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De HGVU is nu ook op Linkedin! Via deze link kunt u lid worden van de HGVU groep. 

Beste leden, 
 
De volgende HGVU lezing op 14 april is de 276ste lezing en is getiteld: 

 

Waarom het dorp Molkwerum vrijwel van de kaart verdween 

 
Verdwenen dorpen spreken veel mensen tot de verbeelding: het zijn krachtige metaforen voor een 
uit de hand gelopen crisis. Diverse wetenschappers met verschillende achtergronden hebben zich 
dan ook met dit thema uiteengezet. Het resultaat is een grote hoeveelheid literatuur en 
theorievorming, variërend in kwaliteit en perspectief. 

Die theorieën die pretenderen een universele verklaring te bieden waarom bepaalde 
ontwikkelingen in sommige gevallen zo verschrikkelijk uitpakten terwijl dat in andere gevallen relatief 
meeviel, lijken elkaar echter steeds meer uit te sluiten. Er bestaat over belangrijke kwesties geen 
overeenstemming. Belangrijke twistpunten zijn: de precieze wisselwerking tussen geografische en 
maatschappelijke ontwikkelingen, het onderscheid tussen oorzaak en gevolg en de vraag of de 
uitkomst van een proces gezien moet worden als veerkracht of juist ineenstorting. In de lezing van 
Thomas van den Brink zullen de aanwezigen worden meegenomen in een diepte onderzoek van 
een casestudy: het dorp Molkwerum in het Zuidwesten van Friesland. Deze plek kende in de 
achttiende eeuw een zeer grote achteruitgang maar verdween uiteindelijk niet. Aan de hand van 
diverse processen zal de ontwikkeling worden geduid en verklaard: demografische krimp, sloop, 
schaalvergroting, enclosing, privatisering etc. Maar ook de stabilisering en gestage groei in de 
negentiende eeuw zullen aan bod komen. Veel van deze processen zullen worden geïllustreerd met 
afbeeldingen, grafieken, kaarten en plattegronden. 

Na een gedetailleerde bestudering van Molkwerum keren we terug bij de theorie. Dan blijkt 
dat de beschikbare modellen weliswaar deeloplossingen bieden, maar dat geen van allen 
afzonderlijk een sluitende verklaring biedt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plattegrond van het verdwenen dorp Molkwerum 

 
Thomas van den Brink, lid van de HGVU, studeerde af op de ontwikkeling van het verdwenen 
dorp Molkwerum in de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Momenteel is hij verbonden aan de universiteit van Wageningen als wetenschappelijk 
medewerker.  
 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 14 april 2015 
Tijd:  20:00 uur 


