
Problemen fan migraasje 

1. Ynlieding en probleemstelling 

Migraasje is in wichtich maatskiplik ferskynsel. It ferhúzjen fan minsken fan it iene 
plak nei it oare betsjut net allinnich mar in werferdieling fan de befolkingsoantal-
len. Elke migrant hat bepaalde skaaimerken, lykas leeftyd, berop, taal, oplieding, 
wizen fan sosjaal halden en dragen, kulturele foarkarren, slachte, gesinssituaasje, 
ensfh. Migraasje liedt ek ta it werskikken fan dy skaaimerken, wat mooglik 
strukturele feroarings fan gefolgen hawwe kin. It kin derby dan gean om struktu-
rele feroarings yn it plak dêr't de migranten weigien binne of dêr't sy telâne 
komme, mar ek om feroarings yn de persoanlike sfear. 

Oan it ferskynsel migraasje sitte dus in soad ferskillende kanten. Fan gefolgen is 
it in ûnderwerp dêr't út ûnderskate wittenskipsgebieten wei ûndersyk nei dien 
wurdt. Derby hat elke dissipline sa syn eigen spesifike fragen. Neffens White en 
Woods1 draait al dat ûndersyk yn essinsje om fiif haadfragen, nammentlik wêrom 
fynt migraasje plak, wa migrearret, hokker patroanen binne oan te wizen yn de 
fertrek- en festigingsstreamen, wat is it effekt fan migraasje op gebieten of mien-
skippen dêr't de migranten weigeane en wat is it effekt fan migraasje op de 
of mienskippen dêr't de migranten yn telâne komme? As seisde fraach soe dêr 
neffens my oan tafoege wurde moatte: Wat is it effekt fan migraasje op de 
migranten? 

De measte fan dy fragen oangeande migraasje kinne op ferskillende nivo's oan 'e 
oarder steld wurde: it persoanlik nivo, it groepsnivo of op it nivo fan in romtlike 
ienheid of regio. As romtlike ienheden kinne bygelyks beskôge wurde it nivo fan in 
buert, in stedswyk of doarp, in gemeente, in provinsje of lânsdiel of in hiel lân. Al 
dy nivo's komme net út it ferskynsel migraasje sels fuort mar binne konstruksjes 
fan de ûndersiker. De ûndersiker kiest it nivo dat past by de fragen dy't hy of sy oer 
it objekt formulearret en beäntwurdzje wol. It materiaal, dêr't by migraasjeûnder-
syk gebrûk fan makke wurdt, is fan ferskillende soart. Gegevens oer migraasje 
kinne sammele wurde op trije manieren: by de migranten sels (bgl. troch in 
survey), út administrative registers2 en út publisearre Statistiken. Yn Nederlân is de 
lytste ienheid, dêr't migraasjestatistiken fan beskikber binne, de gemeente. De 
gemeente is tagelyk ek de lytste skaal dêr't kwantitatyf migraasjeûndersyk him 
ornaris ta beheint. Kwantitatyf ûndersyk nei ûnderdielen fan in gemeente, itsij 
doarpen, steden of stedsbuerten wurdt oer it algemien net folie dien. Binne dy 
stúdzjes der wol, dan beheine dy har meast ta resinte jierren en in koarte perioade. 

Op it nivo fan it doarp is dus in omisje oan te wizen wat ynsjoch yn omfang en 
struktuer fan migraasje oanbelanget. Foar Fryslân mei syn grut tal doarpen is dat 
yn 't bysûnder in tekoartkomming. Benammen ek om't festiging en fertrek sa 
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wichtich binne foar de ûntjouwing fan it ynwennertal fan lytse doarpen. 
Om't migraasje in wichtich maatskiplik ferskynsel is hâldt ek it belied him der 

mei dwaande. Yn it oerheidsbelied op it mêd fan de romtlike oardering fan it lanlik 
gebiet, wurde útspraken dien oer de winsklik achte oanwaaks fan it ynwennertal 
fan doarpen en dêrmei ek oer it al of net winsklik wezen fan festiging en fertrek en 
de omfang derf an. Wat Fryslân oanbelanget komt dat yn it Streekplan foar Fryslân 
fan 1982 oan 'e oarder yn haadstuk 2.3 oer de groei en de sprieding fan de 
befolking. AlhoewoPt foar it wolwêzen fan lytse doarpen wol op in bytsje groei 
roaid wurdt, wurde der tagelyk ek grinzen steld oan dy groei. Derby wurdt ferwiisd 
nei de mooglik negative gefolgen fan in te grutte befolkingsoanwaaks foar de 
doarpsmienskip. 'Een te sterke groei van de afhankelijke dorpen houdt voorts het 
gevaar in dat de aanwezige sociale structuur, waaronder vele Frysk-eigene elemen
ten, onder druk komt.'3 

Ut sa'n stelling lied ik ôf dat oannommen wurdt dat de omfang fan de groei de 
mjitte fan fersteuring fan de pleatslike sosjale struktuer mei beskiedt en dat de 
groep festigers, dy't foar dy groei soarget, op in bepaalde wize gearstald is. Mei 
oare wurden, der komme tefolle lju dy't 'frjemd' foar de doarpsmienskippen oer 
steane. No is der oer de struktuer fan 'e migraasje op 'e doarpen, dat is earder ek al 
sein, net folie bekend. Der binne yn Fryslân mar in stikmennich ûndersiken, dy't 
konklúzjes oer effekten fan migraasje, benammen festiging op in doarp, talitte.4 

Dy stúdzjes jouwe ynsjoch yn migraasjemotiven en net direkt yn omfang en 
struktuer fan festiging en fertrek. Boppedat binne se op in koarte perioade rjochte 
fan ien of mar in pear jier. Ik haw de yndruk dat de ûntjouwings yn forinzeplakken 
om Ljouwert hinne, benammen yn Hurdegaryp, model steane foar opfettings oer 
sosjale gefolgen fan festiging fan lju fan buten op in doarp. Derby is it begryp 
'ferhurdegarypjen' al as in nij wurd oan 'e Fryske taalskat tafoege. 

De beliedsopfetting oer de effekten fan festiging op in doarp wurdt neffens de 
noaten yn it Streekplan fierder noch stal jûn troch stúdzjes fan Brunt5 en Groot en 
De Groot6. Yn dy stúdzjes is ûndersocht hoe't as gefolch fan de ynstream fan lju út 
'e stêd, de hâlding fan autochtoane en allochtoane ynwenners foar inoar oer is en ta 
hokker feroarings soks liedt. Brunt die dat ûndersyk yn in doarp ûnder de reek fan 
Rotterdam, dat yn koarte tiid in grutte stream festigers út dy stêd ferwurkje moast. 
Hy beskriuwt hoe't de machtsferhâldings op it doarp feroarje, wat neffens him net 
allinnich ta te skriuwen is oan de ynkommelingen. 

As gefolch fan wat neamd wurdt it 'ontzuilingsproces' en it proses dat in tanim-
mend diel fan de doarpsbefolking beropsmjittich net mear oan it doarp bûn is, 
takken de âlde machtsferhâldings binnen de sittende mienskip al ôf. Yn sa'n yntern 
feroarjende mienskip koene de aktive ynkommelingen de ferdigeners fan 'e be-
steande ferhâldingen mear en mear oan 'e kant skowe. 

Groot en De Groot hawwe harren ûndersyk dien yn lytse doarpen mei minder as 
2000 ynwenners yn 'e provinsje Grinslân. Oer de ferhâlding tusken autochtoanen 
en allochtoanen konkludearren sy dat dy betreklik posityf foar inoar oer stiene, 
mar dat neigeraden it tal ynkommelingen út 'e stêd grutter is de hâlding minder 
posityf wurdt en dat der soms polarisaasje foarkomt. 

Yn beide stúdzjes wurde problemen fan doarpen binnen de suburbanisaasje-
rûnte fan in grutte stêd beskreaun, mei festiging fan lju dy't troch harren stedske 
eftergrûn 'frjemd' foar de besteande sosjale ferbannen fan in lyts doarp oer steane. 
Wy moatte ús ôffreegje oft likense prosessen fan feroaring ek yn dy omfang 
plakfine buten it berik fan de grutte steden. By de kar fan doarpen dy't yn dit 
artikel ûndersocht binne is ek rekken halden mei it al of net lizzen binnen it berik 
fan in grutte stêd. 
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1? 

Ut it foargeande sil dúdlik wêze dat der in soad ferskillende kanten sitte oan it 
ferskynsel migraasje op it nivo fan it doarp. Ik werhelje yn 't koart noch ris even de 
trije haadpunten dy't hjirfoar oan 'e oarder steld binne en dy't de grûnslach 
foarmje foar de fragen dy't yn dit artikel behannele wurde. Yn it foarste plak is 
konstatearre dat kwantitatyf migraasjeûndersyk oer in langere perioade op it nivo 
fan it doarp ûntbrekt. Yn it twadde plak binne der ûndersiken, dêr't útspraken yn 
dien wurde oer feroaringen yn doarpsmienskippen as gefolch fan festiging fan lju 
út 'e stêd. Yn it tredde plak is der it belied, dat útspraken docht oer doarpen en 
derby gebrûk makket fan útkomsten, neamd ûnder de twa foargeande punten. 

Yn dit artikel gean ik yn op de twa folgjende fragen: 
a. Wat is de omfang en struktuer fan migraasje op doarpen yn Fryslân en hokker 

patroanen yn tiid en romte kinne dêryn ûnderkend wurde. 
b. Wat kin op basis fan dy kwantitative migraasjeanalyze sein wurde oer effekten 

fan migraasje op in doarpsmienskip. 
Mei help fan de nuânses dy't dat ûndersyk opleveret kin dan it belied foar lytse 
doarpen oer skewield wurde. 

By de kwantitative stúdzje fan migraasje op it nivo fan it doarp meitsje ik gebrûk 
fan 'e ferhúsregisters dy't gemeentlike befolkingsadministraasjes byhâlde. In 
neiere ôfbeakening fan de fragen komt yn de folgjende paragraaf by it besprek fan 
'e boarne noch oan 'e oarder. Ek de kar fan 'e doarpen dy't yn dit ûndersyk behelle 
binne wurdt dêr fierder besprutsen. 

Yn myn ûndersyk rjochtsje ik my op de perioade 1960-1982. Yn dy perioade hat 
Fryslân in nijsgjirrige wikseling yn de migraasjebalâns meimakke. Oant 1971 hie 
Fryslân alle jierren in fertrekoerskot. It is in opmerklik gegeven dat dy situaasje al 
fan 1865 ôf bestien hat. Yn de jierren 1971 oant en mei 1982 hat Fryslân in 
festigingsoerskot hân, mar yn de jierren 1983 en 1984 wie der al wer in fertrekoer
skot. In nijsgjirrige fraach is derby oft dy wikseling yn de migraasjebalâns ek 
trochwurke hat nei de lytse doarpen ta. 

Foar acht doarpen yn Fryslân binne migraasjegegevens sammele. By it sammel-
jen fan de basisgegevens út de festigings- en fertrekregisters hat lykwols bliken 
dien dat, as gefolch fan it ûntbrekken fan it basismateriaal, mar foar de helte fan de 
útsochte doarpen in ûndersyk oer de hiele perioade mooglik wie. Foar de oare 
fjouwer doarpen is it ûndersyk beheind ta de perioade 1968-1982. 

It materiaal dêr't ik yn dit artikel gebrûk fan meitsje komt út in troch my foar de 
Fryske Akademy útfierd ûndersyk nei de ynfloed fan it provinsjaal romtlike 
oarderingsbelied op it Fryske kultuerpatroan7. 

2. Oanpak en boarne 

De demografyske komponinten dy't de ûntjouwing fan it ynwennertal beskiede 
binne berte, stjerte, festiging en fertrek. Yn de gemeentlike befolkingsadmini-
straasje wurde ferhuzings yn twaen skift: ferhuzings binnen de gemeente en 
ferhuzings dy't oer de grins fan de gemeente hinne geane. De foarste tsjut ik oan as 
yn terne migraasje, de twadde as eksterne migraasje. Yn dit ûndersyk rjochtsje ik 
my op in analyze fan de eksterne migraasje, dus de ferhuzings út in doarp wei of nei 
in doarp ta, oer de grins fan de gemeente dêr't doarp yn leit. 

De reden om it ûndersyk te beheinen ta de eksterne migraasje is fan praktyske 
aard. Ik kom derby fuortendaliks ek op de boarne sels. In algemiene swierrichheid, 
dêr't men by ûndersyk op doarpsnivo foar komt te stean, is dat de ferhúsgegevens 
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yn de gemeentlike befolkingsadministraasje net neffens doarp oardere binne, mar 
gronologysk. Dat betsjut dat de migraasjegegevens mei de hân útskifte wurde 
moatte út de saneamde 'Registers van Gevestigde en Vertrokken Personen', 
hjirnei oantsjut as festigings- en fertrekregisters. De foarm, dêr't dy registers yn 
beskikber binne ferskilt per gemeente. Yn guon gemeenten binne it yn tsjokke 
boeken byhâlden listen, wylst it yn oare gemeenten jierbondels fan trochslaggen 
fan ferhúskaarten binne. 

Wol men oer in langere perioade in analyze fan de migraasje fan in doarp útfiere, 
dan komt dat der al gau op del dat tsientûzenen kaarten trochnommen wurde 
moatte. Neffens my is dat ien fan de wichtichste redenen wêrom't fan migraasjeûn-
dersyk op it nivo fan it doarp ôfsjoen wurdt8. 
No't yn de léste fiif jier hast alle gemeenten oergien binne op automatisearre en 
kompjûterisearre befolkingsadminisstraasjes sil it mooglik wurde de skifting nef
fens doarp troch de masine útfiere te litten. Wolle wy lykwols ûntjouwings oer 
langere perioaden, tebek yn de jierren, besjen dan bliuwe wy oanwiisd op de 
ambachtlike tiidnimmende skifting. In mooglikheid soe wêze kinne de âlde regis
ters yn kompjûter-databestannen yn te fieren, mar dat ferget ek in grutte ynfes-
tearring fan tiid. De beskerming fan persoansgegevens soe by sa'n operaasje noch 
wol ris in probleem wurde kinne. 

Yn de registers fan festiging en fertrek steane de folgjende gegevens: namme, 
geslacht, bertedatum, allinnich ferhuze of yn gesinsferbân, it adres dêr't men 
weikomt en it adres dêr't men hinne giet (fan dat léste meastentiids allinnich de 
gemeente of it lân) en minder folslein en nei alle gedachten ek minder betrouber, 
godstsjinst en berop. 

De doarpen dy't yn it ûndersyk behelle binne, kinne foar it grutste part rekkene 
wurde ta de lytse doarpen. By de kar fan de doarpen ha de folgjende betingsten in 
rol spile: 
a. der moat sprake wêze fan in fariaasje yn it ferrin fan it ynwennertal; dat wol 

sizze dat sawol doarpen dy't algeduerich yn ynwennertal tebekrûn binne as 
doarpen dy't mear of minder groei meimakke hawwe yn it ûndersyk behelle 
wurde moatte; 

b. der moat sprake wêze fan in sprieding fan de doarpen oer ferskillende kriten 
binnen de provinsje en in ferskaat oengeande de lokaasje foar in stêd of oare 
grutte kearn oer. 

Yn earste ynstânsje is de kar fallen op de doarpen Menaam (gemeente Mename-
radiel), Wommels (gemeente Hinnaarderadiel)9, Lippenhuzen (gemeente Opster-
lân), Easthim (gemeente Wymbritseradiel) en Ljussens (gemeente Eastdongera-
diel)9. Boppedat haw ik gegevens fan de rekreaasjedoarpen De Gaastmar 
(gemeente Wymbritseradiel), Jiskenhuzen (gemeente Doanjewerstal)9 en 
Goaiïngaryp (gemeente Doanjewerstal)9. Om in yndruk te krijen fan de grutte fan 
de doarpen en de ûntjouwing fan it ynwennertal is tabel 1 opgenommen. Derby is 
ek it ynwennertal yn 1950 oanjûn. Dat is dien om sjen te litten dat de ûntjouwing yn 
de sechstiger jierren net op himsels stie, mar in fuortsetting wie fan in al langer 
duorjend proses. Utsein Wommels binne de oare sân doarpen yn de perioade 1950-
1970 algeduerich yn ynwennertal sakke.Nei 1970 feroaret dat byld. De sterke groei 
fan Menaam is dan tige opfallend. Wommels groeide stadich troch, mar wol mei 
mear gong as yn de eardere desennia. Yn de oare, ek lytsere doarpen, wie der yn de 
perioade 1970-1983 sprake fan in wikseljende ûntjouwing. Sawol groei as tebek-
gong kamen foar. Dat wurdt miskien noch it best yllustrearre troch oan te jaan yn 
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hokker jier yn dy perioade it leechste ynwennertal berikt waard. Lippenhuzen stie 
yn 1970 en noch ris wer yn 1976 op 1084 ynwenners. Easthim stie yn 1977 op in 
djiptepunt fan 410, Ljussens yn 1980 op 423, Jiskenhuzen yn 1975 op 325, De 
Gaastmar yn 1976 op 230 en Goaiïngaryp yn 1973 op 108. Wy kinne dus feststelle 
dat pas yn 'e twadde helte fan 'e santiger jierren de lytse doarpen wer de guit 
krigen. Hokker rol de eksterne migraasje derby spile hat, sille wy yn de folgjende 
paragraaf better besjen kinne. 

Tabel 1. Untjouwing fan it ynwennertal fan de ûndersochte doarpen yn de perioade 1950-1983 (oantal-
len op 1 jannewaris) 

Doarp 1950 1960 1970 1983 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 
Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 
Goaiïngaryp 

.594 

.291 
394 
520 
690 
464 
401 
159 

1522 
1436 
1205 
506 
572 
405 
363 
145 

1410 
1577 
1084 
423 
474 
358 
278 
119 

2581 
1903 
1199 
464 
444 
397 
253 
142 

Boarne: Provinsjale Almanak fan Fryslân; oanbelangjende gemeenten 

3. Utkomsten fan de migraasjeanalyze 

3.1 Patroanen yn de tiid 

Earder haw ik al opmurken dat de migraasjebalâns fan Fryslân nei 1970 in omslach 
makke hat fan in fertrekoerskot nei in festigingsoerskot. Oan 'e hân fan de 
migraasjesaldy fan de acht ûndersochte doarpen wol ik neigean oft dy feroaring ek 
op 'e doarpen west hat. Derby moat it saldo fan de eksterne migraasje ûnderskie-
den wurde yn in saldo foar Fryslân en foar gebieten buten Fryslân. 

Tabel 2. Saldy fan eksterne migraasje yn de perioade 1960-1982, útsplist neffens gebieten binnen en 
buten Fryslân 

Doarp 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 
Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 
Goaiïngaryp 

binnen 
Fryslân 

- 85 
• 

- 20 
-109 

• 
• 

- 55 
• 

Saldo 1960-1969 

buten 
Fryslân 

-138 
• 

- 2 
- 54 

• 
• 

- 13 
• 

totaal 

-223 
• 

- 22 
-163 

• 
• 

- 68 
• 

binnen 
Fryslân 

605 
46 

- 62 
27 

-130 
- 40 
- 58 

8 

Saldo 1970-1982 

buten 
Fryslân 

164 
15 
78 

- 14 
19 
32 
2 

20 

totaal 

768 
61 

- 16 
13 

-111 
- 8 
- 56 

28 

• = gjin gegevens beskikber 
Boarne: gemeentlike festigings- en fertrekregisters 

128 

wumkes.nl



By in fergelykjen fan de sifers fan de perioaden foar en nei 1970 sjogge wy dat de 
omslach yn it migraasjepatroan dat foar de hiele provinsje gou ek nei foaren komt 
yn it patroan fan 'e doarpen. Oant 1970 hawwe de doarpen in ekstern fertrekoer-
skot hân, sawol nei gebieten binnen as buten Fryslân. Yn de perioade 1970-1982 is 
in wichtige feroaring, dat oangeande gebieten buten Fryslân der op 'e doarpen 
sprake is fan in festigingsoerskot. Ik konkludearje no dat de lytsere doarpen dus ek 
diel hân hawwe oan de feroarjende migraasjebalâns. Easthim is wat dat oanbelan-
get in útsûndering. De bysûndere reden dêrfoar kom ik aanst noch op. 

Wat it migraasjesaldo mei gebieten binnen Fryslân oangiet fait op dat de lytsere 
doarpen aloan ynwenners ferlieze oan oare plakken binnen de provinsje. Foar de 
twa grutste doarpen yn myn ûndersyk, Menaam en Wommels, jildt dat net. 
Benammen Menaam krige in grut tal festigers út Ljouwert. De lytse doarpen 
Easthim en Goaiïngaryp hawwe yn de perioade 1970-1982 ek in festingingsoerskot 
út Fryslân sels wei boekt, mar hjir binne bysûndere omstannichheden yn it spul. Yn 
beide doarpkes hat nammentlik sprake west fan 'suburbanisaasje' út in tichtbyliz-
zende grutte kearn wei. Sa krige Easthim frijwat festigers út Snits en Drylts en wie 
der yn Goaiïngaryp sprake fan festiging út De Jouwer wei. It giet yn dy gefallen om 
lju dy't har nei wenjen sette yn de djoerdere nije eigen wennings. De betreklik 
grutte druk fan lju út Snits en Drylts op de lytse wenningmerk yn Easthim hat nei 
alle gedachten meibrocht dat minder lju fan buten Fryslân harren yn dit doarp 
festigje koene. Dêrfandinne foar Easthim yn de perioade 1970-1982 in fertrekoer-
skot nei gebieten buten Fryslân, lyk as foar 1970. 

Ut de basisgegevens dêr't de boppesteande sifers út ôflaat binne, kin opmakke 
wurde dat it fertrekoerskot fan de lytsere doarpen yn de perioade 1970-1982 foar 
gemeenten binnen Fryslân oer benammen telâne komt yn grutte kearnen en 
gruttere doarpen. Menaam en Wommels, dêr't frijwat nije wennings boud waar
den, binne beide plakken dy't nochal wat lju út lytse doarpen yn 'e omkriten 
opnommen hawwe. Yn dy sin kinne dy al ta de gruttere doarpen rekkene wurde. It 
al of net plakfinen fan wenningbou spilet in grutte rol yn it stjoeren fan 
ferhúsbewegings. 

Ik konstatearre dat der yn de lytse doarpen ek nei 1970 sprake is fan in fertrek
oerskot nei gemeenten binnen Fryslân. Boppedat is der yn deselde perioade yn dy 
doarpen in festigingsoerskot fan buten Fryslân wei. Dêrmei twingt him de fraach 
op oft wy hjir te krijen hawwe mei it 'trochspielen' fan de befolking fan dy lytse 
doarpen, ek al om't in grut part fan it fertrek út dy lytse doarpen wei rjochte is op 
grutte doarpen en steden. 

As dy trochspieling yndie sa is as út de getallen bliken docht, dan jout dat wol 
prakkesaasjes oer effekten fan dy streamen op de besteande sosjale struktuer fan 
de lytse doarpen. 

3.2 Romtlike patroanen 

Yn dizze paragraaf wol ik yn de migraasjegegevens noch in fierdere nuansearring 
oanbringe troch it romtlik patroan yn 'e migraasje nei te gean. Mooglik ferskaft dat 
mear oanwizings foar feroarings yn doarpsmienskippen. 

Yn de tabellen 3 en 4 is yn persinten útdrukt de gearstalling fan de eksterne 
migraasje neffens in twadieling yn regio's. Wat it fertrek oanbelanget sjogge wy in 
betreklik fêst patroan. Likernoch 30% fan de eksterne fertrekkers giet nei in 
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bestimming buten Fryslân en sa'n 70% bliuwt binnen de grinzen fan de provinsje. 
Wat de festiging oanbelanget komme wol opmerklike ferskillen foar it ljocht. It is 
tige opfallend dat it oandiel festigers fan buten Fryslân nei 1970 benammen op de 
lytsere doarpen sterk tanommen is. 

Tabel 3. Patroan fan eksterne migraasje 1960-1969, útsplist neffens regio (yn persinten fan it totaal it 
doarp) 

Menaam 
Lippenhuzen 
Easthim 
De Gaastmar 

fan 
binnen 
Fryslân 

75 
69 
71 
72 

Festiging 

fan 
buten 

Fryslân 

25 
31 
29 
28 

tal 
fes

tigers 

377 
438 
150 
50 

Fertrek 

nei 
binnen 
Fryslân 

61 
70 
69 
71 

nei 
buten 

Fryslân 

39 
30 
31 
29 

tal 
fer-

trekkers 

600 
460 
313 
123 

Tabel 4. Patroan fan eksterne migraasje 1970-1982, útsplist neffens regio (yn persinten fan it totaal it 
doarp) 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 
Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 
Goiïngaryp 

fan 
binnen 
Fryslân 

74 
71 
58 
78 
50 
53 
44 
63 

Festiging 

fan 
buten 

Fryslân 

26 
29 
42 
22 
50 
47 
56 
37 

tal 
fes

tigers 

2008 
1129 
635 
311 
172 
139 
96 
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Fertrek 

nei 
binnen 
Fryslân 

71 
71 
70 
72 
76 
77 
66 
72 

nei 
buten 

Fryslân 

29 
29 
30 
28 
24 
23 
34 
28 

tal 
fer-

trekkers 

1239 
1068 
619 
298 
283 
147 
152 
105 

Op grûn fan allinnich de sifers dy't de ferhâlding oanjouwe tusken it tal festigers op 
in doarp fan binnen Fryslân en fan buten Fryslân (tabel 4) ûntstiet de yndruk dat op 
de lytsere doarpen navenant de grutste tastream fan lju fan buten Fryslân, dy't 
mooglik 'frjemd' foar 'e doarpsmienskip oer steane, plak fynt. Op basis fan 
allinnich dy sifers soe ûndersteld wurde kinne dat it 'ûntfryskjen' dêr hurder gien is 
as yn gruttere plakken. Wy kinne lykwols net allinnich te seil gean op dy ferhâl-
dingssifers, om't dêrmei in fertekene byld oproppen wurde kin. Dêrom sil in 
nuansearring op de niis utere ûnderstelling oanbrocht wurde troch nei te gean hoe 
grut it oanpart wie fan de eksterne festiging op it totale ynwennertal fan de 
ferskillende doarpen en acht te slaan op it ferskynsel retoermigraasje. 

Yn in migraasjeûndersyk dat yn 1976 troch de Provinsjale Planologyske Tsjinst 
útfierd is, waard fêststeld dat fan de lju dy't yn dat jier harren fan buten Fryslân hjir 
festigen 25% yn Fryslân berne wie. Yn de troch my brûkte boarnen steane gjin 
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gegevens oer it berteplak. Wol is it mooglik en gean nei oft in festiger earder op 
itselde doarp wenne. Yn dit ûndersyk definiearje ik in retoermigrant as immen dy't 
earder op itselde doarp wenne hat. Troch de nammen op de listen fan fertrekkers 
en festigers oer de rin fan de jierren te fergelykjen haw ik besocht fêst te stellen 
hoefolle retoermigranten der yn elk doarp sitte ûnder de festigers fan buten 
Fryslân10. Derby is it my opfallen dat retoermigraasje eins allinnich mar foarkomt 
by lju dy't as allinnichsteande migrearje. Foar húshâldens haw ik it amper feststelle 
kind. Yn tabel 5 is yn kolom 3 foar de ûnderskate doarpen it persintaazje retoermi
granten fan buten Fryslân oanjûn. It docht bliken dat dy persintaazjes frijwat 
útinoar rinne. In patroan blykt der net út. 

Wat wol dúdlik wurdt út dy sifers is dat de 'frjemde' ynfloed fan migraasje fan 
buten Fryslân lytser is as men op basis fan allinnich totaalsifers fan migraasje sizze 
soe. 

Om no in suverder byld te krijen fan de omfang fan it tal 'frjemde' festigers op in 
doarp binne in tal berekkeningen útfierd. It resultaat dêrfan is werjûn yn tabel 5. 
Yn de foarste siferkolom is de relative omfang fan de eksterne migraasje oanjûn, 
troch de trochsneed jierlikse ynstream fan festigers út tedrukken yn persinten fan it 
trochsneed ynwennertal yn de beskôge perioade. 

Om't bekend is hoe grut it oandiel festigers fan buten Fryslân is (sjoch tabel 4) 
kin de relative omfang fan dy eksterne festiging berekkene wurde (kolom 2). Troch 
dy léste persintaazjes noch ris te korrizjearjen meit it persintaazje retoermigranten 
krije wy by eintsjbeslút yn kolom 4 in krekte yndruk fan de relative 'frjemde' 
ynfloed. 

Tabel 5. De relative omfang fan de eksterne festiging foar de doarpen yn de perioade 1970-1982 

Doarp 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 
Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 
Goaiïngaryp 

Trochsneed tal eksterne 
festigers it jier, yn % fan it 
trochsneed ynwennertal 

10,1 
6,5 
5,6 
7,0 
3,7 
3,7 
3,6 

10,2 

Idem, mar allinnich fan 
buten Fryslân 

2,6 
1,9 
2,3 
1,5 
1,9 
1,7 
2,0 
3,8 

Persintaazje 
retoermigranten ûnder 

festigers fan buten Fryslân 

6 
10 
27 
28 
6 

27 
20 
2 

Persintaazje 'net lokalen' 
ûnder festigers fan buten 

Fryslân 

2,4 
1,7 
1,7 
1,1 
1,8 
1,2 
1,6 
3,7 

No't de sifers op dizze wize ta reële proporsjes tebekbrocht binne, konstatearje wy 
dat op de doarpen de jierlikse tastream fan lju fan buten de provinsje minder grut is 
as earst bliken die út de ferhâldingssifers yn tabel 4. 

De feroarings, dy't dy festigers yn sosjale struktueren op doarpen losmakke 
hawwe, kinne lykwols net út allinnich in beheinde kwantitative analyze ôflaat 
wurde. Dêr is oanfoljend, mear kwalitatyf rjochte ûndersyk op 'e doarpen foar 
nedich. 

De niisneamde sifers jouwe nei myn betinken wol oan dat it nuodlik wêze kin en 
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Boarne: J.H.P. van der Vaart, Het nederzettingenpatroon in landelijke gebieden, Ljouwert 1985 
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jou allinnich op totaalsifers in oardiel. Troch totalen út te raffeljen wurdt it byld 
oanmerklik helderder en it oardiel suverder. 

Oant no ta haw ik it allinnich noch mar hân oer de migraasje fan buten Fryslân. It 
skift 'binnen Fryslân' (de relative omfang dêrfan kin ôflaat wurde út tabel 5, troch 
de sifers fan kolom 2 yn mindering te bringen op de sifers fan kolom 1) kin ek in 
differinsjaasje yn oanbrocht wurde. Binnen Fryslân kin noch ûnderskied makke 
wurde yn gemeenten dêr't de migrant hinne gien of weikommen is. 

De romtlike patroanen fan festiging en fertrek haw ik neigien fia spriedingskaar-
ten. Foar elk ûndersocht doarp is op de kaart fan Fryslân per gemeente it tal 
festigers respektivelik it tal fertrekkers oanjûn. Yn dit artikel binne de twa sprie-
dingskaarten fan it doarp Lippenhuzen opnommen. It patroan dat him op dy 
kaarten ôftekenet is yn haadlinen foar alle doarpen itselde. 

It docht bliken dat in grut part fan sawol festiging as fertrek plakfynt út en nei de 
neiste omkriten. De migraasjerelaasjes binne dúdlik oan dy omlizzende krite bûn. 
Op de kaartsjes sjogge wy dat de migraasjerelaasjes fan Lippenhuzen benammen 
oan 'e Súdeasthoeke fan 'e provinsje bûn binne. Al krekt gelyk spilet de migraasje 
fan Ljussens him benammen ôf yn de Noardeasthoeke, fan Easthim yn de 
Súdwesthoeke en fan Wommels yn de Greidhoeke. 

In yndruk fan dat oan de neiste krite bûn wezen fan de eksterne migraasje krije 
wy út de sifers fan tabel 6. Dêr is yn oanjûn hoefolle fan de migraasjes plakfine 
binnen in straal fan 20 km om it doarp hinne. Dy grins is oanholden om't dêrmei oer 
it generaal de buorgemeenten fan de doarpen bestrutsen wurde11. Dat der twa 
tiidrekken brûkt binne hat te krijen mei de beskikberens fan ús basisgegevens. 

Tabel 6. Migraasjerelaasjes fan doarpen nei de neiste omkriten 

Doarp Persintaazje eksterne festigers fan Persintaazje eksterne fertrekkers nei 
binnen in straal fan 20 km op it totaal binnen in straal fan 20 km op it totaal 

tal ekst. festigers tal fertrekkers nei binnen Fryslân 
út Fryslân wei 

1960-1982 
Menaam 77,6% 69,1% 
Lippenhuzen 70,9% 79,9% 
Easthim 81,4% 79.7% 
De Gaastmar 73,0% 66,7% 

1968-1982 
Wommels 79,1% 66,1% 
Ljussens 72,1% 59,9% 
Jiskenhuzen 62,1% 59,3% 
Goaiïngaryp 87,3% 71,4% 

It docht bliken dat tusken de 60 en 80% fan de migraasjebewegings binnen Fryslân 
har ôfspylje binnen in krite mei in straal fan 20 km om in doarp hinne. Dat jout oan, 
dat der by de eksterne migraasje dochs sprake is fan in f rij sterke kritebining. 
Hoeden konkludearje ik dêrút dat it mei de fersteurende ynfloed fan migraasje op 
de lokale sosjale struktuer wol ris wat taf alle kin. Wannear't der fan de festigers yn 
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in plak sa'n grut part út de omlizzende krite komt, sil it ferskil tusken de sosjale 
struktueren dêr't sy wei komme en dêr't sy yn telâne komme net sa fier út inoar 
lizze. 

De basisgegevens, dêr't ik myn kwantitative analyze op basearje, binne wat 
sosjale skaaimerken oangiet net folslein en betrouber genôch om útspraken oer te 
dwaan. De opjefte fan it berop op de ferhúsmutaasjekaart is net folslein12. Fange-
folgen is it net mooglik in byld te krijen fan de sosjaal-ekonomyske skiften ûnder 
de migranten. 

It op de ferhúskaarten registrearre leauwe is ek in gegeven om hoeden mei om te 
gean13. Ut dat gegeven is bygelyks gjin yndruk te krijen út it tsjerklik aktyf wezen 
en dêrtroch fan in mooglike partisipaasje yn it tsjerklik libben fan it doarp dêr't 
men jin nei wenjen set. It iennichste gegeven dat de ferhúskaart ús noch opleveret 
en dat net oan misbegryp bleat stiet is de leeftyd fan de migrant. 

Ta beslút fan myn analyze fan de migraasje gean ik op dat gegeven neier yn. 

3.3 Leeftyd fan migranten 

Mei de gegevens oer de leeftyd fan migranten kinne ûnderskate fragen oangeande 
de ûntjouwing fan doarpen oanpakt wurde. Yn dizze bydrage sil ik my ta in pear 
fragen beheine. Yn de delgeande tiid foar de doarpen waard gauris as ien fan 'e 
grutte problemen neamd dat de doarpen fergrizen. De jongerein gie fuort en de 
âlderein bleau achter, mei alle gefolgen foar de libbenskrêft fan it plattelân. 
Ferskillende ûndersikers hawwe earder wol ris opmurken dat der maklik praat 
waard oer dat fergriizjen fan 'e doarpen, mar dat der net folie bewiis foar wie. 

By de analyze fan 'e leeftyd fan migranten haw ik twa skiften ûnderskieden. Yn 
it foarste plak is de leeftydsopbou fan lju dy't allinnich migrearje neigien en yn it 
twadde plak de leeftyd fan haden fan húshâldens of gesinnen. Dêrneist is it ek 
mooglik en meitsje in oersjoch fan 'e leeftyd fan de oare, yn gesinsferbân meifer-
húzjende lju. Dêr haw ik fan ôfsjoen om't dat net folie ynsjoch yn de boppeneamde 
fraach oandraacht. 

Yn de tabellen 7 oant en mei 10 wurdt foar de acht ûndersochte doarpen it 
oersjoch jûn fan de leeftydskiften fan festigers en fertrekkers. Yn de tabellen dêr't 
de leeftyd fan it haad fan in húshâlden hantearre is giet it om de leeftyd fan de man. 
By ûnfolsleine gesinnen giet it meast om de leeftyd fan de frou. 

By de migrearjende lju allinnich bestiet fierwei it grutste part út jongelju yn de 
leeftyd fan 20 oant 25 jier. Dat jildt sawol foar festigers as fertrekkers. Dat is de 
leeftyd wêrop't in protte jongelju it âldershûs ferlitte om op harrensels te wenjen. 
It fait op dat by de fertrekkers it persintaazje oant en mei 19 jier heger leit as by de 
festigers. Dat hat te krijen mei it ferhúzjen om earne oars in oplieding te folgjen of 
in baan te krijen. 

As wy de leeftydsopbou fan festigers en fertrekkers fan de ûnderskate doarpen 
fergelykje dan fait op dat der hjir en dêr in frijwat nei boppen of nei ûnderen 
ôfwikend persintaazje tusken sit. Dat is benammen yn de lytsere doarpen it gefal. 
Nei myn betinken moat dat taskreaun wurde oan lokale tafallichheden en de lytse 
absolute oantallen dêr't it om giet. Strukturele oarsaken sitte der net achter. Wêr't 
wol in strukturele oarsaak foar oanwiisd wurde kin is it feit dat yn de groep fan 65 
jier en âlder it persintaazje festigers yn de grutste doarpen folie heger is as yn de 
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Tabel 7. Leeftydsopbou fan eksterne festigers (lju allinnich), yn persinten 

leeftydskift 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 

Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 
Goaiïngaryp 

0-19 

17,7 
17,7 
18,4 
12,3 
25,7 
16,7 
15,1 
13,0 

Tabel 8. Leeftydsopbou 

leeftydskift 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 
Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 

Goaiïngaryp 

0-19 

22,0 

24,8 
21,6 
18,5 
23,2 
23,9 
29,1 
22,5 

20-24 

41.1 
42,3 
38,3 
47,8 
31,4 
45,6 
53,4 
39,1 

25-29 

18,0 
13,1 
18,4 

22,5 
11.4 
18,2 
13.7 

17,5 

30-39 

5,1 
5,7 
8.4 
8,0 

17,2 
6,0 
8,2 

13.0 

40-64 

6,6 
6,8 
5,7 
5,8 

11,5 

9,1 
5,5 

17,4 

65 e.â. 

12.5 
14,2 

10,8 
3,6 
2,9 
4,5 
4,1 
0 

fan eksterne fertrekkers (lju allinnich), yn persinten 

20-24 

39,8 
40,5 
40,9 
44,9 
35,7 
44,8 
34,0 
32,5 

25-29 

17,0 
12,9 
15,2 
15,0 

10,7 
12,5 
15,6 
15,0 

30-9 

5,5 
6,3 
4,7 
8,4 

12,5 
6,2 
4,2 

12,5 

40-64 

4,5 
4,3 
4,9 
4,4 
7,2 
5,2 
5,6 
7,5 

65 e.â. 

11,2 
11,1 
12,6 

8,8 
10,7 

7,3 
11,4 
10,0 

absolut oantal 

n = 593 
n = 366 
n = 332 

n = 138 
n = 70 
n = 66 
n = 73 
n = 23 

absolut oantal 

n = 798 
n = 597 
n = 467 
n = 227 
n = 112 
n = 96 
n = 141 
n = 40 

Tabel 9. Leeftydsopbou fan ekstern festigjende húshaldens (neffens leeftyd fan haad fat it hushâlden), 
yn persinten 

leeftydskift 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 
Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 
Goaiïngaryp 

=S29 

42,7 
40,3 
34,8 
42,3 
32,2 
27,8 
25,0 
20,0 

30-39 

27,8 
28,7 

23,8 
34,4 

22,6 
25,0 
33,3 
40,0 

40-49 

12,3 
12,7 
14,2 
10,0 
22,6 
5,6 

34,4 

20,0 

50-64 

8,1 
10,7 
17,9 
10,0 
12,9 
33,3 
0 

17,1 

65 e.â. 

9,0 
7,6 
9,2 
3,3 
9,7 
8,3 
8,3 
2,9 

absolut 

oantal 

n = 567 
n = 290 

n = 218 
n = 90 

n = 31 
n = 36 
n = 24 

n = 35 

lytse doarpen. Dat hat te krijen mei de oanwêzigens fan spesjaal foar âlderein 
ornearre wengelegenheid yn dy gruttere doarpen. 

Yn de leeftydsopbou fan festigjende en fertrekkende húshaldens merke wy ek 
wer oerienkomsten yn haadlinen en lokale fariaasjes yn persintaazjes op. It is in 
algemien bekend feit dat de mobiliteit fan jongere húshaldens grutter is as dy fan 
âldere. De patroanen op 'e doarpen jouwe dêr ek in ôfspegeling fan. Fergelykje wy 
de leeftydsopbou fan de migranten fan elk fan 'e doarpen, dan mien ik feststelle te 
meien dat benammen de wat gruttere doarpen troch de eksterne migraasje better 
mei jonge húshaldens bedield binne as de lytsere. Dat hat sûnder mis te krijen mei 
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Tabel 10. Leeftydsopbou fan fertrekkende hushâldens (neffens leeftyd fan it haad fan it húshâlden), yn 
persinten 

leeftydskift =S29 30-39 40-49 50-64 65 e.â. absolut 
oantal 

Menaam 
Wommels 
Lippenhuzen 
Easthim 
Ljussens 
Jiskenhuzen 
De Gaastmar 
Goaiïngaryp 

37,1 
31,4 
30,7 
29,9 
18,6 
33,3 
23,7 
20,8 

32,1 
32,4 
22,4 
28,8 
41,8 
33,3 
21,1 
33,3 

15,4 
12,4 
16,7 
13,5 
9,3 

13,3 
13,1 
16,6 

11,0 
12,8 
14,6 
14,4 
18,6 
10,0 
18,4 
20,8 

4,2 
11,2 
15,6 
13,5 
11,6 
10,0 
23,7 
8,3 

n = 299 
n = 188 
n = 192 
n = 104 
n = 43 
n = 30 
n = 38 
n = 24 

it feit dat yn dy gruttere doarpen mear nije hierwenten beskikber binne as yn de 
lytse. It grutste part fan 'e wenningfoarried fan de lytse doarpen bestiet út eigen 
wennings. Dêrtroch is dêr minder plak foar de starters op 'e wenningmerk. Op de 
keapwenningmerk binne earder de wat aldere hushâldens te ferwachtsjen. De 
sifers yn tabel 9 befestigje dat ek om't yn de lytsere doarpen de persintaazjes 
festigers tusken 30 en 50 jier heger binne as yn de grutste doarpen. Op basis fan de 
gegevens yn dizze tabellen kin net sein wurde dat de doarpen narren jonge 
hushâldens ferlieze. Fan de festigjende hushâldens is noch altyd tusken de 60 en 
70% jonger as 40 jier. En fan de fertrekkende hushâldens kin net sein wurde dat it 
persintaazje yn dy groep heger leit, earder leger. Der is dus net folie reden om oan 
te nimmen dat de lytse doarpen troffen wurde troch in proses fan fergriizjen. 

4. Konklúzjes 

Yn dizze léste paragraaf wol ik oan 'e hân fan de yn it kwantitative diel fan dit 
artikel berikte resultaten neigean oft dêrmei op de sintrale fragen fan myn pro
bleemstelling antwurd jûn is en ta hokker ynsichten dat bydraacht. Oan 'e hân 
derf an kin dan ek fêststeld wurde wat de wearde is fan de hjir brûkte boarne. 

Yn teoretysk opsicht is it folgjende te konkludearjen. Yn it foarste plak kin 
fêststeld wurde dat oan 'e hân fan de hjir produsearre sifers it no mooglik is 
útspraken te dwaan oer omfang en struktuer fan migraasje op doarpen yn Fryslân. 
Troch de gegevens oer in langere perioade nei te gean, de perioade 1960-1982, koe 
fêststeld wurde dat de omslach yn de migraasjebalâns fan Fryslân om 1970 hinne 
trochwurke hat nei de lytse doarpen ta. Foar in festigingsoerskot fan buten Fryslân 
wei oer, yn de perioade 1970-1982, bleau lykwols in fertrekoerskot fan lytse doar
pen nei gruttere doarpen en steden yn Fryslân bestean. Dy konstatearring ropt de 
fraach op oft dat patroan yn 'e santiger jierren op de lytse doarpen miskien ta in 
yngripende f erf anging fan de oarspronklike ynwenners laat hat. 

In neiere strukturearring fan dy ynkommende migraasje hat oplevere dat bliken 
docht dat in diel fan dy festiging fan buten de provinsje foarme wurdt troch lju dy't 
nei it eigen doarp werom komme. 

De beste yndruk fan de omfang fan de festiging op 'e lytse doarpen krije wy troch 
de relative omfang foar it ynwennertal oer nei te gean. Yn tabel 5 haw ik berekkene 
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dat it persintaazje 'net lokalen' ûnder de festigers fan buten Fryslân wei om 'e 
oardel persint yn 't jier siet, yn de perioade 1970-1982. 

Oft dy ynkommende migraasjestream ta yngripende sosjale feroarings op in 
doarp oanlieding jout, kin út de gegevens dy't de migraasjeregisters opleverje net 
daliks ôflaat wurde. Bygelyks gegevens oer sosjaal-ekonomyske posysje of 
libbensopfetting binne út de registers net ôf te lieden. De opjeften fan berop en 
leauwe yn de ferhúsregisters binne net folslein en nei alle gedachten ferâldere. 
Foar ynsjoch yn de effekten fan festiging fan lju fan om utens op doarpsmien-
skippen bliuwe wy oanwiisd op mear kwalitatyf rjochte ûndersyk. Ik bin wol fan 
betinken dat it hjir útfierde kwantitative ûndersyk derby in weardefolle oanfolling 
leverje kin, benammen om de struktuer fan de migraasje better kennen te learen. 

Yn alle ûndersochte doarpen die büken hoe sterk de útwikseling fan befolking 
troch migraasje oan de neiste omkriten bûn is. It die ek büken dat it benammen giet 
om de útwikseling fan jongere húshâldens. 

No't it bliken docht dat sa'n grut part fan de festigers op in doarp út de omkriten 
komt, wêrby't foarûndersteld wurde mei dat sy net sterk ferskille fan de lokale 
befolking, dan is der ek minder reden om benaud te wezen foar de fersteuring fan 
lokaal oanwêzige sosjale struktueren, lykas neamd yn it Streekplan Fryslân. Ik tink 
dat dy opfetting tefolle te seil giet op prosessen dy't har yn lanlike gebieten binnen 
it berik fan stedsgewesten ôfspylje. Dy gebieten wurde wol oantsjut as de peri-
urbane lanlike gebieten14. De teoryfoarming oer prosessen yn lanlike gebieten, yn 
lytse doarpen, is benammen stal jûn troch Brunt yn syn stúdzje yn de Alblasser-
waard by Rotterdam, in peri-urbaan gebiet. It pleit fan ferskillende ûndersikers, 
û.o. Van Bemmel15, om ûnderskied te meitsjen tusken peri-urbane en perifeare 
lanlike gebieten - Fryslân kin ta it léste skift rekkene wurde - wurdt troch de 
útkomsten fan myn ûndersyk stipe. Der is dan ek alles foar te sizzen om de 
teoryfoarming oer sosjale prosessen yn lanlike gebieten oan te skerpjen troch 
stúdzjes yn sawol peri-urbane as perifeare regio's út te fieren en te fergelykjen. 

Foar it bclied oangeande lytse doarpen is it fan belang ynsjoch te hawwen yn de 
struktuer fan de migraasje op it nivo fan in doarp. Derby is yn it bysûnder omtinken 
nedich foar de migraasjestruktuer ûnder ûnderskate omstannichheden, sa as foar 
Fryslân perioaden mei in festigingsoerskot of in fertrekoerskot. Dat léste docht 
him sûnt 1983 yn Fryslân opnij foar, nei in perioade fan 12 jier mei in festigingsoer
skot. Yn dit artikel haw ik sjen litten dat ûnder sokke ferskillende perioaden der 
hieltyd sprake is fan útwikseling fan befolking fan in doarp mei de neiste omkriten. 

Foar de libbenskrêft fan in doarp is it fan belang de festigingsstream op gong te 
halden. De beskikberens fan wennings foar dy skiften festigers út de omkriten is 
derby fan grut belang. De benaudens fan beliedsmakkers foarfersteurende ynfloe-
den op 'e doarpsmienskip, sa as yn it Streekplan Fryslân fan 1982 oantsjut is, 
hoecht, nei myn betinken net sa grut te wezen mei de wittenskip dat de migraasje-
relaasjes fan doarpen yn in perifear lanük gebiet, dat Fryslân is, frij sterk op 'e 
neiste omkriten rjochte binne. 

Yn metodologysk opsicht is yn dit artikel besocht nei te gean of in migraasjeana-
lyze op 'e skaal fan in doarp mooglik is troch gebrûk te meitsjen fan festigings- en 
fertrekregisters en oft sa'n operaasje resultaten opsmyt, dy't in better ynsjoch 
leverje yn de ûntjouwing fan doarpen. Omdat dy registers in folsleine ynventari-
saasje fan de migraasjebewegings jouwe, is it mooglik de omfang en de struktuer 
fan de migraasje krekt fêst te stellen foar in doarp. In swierrichheid is lykwols dat it 
sammeljen fan de gegevens foar in doarp oer in langere perioade in soad tiid ferget. 
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De registers fan foar it lést fan de santiger jierren moatte mei de hân útslachte 
wurde. Yn lettere jierren binne sawat alle gemeenten oergien op automatisearre 
befolkingsadministraasjes, wat de mooglikheid biedt, mei in dêrta gaadlik pro
gramma, it skiftwurk troch de kompjûter dwaan te litten. Foar de takomst biedt 
dat dus wis wol mear mooglikheden om omfang en struktuer fan migraasje op it 
nivo fan in doarp te ûndersykjen. 

J.H.P. van der Vaart 
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