
De onlangs afgestudeerde sjoukje de Boer mag 

een jaar lang werkervaring opdoen bij de Fryske 

Akademy waar ze zich als trainee bezig houdt 

met een onderzoek naar de zuivelindustrie in 

Friesland.

PeTeR VAn DeR MeeR

Friese zuivelinstituties

s joukje de Boer (Emmen, 1990) studeerde begin dit 

jaar aan de Rijksuniversiteit te Groningen af in de 

Nieuwste geschiedenis van Midden- en Oost-Europa, 

met name de periode na het communisme. De historica wil 

graag verder in de wetenschap en ziet dit traineeship als 

een eerste stap in die richting. Op dit moment is ze bezig 

met het schrijven van een artikel over de zuivelindustrie in 

Friesland. Centrale vraag is: Hoe heeft de crisis in de Friese 

boter omstreeks 1870 bijgedragen aan de vorming van Friese 

zuivelinstituties? Omstreeks 1870 werd men zich in Friesland 

door internationale competitie en verbeterde technologie 

bewust van het feit dat de kwaliteit van Friese boter op de 

Londense markt (de belangrijkste afzetmarkt) steeds vaker 

werd ingehaald door de Deense boter. Binnen Friesland 

werd de roep naar kennis hoorbaar; het was duidelijk 

dat doorgaan op de manier van melkverwerking zoals ze 

geleerd hadden van hun ouders, niet meer goed genoeg 

was. Zo stuurde de Friese Maatschappij van Landbouw een 

studiecommissie naar Denemarken, Sleeswijk-Holstein en 

Zweden om te onderzoeken hoe daar de melk werd verwerkt. 

Naast dit instituut bekommerden ook andere actoren 

binnen Friesland zich om dit probleem van de mindere 

kwaliteit van de Friese boter. In het artikel wil Sjoukje 

onderzoeken welke actoren zich het probleem rondom de 

kwaliteit van Friese boter toe-eigenden, op welke manier 

zij het probeerden op te lossen en hoe dit bijdroeg aan de 

vorming van Friese zuivelinstituties. Daarnaast heeft Sjoukje, 

samen met haar begeleider op de Fryske Akademy dr. Marijn 

Molema, meegeschreven aan een aanvraag bij de NWO 

voor een groot historisch onderzoek met de naam ‘Learning 

in regions. Clusters and the development of knowledge 

in the Netherlands, 1900-2015.’ Waardoor kan een regio 

een succesvolle broedplaats worden, en blijven, voor de 

ontwikkeling van kennis? Dit project beantwoordt die vraag 

door drie regionale clusters in Nederland tussen 1900 en nu 

te vergelijken: de zuivelindustrie in Friesland, de high-tech in 

Eindhoven en het cluster internationaal recht en veiligheid 

in Den Haag. Als de aanvraag wordt toegekend is het de 

bedoeling dat Sjoukje in het kader van dit grote onderzoek 

een proefschrift gaat schrijven over de zuivelindustrie in 

Friesland. <
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Sjoukje de Boer doet 
onderzoek naar de 
zuivelindustrie in Friesland. 
(Foto Hoge Noorden)

In het kader van Talint foar Fryslân stelt de provincie een subsidie beschikbaar aan 

werkgevers die een jaar lang een werkervaringsplaats bieden aan jonge talenten, 

pas afgestudeerde studenten van mbo, hbo en universiteit. In maart van dit jaar 

ontmoetten werkgevers en werkzoekenden elkaar op de bijeenkomst Moetsje & 

Groetsje. Daar kwamen Sjoukje de Boer en de Fryske Akademy met elkaar in contact. 

Met ingang van 16 april is ze begonnen als trainee (stagiair). De Coöperatieve Zuivelfabriek Harich bij Balk, begin 20ste eeuw. 
(Tresoar)


