereenvolgens de 

textielbedrijvigheid, de bouwbedrijvigheid, de scheepsbouw, de voedings- en genotmiddelenbedrijvigheid en de 

dienstverlening. Ten gevolge van de oorlogen en toenemende buitenlandse concurrentie stagneerden na 1750 

handel en bedrijvigheid. Vooral textielnijverheid en scheepsbouw ondervonden hiervan veel last. De teruggang 

van de handel, scheepvaart en bedrijvigheid had tot gevolg dat het welvaartspeil in de stad in de periode 1750-

1813 aanzienlijk daalde. Ook de bevolking daalde in deze periode tot 6913 in 1812. Vanaf 1815, na verloop van 

de Franse bezetting, herstelde de scheepsbouw en de handel zich. De bedrijvigheid kwam de klap niet meer te 

boven en kwijnde weg.  

In het begin van de 19
e
 eeuw kende Harlingen slechte leefomstandigheden. In meerdere perioden was er sprake 

van een sterfteoverschot. In de tweede helft van de 19
e
 eeuw, vooral na 1860, dalen de sterftecijfers door de zich 

verbeterende omstandigheden aanzienlijk. De bevolking nam daardoor tot 10735 in 1879 toe. Harlingen, en ook 

Fryslân, profiteerde niet van de in de tweede helft van de 19
e
 eeuw in Nederland op gang gekomen industriali-

satie. Het perifeer gelegen Harlingen bleef ondanks een aantal ingrijpende infrastructurele aanpassingen bij deze 

ontwikkeling achter. Rond 1900 werd de aandacht vooral gericht op aan de handel verbonden activiteiten, zoals 

exportslagerijen, maar nog steeds te beperkt op industriële activiteiten. Het aantal inwoners bleef door 

bovenvermelde magere economische ontwikkeling onveranderd op het peil van rond 10.000 zitten. Na de aanleg 

van de Afsluitdijk vestigde de visverwerkende bedrijvigheid zich in Harlingen, die op dat moment de enige 

Friese zeehaven was. Harlingen als één van de binnen Fryslân aangewezen industriekernen, aangewezen ter 

bevordering van industrie en verbetering van infrastructuur, maakte van 1957-1974 een gunstige periode door. 

Vooral de visindustrie bloeide op, terwijl ook de lokale infrastructuur, zowel over de weg als over het water, 

werden verbeterd. Zo werd het havencomplex verbeterd vooral ten behoeve van de veerdienst naar de eilanden 

Terschelling en Vlieland en de opkomst van de visverwerkende industrie. Hoewel deze maatregelen wel tot 

toename van industriële activiteiten leidden, bleef de daadwerkelijke groei toch bij de verwachting achter. De 

bevolking nam in die periode weer toe. In 1970 telde Harlingen 12700 en 1981 15577 inwoners. Dit was vooral 

te danken aan een aantal gemeentelijke uitbreidingen. De oppervlakte werd hierdoor van de oorspronkelijke één 

km2 in 1933 vergroot tot 25.2 km2 in 1984. Hierbij was de ruim 300 km2 Waddenzee niet mee gerekend. Vanaf 

de jaren tachtig, toen de belangstelling naar zeezeilen groeide, werd historisch Harlingen als thuishaven voor 

zeezeilboten ontdekt. Veel zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart, commerciële vaart die gebruik maakte 
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van oude typen zeilschepen, kozen hiervoor. Vooral de Noorderhaven en de Voorhaven werden voor dit doel 

bestemd. In toenemende mate kon Harlingen vervolgens in de toeristische sector van de stijgende welvaart 

profiteren zoals deze zich in de jaren tachtig en negentig in Nederland manifesteerde. Anno 2006 is Harlingen 

bezig zijn havens verder te ontwikkelen in noordoostelijke richting.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




