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De sociaal-economische ontwikkeling 
na 1917 

V 

JOHAN FRIESWI]K EN PETER VAN DER MEER 

1. KARAKTERISTIEK VAN EE N 

VERANDERE N DE SAMENLEVING 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef de provincie 
Friesland een overwegend agrarisch gebied. Hoewel een 
zeer groot deel van de economie om die reden eenzijdig 
op de landbouw was georiënteerd, betekende dat overi
gens niet, dat de provincie geen deel uitmaakte van een 
modern-industriële samenleving. Integendeel, een groot 
gedeelte van de provincie was sinds de late Middeleeu
wen ingeschakeld in de internationale handel. Aan het 
begin van deze eeuw was de zelfvoorziening voor voedsel 
er bijvoorbeeld beperkter van omvang dan in het westen 
van het land. In het bijzonder gold dit voor de veeteelt
gebieden, die bijna geheel op de export waren gericht. In 
mindere mate gold dit voor het akkerbouwgebied in het 
noorden van de provincie, waar de zelfvoorziening op 
die in Groningen leek, en voor het oosten (de Wouden), 
waar een patroon bestond, dat meer overeenkwam met 
dat in oostelijk Nederland. I De provincie was overigens 
al gedurende een aantal eeuwen ingeschakeld in de we
reldhandel. Binnen dit (inter)nationale geheel had Fries
land een verzorgende agrarische functie. Dat had tot ge
volg, dat er zich buiten de agrarische industrie nauwe
lijks een 'eigen' industrie van enige importantie zou ont
wikkelen. 

De overgang naar een gemoderniseerde, van de inter
nationale markt afhankelijke economie met een daaruit 
voortkomende dynamische sociale structuur had in 
Friesland in de negentiende eeuw reeds grotendeels zijn 
beslag gekregen. Die ontwikkeling was gepaard gegaan 
met een verschraling van de grondslag van de Friese eco
nomie, een voortschrijdende specialisatie en concentra
tie, en een blijvende structurele werkloosheid. De eerste 
helft van de twintigste eeuw gaf eenzelfde ontwikkeling 

te zien. Op langere termijn - en dat werd vooral zicht
baar in de decennia na de Tweede Wereldoorlog -leidde 
dit er toe, dat in deze sector en de aanverwante zuivelin
dustrie een belangrijk deel van de werkgelegenheid ver
dween. Aan het primaat van het agro-industrieel-com
plex kwam daarmee een einde. De landbouw bleef welis
waar voor de Friese economie van grote betekenis, maar 
verloor terrein ten opzichte van andere agrarische gebie
den, zowel binnen als buiten Nederland. De industrie en 
de dienstensector werden in de jaren zestig van groter ge
wicht voor de werkgelegenheid dan de landbouw. De 
niet-agrarische industriële bedrijvigheid breidde zich 
enigszins uit, maar bleef kleinschalig van karakter. De 
reeds omvangrijke dienstensector in deze provincie nam 
verder in belang toe. Daarmee kreeg de Friese economie 
weliswaar een meer gedifferentieerd karakter, maar wan
neer een onderscheid wordt gemaakt naar stuwende en 
verzorgende bedrijfstakken, dan blijkt de laatste catego
rie sterk te overheersen. Bovendien werd de sociaal-eco
nomische ontwikkeling - zoals dat voor het gehele land 
gold - in de loop van de twintigste eeuw bijna volledig 
afhankelijk van internationaal beleid, van internationale 
economische processen en van de internationale con
j unctu urontwikkeling. 

Vanaf de jaren twintig was in Friesland sprake van een 
sterke uitstoot van arbeidskracht (eerst van arbeiders en 
daarna van zelfstandigen uit het boerenbedrijf, vervol
gens van arbeiders uit de zuivelindustrie), die maar voor 
een deel met werk in andere sectoren kon worden opge
vangen. Het verdwijnen van werkgelegenheid wordt 
door de werkloosheidscijfers verhuld, omdat velen er 
voor kozen buiten de provincie een nieuw bestaan op te 
bouwen. De werkloosheid bleef echter in (bepaalde de
len van) de provincie de gehele eeuw door een structure
le component behouden en kwam voortdurend boven 
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het landelijk gemiddelde uit. De verschillen in belo
ningsniveau tussen Friesland en het westen van het land 
verdwenen in belangrijke mate, hoewel het gemiddeld 
inkomen in deze provincie gedurende de gehele eeuw tot 
de laagste van het land bleef behoren. 

In grote lijnen is op het terrein van de sociale en eco
nomische ontwikkeling in de twintigste eeuw sprake van 
een algemeen Nederlands ontwikkelingspatroon , waar 
de Friese variant slechts in relatieve zin of op onderdelen 
van afWijkt. Dat gold zowel voor de landbouw als voor 
de industriële ontwikkeling. De algemene ontwikkeling 
was dezelfde, maar het tempo van verandering vertoonde 
onderlinge verschillen. De drie noordelijke provincies 
van Nederland bleven enigermate achter bij andere re
gio's. Twee ingrijpende processen waren kenmerkend 
voor de Nederlandse economie gedurende de twintigste 
eeuw: een gestadig toenemende industrialisatie en een 
afname van de betekenis in de wereldhandel van land
bouwproducten en voedingsmiddelen. De bijdrage van 
landbouw en visserij aan het nationale inkomen daalde 
eveneens, van 16% in 1913 tot ro% in 1938, steeg vervol
gens weer tot 13,2% in 1952, maar nam daarna voortdu
rend verder af tot 6,3% in 1970 en 3,8% in 1994. In de 
tweede helft van de eeuw liep ook het aandeel van de 
landbouw in de totale export - in 1949 nog 51% - sterk 
terug; tussen 1946 en 1980 werd dit meer dan gehalveerd. 
Desondanks nam Nederland in 1985 nog de derde positie 
in op de wereldhandelslijst van landbouwproducten. 2 

Opvallend - dit geldt zowel voor Friesland als voor ge-

Verdwenen agrarisch 
handwerk: maaiers in de 

Lege W arren. 
Foto van Klaas Uilkema. 

heel Nederland - is de continuïteit van het industrialisa
tieproces, welke versnellingen en vertragingen dit proces 
ook mocht kennen. Daarbij verminderde na de Tweede 
Wereldoorlog het economisch overwicht van het westen 
van het land, terwijl de economische structuur van de af
zonderlijke regio's een grotere gelijkvormigheid ging ver
tonen. 3 

In de periode 1900-1985 was vrijwel nergens in West
Europa de groei van de productie (uitgedrukt in het Bru
to Binnenlands Product) zo groot en de totale geldont
waarding zo laag als in ons land. De arbeidskosten lagen 
in Nederland tot ver in de jaren zestig op een relatief laag 
niveau. Daarbij moet echter worden aangetekend, dat de 
productietoename per hoofd van de bevolking onder het 
Europese gemiddelde lag, vanwege een lager percentage 
werkzame personen. Dat werd op zijn beurt veroorzaakt 
door een snelle bevolkingsgroei en een geringere arbeids
participatie van vrouwen in ons land, beide naar Europe
se normen gemeten.4 Dat de arbeidsproductiviteit reeds 
aan het begin van deze eeuw zo hoog was, is zeker een 
verrassende constatering. Een oorzaak daarvan was, dat 

ederland door de structuur van zijn economie, met een 
omvangrijke dienstensector en een moderne landbouw, 
in hoge mate was ingeschakeld in het wereldhandelsver
keer. Een mogelijke andere reden was de relatieve ar
beidsrust. 

De sociale structuur veranderde in de periode na 1917 
evenzeer van aanzien als de economische structuur. In 
vergelijking met de vorige periode kreeg de samenleving 
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een meer dynamisch karakter. Met de voortgaande ratio
nalisering en technologische ontwikkeling, de mechani
sering en de daaropvolgende auromatisering verdween 
de traditionele handarbeid, zowel in de nijverheid als in 
de landbouw en het veenbedrijf. De traditionele arbei
dersklasse verdween op deze wijze voor een belangrijk 
deel. De middengroepen breidden zich sterk uit, mede 
door de roenemende onderwijsmogelijkheden en de ho
gere scholingsgraad. Zowel de sociale als de geografische 
mobiliteir werd aanzienlijk grorer. Her klassekarakrer dar 
de Nederlandse samenleving rond de eeuwwisseling ken
merkte, maakre plaats voor een meer diffuse, fijnmazige 
sociale structuur. De berekenis van her beroep als middel 
(Or sratusverwerving nam af. Inkomen en bezir werden 
belangrijker voor de sociale sratus, maar werden regelij
kertijd meer gespreid en boden in mindere mate een ge
garandeerde (Oegang (Or maarschappelijk succes. 

De ederlandse samenleving werd gevoegd met een 
nieuw sociaal cement. In de decennia voor de Tweede 
Wereldoorlog gingen sreeds meer bedrijven onder een 
collecrieve arbeidsovereenkomsr vallen en nam het aan
tal srakingen af. Vakbeweging en werkgeversorganisaties 
werden vervolgens ingebed in de corporatieve, verzuilde 
opzet van het na-oorlogse Nederland. De 'verzorgings
staat' met zijn netwerk van sociale en arbeidsrechtelijke 
voorzieningen kwam (Ot stand. De laarste jaren wordt de 
overheidsinvloed op dit terrein echrer teruggedrongen 
ren gunsre van het particulier initiatief en worden be
langrijke delen van het sociale vangnet van de verzor
gingssraat afgebroken. 

2. DE OVERHEID EN DE 

INFRASTRUCTUUR 

De rol van de overheid werd in de twintigste eeuw in het 
economische en in het sociale leven van sreeds meer ge
wicht. Dat gebeurde zowel op het niveau van de ge
meente en de provincie als op dar van het Rijk, al veran
derden de onderlinge verhoudingen. Aanvankelijk was 
sprake van een toenemende centralisarie van beleid. Van
af de jaren zeventig van deze eeuw echter vertoonde het 
overheidsbeleid enerzijds een tendens (Ot decentralisatie 
van uitvoerende taken, rerwijl anderzijds bepaalde be
voegdheden werden overgeheveld naar nationale of bo
vennationale organen. De Europese gemeenschap ging 
een steeds belangrijker rol spelen. Her Nederlandse over
heidsbeleid was in al die jaren op economisch terrein zo
wel sturend (op de terreinen van de industrialisatie, de 
werkgelegenheid en de sociale zekerheid) als voorwaar
denscheppend (door middel van onderwijs en infra
structurele maatregelen). Op dir laars re gebied hadden 
behalve her Rijk ook de gemeenten een belangrijke func-

tie. De gemeentelijke overheden namen al vroeg in de 
twintigste eeuw de leverantie van warer, gas en elektrici
teit in handen, terwijl ook her rerrein van de woning
bouwen de stadsontwikkeling nier langer werd overgela
ten aan het particulier initiarief. Sociaal-democratische 
bestuurders speelden daarin een srimulerende rol, zodat 
wel van 'gas- en water-socialisme' werd gesproken. Het 
gemeentelijk apparaat groeide snel. 

Bij de nutsbedrijven vond in de twintigste eeuw een 
voortdurende concentrarie plaats, eerst op provinciaal, 
larer op bovenprovinciaal niveau. In 1916 kwam een Pro
vinciaal Electricireits Bedrijf (PEB) (Or stand, al bleef in 
een aantal gemeenten de elektriciteitsvoorziening voor
alsnog in handen van een eigen bedrijf. In 1940 waren er 
in Friesland nog 21 elektriciteirsbedrijven. De aanslui
ring op het landelijk elektriciteitsnet maakte het PEB tot 
een distributiebedrijf. Daarna vond een verdere concen
tratie plaats. Eenzelfde ontwikkeling deed zich voor bij 
de gasvoorziening. In 1951 had 60% van de Friese bevol
king - tweemaal het landelijk percentage - nog geen gas
aansluiting. In de daaropvolgende jaren nam dir percen
rage af, mede door intergemeentelijke samenwerking. 
De gemeentelijke gasbedrijven werden na de gasvondsr 
bij Slochreren in de jaren zesrig omgevormd tor distribu
rie-eenheden en samengevoegd. De laarsre jaren vond 
onder druk van de provincie een concentratie van de 
energievoorziening voor Friesland plaars in de Frigem en 
de Nuon. De gemeentelijke samenwerking op her gebied 
van de warervoorziening voltrok zich sneller. In 1922 

ontstond de Intercommunale Warerleiding voor her ge
bied Leeuwarden, waarin aanvankelijk negen maar spoe
dig meer gemeenten participeerden. Sinds 1977 voorziet 
de N.V. Warerleiding Friesland de gehele provincie van 
drinkwarer.> 

Veranderi ngen in het vervoer 

Het vervoer veranderde in de twintigste eeuw radicaal 
van karakter. De fiers en de au(Obus doorbraken het iso
lement van veel Friese dorpen. Wat later kwamen de per
sonenau(O en de bromfiers. Na 1900 werd het spoorweg
ner in deze provincie nier verder uirgebreid. Wel vond in 
1929 een verdubbeling plaars van her rrajecr Leeuwar
den-Zwolle, dar in 1952 werd geëlektrificeerd. In 1935 

ging de oord Friesche Locaal Spoorwegmaarschappij 
over in handen van de sraar, waarna her personenvervoer 
op deze lijnen werd ges raakt. Her veel bezongen Dokku
mer Lokaalrsje was daarmee verleden rijd geworden. La
rer verdween ook her goederenvervoer op deze lijnen en 
op de spoorlijn Drachren- Groningen. Ideeën voor een 
spoorverbinding via de Afsluirdijk werden nooir gereali
seerd. Ook de Zuiderzeespoorweg, die Groningen via 
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Drachten, Heerenveen en Flevoland met Arnsterdam 
moet gaan verbinden, is vooralsnog in het stadium van 
de plannenmakerij blijven steken. De door dieseltreinen 
bereden lijnen naar Sneek-Stavoren en naar Harlingen 
worden bedreigd in hun bestaan; het traject Leeuwar
den-Groningen zal daarentegen worden voorzien van 
een dubbel spoor. 

Meer nog dan de opheffing van spoorlijnen laat het 
verdwijnen van het Friese tramnet zien hoe in de loop 
van nog geen dertig jaar het vervoer van personen en 
goederen volledig van karakter is veranderd. De autobus, 
de vrachrwagen en de personenauro namen russen 1920 
en 1950 een zeer belangrijk deel van de vervoersfunctie 
over. Aanvankelijk speelde de stoomtram daarin nog een 
belangrijke rol. De aanleg van tramlijnen was in Fries
land in 1916 voltooid; op dat moment was 325 kilometer 
in exploitatie. Maar reeds kort na de Eerste Wereldoor
log kreeg de tram voor het lokale vervoer de concurren
tie van de autobus. Iedereen met een rijbewijs kon toen 
namelijk een busdienst beginnen. De Zuidwesthoek in 
Balk was de eerste onderneming, die daarmee begon. In 
het Interbellum ontsrond in korte tijd een groot aantal 
ondernemingen; in 1937 reden in Friesland 87 diensten 
zes miljoen kilometers per jaar. De Nederlandsche Tram
weg Maatschappij ( TM) schakelde vanwege de con
currentie eerst over op bezinemotorrijruigen, later op 
dieseltrams. Na 1930 verving de NTM reeds enkele niet 
zo drukke tramlijnen russen Heerenveen en Drachten 
door busdiensten. Al voor de Tweede Wereldoorlog wa
ren de meeste stoomtrams verdwenen en in 1939 bleven 
slechts daar trams rijden, waar het goederenvervoer nog 
rendabel was. Als laatste verdween in 1968 de tramlijn 
russen Heerenveen en Lemmer. Ook in het streekvervoer 

De HABO: Heerenveensche 
AuroBus Onderneming. 

vond een sterke concentratie plaats. In 1943 waren de 
verschillende busmaatschappijen reeds tot een vijftal 
middelgrote bedrijven samengevoegd: de OF, de LAB, 
de LABO, de NTM en de ZWH. Maar ook deze ver
trouwde namen verdwenen in het begin van de jaren ze
ventig. Sinds 1974 bestreek de FRAM (Friese Autobus 
Maatschappij) reeds de gehele provincie Friesland en een 
deel van het aangrenzende Groninger Westerkwanier 
(door overname van de ESA). Per I januari 1996 ging de 
FRAM met zijn Drentse partner samen in de Veonn. 6 

Vanaf de jaren zestig werd de auto het middel bij uit
stek om zich te verplaatsen. Reden er in 1950 in Friesland 
5-476 personenauto's, toen nog met een 'B' op het num
merbord als aanduiding van de provinciale herkomst, in 
1960 waren dat er meer dan 18.000 en in 1982 meer dan 
181.000: bijna één per gezin . In 1994 was dit aantal ver
der toegenomen tot 221.264. Op dat moment bezat één 
op de drie Friezen een auto.? Ook in het goederenver
voer rukre de auto op. Werden aanvankelijk bodedien
sten nog vooral met paard en wagen en met beurtsche
pen onderhouden, later gebeurde dit met vrachrwagens. 
In het begin van de jaren zestig kende Friesland nog on
geveer 370 bodediensten. Dit aantal nam daarna sterk af. 

Door de snelle toename van het autoverkeer werd te
vens een verbetering en uitbreiding van het wegennet 
noodzakelijk. Daarmee werd reeds voor de oorlog een 
begin gemaakt. In 1932 kwam de Msluitdijk tot stand, 
waardoor de afstand van Friesland naar het westen van 
het land sterk werd verkort. Tot die tijd was men aange
wezen op de omweg via de Veluwe of op de nog tijdro
vender bootdienst Amsterdam-Lemmer of de spoor
boot-verbinding via Stavoren en Enkhuizen. In de daar
op volgende jaren werd Rijksweg 43 aangelegd, die de 
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Afsluitdijk via Sneek, Heerenveen en Drachten met Gro
ningen verbond. Dit traject kwam in 1940 gereed. In la
ter jaren breidde het Friese wegennet zich snel uit. Auto
snelwegen werden aangelegd en vervolgens verdubbeld 
en vele interlokale en lokale verbindingen kwamen tot 
stand. Daaronder was een groot aantal nieuwe ontslui
tingswegen in agrarische gebieden, die werden aangelegd 
in het kader van de ruilverkaveling. 

Van belang voor het vervoer over het water bleef de 
haven van Harlingen, al was de betekenis in het landelijk 
geheel marginaal. De behoefte aan vaarroutes voor gro
tere schepen leidde tot het graven van het Prinses Mar
grietkanaal (1949-1952) in de vaarweg tussen Groningen 
en Lemmer en het daarop aansluitende Van Harinxma
kanaal (1951) van Leeuwarden naar Harlingen. De plan
nen daartoe waren reeds voor de oorlog gemaakt en met 
de verbetering was toen in de provincie Groningen al 
een begin gemaakt. Met de verbindingen russen Gronin
gen en Lemmer en tussen Groningen via Leeuwarden 
met Harlingen zijn de belangrijkste vaarroutes van voor 
en na oorlog genoemd. 

In 1938 kreeg de Friese hoofdstad een vliegveld, met 
lijndiensten op Eelde en Amsterdam. In 1939 werd 
Leeuwarden een luchtmachtbasis en dat bleef zo. Kort 

Het spoorwegstation van Stavoren, met rechts de aansluitende 
veerboot naar Enkhuizen. Opname ter gelegenheid van het 

koninklijk bezoek in 1950. 

na de oorlog werd het vliegveld gedurende enige jaren te
vens door de KLM gebruikt voor de binnenlandse bur
gerluchrvaart. 

Ook op het terrein van de waterhuishouding speelde 
de overheid een belangrijke rol. Ze zorgde er voor dat 
het zeer grote aantal kleine waterschappen werd samen
gebracht in grotere eenheden. Omdat in de loop van de 
tijd steeds meer ingepolderde landerijen buiten de eigen
lijke Friese boezem waren komen te liggen, was de ber
gingsmogelijkheid van de boezem te beperkt geworden. 
Geleidelijk ontstond de idee om ook de boezem te gaan 
bemalen. In 1920 werd daartoe het Ir. Woudagemaal in 
Lemmer gebouwd; daarnaast kwamen er gemalen bij 
Ezumazijl (1931) , Stavoren (1966) en Roptazijl (1973). 

Ook de talloze ruilverkavelingen en de concentratie van 
de 264 waterschappen en veenpolders en de 9°0 particu
liere polders tot 13 waterschappen in de jaren zestig en 
zeventig droegen bij aan een verbeterde waterbeheersing 
in de provincie Friesland. 

In de jaren zestig werd Friesland de meest verkavelde 
provincie van het land. Reeds in 1970 was 90% van de 
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cultuurgrond in de provincie verkaveld of bij een ruilver
kaveling betrokken. In Friesland bleken de kosten om 
grond te verkavelen namelijk minder hoog. Tevens gaven 
de landbouworganisaties een positieve stimulans. In to
taal werd IOI.460 ha verkaveld. Van de landelijk daartoe 
ter beschikking gestelde gelden kwam 19% - meer dan 
1,27 miljard gulden - in Friesland terecht. Door de wa
terbeheersing kon de landbouw meer rationeel en effi
ciënt worden bedreven.8 

3. DE 0 TWIKKELI NG VAN DE 

AGRARISCHE SECTOR 

D e algemene hoogconjunctuur die het Nederlands be
drijfsleven in de jaren voor 1929 meemaakte, ging voor 
een deel aan de landbouw voorbij. Er was aanvankelijk 
wel een herstel van de voorspoed van voor de Eerste We
reldoorlog, maar deze was slechts van korte duur. Over 
het geheel liet het prij sverloop van de landbouwproduc
ten in de periode 1917-1929 een dalende tendens zien. 
Deze omwikkeling was zowel een gevolg van de niet zel
den door protectie gestuurde buitenlandse concurrentie 
als van de groeiende agrarische productie in eigen land . 
Deze gang van zaken gold zowel voor de akkerbouw als 

H arl ingen was de belangrijksre uirvoerhaven voor Friese borer. 
Hier her sroomschip 'Heron ' in de Harlinger haven rond 192). 

Dir schip van de General 5ream avigarion Company 
onderhield russen 1920 en 1929 een weekdiensr russen Londen 

en Harlingen. 

voor de veehouderij. Voortgaande mechanisering en 
nieuwe teelttechnieken zorgden voor een geweldige toe
name van de productie in grote delen van Canada en de 
Verenigde Staten. H et gevolg was, dat al in 1920 -1921 de 
tarweprijzen catastrofaal daalden. Ook de veehouderij 
met zij n sterke afhankelijkheid van de export bleek zeer 
kwetsbaar voor de toegenomen internationale concur
rentie. De Friese boter- en kaasproductie was in de jaren 
twintig sterk gestegen, maar tezelfdertijd brachten nieu
we en snelle koelschepen boter uit N ieuw-Zeeland en 
Australië op de Europese markt, terwijl de opkomende 
margarine-industrie in het eigen land een forse concur
rent werd . Bijgevolg daalden de prijzen van melk en vee 
vanaf 1928-1929 sterk, met als dieptepunt het jaar 1932. 
D e landbouwprijzen daalden sterker dan die van indus
trieproducten, die weer meer waren gedaald dan de kos
ten van levensonderhoud. De zorgwekkende ontwikke
ling in de agrarische sector leidde tot een ingrijpen van 
de Nederlandse overheid, die met een aantal crisismaat
regelen kwam. 
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De agrarische winstmarges werden smaller, omdat de 
boeren er niet in slaagden op korte termijn de productie
kosten te doen verminderen. In de loop van de jaren 
twintig was het prijsniveau van landbouwproducten der
mate gedaald, dat nauwelijks nog van lonend bedrijf kon 
worden gesproken. De jaren 1929-193°, 1931-1932 en 
1932-1933 gaven zelfs negatieve bedrijfsresultaten te zien. 
Akkerbouw- en gemengde bedrijven leden in deze tijd 
meer verlies dan weidebedrijven. De problemen golden 
evenzeer de kleine als de grote boeren. Zij trachtten te 
overleven door in te teren op hun vermogen of door de 
schuldenlast te verhogen. Daarbij bleek de zwakte van 
het kleine boerenbedrijf. Veel pachtboeren konden het 
in deze jaren niet bolwerken; hun aantal nam dan ook af. 
Het verschil in beloning tussen boer en arbeider was in 
deze tijd niet groot meer.9 

Gevolg van de slechte bedrijfsresultaten was tevens, 
dat de boeren steeds meer op de loonkosten moesten be
zuinigen. Nadat deze vanaf 1924 reeds geleidelijk waren 
gedaald, moest daarop in de jaren dertig sterk worden 
bezuinigd. In 1934 was het aandeel van de lonen in de to
tale kosten nog slechts 4°% van het peil van tien jaar 
eerder. Toen was het dieptepunt bereikt en steeg het aan
deel van de loonkosten weer enigszins. De snelle daling 
van de werkgelegenheid in de landbouw betrof alle land
bouwgebieden. Omdat in de zandgebieden (met zijn 
kleinere bedrijven) en in de bouwstreek (vanwege de in
tensieve aardappelteelt) aanvankelijk meer mensen in de 
landbouw werkzaam waren, liep de werkgelegenheid 
daar nog wat verder terug dan in de weidegebieden. 

De dalende winstmarges leidden in de landbouw ove
rigens aanvankelijk niet tot een inkrimping van de pro
ductie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gestadige groei van 
de Friese veestapel na 1917. Waren er in 1917 in de pro
vincie 13.650 koeien, in 1930 waren dat er 15.774 en in 
1938 20-470. De toename betrof vooral het melkvee. De 
melkgift en het vetgehalte namen in Friesland tussen 
1923 en 1940 met 10% toe, maar de toename van de 
melkproductie was kleiner dan die in de rest van Neder
land. De andere provincies trokken al duidelijk bij . De 
Friese boter- en kaasproductie nam tussen de beide we
reldoorlogen belangrijk toe, al vertoonde ze rond 1930 
een kleine terugval. De boterproductie in Friesland ver
dubbelde tussen 1918 en 1940. 

In de akkerbouw reageerden de boeren op de prijs
ontwikkeling van de landbouwproducten door over te 
gaan op het verbouwen van andere gewassen. Tevens 
vond een verschuiving plaats van akkerbouw naar vee
teelt en naar grove tuinbouw (groenteteelt), fruitteelt en 
bloembollencultuur. Het noordwesten van de provincie 
had na de Eerste Wereldoorlog reeds een sterke ontwik
keling van de tuinbouw te zien gegeven, mede door de 

activiteit van zogeheten 'gardeniers', die voor een belang
rijk deel waren voortgekomen uit de landarbeidersstand. 
Cijfers van het aantal landgebruikers in de kleibouws
treek laten zien, dat door een versnippering van grotere 
bedrijven het aantal bedrijfjes in de grootteklasse 1-10 ha 
sterk toenam. Na 1910 zette deze tendens zich voort voor 
de categorieën boeren met land ter omvang van 1-5, 5-10, 
10-20 en 20-50 ha. Alleen het aantal eigenaren met meer 
dan 50 ha land liep terug. 

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog was duidelijk ge
worden, dat, hoewel de sterke afname van werkgelegen
heid op het platteland verband hield met de conjunctu
rele neergang van de jaren twintig en dertig, het in wezen 
- in de veeteelt zowel als in de akkerbouw - om een blij
vende structurele verandering zou gaan. Terwijl de agra
rische sector op grote schaal arbeidskrachten uitstootte, 
bleef de productie echter toenemen. Werd tussen 1910 en 
1947 het aantal arbeidskrachten per bedrijf gehalveerd, 
de productie verdubbelde in dezelfde periode. 1O De oor
logsjaren zorgden voor een intermezzo. De omvang van 
de productie liep toen terug rot een derde van het niveau 
van 1939. Omdat veel land, om de productie van gewas
sen te stimuleren, 'gescheurd' werd, werd de melk- en 
vleesproductie getroffen. In 1943 was de veestapel tot 
76% van de vooroorlogse omvang teruggebracht; daar
entegen was het akkerbouwareaal met 16% uitgebreid. 
Vanzelfsprekend was de export in deze jaren vrijwel vol
ledig op Duitsland gericht. Bedroeg de rotale Neder
landse export naar Duitsland in de jaren kort voor de 
Tweede Wereldoorlog 15%, in de eerste drie oorlogsjaren 
werd dit - betaald met waardeloos papiergeld - bijna 
75%· 11 

De ontwikkeLing na de Tweede 
WereLdoorLog 

Na 1945 nam de productiviteit van het weidebedrijf aan
vankelijk weer toe. De melkveebezetting liep aanvanke
lijk slechts weinig terug, hoewel het de eerste tijd zeer 
moeilijk was om aan veevoer te komen. Het ging de boe
ren ook duidelijk beter. De zuivelproductie in Friesland 
groeide tussen 1947 en 1953 sterk; het aantal zuivelfabrie
ken nam in aantal en omvang toe. In de jaren vijftig tel
de Friesland 77 coöperatieve zuivelfabrieken, die 80% 
van de Friese melk verwerkten. De hele sector van de 
voedings- en genotmiddelenindustrie maakte tussen 
1947 en 1953 een groei met 4°,6% door. Daaraan lever
den overigens ook de in deze provincie tot ontwikkeling 
gekomen veevoederfabricage, de koffie- en tabaksindus
trie, de koek-, beschuit- en roggebroodfabrieken en de 
destilleerderijen hun bijdrage. De Coöperatieve Con
densfabriek Friesland groeide in de loop van deze eeuw 
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Het oude Veemarktterrein te Leeuwarden, dichtbij het station. 
Op deze plaats staan inmiddels de gebouwen van de 

verzekeringsmaatschappij Aegon. 

uit tot een groot concern. Daarnaast waren er coöpera
ties op het terrein van de in- en verkoop. Voor de export 
van zuivelproducten was de Friesche Coöperatieve Ex
porrvereeniging (Frico) van grote betekenis, voor die van 
vlees de Friesche Coöperatieve Export-slachterij (FCE), 
voor pootaardappelen en zaden de Coöperatieve H an
delsvereeniging voor Zaaizaad en Pootgoed (ZPC). Voor 
de kredierverlening aan Friese boeren en zuivelfabrieken 
was de Coöperatieve Zuivelbank van bijzonder belang. 
Ook landelijk zou de zuivelcoöperatie een belangrijker 
rol gaan spelen. In het begin van de jaren negentig was 
driekwart van de zuivelproductie in handen van een 
drietal grote coöperaties (Friesland/Frico-Domo, Cober
co en Campina/Melkunie). 

Desondanks tekende de relatieve achteruitgang van 
Friesland binnen het geheel van de agrarische productie 
in ederland zich tussen 1946 en 1954 reeds af. Provin
cies als Groningen, oord-Brabant, Limburg en Gelder
land verstevigden in deze jaren hun positie als agrarische 
producenten. Het aandeel van Friesland in de productie 
van boter liep terug van 21,3% in 1947 naar 19,8% in 
1954 en 16,9% in 1960; die van melk van 21,3% in 1946 
naar 19,iYo in 1952 en 14,7 in 1960. In 1994 werd de cen
trale melkinrichting van de Frico in Wergea gesloten en 
in 1996 trok Friesland Dairy Foods, waarin de Frico was 
opgegaan, zich geheel terug uit de productie van con
sumptiemelk. Nog weer een jaar later verdween de alou
de merknaam Frico voor melkproducten en kwam het 
tot weer een nieuwe concentratie op het terrein van de 
zuivel. Ook het aandeel van Friesland in de Nederlandse 
kaasproductie liep sterk terug. Was dit van 26,9% in 
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19°0 gestegen tot 36,9% in 1950 (en ook in 1971 nog 
ruim een derde van de gehele Nederlandse productie) , in 
1993 droeg Friesland nog 25,1%. De cijfers van de pro
ductie van fabriekskaas tonen deze ontwikkeling nog 
scherper: in 1947 kwam 55,0% uit Friesland, in 1954 was 
dit 38,9% en in 1960 nog steeds 37,7%. Friesland bleef 
de grootste kaasproducerende provincie.12 

De uitstoot van arbeidskrachten in de landbouw zette 
in de periode na de Tweede Wereldoorlog door. In de ja
ren kort na de oorlog was de post arbeidskosten sterk ge
stegen. Hoewel het loon van de vaste arbeider in deze 
tijd met bijna 140% steeg, zou de post arbeidslonen op 
de begroting van het boerenbedrijf in de Wouden bijna, 
in de weidestreek precies en in de kleibouwstreek meer 
dan verdrievoudigen. Deze stijging werd veroorzaakt 
doordat de doorgevoerde arbeidstijdverkorting een lage
re arbeidsproductiviteit tot gevolg had. In de daaropvol
gende periode nam de bezuiniging op de arbeidskosten 
door een vergaande mechanisatie en rationalisatie grote
re vormen aan. Het aantallandbouwtractoren nam in de 

jaren 1950-1979 toe van 1.185 naar 16.003; het aantal 
melkmachines verzevenvoudigde en het aantal maaidor
sers verdubbelde. Dientengevolge nam het aantallandar
beiders tussen 1950 en 1980 met 90% af: van meer dan 
20.000 tot amper 2.000. Tussen 1950 en 1960 werd hun 
aantal gehalveerd, tussen 1960 en 1970 verdween nog 
eens tweederde en in het laatste decennium volgde op
nieuw een halvering. Ook veel zelfstandigen en hun kin
deren moesten het boerenbedrijf vaarwel zeggen. Het 
aantal agrarische bedrijfshoofden liep tussen 1950 en 
1980 met de helft terug; het aantal meewerkende gezins
leden nam met meer dan driekwart af. De gehele be
roepsbevolking in de landbouw liep in die periode met 
ongeveer 35.000 personen of ruim 70% terug. Daarna 
bleef deze ongeveer gelijk. In 1994 waren nog 12.784 per
sonen meer dan 15 uur per week werkzaam in de Friese 
land- en tuinbouw, waarvan 9.963 in de akkerbouw en 
veehouderij en 2.332 in agrarische dienstverlenende be
drijven. '3 

De voortgaande afname van arbeidskrachten per be
drijf ging gepaard met een verdere schaalvergroting van 
de bedrijven. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte ver
drievoudigde tussen 1945 en 1980. Deze ontwikkeling 
werd in toenemende mate gestimuleerd door het Neder
landse en het Europese landbouwbeleid. De internatio
nale regelgeving op het terrein van het milieu en de 
melkproductie (superheffing) leidde tot een verder ver
lies van arbeidsplaatsen in de landbouw en de zuivel en 
tot problemen bij de toeleveringsbedrijven. Het gezins
inkomen per agrarische ondernemer nam, ten gevolge 
van de kosten die de milieuproblematiek met zich mee
bracht, vanaf het midden van de jaren tachtig af, zowel 
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Grafiek 8.1: Producrie in Friesland per secror, 1973-1990; 
in miljarden guldens. 

Bron: Regionaal Economisch Jaarboek. 
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in de intensieve veehouderij als in de grootschalige ak
kerbouw. '4 

De zuivelindustrie gaf sinds de jaren zestig eenzelfde 
beeld van schaalvergroting, automatisering en - aanvan
kelijk provinciale, later bovenprovinciale - concentratie 
te zien als de gehele agrarische sector. 1964 zou het jaar 
worden van de sanering van de Friese zuivelfabrieken. 
Tussen 1961 en 1978 verdween meer dan de helft van de 
fabrieken; het totaal daarin werkzame personen liep aan
vankelijk minder snel terug (van 6200 tot 4400), maar 
dit gebeurde wel in de jaren daarna. In 1994 vonden nog 
slechts 2.775 personen in de zuivelindustrie emplooi, een 
jaar later waren dit er weer 4°0 minder. '5 

Toch spelen de landbouw en speciaal de veeteelt in de 
Friese economie nog steeds een belangrijke rol (grafiek 
8.1). In 1993 bedroeg de toegevoegde waarde van de Frie
se landbouw 1.331 miljoen gulden, of 7,3% van het Bruto 
Fries Product tegen ruim 10% in 1988.'6 Het Friese aan
deel in de totale Nederlandse melkptoductie veranderde 
de laatste decennia niet noemenswaard, al daalde ten ge
volge van de melkquotering het aantal melkkoeien in 
Friesland van 4°0.000 in 1984 naar bijna 280.000 in 
1993. Het agrarisch grondgebruik in Friesland bedroeg in 
1993 nog 226.000 ha, grotendeels in gebruik als grasland. 
Toch wint de akkerbouw langzaam maar zeker terrein, 
vooral door het aandeel van maïs (overigens weer in 
dienst van de veeteelt), terwijl ook de tuinbouw blijft 
groeien. In deze laatste sector vond eveneens een ver
gaande concentratie van bedrijven plaats. Na de Tweede 
Wereldoorlog verdween een groot deel van de garde
niersbedrijven en ook het percentage verpachte grond 
nam sinds 1950 voortdurend af. 
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4. DE ONTWIKKELING VA DE 

DUSTRIE 

In de loop van de twintigste eeuw ging de nijverheid in 
Friesland een belangrijker plaats innemen. Overigens 
zou het gehele land pas in de jaren zestig de trekken van 
een modern-industriële samenleving gaan vertonen . In 
deze ontwikkeling ontstonden nieuwe industriële centra, 
die ruimtelijk ongelijk over het land waren verspreid. 
Daarbij bleef het noorden van Nederland enigszins ten 
achter. Het aandeel van de drie noordelijke provincies in 
de beroepsbevolking werkzaam in de ederlandse nij
verheid werd in de loop van de twintigste eeuw kleiner. 17 

Nietttemin industrialiseerden vanaf het begin van deze 
eeuw ook de meer perifere gebieden. De snelle ontwik
keling van het aantal pk's van stoomketels en van elek
tromotoren tijdens de Eerste Wereldoorlog in de stad 
Leeuwarden laat overigens wel zien, dat de Friese ont
wikkeling toch in grote trekken de landelijke lijnen volg
de. De overgang van stoom naar elektriciteit stimuleerde 
het in Friesland sterk vertegenwoordigde kleinbedrijf.'8 
Tevens ontwikkelden zich hier industriële kernen. De 
uitbreiding van de nijverheid in Friesland speelde zich 
echter op een bescheidener niveau af dan die in het ver
stedelijkte westen van het land. 

Binnen de Friese nijverheid nam de zuivelindustrie 
vanzelfsprekend een voorname plaats in, niet slechts 
vanwege het grote aantal door de gehele provincie ver
spreide zuivelfabrieken, maar bovendien vanwege het 

De leerlooijerij Bongartz en 
Oosterbaan aan het Moleneind 
NZ te Drachten werd in 1918 
overgenomen door de firma 

De Bruin, die een fabriek voor 
drijfriemen in Groningen 

bezat. Het bedrijf voerde de 
naam Drachtster lederfabriek 

en larexindustrie. In 1969 werd 
de fabriek overgenomen door 

Dunlop Enerka. 

aantal bedrijven dat daarvan voor hun afzet afhankelijk 
was. Zo kwam in Friesland de metaalnijverheid tot Ont
wikkeling. Daarnaast waren bedrijfstakken als de 
scheepsbouw, de fabrieken van voedings- en genotmid
delen en de hourverwerkende industrie er goed vertegen
woordigd. In de loop van de eeuw verdween wel een aan
tal traditionele nijverheden terwijl andere hun activitei
ten sterk moesten inkrimpen. Dat gold bijvoorbeeld 
voor de veenderijen, de cichoreiverwerking, de papierfa
brieken, de leerlooierijen en de kleiverwerkende indu
strie. Deze laatste branche, in het negentiende eeuwse 
Friesland van groOt belang, telde in 1930 nog zestien be
drijven met in totaal 573 arbeiders. In de jaren dertig 
nam het aantal bedrijven verder af tot vier. In de leerin
dustrie liep de werkgelegenheid russen 1889 en 1930 met 
de helft terug en in 1940 was de schoenindustrie geheel 
uit Friesland verdwenen. De landelijke concentratie van 
bedrijfstakken liet zij n sporen na. Een aantal bedrijven 
vertrok uit de provincie: de Leeuwarder Textielmaat
schappij, die in 1919 naar Twente ging, en de haardenfa
briek van Jaarsma, die van Sneek naar Hilversum ver
huisde, zijn daarvan voorbeelden. 

De industrialisatie van ederland kende een tweetal 
perioden, waarin van een stroomversnelling sprake was. 
De eerste periode begon in 1896 en eindigde aan het eind 
van de jaren twintig; de tweede periode begon na 1945. 
Ook in Friesland waren dit de perioden waarin de indu
striële nijverheid zich sterker uitbreidde. Expansie zou 
daar in tijden van economische teruggang veelal worden 
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gevolgd door inkrimping en concentratie, hetgeen leidde 
tot sluiting of verplaatsing van bedrijven. Een voorbeeld 
daarvan was de suikerfabriek in Franeker. Omdat de 
twee in Groningen staande noordelijke fabrieken de tus
sen 1910 en 1930 sterk toenemende productie van suiker
bieten in het noorden niet meer aankonden, werd in 
1920 in Franeker door beide fabrieken tezamen een der
de noordelijke fabriek gesticht, de NV Beetwortelsuiker
fabriek Frisia. Deze fabriek zou in de volksmond spoedig 
op grond van de geleden verliezen 'het boerenkerkhof' 
gaan heten. Voor drie fabrieken bleek in het oorden 
toch geen plaats en de ptoductie van de 'Frisia' moest 
reeds in 1929 worden stilgelegd. I9 Eerder zou de ontwik
keling van de Friese nijverheid in het Interbellum het re
sultaat zijn van de uitbouw van kleinere Friese bedrijven. 
De meeste daarvan hadden slechts lokale betekenis, 
maar sommige bedrijven kregen elders nevenvestigingen 
en enkele ontwikkelden zich tot internationale concerns. 
Zo ontwikkelde de koffie-, thee- en tabaksfabriek Dou
we Egberts zich in Joure in de jaren twintig en dertig tot 
een belangrijk bedrijf, dat na de Tweede Wereldoorlog 
een internationaal concern werd. De rubberfabriek 
Enerka-Dunlop in Drachten kwam voort uit de oliemo
len 'De ij verheid' en de vestiging van Stork Nederland 
in Gorredijk vond zijn oorsprong in de smederij van De 
Jong. De slagerij van Smilde in Nijehaske ontwikkelde 
zich tot een vetsmelterij van naam met een aantal vesti
gingen elders; de fietsenmakerij van Gaastra bracht Bata-

vus in Heerenveen vOOrt; uit de fabricage van botervaten 
ontstond de houtindustrie van Halbertsma in Grou, die 
zijn vleugels weldra ook buiten Friesland zou uitslaan; de 
wagenmakkerij van Hainje in Heerenveen werd een ca
rosseriebedrijf en de stoelenmakers van Noordwolde zet
ten ter plaatse een industrie van rotanmeubelen op. Het 
baggerbedrijfje van Dikkerboom in Oudehaske kon 
dankzij de inpoldering van de Wieringermeerpolder in 
1931 verder uitgroeien. Dergelijke ondernemingen vorm
den de ruggegraat van de Friese nijverheid, zowel voor 
als na de Tweede Wereldoorlog. 20 

De industrialisatie stagneerde in de jaren na 1929, 

toen de crisis de wereldeconomie in zijn greep kreeg. 
Onder verslechterende economische omstandigheden 
was niettemin sprake van een snelle stijging van de pro
ductiviteit. De Friese industrie gaf daarbij aanvankelijk 
een ander beeld te zien dan landelijk het geval was. De 
meeste bedrijven vertoonden hier na 1930 namelijk een 
geleidelijke expansie. Het Friese bedrijfsleven had in de 
jaren dertig wel van de crisis te lijden, maar minder 
sterk. Vermoedelijk hoefde de Friese nijverheid dan ook 
weinig arbeidskrachten af te stoten en het is zelfs waar
schijnlijk dat ze al spoedig na 1930 meer mensen heeft 
kunnen opnemen. Wanneer we het aantal faillissemen
ten in Friesland per 10.000 inwoners bekijken, dan lag 
het Friese cijfer voor de jaren tussen 1915 en 1940 - met 
uitzondering van de grote steden - onder het landelijk 
gemiddelde: 31,2 tegen 37>9%. De steden Leeuwarden en 

Op de scheepwerf 'Welgelegen' 
van de firma Amels in Makkum 

wordr in de jaren vijfrig een 
coasrer re warer gelaren . 
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Sneek toonden meer overeenkomst met het Nederlandse 
dan met het Friese patroon. Het aantal faillissementen in 
Friesland nam tot 1925 toe, daalde daarna enigszins, en 
steeg vanaf 1929 naar een top in 1933. De trend was de
zelfde als in de rest van het land, maar het nationale per
centage faillissementen lag in de jaren dertig duidelijk 
hoger dan het Friese gemiddelde en de top hield ook wat 
langer aan. 21 

Tussen 1930 en 1950 viel zowel een centralisatie van de 
industriële werkgelegenheid te constateren als een zekere 
decentralisatie, maar beide ontwikkelingen golden niet 
voor alle bedrijfsgroepen. Een aanzienlijk deel van de in
dustriële werkgelegenheid toonde in deze jaren weinig 
flexibiliteit. Het regionaal-verzorgende deel van de werk
gelegenheid had in deze jaren ternauwernood invloed op 
de totale groei van de werkgelegenheid en driekwart 
daarvan was weinig beweeglijk, vooral op grond van ves
tigingsfactoren. Een decentralisatie van de industriële 
vestigingen vond slechts plaats in die bedrijfsgroepen, 
waar expansie plaats vond. Daar verplaatsten industriële 
activiteit zich naar het oosten en zuiden van het land, ten 
koste van die in het westen en het noorden. In het wes
ten werd dit verlies gecompenseerd door de groei van an
dere sectoren; in het noorden was dit niet het geval . Daar 
was dus sprake van een relatief achterblijven bij de totale 
industriële werkgelegenheid. 22 

Toenemende industrialisering 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vond ondanks 
het relatief achterblijven bij de ontwikkeling in andere 
delen van het land in Friesland opnieuw een verdere uit
breiding van de industriële bedrijvigheid plaats. De me
taalindustrie werd na de voedingsmiddelenindustrie de 
belangrijkste sector in de Friese nijverheid. De groei van 
1505 arbeidsplaatsen in 1930 naar 4470 in 1950 hing voor 
een deel samen met de expansie van de zuivelindustrie. 
Dat gold bijvoorbeeld voor bedrijven als de blikfabriek 
in Leeuwarden en enkele machinefabrieken. In de daar
opvolgende decennia groeide de metaalnijverheid op
nieuw. Tekende deze tak van industrie in 1952 voor 20% 
van de personeelsbezetting in de Friese industrie, in 1964 
was dit reeds iets meer dan een derde geworden. Ook in 
recente jaren groeide deze sector. Die van de bewerking 
van hout, riet en stro breidde zich tussen 1947 en 1953 
met 10,3% uit. Ook deze ontwikkeling werd voor een 
deel weer bevorderd door de groei van de zuivelindu
strie.23 De expansie van deze laatste sector was echter 
maar van tijdelijke aard, zoals eerder werd beschreven. 
De sector van de voedings- en genotmiddelen verloor 
tussen 1952 en 1964 veel arbeidsplaatsen (van 48,2 naar 
33,8% van de Friese industriële werkgelegenheid), in het 

bijzonder na 1956, door de concentratie in de zuivelin
dustrie (van 28,9 naar 17>4% in diezelfde periode). 

Halverwege de jaren zestig kreeg de Nederlandse in
dustrie opnieuw met problemen te kampen. De toen re
latief sterk stijgende lonen veroorzaakten een snelle stij
ging van de productiekosten. Daarnaast werden geïm
porteerde halffabrikaten duurder vanwege de toenemen
de inflatie, verdubbelden de investeringen in de outillage 
tussen 1960 en 1970, stegen de investeringen per arbeids
plaats met 5°% en verviervoudigden de researchkosten . 
Door de technologische vernieuwingen en de toenemen
de rationalisatie nam de leeftijd van de oudste machines 
af tot een derde. 24 Bedrijven kregen vanwege deze stij
ging van de productiekosten te maken met afZetproble
men op de binnen- en buitenlandse markt. Landelijk 
werd een tendens tot vermindering van het groeitempo 
van de industriële personeelsbezetting zichtbaar. Een 
conjuncturele achteruitgang deed de rest. Het gevolg 
was een snel toenemend aantal fusies, bedrijfssluitingen 
en collectieve ontslagen. 

Deze ontwikkeling liet ook in Friesland zijn sporen 
na. Sedert 1962 liep het aantal nieuwe vestigingen in 
Friesland terug en bleven grote vestigingen achterwege. 
Ook in de jaren 1973-1993 bleef de industriële productie 
in Friesland enigszins achter bij die van Nederland als 
geheel (grafiek 8.2) . Zowel wat betreft de vestiging als de 
opheffing van bedrijven gaf Friesland in deze periode 
een relatief stabiel beeld te zien. Er verdwenen verhou
dingsgewijs weinig bedrijven, maar er kwamen ook wei
nig bij. Van buitenlandse bedrijven kwamen hier slechts 
productievestigingen tot stand en dat gebeurde nog in 
heel beperkte mate. Deze ontwikkeling gold overigens 
voor alle noordelijke provincies. De Friese export liep ge-
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Grafiek 8.2: Producrie Friesland en Nederland in indexcijfers 
van lopende prijzen, 1973-199°. 

Bron: Regionaal Economisch Jaarboek. 
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lijk op met de nationale ontwikkeling en kwam in de ja
ren tachtig zelfs boven het landelijk gemiddelde uit. Van 
de totale omzet van Friese bedrijven was in 1995 bijna 
een kwart bestemd voor de export. Tijdens de recessie in 
de jaren zeventig en tachtig was het aantal ondernemin
gen dat nog bevredigende resultaten wist te behalen in 
Friesland aanvankelijk (1975-1980) groter dan in Neder
land als geheel, maar in de periode 1980-1983 daalde de 
werkgelegenheid in de Friese industrie in verhouding 
weer meer. Ook in de jaren negentig lag het aantal be
drijven in Friesland met een positief bedrijfsresultaat 
weer iets boven het Nederlandse gemiddelde. 25 

Aanvankelijk 'sterke' sectoren kregen in deze provin
cie in de jaren van recessie klap na klap. De zuivelindu-

Personeel aan de lopende band 
bij de rororfabricage in de 

Philishavefabriek [e Drach[en 
in de jaren vijf[ig. 

strie bleef arbeidsplaatsen verliezen, de Friese scheeps
bouw verloor veel orders aan met overheidssteun wer
kende buitenlandse werven en in de houtverwerkende 
industrie vond een sterke concentratie plaats. De bedrij
ven van Halbertsma in Grou werden daarvan met talloze 
andere het slachtoffer. Maar ook een reorganisatie bij 
Philips kostte Drachten 400 arbeidsplaatsen. 

Tussen 1960 en 1990 werden, gezien vanuit een lande
lijk perspectief, de regionale verschillen in economische 
groei en werkgelegenheid kleiner. De overeenkomsten 
russen de verschillende delen van ons land werden daar
bij eerder kenmerkend dan de verschillen. Deze ontwik
keling gold echter in mindere mate voor het noorden. 
De betekenis van het westen van het land voor de Ne-
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derlandse economie werd in deze periode duidelijk min
der groot. Het westelijk aandeel in het Bruto Regionaal 
product (BRP) daalde van 53,1% in 1960 naar 48,9% in 
1990, hetgeen gepaard ging met een afname van de be
volking in dit gebied. Van de afname van de ongelijkheid 
in de regionale spreiding van economische activiteiten 
profiteerden de aanliggende gebieden echter het meest. 
De perifere gebieden, waanoe vanouds de noordelijke 
provincies gerekend moeten worden, hadden er minder 
profijt van. 

Het Bruto Binnenlands Product gaf in Friesland over 
de periode 1976-1980 een groei te zien gelijk aan die van 
geheel Nederland, daarna was sprake van een tijdelijke 
teruggang, terwijl Nederland verder groeide. Na 1985 
vertoonde het BBP in Friesland echter een groei die bo
ven het landelijk gemiddelde lag. Het noorden van Fries
land ontwikkelde zich over de gehele periode gezien be
ter dan de rest van de provincie, en aanvankelijk gold dit 
ook voor het zuidoosten. In de Zuidwesthoek was daar
entegen sprake van stagnatie. 26 

In de ontwikkeling van de nijverheid bleef na de Tweede 
Wereldoorlog het structureel zwakke karakter van een 
groot deel van de werkgelegenheid in Friesland zicht
baar. De toegenomen spreiding van industriële activiteit 
voor en na de oorlog betekende voor de provincie als ge-

De komst van Philips naat Drachten verschafte werk aan velen 
uit de wijde omgeving. 

heel een verdere relatieve achteruitgang. De bedrijfstak
kenstructuur bleef problematisch. Friesland telde nog 
steeds veel arbeidsintensieve bedrijven, die conjunctuur
gevoelig waren, en meer marginale bedrijven dan elders. 
De nieuwe in Friesland gevestigde productie-eenheden 
van grote bedrijven bleken in tijden van economische 
achteruitgang te worden afgestoten. Bovendien bleven 
de hoofdvestigingen van de nieuw gevestigde bedrijven 
veelal elders en ging het bij de nieuwe arbeidsplaatsen 
vooral om ongeschoold en minder betaald werk. Daar
door werd de inkomensachterstand van Friesland eerder 
groter dan kleiner. 

De zelfstandigheid van de Friese bedrijven nam bo
vendien steeds meer af. In 1960 was reeds 27% van de ar
beidsplaatsen in Friese industrievestigingen met vijftig of 
meer werknemers in handen van ondernemingen met 
een hoofdkantoor buiten de provincie. In 1983 was dit 
opgelopen tot 56%, het meest in de metaalnijverheid en 
het minst in de voedings- en genormiddelenindustrie. 
Bovendien was de externe controle in de grotere bedrij
ven sterker dan in de kleinere. Vanaf 1975 kregen in toe
nemende mate buitenlandse bedrijven zeggenschap over 
het Friese bedrijfsleven.27 Het Friese bedrijf Douwe Eg
bens, waarvan het hoofdkantoor reeds in Utrecht was 
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gevestigd, kwam bijvoorbeeld volledig in handen van 
een Amerikaanse onderneming. 

Het bedrijfsleven in deze provincie bleef bovendien in 
sterke mate gericht op lokale en regionale markten. De 
Friese economie reageerde met name op de binnenlandse 
bestedingen en vertoonde dan ook in een vertraagde en 
vlakkere vorm het verloop van de internationale con
junctuur. Daardoor kon niet volop worden geprofiteerd 
van verbeterende externe afzetmogelijkheden. De indu
strie bleef na de Tweede Wereldoorlog op de bedrijven 
van Philips en Douwe Egbens na kleinschalig van karak
ter. Toch maakten - hoe paradoxaal dat gezien de lande
lijke ontwikkeling ook mag klinken - ook na 1945 juist 
de kleine bedrijven de sterkte uit van de Friese industrië
le nijverheid. Daar vond en vindt de groei plaats. De 
omvangrijke maar kleinschalige metaalindustrie speelde 
daarbij een belangrijke rol. 28 

Onder druk van de toenemende vraag naar 
nieuwbouwwerken nam in de jaren vijftig en zestig de 
arbeidscapaciteit in de bouw met ruim 35% toe. De over
heid speelde daarbij met een beleid gericht op verhoging 
van de productie per werknemer en een vergroting van 
het aantal bouwvakarbeiders een stimulerende rol. In 
1973 was de bouw van het aantal woningen op een hoog
tepunt, daarna volgde een terugval. De continue toena
me van de bouwproductie maakte in het begin van de ja
ren zeventig daarom plaats voor toenemende wisselingen 
in de productie. Dit keerpunt werd in belangrijke mate 
veroorzaakt door een opheffing van de naoorlogse wo
ningnood, maar deels ook door een voortgaande stijging 
van de bouwkosten. In het begin van de jaren tachtig 
was de werkloosheid in de uitvoerende bouw tot een re
cordhoogte gestegen, terwijl het bouwvolume terug was 
op het peil van de jaren zeventig. De werkloosheid onder 
bouwvakkers ging sinds het eind van de jaren zeventig, 
ten gevolge van het tot stand komen van renoveringspro
gramma's en het stellen van hogere kwaliteitseisen, ge
paard met een tekort aan traditioneel geschoolde bouw
vakkers.29 De bouwsector in Friesland raakte rond 1980 
achter bij de Nederlandse ontwikkeling, maar herstelde 
zich vanaf 1985 en kwam recent weer op het niveau van 
het landelijk gemiddelde. 

Regionale ve rdeling binnen Friesland 

Gedurende de gehele twintigste eeuw namen op het ter
rein van de industriële activiteit de grotere Friese kernen 
een overheersende positie in. In 1968 werkte bijna de 
helft van de Friese industriearbeiders in de primaire ker
nen Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen. De 
industriële nijverheid concentreerde zich in de primaire 
en in de secundaire industriekernen en verminderde in 

de rest van de provincie.30 Een kwart van de werkgele
genheid in de nijverheid was steeds in Leeuwarden ge
concentreerd. De industriële betekenis van oostelijk 
Friesland nam toe, van ongeveer een kwart van indu
striële werkgelegenheid in 1930 naar een derde in 1983, 
waarvan II ,2% in Drachten. De groei van de industrie in 
de Wouden was redelijk gelijkmatig en bleef niet slechts 
tot Drachten beperkt; daarvan profiteerden ook de om
ringende gemeenten. Drachten, vanouds toch al een nij
verheidscentrum, had na de oorlog de industriële expan
sie energiek ter hand genomen. Eind jaren veertig was 
het dorp in hoog tempo met de aanleg van nieuwe in
dustrieterreinen begonnen. Er kwam een industriege
bouw en op 23 april 1949 werd de eerste steen gelegd 
voor een montagewerkplaats van Philips, die zich zou 
ontwikkelen tot een complete scheerapparatenfabriek en 
ook andere bedrijven aantrok. Met speciale bussen wer
den arbeidskrachten uit de omliggende dorpen naar Phi
lips-Drachten gebracht. Werkten in 1947-1948 in Drach
ten 600 mensen in de industrie, in 1956 waren dat er 
reeds 2300. In de volgende jaren vestigden zich meer 
nieuwe industrieën in Drachten en bestaande onderne
mingen breidden zich uit. In 1950 telde Drachten circa 
10.000 inwoners, in 1975 waren het er reeds 35.000. De 
vestiging van Philips in Drachten betekende ook anders
zins een belangrijke economische stimulans voor de 
Wouden. In omringende plaatsen als Surhuisterveen en 
Gorredijk nam de industriële werkgelegenheid eveneens 
toeY 

5. DE 0 TWIKKELI N G VAN DE 

DIE N STENSECTOR 

De dienstensector was gedurende de gehele twintigste 
eeuw in belangrijke mate in Leeuwarden geconcen
treerd. De Friese hoofdstad had reeds rond 1900 een be
langrijk aandeel in de handel en het bankwezen, en 
Leeuwarden was op dat terrein van grotere betekenis dan 
de stad GroningenY Daarnaast was de detailhandel van 
belang. In 1930 verschafte de dienstensector aan bijna 
een kwart van de Leeuwarder beroepsbevolking werk, in 
1983 was dat bijna een derde geworden. Vooral de verze
keringsbranche was daarbij van belang. De uitbreiding 
van de dienstensector in de loop van de eeuw bleef ech
ter niet tot Leeuwarden beperkt. Ook in de Wouden 
nam de dienstensector tussen 1930 en 1978 in dezelfde 
mate toe als in Leeuwarden, van een kwart tot bijna een 
derde van de beroepsbevolking. In de akkerbouw- en 
weidegebieden daarentegen verloor deze sector - met na
me tussen 1930 en 1950 - veel werkgelegenheid. 

Deze cijfers laten zien dat de schaalvergroting ook in 
de sector van de commerciële dienstverlening zijn sporen 

G E S C HIEDE N I S VA N FRIESLA N D 17 50-19 9 5 



naliet. Het nationale niveau werd al vroeg allesbepalend. 
Speelden de Friese kassiers aan het begin van deze eeuw 
nog een rol van betekenis in de kredietverlening bij pu
blieke werken en in de nijverheid, in de jaren 1917-1919 

kwam snel een eind aan hun machtspositie vanwege een 
beperking van de kredietverlening aan provinciale ban
ken door de Nederlandse Bank. Landelijke banken gin
gen nu ook in Friesland opereren en namen een aantal 
lokale banken over. Het restant van de particuliere ban
ken verenigde zich nog wel in een Friesche Bank (1917), 

maar die bleek niet in staat de concurrentie met de na
tionale banken aan te gaan. Daarin slaagden wel twee 
andere Friese banken: Kingma's Bank en de Zuivel bank. 
De eerste maakte zich in 1922 weer los van een groter 
concern en opereerde tot 1971 zelfstandig. Hoewel de 
bank plaatselijk een sterke positie innam, kampte ze bij 
voortduring met een gebrek aan eigen middelen. De 
Zuivelbank, in 1913 gesticht toen de Friese kassiers de 
kredietverlening aan zuivelfabrieken en andere land
bouwindustrieën niet voor hun rekening konden ne
men, was aan het eind van de Eerste Wereldoorlog uitge
groeid tot een middelgrote bank. De bank was lange tijd 
aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen
Bank, al had ze een wat ander karakter dan de aangeslo
ten boerenleenbanken. De verhouding tussen de Zuivel
bank en de Centrale Bank stond daardoor voortdurend 
onder spanning. Deze vreesde in laatste instantie dat de 
Zuivelbank zich zou gaan ontwikkelen tot een subcen
trum van de Friese boerenleenbanken. Toen de Zuivel
bank in de jaren vijftig een vestiging in het snel indu
strialiserende Drachten wilde beginnen en er problemen 
ontstonden over de liquiditeitsnormen van de Centrale 
Bank, kwam het in 1961 tot een breuk. De Zuivel bank 
realiseerde vervolgens een snelle uitbreiding door de ope
ning van bijkantoren in de provincie en door het zoeken 
van samenwerking met een aantal kleine plaatselijke 
spaar- en voorschotbanken en (Nurs)spaarbanken. De 
bank ging zich nu ook op de particuliere rekeninghou
ders richten en op nevenactiviteiten: een assurantiebe
drijf, een makelaardij en een reisbureau. In 1969 werd de 
meer algemene naam Friesland Bank aangenomen. 
Kingma's Bank werd in 1970 overgenomen door Mees en 
Hope en later geïntegreerd in de AB .33 

De ontwikkeling van de Friese verzekeringsmaat
schappijen laat eenzelfde ontwikkeling naar grootscha
ligheid zien. Vanouds bestonden tal van plaatselijke en 
regionale onderlinge verzekeringsfondsen tegen de kos
ten van ziekte, begrafenis en brand. De oudste was de 
Onderlinge Assurantie-Maatschappij 'Achlum van 18II ' , 

die opereerde in het gebied russen Workum en Mars
sumo Maar ook namen als de OBAS, Woudsend, 'Helpt 
Elkander' (in Bergum) en de Onderlinge Verzekering-

Maatschappij bij besmettelijke ziekten 'De Philan
throop' te Bolsward waren al spoedig een begrip. Deze 
maatschappijtjes breidden hun werkzaamheden in de 
loop der tijd verder uit en kwamen in het Interbellum 
tot een zekere expansie. Een probleem bleef echter - on
danks het herverzekeren - de risicodekking, zodat sa
menwerking moest worden gezocht. In 1948 vormde een 
achttal kleinere regionale maatschappijen, waaronder 
Achlum en de OBAS, het samenwerkingsverband 
OTOS ('Overeenkomst tot Onderlinge Steun') . Tegen 
het eind van de jaren dertig was het al tot een samenwer
king gekomen tussen de vanuit Leeuwarden opererende 
Algemeen Friesche en de zesmaal kleinere Groot-Noord
hollandsche levensverzekeringsmaatschappij. Geleidelijk 
ontstond daaruit een concern, dat lange tijd een geïnte
greerde leiding en buitendienst bezat, maar waarbij bei
de ondernemingen zelfstandig bleven. Leeuwarden werd 
de belangrijkste vestigingsplaats. De periode 1965-1975 
gaf in de verzekeringsbranche - mede door de groeiende 
behoefte aan alle soorten van verzekeringen - de vor
ming van steeds grotere verbanden te zien; daarna volgde 
een ontwikkeling naar de omvorming tot waarlijk inter
nationale concerns. De Algemeen Friesche en de Groot 
Noord-Hollandsche gingen in 1968 met enkele andere 
bedrijven op in AGO-verzekeringen en vormden ten
slotte samen met Ennia in 1983 het Aegon-concern. De 
noordelijke vestiging kwam in Leeuwarden. 

De landbouwwereld speelde in de ontwikkeling van 
het Friese verzekeringswezen een belangrijke rol. Niet al
leen boden het boerenbedrijf en de zuivelindustrie veel 
te verzekeren objecten, maar landbouworganisaties na
men ook zelf - net als bij de totstandkoming van de Zui
velbank - het initiatief. Voor de levensverzekering en de 
pensioenvoorziening van boeren zowel als van arbeiders 
ontstonden op initiatief van de Bond van Coöperatieve 
Zuivelfabieken een Coöperatief Verzekeringsfonds 
(1916) , dat ook in andere provincies zou gaan opereren, 
en een Boerenverzekeringsfonds (1922). Toen in de jaren 
vijftig de agrarische bedrijfsverenigingen verplicht wer
den hun verplichte en vrijwillige werknemersverzekerin
gen af te stoten, namen de Friese Maatschappij van 
Landbouw en de Friese Christelijke Boeren- en Tuin
dersbond het initiatief tot de oprichting van een Friese 
onderlinge boerenverzekeringsmaatschappij , de FBTO. 
Ze ging daarmee in tegen de landelijke lijn, waar verze
kering op nationaal niveau werd voorgestaan. De FBTO 
groeide uit, het werkterrein werd verbreed naar de parti
culiere sector en naar andere typen verzekeringen, ook 
buiten de provincie Friesland. In 1970 was de FBTO dan 
ook geen kleine regionale agrarische verzekeringsmaat
schappij meer. 34 Het gebied tegenover het Leeuwarder 
station is met de complexen van Aegon, Avero en FBTO 
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de ruimtelijke illustratie geworden van de betekenis van 
de verzekeringsbranche voor de Friese hoofdstad. 

Ook de sector van de 'overige diensrverlening' groeide 
na de Tweede Wereldoorlog verder uit. Vooral in de laat
ste jaren was sprake van uitbreiding bij het onderwijs, de 
gezondheidsdiensten, de maatschappelijke diensrverle
ning en de overige diensrverlenende bedrijven. Daaren
tegen nam het aantal banen bij het openbaar bestuur 
af. 3) 

6. DE ONTWIKKELING VAN DE 

BEROEPSBEVOLKING 

De Friese beroepsbevolking veranderde in de twintigste 
eeuw sterk van samenstelling. Wanneer we de verdeling 
naar sectoren op dit moment vergelijken met die aan het 
begin van de eeuw, dan wordt opnieuw duidelijk dat de 
werkgelegenheid in de Friese landbouw zeer sterk is te
ruggelopen ten opzichte van die in de nijverheid en in de 
dienstensector (grafiek 8.3). Daarnaast kwamen er be
langrijke wijzigingen in de leeftijdsopbouw van de wer
kende bevolking en de verdeling naar sexe. 

De uitstoot van arbeidskracht uit de landbouw ging 
aanvankelijk gestadig, maar ging na 1950 met reuzen
schreden. Werkte in 1920 nog 43,9% van de Friese be
roepsbevolking in de landbouw, in 1950 was dit 38,5%% 
en in 1995 nog slechts 7,3%. Vergeleken met de cijfers 
voor heel Nederland, blijkt dat de terugloop tot de jaren 
zestig minder groot was, maar daarna groter. De land
bouw bleef hier aanvankelijk aan relatief meer mensen 
werk bieden dan in andere ederlandse regio's (tabel 8.1). 
Deze ontwikkeling gold voor het gehele Noorden. Tussen 
1920 en 1930 nam de agrarische beroepsbevolking zelfs 
nog in absolure zin toe, maar deze groei was geheel te 
danken aan een toename van de tuinbouw. De sectoren 
akkerbouw en veeteelt namen toen reeds nominaal af.36 

De tweede periode van snelle afname van werkgele
genheid in de landbouw - de jaren vijftig - betekende 

la ndbouw delfst offen 

Fr Ned Fr Ned 

1920 50.5 26,4 1,0 2,0 

1930 43,1 22,6 0,3 2,0 

1947 39,9 19,8 0,3 1,8 

1960 26,8 12,5 0,1 1,8 

1971 12,9 7,2 0,1 0,5 

1994 7,5 3,9 0,2 

100 '1<,;..' ________ ---_____ ------, 

diensten 
75 

1930 1947 1960 1971 1990 1995 

Grafiek 8.3 : Beroepsbevolking Friesland, 1920-1995. 
Bron: Beroepstellingen; gegevens provincie Fryslan. 

een definitieve structurele omslag. In 1964 vermeldde de 
Leeuwarder Courant dat de nijverheid de landbouw in 
Friesland van de eerste plaats had verdrongen.J7 In 1960 
was 34>9% van de Friese beroepsbevolking werkzaam in 
de nijverheid, tegen 22,iYo in de landbouw. Dat was in 
1947= 30,9 respectievelijk 38,8% . Deze cijfers maken di
rect duidelijk dat de afname van de beroepsbevolking in 
de landbouw veel groter was dan de toename in de in
dustrie. Aanvankelijk kwam voor de verdwijnende ar
beidsplaatsen in de landbouw deels een vervangende 
werkgelegenheid in de nijverheid in de plaats, maar deze 
ontwikkeling stokte reeds tegen het begin van de jaren 
zestig (tabel 8.2) . Na 1978 liep het aandeel van de nijver
heid terug. Velen ook verlieten Friesland om elders een 
nieuw bestaan te zoeken. 

Tabel 8.1 : On[\vikkeling van de mannelijke beroepsbevolking, 
1920-1994 (i n percenrages) . 

Bron: 80 jaren statistiek, 66; Werkgelegenheid 1987 en 1992; 
Provinciale Almanak (1996) , 47; Regionaal Statisch Zakboek 
(1980),314-315; gegevens CenrraaI Bureau voor de Statistiek. 

nijverheid nutsbed rij ven bouw 

Fr Ned Fr Ned Fr 

18,2 27,7 0,6 1,5 7,7 

20,9 28,1 0,6 1,3 10,1 

20, 5 30,1 0,8 1,3 8,6 

24,8 33,2 1,4 1, 5 13,4 

24,5 30,1 1,0 1,4 13,5 

20,0 19,5 0, 9 0,5 8,9 
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De dienstensector werd na de Tweede Wereldoorlog 
in Friesland langzaam maar zeker steeds belangrijker 
voor de werkgelegenheid. Van bijna een kwart van de 
werkgelegenheid in 1930 liep het aandeel op naar bijna 
een derde in 1983, en naar meer dan zestig procent op dit 

1973 1990 

dalende sectoren 

landbouw 13,2 7,5 

nijverheid 

voed ing 7,5 4,5 

kleding 0,8 0,1 

hout- en meubelindustrie 1,5 0,8 

bouwmateriaal , aardewerk 1,0 0,6 

metaal 2,1 1,7 

machines 2,4 1, 6 

t ransportm iddelen 2,0 1,1 

bouwnijverheid 8,4 4,8 

stijgende sectoren 

transport 

transport 2,0 2,4 

ander tra nsport, opslag, 

communicatie 0,3 1, 9 

kleinhandel 3,9 7,6 

dienstverlening 

zakelijke dienst verlening 1,4 5,4 

overi ge d ienstverlening 1,0 2,3 

gezondheidszorg 4,0 7,1 

T abel 8.2: Werkgelegenheid naar secroren in Friesland, 
1973-199°) (in percentages van her roraal). 

Bron: Oarabank Provincie Frysli n. 

handel transport 

Ned Fr Ned Fr Ned 

8,8 10,1 11,2 9,1 10,0 

10,5 12,9 13,2 9,1 9,5 

9,8 13,0 11, 1 7,1 8,2 

11 ,5 11 ,6 11,6 6,3 8,3 

13,6 16,9 12,2 5,3 7,2 

5,0 18,2 19,2 5,2 7,2 

moment. Deze sterke toename was in de eerste plaats het 
resultaat van de opmerkelijke groei van de eigen sector. 
De opkomst van het toerisme op de Waddeneilanden, de 
uitbreiding van de watersport, de groei van het verzeke
ringswezen in Leeuwarden en de sterke uitbreiding van 
de onderwijssector waren daarvoor verantwoordelijk. De 
teruggang in de landbouw en de stagnatie in de indu
striële ontwikkeling maakt echter dat de omvang van het 
succes van de dienstensector enigermate vertekend 
wordt. 

Leeuwarden neemt bij de verdeling van de werkgele
genheid in Friesland een bovengemiddelde plaats in, 
maar is - paradoxaal genoeg - tevens de gemeente met 
de hoogste werkloosheid. Sinds 1930 was het Leeuwarder 
aandeel in de Friese beroepsbevolking enigszins geste
gen, maar in de laatste jaren liep het door de toename 
van het 'forensisme' weer terug. Een van de drie Friese 
forensen heeft op dit moment Leeuwarden als werkbe
stemming.38 De bouwstreek, het Lage Midden en de 
greidhoek boden in 1994 hun bevolking minder werkge
legenheid dan in 1930. Daarentegen werd het oosten van 
de provincie als woon- en werkgebied sinds de jaren vijf
tig steeds belangrijker. Langzamerhand woont daar een 
even groot deel van de bevolking van de provincie als in 
de drie andere landbouwgebieden samen. Een vergelij
king met de loop van de bevolking in de verschillende 
delen van Friesland, zoals die in het hoofdstuk over de 
demografische ontwikkeling aan de orde kwam, geeft 
aan dat vooral de kleibouwstreek en in iets mindere mate 
de veenweidestreek een kleiner wordend aandeel hebben 
in de bevolking en daarmee in de beroepsbevolking van 
Friesland. In deze gebieden leidde het verdwijnen van 
werkgelegenheid in de landbouw niet tot een toename in 
absolute zin van andere typen werk en was sprake van 
een sterke (e)migratie. Van de Friese migranten tussen 
I947 en 1952 kwam 44% uit het boerenbedrijf, een hoger 
percentage dan in de andere landbouwprovincies. Van 
hen waren 372 bedrijfshoofd en 2000 landarbeider. 39 

banken dienstverlening 

Fr Ned Fr Ned 

0,7 1,8 2,0 8,7 

1,0 1,7 2,0 9,4 

1,4 1,8 7,9 14,1 

1,6 2,2 13,3 14,4 

4,7 2,7 20,9 16,0 

9,1 11,2 30,0 29,7 
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Het aandeel van de beroepsbevolking in de totale Friese 
bevolking nam in de loop van deze eeuw af. De grotere 
onderwijsparticipatie, verschuivingen in de leeftijdsop
bouwen een toenemend percentage uitkeringsgerechtig
den veroorzaakten een groei van het aantal niet-actieven. 
In 1970 waren er per IOO werkende Friezen reeds 46 ont
vangers van een uitkering, van wie 16 jonger en 30 ouder 
dan 65 jaar. In 1990 was het aantal inactieven opgelopen 
tot 86 op de IOO werkende Friezen, waarvan praktisch 
evenveel boven als onder de 65 jaar. Weliswaar nam het 
percentage ouderen, dat een uitkering ontving, dus aan
zienlijk toe, maar nog in veel sterkere mate groeide het 
aantal onder de 65 jaar. Op dit moment is het aantal 
niet-actieven weer iets gedaald, tot 7°,9 op de IOO wer
kenden . 

Door een stijgende participatie van vrouwen in het 
onderwijs en het arbeidsproces - overigens ook hier in 
een wat minder snel tempo als in geheel ederland -
veranderde de samenstelling naar sexe van de beroepsbe
volking in aanzienlijke mate (tabel 8.3). De arbeidsparti
cipatie van vrouwen in Nederland nam, zoals dat in an
dere landen al eerder het geval was geweest, sterk toe: 
van 30% in 1971 naar bijna 45% in 1990. Friesland, en 
dan met name het platteland, bleef bij deze ontwikkeling 
enigszins ten achter. Daar werkte in 1990 zo'n 40% van 
de vrouwen. Bij de mannen liep vanaf de jaren zeventig 
het aandeel van de beroepsbevolking terug, van 85>3% in 
1971 naar 72,2 % in 1990, iets meer dan landelijk het ge
val was. Voor de leeftijdscategorie van 15-24 jaar lagen de 
percentages werkende mannen en vrouwen in 1990 al 
ongeveer gelijk. De groei van het arbeidsaanbod in Fries
land kwam de laatste decennia dan ook met name tOt 

man nen 

1971 1980 1990 

15-24 jaar 

Friesla nd 65 52 44,1 

Nederland 65 50 47 

25-49 jaar 

Fries land 98 96 93 

Nederland 97 95 93 

50-64 jaar 

Friesland 84 72 64 

Nederland 85 72 67 

totaal 

Friesland 85,3 78,9 72,2 

Nederland 85,2 78,0 75,0 

stand door een toename van het aantal werkende vrou
wen, een ontwikkeling die op dit moment nog doorzet. 
Het achterblijven bij de landelijke ontwikkeling geldt 
overigens ook voor de andere noordelijke provincies. 

Behalve in algemene cijfers veranderde ook het karak
ter van de arbeidsparticipatie. Vanaf de jaren zestig nam 
de vraag naar gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt toe. 
De arbeidsparticipatie van vrouwen tussen de 20 en 50 
jaar groeide met name vanaf de jaren zeventig, eerst 
sterk, daarna wat minder. In 1990 had 45% van de ge
huwde vrouwen een baan van meer dan 12 uur per week. 
Omdat steeds meer jongere vrouwen een langere en ho
gere opleiding gingen volgen, nam het aandeel van wer
kende vrouwen onder de 24 jaar af. Het aantal deeltijd
banen groeide; deze worden meer vervuld door vrouwen 
dan door mannen. Meer dan de helft van de vrouwen 
had in 1990 een deeltijdbaan. Ook hier nam de ongelijk
heid tussen mannen en vrouwen af: mannen gingen 
meer part-time werken, vrouwen meer full-time. 40 

Tevens veranderde het 'sekselabel' van een aantal be
roepen. Er is duidelijk sprake van een afname van de 
sexe-segregatie in beroepen en wel naar beide kanten. 
Een aantal voorheen typische mannen beroepen werd tot 
een naar sexe evenredig verdeeld beroep, maar ook trad 
verandering op in voorheen typische vrouwen beroepen. 
Vrouwen blijken vooral te zijn gaan werken in beroepen, 
waar reeds een evenredige vertegenwoordiging bestond, 
en meer in mannen beroepen. Desondanks bleven er ty
pische mannen- en vrouwenberoepenY 

Tabel 8.3 : De omwikkeling van 

vrouwen de beroepsbevolking in 

1971 1980 1990 
Friesland en N ederland naar 

sekse, '97H990 (in percemages 
van het aamal mannen 

respectievelijk vrouwen). 

50 43 43 Bron: Boomsma, Sosjaal-

53 48 46 
ekonomyske ûntjouwings Il, 

172 - 173. 

20,2 31 51.3 
24 39 56 

14 14 22 

17 18 26 

26,9 30,2 40,0 

30,1 36,5 44.7 
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7 . WERKGELEGENHEID E 

WERKLOOSHEID 

Een deel van de werkloosheid bleef in Friesland sinds het 
midden van de vorige eeuw een probleem van structurele 

aard. Enig cijfermateriaal als eerste illustratie . In 1950 lag 
de werkloosheid bij de Friese mannen een kwart hoger 
dan landelijk het geval was, in de jaren zestig was deze 
gemiddeld ongeveer twee keer zo hoog, en in de jaren ze
ventig een derde. Het verschil werd daarna iets kleiner, al 
bleef het Friese werkloosheidspercentage steeds boven 
het landelijk gemiddelde uitsteken (grafiek 8-4) . 

Hoewel een echte regionale uitsplitsing van de werk
loosheid pas voo r de tweede helft van deze eeuw moge
lijk wordt, geven beschikbare cijfers toch enige indicatie 

voo r de periode tot aan de Tweede WereidoorlogY Deze 
duiden op een relatief hogere werkloosheid in Friesland 
en de andere noordelijke provincies in de jaren twintig 
en een relatief wat lagere werkloosheid aan het eind van 
de jaren dertig. De structurele werkloosheidsgebieden in 
Friesland kenden reeds in de jaren 1926-1930 een relatief 
hoog niveau van werkloosheid. De gemeente Leeuwar
den bleef daar in deze gehele periode duidelijk onder. 
Toen in 1929 de crisis uitbrak, veranderde de verhouding 
van de Friese tot de landelijke cijfers. Friesland gaf in de 
eerste helft van de jaren dertig in verhouding tot de con
juncturele werkloosheidsgebieden - vooral in vergelij

king met de grote steden in het westen van het land -
een veel minder snel toenemende werkloosheid te zien. 

Aan het eind van de crisis was de dal ing van de werkloos
heid er echter ook weer ge ringer dan in het westen van 
het land . Dit laatste werd veroorzaakt door het feit dat 
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Grafiek 8+ Werkloosheid Friesland en ederland in 
procenren, 1921-1995· 

Toelichring: Friesland 1931-194°: aanral mannelijke 
werklozen Friesland in procenren van de mannelijke beroeps

bevolking (berekend op grond van ETIF-gegevens); 
Nederland I92I-I939: geregisrreerde werklozen en rewerk

ges relden in procenren van arbeidsvol ume en geregisrreerde 
werklozen en rewerkgesrelden (CBS, 80 Jaren statistiek, 68); 
Friesland en Nederland 1950-I970: geregisrreerde arbeids

reserve van man nen in procenren van de afhankel ijke 
mannelijke beroepsbevolking (Statistisch Zakboek Noorden); 

Friesland en ederland 197°-1982: aanral werklozen in 
procenren van de afhankelijke beroepsbevolking (Statistisch 

Zakboek Noorden); Friesland en Nederland 1983-I991: 
jaargemiddelden van de geregisrreerde werkloosheid in 

procenren van de afhankelijke beroepsbevolking (Statistisch 
Zakboek Noorden; Statistisch Jaarboek Noorden); Friesland 

en ederland I989-I995: Jaargemiddelde geregisrreerde 
werkloosheid in percenrage afhankel ijke beroepsbevolking, 
nieuwe omschrijving sinds 1990, waardoor de geregisrreerde 

werkloosheid een sruk lager uirkwam dan daarvoor 
(Statistisch Jaarboek Noorden) . 
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de werkgelegenheid in de Friese landbouw russen 1932 
en 1934 tot een ongekend laag peil was gedaald. Dat laat
ste zou blijvend zijn.43 

Vooral het zuidoosten van de provincie kende na de 
Eerste Wereldoorlog een relatief hoog werkloosheidscij
fer, zowel in de winter als in de zomer. De sterke afname 
van de vraag naar losse arbeidskrachten was daarvan de 
reden. Door het aflopen van de vervening en de invoe
ring van landbouwmachines verminderde de mogelijk
heid Wt seizoenswerk in eigen omgeving. Bovendien ver
dween na de Eerste Wereldoorlog de gelegenheid tot 
trekarbeid verder weg (in Duitsland) of dichterbij (in 
Groningen en Friesland zelf). De andere Friese regio's 
kampten in die jaren eveneens met werkgelegenheids
problemen. In de kleibouwstreek werd meer dan in an
dere akkerbouwgebieden bezuinigd op arbeidskrachten. 
Was voor de oorlog het gebruik van landbouwmachines 
voor de werkgelegenheid van de arbeidersstand ter plaat
se nauwelijks van belang geweest, dat was nu anders ge
worden. Veel seizoenwerkloosheid had daardoor een per
manent karakter gekregen . 

De werkloosheid in Friesland was Wt de jaren vijftig 
van deze eeuw dan ook in belangrijke mate een agrari
sche werkloosheid. Nu was die altijd al groter geweest 
dan in de meeste andere beroepen, maar 1922, 1929 (het 
jaar van de grote landarbeidersstaking in Oostelijk Gro
ningen), 1933 (wen een op de drie landarbeiders werk
loos was) en 1935 werden echte piekjaren. Pas na 1936 
was er van enige verbetering sprake. In de bouwstreek 
was de crisis in 1934 op een dieptepunt, in het veen- en 
kleiweidegebied in 1935, in de Wouden begin 1936 en in 
Leeuwarden nog weer een jaar later. De werkloosheid 
daalde het minst in de Wouden, ondanks het verbeteren 
van de economische toestand in de jaren 1938-1939, om
dat ook op de Friese en Groninger klei het aanbod aan 
seizoensarbeidskrachten was wegenomen. Aan het eind 
van de jaren dertig was de seizoenwerkloosheid in de 
weidegebieden en de Wouden ongeveer twee keer zo 
groot als het Friese gemiddelde en in de bouwstreek 
driemaal zo groot, vooral in Het Bildt. De gemeenten 
langs de kust in het noorden van Friesland ontvingen in 
1939 met het stadje Hindeloopen de hoogste rijksuitke
ringen. 44 

De langdurige werkloosheid was in de Wouden en 
Leeuwarden tevens aanzienlijk. Het aantal 'structurele 
werklozen' werd in 1938 geschat op 4200-4300 mannen, 
vanwege seizoensinvloeden door het jaar heen schomme
lend russen de 6 en 12% van de mannelijke beroepsbe
volking. Voor het overgrote deel - men schatte 80% -
betrof het landarbeiders. In Achtkarspelen was in dat 
jaar gemiddeld zelfs 18% van de beroepsbevolking werk
loos, hetgeen mede veroorzaakt werd door de groei van 

het inwonertal van Achtkarspelen zelf en de aanliggende 
gemeente Smallingerland. De wp van de werkloosheid 
lag in de winter van 1937 op 1938, wen in deze gemeente 
1300 van de 4000 mannelijke leden van de beroepsbevol
king werkloos waren, hetgeen neerkwam op een percen
tage van 32,5%. 

Ook in de na-oorlogse jaren werd het Friese werkgele
genheidsbeeld nog in sterke mate bepaald door het ver
schijnsel van de seizoenwerkloosheid. In de winter lag de 
werkloosheid er een stuk hoger dan elders, maar deze 
daalde in de zomer weer onder het landelijk gemiddelde. 
De seizoenwerkloosheid in de Wouden en de weidege
bieden bedroeg weliswaar nog maar de helft van die in 
de vooroorlogse jaren, dat gold echter niet voor de 
bouwstreek. De Friese Wouden bleven echter vanwege 
de bevolkingstoename het voornaamste probleemgebied. 
Daar vond men in 1949 bijna de helft van de 6000 Friese 
werklozen, geconcentreerd in vijftien 'probleemdorpen' . 
Harkerna telde van deze dorpen de meeste werklozen. 
Vooral onder de ongeschoolden, omdat er voor jongeren 
wt kort daarvoor nauwelijks de gelegenheid was om een 
ambachtsschool te bezoeken of in de industrie een vak te 
leren. Voor een grote groep jongeren was daardoor de 
keus slechts: bij de boer of in andere soorten los en onge
schoold werk. De gemiddelde werkloosheid in de Wou
den bedroeg 6,5% van de beroepsbevolking. In dat beeld 
zou de eerstkomende jaren weinig verandering komen. 
Uitgedrukt in percentages van de mannelijke beroepsbe
volking, lag het jaargemiddelde van de werkloosheid in 
percentages in deze gebieden steeds fors boven het lande
lijk gemiddelde.45 Maar ook de provincie als geheel bleef 
daar in deze jaren voortdurend boven. 

De jaren vijftig en zestig gaven enige verbetering te 
zien. Aan het eind van de jaren zestig was het aantal bij 
de Friese arbeidsbureaus opgegeven vacarures nog een 
sruk hoger dan het aanbod aan arbeidskrachten. Maar 
vanaf het midden van de jaren zestig ontwikkelde de 
werkgelegenheid in Friesland zich weer zichtbaar nega
tief. Die in de landbouw liep terug met 21.000 arbeids
plaatsen, die in de nijverheid met 13 .000. Omdat de 
dienstensecwr in deze jaren sterk groeide, werd de terug
gang aanvankelijk nog verhuld. Maar aan het begin van 
de jaren zeventig kwam de omslag. Het arbeidsvolume 
in manjaren lag vanaf 1974 ook beneden het gemiddelde 
Nederlandse cijfer, met een duidelijk dieptepunt in 1984. 
Tussen 1980 en 1983 gingen 12.600 arbeidsplaatsen verlo
ren. Dat betrof vooral mannen. De helft in de bouwen 
de industrie. De werkloosheid steeg opnieuw, eerst lang
zaam, maar allengs sneller: naar 2,9 % in 1971, 6,6% in 
1976 en aan het begin van de jaren tachtig Wt boven de 
20% . Enkele jaren daarna maakte het vestigingsover
schot weer plaats voor een fors vertreksaldo. Net als dat 
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in de jaren dertig her geval was geweesr, werden vanuir 
een landelijk gezichrspunt de regionale verschillen weer 
kleiner. De regionale component - her verschil russen de 

Friese en landelijke cijfers - bedroeg russen 1989 en 1995 
russen de één en twee procent. Maar sinds her begin van 
de jaren negentig is, nu de conjuncruur zich enigszins 
heefr hersreld, her verschil russen de werkloosheidsper
centages van ederland en Friesland opnieuw grorer ge
worden. Her landelijk werkloosheidspercentage per I ja

nuari 1996 bedroeg 13,3% , her Friese percentage 18,5% . 
Nog sreeds is her verschil mer her landelijk gemiddelde 
in de winter grorer dan in de zomer, mer name bij de 
mannen. Binnen Friesland is de variarie russen de ver

schillende gemeenten groor; de werkloosheid varieerde 
in 1995 van 25% in Leeuwarden ror II% in Leeuwarder
adeel. 

Een gederailleerde analyse van de rrend van de werk
loosheid in Friesland wordr bemoeilijkr door een andere 
wijze van regisrrarie van werkloosheid sinds her midden 
van de jaren zevenrig en door de roenemende arbeidspar
riciparie van vrouwen. Dir laars re effecr wordr zichrbaar 
bij een vergelijking van de arbeidsparticiparie van man
nen en vrouwen in de verschillende delen van Friesland. 
Die van mannen verschilr per gebied, maar is voor her 
zuidoosren van de provincie gunsriger dan voor her 

noorden. Voor vrouwen kan worden vasrgesreld dar in 
geheel Friesland sprake is van een combinarie van een re
larief lage arbeidsparticiparie en een relatief hoge werk
loosheid, ner als in heel Noord-Nederland. 

In de jaren 1973-1990 nam in Friesland de werkgele
genheid in de landbouw en de voedingsmiddelenindu
srrie verder af, maar revens was van een daling sprake in 
de kledingindusrrie, de hour- en meubelindustrie, de 

meraalsecror en de bouw. Groei zar er in de kleinhandel, 
de zakelijke dienstverlening, rerwijl ook de secroren ge
zondheidszorg, de overheid en onderwijs meer mensen 
van werk voorzagen. In het algemeen kan worden gecon
srareerd dat het daarbij ging om landelijke ontwikkelin
gen, die in Friesland echrer in war srerkere of mindere 
mare plaars vonden. Regionale facrore n konden heel 
weinig veranderen aan her beeld op de arbeidsmarkr; de 
landelijke ontwikkeling was en is daarvoor bepalend.46 

8. DE ONTWIKKELI N G VAN DE INKOME N S 

Vanaf 1900 nam - over de gehele periode gezien - her 
reële loon van de gemiddelde Nederlander roe. Tussen 
1914 en 1920 sregen de nominale lonen srerk, maar om
dar her prijsindexcijfer van de gezinsconsumprie in de
zelfde periode bijna even snel steeg, ging men er reëel 
nauwelijks op vooruit. Verderop in de jaren (\vinrig was 
wel opnieuw sprake van reële loonsverberering, nu van

wege een daling van de prijzen. In de jaren dertig kwam 
het inkomen echrer weer onder her loon niveau van 1920. 

Duidelijk zichrbaar wordr deze ontwikkeling in de lonen 
van de Friese landarbeiders. Deze bleven in de periode 
mei 1923 - mei 1929 vrijwel srabiel mer een lichre neiging 

ror srijgen. De hoogsre lonen in de periode 1924-1929 
werden beraald in her kleiweidegebied (russen de 15-20% 
boven her gemiddelde Friese landarbeidersloon), daarna 
volgde her veenweidegebied, en vervolgens her gemengd 
bedrijf en de akkerbouw op de klei (beide schommelend 
rond her provinciaal gemiddelde). In het oosten van 
Friesland werden de laagsre lonen beraald (15-20% onder 
her provinciaal gemiddelde). Vergeleken mer het gemid
delde Nederlandse landarbeidersloon over deze periode, 

lag de Friese landbouw ror her begin van de jaren dertig 
op eenzelfde niveau. 
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Vanaf mei 1929 zette een daling in, die langzaam be
gon, maar in de jaren 1931-1935 krachtig doorzette. Na 
1936 vond langzaam en zeer geleidelijk een herstel plaats. 
Het gemiddeld landarbeidersloon bedroeg in de jaren 
1934-1938 rond 80% van het loon in de jaren 1924-1929. 
De hoogte van de lonen was, door de invloed van de ar
beidsmarkt en het ontbreken van een cao, niet overal ge
lijk. De daling van de landarbeiderslonen had in Fries
land tevens een nivellering van de aanvankelijk aanzien
lijke regionale verschillen tot gevolg. De lonen in de 
zandgebieden daalden naar verhouding het minst, die in 
het kleiweidegebied gingen relatief het meest omlaag. 
Aan het einde van de crisis werden de landarbeiders in 
het kleiweidegebied nog steeds het beste betaald, maar 
de tweede plaats werd nu ingenomen door de kleibouw
streek. De zandstreken sloten als gewoonlijk de rij.47 

Het reële inkomen steeg na de Tweede Wereldoorlog 
sterk, zodat het algemene welvaartsniveau groeide. Het 
totale verbruik van gezinshuishoudingen was in 1990 
twee keer zo groot als in 1960; met name de consumptie 
van sommige voedings- en genotmiddelen (als vlees, bier 
en frisdrank) nam sterk toe. Het aantal personenauto's 
vertienvoudigde, kleurentelevisies en wasmachines wer
den van luxegoed tot algemeen gebruiksgoed. 

De plaats die Friesland met het gemiddeld inkomen 
per hoofd van de bevolking temidden van de andere pro
vincies innam, verslechterde aan het begin van de twin
tigste eeuw. In de positie onderaan de inkomensladder 
kwam sindsdien nauwelijks verandering. In 1960 beland
de Friesland reeds op de voorlaatste plaats en vanaf 1963 
is de provincie de hekkesluiter van de Nederlandse pro
vincies geworden. In de jaren 1938-1950 bedroeg het 
gemiddeld Fries inkomen een 90% van het gemiddeld 
landelijk inkomen. Na de oorlog nam het verschil in ge
middeld beloningsniveau tussen Friesland en heel Ne
derland aanvankelijk af, maar in de jaren van geleide 
loonpolitiek werd het weer groter. Friesland was toen 
een van de vier Nederlandse provincies waar de inko
mensontwikkeling duidelijk achterbleef Vooral tussen 
1950 en 1955 groeide de kloof tussen het Friese en het 
Nederlands gemiddelde (van 90% naar 79% van het lan
delijk gemiddelde). In indices gemeten had Friesland de 
geringste inkomensontwikkeling tussen 1950 en 1958. 
Tot het eind van de jaren zeventig werd het verschil weer 
kleiner (toen kwam Friesland bijna aan het gemiddeld 
Nederlands inkomen), maar daarna nam het weer toe. 
Aan het begin van de jaren tachtig was er opnieuw spra
ke van een sterk achterblijven bij de landelijke loonont
wikkeling, waarna een licht herstel optrad. In de volgen
de twee jaar was de ontwikkeling echter iets gunstiger. 
Recente cijfers geven aan dat het gemiddeld loon in 
Friesland een 10% lager ligt dan in de rest van Nederland 
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Grafiek 8.5: Gem iddeld inkomen per bewoner Friesland 
als percentage van Nederland. 

Bron: Statistisch Zakboek Noorden; Statistich Jaarboek Noorden; 
Friesland in cijfèrs; Fryslàn in cijfèrs. 

(grafiek 8.5). Dat geldt overigens niet voor de agrarische 
zelfstandigen.48 

De 'kans op armoede' blijkt op de kaart van Neder
land sterk geografisch bepaald. In 1993 had een groot 
deel van Friesland en Groningen een relatief hoog werk
loosheidspercentage. Wanneer men kijkt naar de indivi
duele huursubsidie in procenten van de woningvoorraad 
in hetzelfde jaar, dan blijkt dat tussen een derde en de 
helft van de bewoners van Friese huurwoningen indivi
duele huursubsidie ontving. Op dit gebied stond Gro
ningen er iets beter voor. Op de kaart van Nederland zijn 
heel Friesland en Oostelijk Groningen de gebieden met 
het laagste gemiddeld netto-inkomen per bewoner. Dan
tumadeel en Urk waren in 1992 de Nederlandse gemeen
ten, waar het inkomen per hoofd van de bevolking het 
laagst was; op korte afstand gevolgd door Achtkarspelen 
en Wonseradeel. Op Schiermonnikoog vond men het 
hoogste gemiddeld inkomen van Friesland, daarna volg
de Vlieland en Leeuwarden kwam - ondanks het hoge 
percentage werklozen - op de derde plaats. Van de tien 
Nederlandse gemeenten met de geringste koopkracht la
gen er in 1994 zeven in Friesland en van de 31 Friese ge
meenten waren er dat jaar tien, waar de koopkracht 10-

15% beneden het landelijk gemiddelde lag.49 

Ook regionaal waren er binnen Friesland gedurende 
de twintigste eeuw aanzienlijke verschillen in gemiddeld 
inkomen. Zo lag het gemiddeld inkomen in de Wouden 
in de jaren 1939-1940 met f160 aanzienlijk lager dan dat 
in de Friese weidestreek (inclusief Leeuwarden en Sneek) 
met f 292. Het inkomen in de Noordfriese bouwhoek 
lag daar met f206 tussen in. Tussen 1946 en 1950 trok 
het gemiddeld inkomen in de Wouden enigszins bij, 
maar het was in de Zuidelijke Wouden nog steeds hoger 
dan in de Noordelijke Wouden. 50 
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9. OVERHEIDSBELEID VOOR E 

TWEEDE WERELDOORLOG 

A DE 

De zorg voor de werkgelegenheid en de werkloosheid 
bleef Wt ver in de rwintigste eeuw een zaak van de ge
meenten. Voor 1914 bemoeide de rijksoverheid zich bij
voorbeeld niet met de landontginning. Maar roen in 
1918 bleek dat in het bijzonder in het zuidoosten van 
Friesland de werkgelegenheid onder de agrarische bevol
king op dramatische wijze afnam, veranderde de rege
ring van standpunr. In 1918 kwam op aandrang van 
christelijke zijde een Landarbeiderswet Wt stand, die 
sommige landarbeiders de gelegenheid gaf via ontgin
ning een eigen bedrijfje te beginnen. De lagere overhe
den, geconfromeerd met een wenemende werkloosheid, 
drongen er bij de regering op aan geld ter beschikking te 
stellen . Permaneme bedeling werd als een gruwel gezien 
en parriculiere ontginners lieten het bij voorrduring af
weten. De arbeiders roerden zich - zoals in de vorige 
eeuw - met oprochten op zaterdag naar de armmeesters. 
Werkverschaffing was in de eerste rwee decennia van de
ze eeuw Wt een alternatief voor steunverlening en ar
menzorg geworden. Dat beleid werd na de Eerste We
reldoorlog door de gemeenten in grote lijnen voorrgezer. 

De centrale overheid zag zich echter geconfronteerd 
met zeer veel kleine, onproductieve gemeentelijke ont
ginningen en werkverschaffingen. Het waren de socialis
tische gemeenteraadsleden, hier en daar gesteund door 
antirevolutionaire collega's, die zich in de jaren rwintig 
sterk maakten voor productief werk in plaats van werk
verschaffing, tegen een redelijke beloning en uitgevoerd 
met overheidssteun. Ook de voorzitter van de NVV
Landarbeidersbond en woordvoerder voor agrarische za
ken in de Tweede Kamer voor de SOAp, Piet Hiemstra, 
verzette zich bij voorrduring tegen de werkverschaffing 
als middel om de werkloosheid te bestrijden. Hij voerde 
tevens actie voor een wettelijk geregelde werkloosheids
verzekering. Op het platteland waren echter sterke 
krachten aanwezig, die met lede ogen aanzagen dat de 
opkomende vakorganisaties een machtsfacwr waren ge
worden. Zij trachtten de in hun ogen 'dure' werkloos
heidsverzekering impopulair te maken. Vooral in ge
meenten met boerenburgemeesters en -wethouders wer
den niet-verzekerden opgenomen in de gemeentelijke 
werkverschaffingen en werden de georganiseerden ver
wezen naar de werklozenkas van hun bondY 

Uit onvrede met de bestaande werkverschaffing nam 
de onafhankelijk socialistische wethouder van Opster
land, Jarig van der Wielen, oud-bestuurder van de NVV
Landarbeidersbond, in 1924 het initiatief wt de oprich
ting van een parriculiere landontginningsmaatschappij. 
Daarin zouden zowel particulieren als gemeenten moe-

ten parriciperen. De maatschappij moest op de arbeids
markt de plaats innemen die de trek naar Duitsland 
vroeger voor de losse land- en veenarbeiders had gehad. 
Zo ontsrond op 18 september 1924 'De Drie Provinciën' , 
waarvan zeven gemeenten in Zuidoost-Friesland, West
Drenthe en Zuidwest-Groningen aandeelhouder wer
den, ieder voor fI5.000; de technische uitvoering van 
het werk kwam te berusten bij de Heidemaatschappij. In 
de crisisjaren zou het aantal aangesloten gemeenten op
lopen Wt zeventien. 

Jarig van der Wielen kwam met zijn ideële voorne
mens echter enigszins bedrogen uir. Reeds begin 1925 

bracht de rijksoverheid alle tot dan bestaande werkver
schaffingen onder bij 'De Drie Provinciën' . Het bezuini
gingsbeleid van de daaropvolgende jaren en het feit dat 
de regering de werkverschaffingen niet als 'echt' werk 
wenste te beschouwen - en daarop hadden de initiatief
nemers juist de nadruk willen leggen - drukten de lonen 
in neerwaarrse richting. Gemeenteraadsleden van de 
SOAP waarschuwden bij voorrduring tegen de mogelij
ke gevolgen. De omvangrijke stakingen in de werkver
schaffingen in Zuidoost-Friesland en Drenthe gaven hen 
gelijk. In 1925 moest daar zelfs de staat van beleg worden 
afgekondigd. 52 

De burgemeester van Ooststellingwerf (later van 
Heerenveen), de vrijzinnig-democraat J.J.G.S. Falkena, 
tevens rijksinspecteur voor de werkverschaffingen, zou 
als voorzitter een belangrijke stuwende kracht zijn in de 
nieuwe maatschappij. 'De Drie Provinciën' realiseerde 
voor de oorlog in Friesland een groot aantal ontginnin
gen. In wtaal werd Wt 1949 een 5400 ha woeste grond 
aangekocht, waarvan 4000 ha in cultuur werd gebrachr. 
De belangrijkste daarvan waren de Boornbergumer Pet
ten (314 ha, 1925-1926) , het Buitenveld in Dantumadeel 
(360 ha, 1928-1932), en een moerasgebied onder Nije
holrwolde (580 ha, 1930-1931). In 1937 kwam de maat
schappij rechtstreeks onder het Rijk. 53 

Behalve met de werkverschaffing zou de centrale 
overheid zich in de jaren derrig ook gaan bezighouden 
met de arbeidsbemiddeling. Vanaf het begin van deze 
eeuw waren op veel plaatsen gemeentelijke arbeidsbeur
zen omstaan, waarbij parriculiere organisaties - waaron
der vakbonden - een belangrijke rol speelden. Het op
richten van arbeidsbeurzen was bijvoorbeeld bepleit 
door de vakbond van landarbeiders. 54 Het functioneren 
van deze gemeentelijke arbeidsbemiddeling verliep ech
ter niet tot aller tevredenheid, hetgeen rot een ingrijpen 
van het Rijk leidde. Per J januari 1932 werd voor gemeen
ten boven de 15.000 inwoners een orgaan voor openbare 
arbeidsbemiddeling verplicht gesteld. Voor kleinere ge
meenten werd in een agentschap voorzien. Eind jaren 
derrig bleek de openbare arbeidsbemiddeling echter nog 
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veel te wensen over te laten, zodat men zich bezon op 
een verandering. In de bezettingsjaren werden arbeids
bureaus opgericht en werd de arbeidsbemiddeling tot 
een taak van de centrale overheid gemaakt met het oog 
op de Arbeitseinsatz in Duitsland. De arbeidsbureaus 
bleven na de oorlog bestaan, waarbij de taak van arbeids
bemiddeling werd verbreed tot arbeidsvoorziening in 
een bredere sociaal-economische context. Zo werden 
door deze bureaus in de na-oorlogse jaren bijvoorbeeld 
wervingsacties gevoerd voor bedrijven in het westen van 
het land. Dat leidde tot protesten, onder andere vanuit 
Friesland, omdat dergelijke acties haaks stonden op het 
eigen regionale industrialisatiebeleid. Een bedrijf in 
Heerenveen, dat vanwege de premieregeling verplicht 
was om 35 werklozen een baan te bieden, zag zijn vakbe
kwame arbeiders vanwege de aantrekkelijke aanbiedin
gen naar het westen van het land vertrekken. 

og op een derde manier zou de overheid trachten de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid te beïnvloeden, 
namelijk via economische stimulering. Ook daarmee 
werd in de jaren dertig een begin gemaakt. Vanwege de 
bestaande werkloosheid bestond toen bij veel gemeenten 
belangstelling voor plaatselijke industriële ontwikkeling. 
Het Rijk voelde echter weinig voor dergelijke gemeente
lijke initiatieven en richtte daarom in 1937 een Stichting 
'Centraal Instituut voor Industrialisatie' op, dat leiding 
moest geven aan de op provinciaal niveau ontstane Eco
nomisch-Technologische Instituten (ETI's), die weer de 
supervisie kregen over de gemeentelijke industriecom
missies. 55 In Friesland zou een dergelijk instituut pas na 
de Tweede Wereldoorlog tot stand komen. 

Industrialisati epolitiek en regionaal 
beleid 

Na de oorlog bestond op grond van de bittere ervaringen 
van de jaren dertig grote ongerustheid over een gebrek 
aan werkgelegenheid in de nabije toekomst en de sociale 
en politieke gevolgen die dit zou hebben. Bij de installa
tie van de Interdepartementale Commissie Werkgelegen
heid in 1949 bracht de sociaal-democratische staatssecre
taris A.A. van Rhijn naar voren: 'Het is een kwaad dat 
zich op alle terreinen doet gelden, niet alleen econo
misch en nnantieel , maar ook moreel en politiek. Extre
misme naar links en naar rechts vindt er een voedingsbo
dem in.'56 Het pessimisme over de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid werd mede gevoed door een te ver
wachten sterke bevolkingsgroei in de komende jaren. 

De rijksoverheid werd door de omstandigheden ge
dwongen tot een beleid dat meer zou inhouden dan lou
ter werkverschaffing. De Nederlandse economie was 
sinds de crisis van de jaren dertig niet in staat de bevol-

kingstoename op te nemen . Tevens bleek al weer kort na 
de Tweede Wereldoorlog, dat sommige regio's - net als in 
de crisisjaren - relatief hoge werkloosheidscijfers te zien 
gaven. In het westen van het land was een concentratie 
van bevolking en economische activiteiten te vinden, 
daarentegen bleven de 'perifeer' gelegen streken bij de 
landelijke ontwikkeling ten achter. Oostelijk Friesland 
was een van deze probleemgebieden, met naast een 4.500 
geregistreerde werklozen (voornamelijk arbeiders) een 
omvangrijke verborgen toekomstige werkloosheid onder 
de eigenaren van kleine boerenbedrijven. 5? 

Een van de belangrijkste doelstellingen van het so
ciaal-economisch beleid van de centrale overheid vanaf 
het begin van de jaren vijftig was daarom het scheppen 
van werkgelegenheid buiten de Randstedelijke gebieden. 
In 1946 werd een regionaal ontwikkelingsplan voor 
Zuidoost-Drenthe gepresenteerd. Met een snelle indus
trialisatie wilde de overheid de structurele werkgelegen
heidsproblemen van dit gebied doen oplossen. Eind 
1947 debatteerde de Tweede Kamer over de wenselijk
heid om op meer plaatsen de regionale werkloosheid met 
stimuleringsmaatregelen structureel aan te pakken. Door 
middel van een regionale concentratie zou een landelijke 
spreiding van de industrie gerealiseerd moeten worden. 
Men kan deze plannen zien als de voorloper van de eer
ste nota inzake de industrialisatie van Nederland uit 
1949. Daarin werd geconstateerd dat de toenmalige lage 
arbeidsproductiviteit en een te geringe export te be
schouwen waren als de knelpunten van de Nederlandse 
economie. 

Aanvankelijk werd naar gebied slechts een onder
scheid gemaakt tussen het westen van het land en de rest. 
Pas in 1952 werd op grond van de tweede en derde nota 
inzake de industrialisatie van Nederland (1950 en 1951) 
een achttal 'ontwikkelingsgebieden' aangewezen op 
grond van twee omstandigheden: een structureel tekort 
aan werkgelegenheid en een omvangrijke 'netto uit-mi
gratie' . Tot deze acht overwegend agrarische gebieden 
behoorde het oosten van Friesland. Met extra faciliteiten 
zou worden getracht de vestiging van industriële bedrij
ven in de zogeheten 'kerngemeenten' te bevorderen. De 
kosten van de ontwikkelingsplannen werden geraamd op 
51 miljoen gulden, waarvan het overgrote deel voor reke
ning zou komen van het Rijk. Zowel Rijk als provincie 
stonden daarbij een terughoudend beleid van gemeenten 
voor en de regering trachtte tevens grip te krijgen op de 
investeringen van de lagere overheden. Gemeenten had
den immers met de aanleg en het beschikbaar stellen van 
bedrijfsterreinen een belangrijk instrument in handen 
om industrie aan te trekken. De beleidsruimte van ge
meenten werd ingeperkt; voor gemeenten die in een ont
wikkelingsgebied lagen of die als industriekern waren 
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aangewezen, bleven wel mogelijkheden bestaan. Een 
probleem van deze regionale concentratie was echter -
en dat kwam tot uiting in een protest van negentien 
Friese gemeenten die buiten het kerngebied van de in
dustrialisatie lagen - dat sommige gemeenten zich gedis
crimineerd voelden. Dergelijke gemeenten probeerden 
alsnog aandacht te vragen voor hun problemen en 
schermden daarbij met een 'welvaartsrapport', vervaar
digd door het provinciale Economisch Technologisch 
Instituut. Minister]. Zijlstra paste de plannen later aan 
en wees de gemeenten Leeuwarden en Harlingen ook 
aan als ontwikkelingskern. 

Het overheidsbeleid bleek echter eerder een aanvul
ling op het marktmechanisme te bieden dan dat het stu
rend van karakter was. Het instrumentarium van de 
rijksoverheid om de industrialisatie te bevorderen was ta
melijk beperkt, zodat van de plannen vooral een propa
gandistische waarde uitging. De bevolking moest 'rijp' 
worden gemaakt voor de industrie. 58 Het beleid was 
daarnaast tweeslachtig van karakter. Weliswaar werd de 
industrialisatie in de regio gestimuleerd, maar de nadruk 
bleef liggen op de ontwikkeling van de industrie in het 
westen van het land. Dat had tot gevolg dat de industria
lisatieplannen voor de rest van het land weinig meer dan 
een afgeleide functie waren om de problemen in het wes
ten van het land, waar een tekort aan arbeid heerste, aan 
te pakken. Het beleid bleef in eerste instantie gericht op 
de bevordering van de migratie naar het westen en op 
een verbetering van de landelijke infrastructuur. Groot
schalig-geconcentreerde industrie en de export kregen 
daarin de meeste nadruk. Het was dan ook niet verwon
derlijk, dat 'het regionaal economisch beleid vooral ge
richt is geweest op het scheppen van groeimogelijkheden 
voor tóch al grote bedrijven'.59 Dat ging ten koste van de 
kleinere bedrijven, die juist in de meer perifere gebieden 
sterk waren vertegenwoordigd. Tot het einde van de ja
ren vijftig kenmerkte de industrialisatie zich eerder door 
een verscherping van de ongelijkmatige regionale verde
ling van economische activiteiten dan door een afname 
daarvan. De drie noordelijke provincies bleven achter, 
terwijl de toenemende bevolkingsdruk in het westen van 
het land daarentegen in toenemende mate grote ruimte
lijke problemen veroorzaakte. 

Wilde men een nog sterkere bevolkingsdruk op de 
Randstedelijke gebieden voorkomen, dan zou vervan
gende werkgelegenheid in de agrarische gebieden zelf 
moeten worden geboden. Dat was de reden dat rond 
1959 de doelstellingen van het economisch beleid op
nieuw werden aangepast. De 'Zesde Nota inzake de In
dustrialisatie van Nederland' noemde een drietal toe
komstige beleidsdoelstellingen. Dat betrof in de eerste 
plaats de 'nazorg' voor de ontwikkelingsgebieden, die in 

de toekomst niet meer direct bij het regionaal beleid be
trokken zouden zijn. Als een tweede doel werd geformu
leerd de bevordering van industriële vestiging in de 'ex
pulsiegebieden', van waaruit een regelmatige stroom van 
migranten naar het westen van het land trok. En een 
derde aandachtsveld vormden de gebieden waar door de 
afnemende werkgelegenheid de kans op het ontstaan van 
een structurele werkloosheid groot zou zijn. Van de be
staande 42 industrialisatiekernen bleven er 19 gehand
haafd. 6o 'Ontwikkelingsgebieden' werden omgedoopt in 
'probleemgebieden' en daarbij werd niet langer slechts 
gelet op economische factoren. Terreinen als bevolkings
politiek, ruimtelijke ordening en sociale politiek kregen 
nu meer aandacht. Het beleid moest op deze wijze een 
sterker regionaal karakter krijgen dan tot dusverre het 
geval was geweest. Daarmee werd tegemoetgekomen aan 
de kritiek van de provinciale overheden, dat aanvankelijk 
te veel het accent zou zijn gelegd op de economische 
kant van het beleid. 

Het aanwijzen van gemeenten waarvoor extra stimu
leringsmaatregelen van kracht werden, veroorzaakte op
nieuw de nodige commotie. De niet-uitverkoren ge
meente Franeker ontwierp in 1959 een eigen premierege
ling, die in Den Haag veel stof deed opwaaien en tot een 
schorsing van het desbetreffende gemeentelijk besluit 
leidde. Na een anderhalf jaar durende strijd over de 
vraag of een dergelijke gemeentelijke activiteit in het ka
der van het rijksbeleid wel aanvaardbaar was, vernietigde 
de regering met een beroep op de precedentwerking het 
gemeenteraadsbesluit. De Raad van State had eerder een 
vernietiging van het raadsbesluit minder wenselijk ge
acht en geconstateerd, dat het hier mede ging om een 
'uiting van het Friese karakter en van zelfbewustzijn van 
een gemeente met gezonde financiën, uitlaatklep ook 
van het gekrenkte rechtsbewustzijn der bevolking'.6! 

In de jaren zestig kregen bepaalde industriële sectoren, 
hoofdzakelijk in de perifere regio's gelegen, te maken 
met structurele problemen, hetgeen een negatief effect 
had op de regionale economische structuur en werkgele
genheid. De lange periode van overwegend hoogcon
junctuur van na de Tweede Wereldoorlog zorgde er ech
ter voor, dat de werkloosheidsontwikkeling en de relatie
ve onderontwikkeling van de economie nog enigermate 
werden versluierd. De omvangrijke 'netto-uit-migratie' 
naar het westen droeg daaraan bij. Toen in de jaren ze
ventig de economische ontwikkeling stagneerde en be
drijven arbeidskrachten gingen vervangen door machi
nes, leidde dit tot een drastische werkloosheidstoename, 
vooral in het noorden en het zuiden van het land. 

In 1971 besloot de regering daarom het regionale be
leid tot het noorden en zuiden van Nederland te beper-
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ken. Het oorden werd nu een 'herstructureringsge
bied' . De industriële omwikkeling in her wesren van her 
land moest worden afgeremd ren gunsre van die in de 
srimuleringsgebieden. De bedoeling van her Integraal 
Structuur Plan was, zoals uir de naam bleek, om een om
varrend beleid re voeren ren aanzien van de regionale 
problemariek en deze regio-specifiek aan re pakken. Dir 
beleid kreeg vorm in de nora 'Noorden des Lands' 
(1972). Nieuwe elementen van beleid waren de wer op de 
selecrieve invesreringsregeling en die op de spreiding van 
rijksdiensren. Regionale Ontwikkelingsmaarschappijen 
kregen ror raak nieuwe bedrijven aan re trekken en 
noodlijdende bedrijven re ondersreunen. Zo ontsrond 
ook een Noordelijke Ontwikkelings Maarschappij, de 
NOM, vooral door pressie vanuir de provincie Gronin
gen. Friesland viel enigszins bui ren de plannen, omdar 
de ontwikkeling elders - vooral in Limburg - ongunsri
ger was dan hier. 

Samenvarrend kan worden geconsrareerd, dar her ne((o 
resulraar van her industrialisariebeleid ror 1959 her gun
stigsr uirviel in Friesland, Drenthe en de beide zuidelijke 
provincies. Oosrelijk Friesland kreeg ruim zijn deel. Van 
de verleende normale en bijzondere subsidies in de jaren 
1955-1959 kreeg her f1.658-400, bijna de helft van al her 
landelijk besrede geld. De belangrijksre pos ren daarin 
vormden de opgezerre sociale werkplaarsen (ruim 
f700.000) en de bouw van sociaal-culrurele centra 
(ruim f 400.000).62 Her effen van her srimuleringsbe
leid was in eersre insrantie overigens niet slecht. De ge
rroffen infrasrructurele maatregelen hadden in hun alge
meenheid een gunsrige invloed op de regionale econo
mie en de invesreringspremies hadden een stimulerend 
effen op de werkgelegenheid in Friesland. Zonder pre
mieregelingen zou zeker nier zijn geïnvesreerd. Tussen 
1960 en 1964 nam her aantal arbeidsplaarsen mer nier 
minder dan 7.600 roe, waarvan de helft voor rekening 
van nieuwe vestigingen kwam. Van de 2.362 nieuwe ar
beidsplaarsen werden er 1.726 gerealiseerd in Drachren, 
dar overigens al enige nijverheid bezar; her leeuwendeel 
kwam voor rekening van de Philips-vesriging. De werk
loosheid nam af, van 5,3 naar 2,3%, rerwijl ook her bin
nenlands venreksaldo srerk daalde. Vanaf 1967 lier de 
ontwikkeling van her aantal arbeidsplaarsen in Friesland 
zich bijgevolg enigszins gunstiger aanzien dan landelijk, 
met name in de diensrensecror. De werkloosheid bleef -
voor een korte periode alrhans - aan de lage kant. 

'Regionaal beleid heeft geholpen, maar geen proble
men opgelosr' , schreef de Leeuwarder Courant in okrober 
1986.63 Geconsrareerd werd, dar her regionaal beleid 
geen blijvende bijdrage aan de provinciale werkgelegen
heid had opgeleverd en dar de problemen nier echr wa-

Een ' tonnenman' van de Sneker gemeentereiniging in act ie 
in de Zomerrakbuurr. Het beroep verdween, toen in de jaren 

vijftig ook woningen in de volksbuurten werden voorzien 
van een toilet met waterspoeling. 

ren opgelost. Alleen de spreiding van de rijksdiensren 
was een subsrantiële bijdrage aan de provinciale werkge
legenheid gebleken. 

10. VERANDERINGE 

STRUCTUUR 

DE SOCIALE 

Mer de verandering in de samensrelling van de beroeps
bevolking en in her karakrer van bijna alle beroepen ver
anderde de sociale srructuur van de Friese samenleving 
ingrijpend. De ontwikkeling van na de Tweede Wereld
oorlog versrerkre een al eerder zichrbaar geworden pro
ces van heterogenisarie. Sociale onderscheidingen wer
den meer diffuus en de overgangen tussen de verschillen
de maarschappelijke lagen werden glijdend van karakrer. 
De gelaagde klassensrructuur van her begin van deze 
eeuw losre op. De afsrand tussen geschoolde arbeiders en 
middengroepen werd sreeds kleiner en door her verdwij
nen van de handarbeid verloor de arbeidersklasse haar 
specifieke eigen karakrer. Arbeiders gingen 'laagsrberaal
den' heren, maar onder die benaming viel weldra ook her 
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merendeel van het winkelpersoneel en het kantoorperso
neel. Was er vroeger met enige goede wil nog wel een be
grenzing aan te geven tussen middengroepen en arbei
dersklasse, nu is dat niet meer mogelijk. De uitdijende 
middengroepen gingen in het verloop van de eeuw een 
steeds groter deel van de samenleving uitmaken. De ou
de middenstand verdween bijna geheel door de komst 
van het grootbedrijf De huidige middengroepen zijn 
niet homogeen van karakter en gaan vloeiend in elkaar 
en in andere maatschappelijke groepen over. 

Een sterke verticale sociale mobiliteit is een van de ge
volgen van de modernisering van de sociale verhoudin
gen. Mobiliteit is kenmerkend geworden voor die ver
houdingen binnen de huidige samenleving. De interge
nerationele reproductie van sociale ongelijkheid uit het 
begin van de eeuw verdween bijna geheel. In tegenstel
ling tot vroeger oefenen kinderen niet langer hetzelfde 
beroep uit als hun ouders deden, soms van generatie op 
generatie. Kinderen uit de middenstand en daarna die 
uit de arbeidende klasse kregen in de loop der jaren 
steeds betere kansen in het onderwijs en daarmee een 
grotere vrijheid in hun toekomstige beroepskeuze, waar
van de toenemende beroepsmobiliteit het gevolg was. 
Door de toename van het aantal hogere beroepen werd 
de kans op sociale stijging vergroot, terwijl daarnaast het 
onderlinge verschil in kansen tussen lagere en hogere mi
lieus afnam.64 Er was sprake van een aanzienlijk groter 
aantal stijgers op de maatschappelijke ladder; het aantal 
dalers bleef ongeveer gelijk, met name tussen 1958 en 
1980. Een relatief geringere mobiliteit was lange tijd nog 
te vinden bij de kinderen van boeren en landarbeiders, 

Kerksrraar Noordzijde re 
Drachren in 1908, in de 

wandeling de 'Hounesreech' 
geheren, voorbeeld van een 

arbeidersbuurr. 

en dat had te maken met hun sociaal en geograiisch iso
lement. 

De verandering van de sociale structuur die de Friese 
samenleving als geheel gedurende het Interbellum en de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog doormaakte, worden 
in grote lijnen zichtbaar in een schets van de specifieke 
ontwikkeling in Drachten. Rond 1914 kon in Drachten 
een patroon van normen en waarden worden aangetrof
fen, dat de gehele bevolking betrof en er toe strekte om 
de sociale structuur in stand te houden. Weliswaar werd 
soms met meerdere maten gemeten, maar de sociale con
trole had in het algemeen een corrigerende werking ten 
opzichte van afwijkend gedrag. Een elite van notabelen 
stond, zoals in hoofdstuk 3 aan de orde kwam, aan de lo
kale sociale top. Het was geen grote maar wel een be
langrijke groep, die meestal invloed bezat door de eigen
dom yan grond en huizen. Ze waren verenigd in een he
rensociteit met strenge ballotage. 'De sociëteit was min
stens zo belangrijk als de gemeenteraad, en hier werden 
vele zaken op touw gezet, welke later in verenigingen, 
waarin de notabelen geen opvallende rol speelden, in de 
openbaarheid kwamen.'65 De arbeiders en het winkel
personeel namen rond 1914 nog slechts in beperkte mate 
deel aan het maatschappelijk leven. Na 1920 begon in 
Drachten echter de verandering en desintegratie van de 
bestaande sociale structuur. De leraren en het tramperso
neel die zich toen in Drachten vestigden, konden door 
de middenstand moeilijk in het oude standenschema 
worden geplaatst. Bovendien werden de groepen nieuw
komers in het groeiende dorp ten dele opgesplitst door 
de kerk, de arbeidersbeweging en de voetbalvereniging. 

De sociaal-economische ontwikkeling na I9I7 259 



De verzuiling begon in sterkere mate de oude standen
structuur te doorsnijden. Bij bepaalde groepen vond een 
sociale stijging van de jeugd plaats. In het lokale sociaal
culturele leven waren deze verschuivingen zichtbaar. In 
het verenigingsleven lieten de notabelen langzamerhand 
de leiding over aan de middenstanders. Tot aan de Twee
de Wereldoorlog bleef Drachten in feite een midden
standsdorp; de macht der notabelen verbleekte. 

Na de Tweede Wereldoorlog verstedelijkte de plaats 
in hoog tempo. Dat werd zichtbaar in een toenemende 
omvang van de lagere groeperingen in de bevolkingsop
bouw. Ook het sociaal prestige ging stedelijke vormen 
aannemen, zoals dat in een stad als Leeuwarden al langer 
het geval was. Het toeschrijven van sociale statuselemen
ten vond nu plaats naar de straat waar men woonde en 
naar het bedrijf waar men werkte. De afkomst werd van 
minder belang. De emancipatie van arbeidersgroepen, in 
het Interbellum herkenbaar bij de sociaal-democraten en 
anti-revolutionairen, zette verder door. Arbeiders gingen 
in het maatschappelijk leven een belangrijker rol spe
len.66 

De hiervoor geconstateerde patronen van emancipa
tie en sociale stijging van lagere sociale groepen strekte 
zich in de vroegere arbeidersnederzettingen van oostelijk 
Friesland uit tot bijna het gehele dorp. In de eerste de
cennia van de eeuw ontwikkelde Zwaagwesteinde zich 
reeds langzaam in eenzelfde richting als de vroegere 
veenkolonies Surhuisterveen en Gorredijk. Een deel van 
de inwoners ontworstelde zich aan het bestaan van hei
de-arbeider. De komst van een eigen industrie trok een 
verzorgende middenstand aan, die in het dorp een be
langrijk plaats ging innemen. Tevens groeide de aanvan
kelijk uiterst smalle bovenlaag uit. Andere dorpen maak
ten in later jaren - Harkema bijvoorbeeld in de jaren zes
tig - eenzelfde ontwikkeling door. Het maatschappelijk 
isolement van de heidedorpen verdween. Voorlopig re
sulteerde dit in het vermeerderen van de banden tussen 
de verschillende heidedorpen onderling, later ontstond 
contact met andere omringende dorpen. Geïnterviewde 
bejaarden op de heide zagen daarbij zonder uitzondering 
de opkomst van de fiets als een keerpunt in de maat
schappij. 67 

Sommige dorpen moderniseerden minder snel dan de 
steden en de zich uitbreidende grotere regionale centra, 
vooral wanneer ze nauwelijks in de economische veran
deringen betrokken waren. In een elite-dorp als Beetster
zwaag bleef de macht van een kleine bovenlaag van adel 
en patriciaat lang onaantastbaar. De controlerende groe
pen in het dorp ontleenden hun gezag aan dat van de 
'heren'. Tal van dorpelingen namen tot na de Tweede 
Wereldoorlog nog vol eerbied de pet af, wanneer ze een 
van de adellijke huizen passeerden, of de eigenaar nu 

aanwezig was of niet. Over de sleutelroman Abbin
gawald van de schrijver Sjoerd van der Schaaf, die de 
draak stak met dergelijke gezagsrelaties, kon in het Inter
bellum niet openlijk worden gepraat. Toen de adel in de 
jaren vijftig vertrok, verviel de logische sociale ordening, 
die het dorp vanouds kende. Eenzelfde verstoring van de 
bestaande sociale verhoudingen viel na de grootschalige 
veranderingen in het landbouwbedrijf van de jaren zestig 
te onderkennen in tal van boerendorpen. Het aloude 
agrarische machtspatroon veranderde. De boer werd ar
beider op zijn eigen bedrijf. De landarbeiders vertrok
ken, daarna de zuivelarbeiders. Ze verhuisden als de jon
geren uit het dorp naar grotere plaatsen. Middenstanders 
en kleine zelfstandigen moesten constateren dat voor 
hen in het eigen dorp niet langer een economisch be
staan was weggelegd. Vertegenwoordigers van de nieuwe 
middenlagen namen vervolgens - vooral nadat ook de 
kleinere kernen konden uitbreiden - bezit van het dorp. 
Het forensisme deed zijn intree. 

11. HET SOCIALE LEVE N IN DE 

VERZORGINGSSTAAT 

Met deze verandering van de sociale verhoudingen en de 
sociale structuur van eerst de regionale verzorgingscentra 
en vervolgens van de plattelandsdorpen, veranderde ook 
het sociale leven. Ook hier gaat het om ontwikkelingen 
op macroniveau en op een breed maatschappelijk ter
rein, die hun weerslag hadden op de lokale samenlevin
gen. Dergelijke processen kunnen worden geïllustreerd 
aan de hand van de ontwikkeling van de woningbouw 
en van de gezondheidszorg. Naast schaalvergroting 
wordt daar een toenemende sturende en controlerende 
invloed van de overheid zichtbaar. Ze maken de op
komst van de 'verzorgingsstaat' en de daarbij behorende 
groei van de sociale zekerheid en de maatschappelijke 
voorzieningen in de loop van deze eeuw duidelijk. De 
sociale verzekering strekte zich in Nederland rond 1914 

nog slechts uit tot een klein deel van de werkende bevol
king. In de jaren tussen de wereldoorlogen verminder
den die verschillen aanmerkelijk en na de Tweede We
reldoorlog werd bijna de gehele bevolking in een net
werk van sociale voorzieningen gevangen. Het algemeen 
ouderdomspensioen en het recht op bijstand zijn onge
twijfeld de spectaculairste voorbeelden van de talloze re
gelingen die vanaf het begin van deze eeuw werden ge
troffen. In plaats van de armenzorg en tal van steunrege
lingen kwam een sociale wetgeving. De uitbreiding van 
de verzorgingstaat kon in de jaren zestig vrij geruisloos 
geschieden. Om een uitgebreid stelsel van sociale voor
zieningen op te zetten, hoefde het belastingstelsel niet 
ingrijpend te worden veranderd, noch hoefden winsten 
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extra te worden afgeroomd. De economische groei voor
zag de overheid van ruime financiële middelen. 

Behalve dat steeds meer mensen onder de regelingen 
gingen vallen, verminderden tevens de verschillen tussen 
stad en platteland. De ontwikkeling van de gezondheids
zorg in Friesland illustreert de uitwaaiering van de socia
le zorg vanuit enkele stedelijke centra naar de dorpen 
zelf. Het Friese platteland bijvoorbeeld kende in de eer
ste helft van deze eeuw geen ziekenhuizen, poliklinieken 
of ziekenfondsen. Daar moest men het doen met de 
dorpsdokter en sinds het begin van deze eeuw met de 
zorg van het Groene Kruis. Dat had overigens niet te 
maken met een achterstand van de provincie. Reeds in 
de negentiende eeuw was 40% van de Friese bevolking 
bij een zieken- en/ofbegrafenisfonds aangesloten, terwijl 
de aangrenzende provincies Groningen en Drenthe op 
dit punt niet boven de 1% uitkwamen. Medische kosten 
werden echter tot in de jaren twintig niet vergoed. In de 
jaren dertig was de helft van de Friese bevolking lid van 
een vereniging voor ziekenhuisverpleging, veelal op 
dorpsniveau bij een 'onderlinge'. Daarnaast bestonden 
sinds het begin van de jaren dertig in de steden zieken
fondsen van de Nederlandse Maatschappij ter bevorde
ring van de Geneeskunst. In 1926 was 5,6% van de Friese 
bevolking verzekerd bij een dergelijk ziekenfonds, tegen 
27,9% in heel ederland en bijna 50% in Zuid-Holland. 
In 1936 verzekerden de ziekenfondsen 27% van de bevol
king in deze provincie en de onderlinge fondsen 57%. 
Vooral in de weidestreek functioneerde de particuliere 
praktijk van lokale geneeskundigen uitstekend. Via 
abonnementen hoefden de kleine particuliere dokters-

fondsen slechts een zeer beperkte medische armenzorg 
aan te vullen. Deze laatste was van groter belang in de 
Wouden en de bouwstreek. Na het Ziekenfondsbesluit 
van 1941 trok het aantal ziekenfondsleden in Friesland 
enigszins bij , naar 39.0% van de bevolking tegen 58,{% 
landelijk. In de verzekering van begrafenisgelden werd 
eerder het landelijk peil bereikt dan bij de ziekte gel
den. 68 

Tussen 1866 en 1940 telde de provincie een kleiner 
aantal geneeskundigen per inwoner vergeleken met Ne
derland als geheel, maar het percentage sloot eerder aan 
bij dat van de andere kustprovincies en was hoger dan 
dat van de landprovincies. Daarentegen vertoonden de 
Friese Wouden meer het patroon van de landprovincies. 
Van 1926-1939 telde de provincie ook minder verpleeg
den en minder verpleegdagen per hoofd van de bevol
king dan het landelijk gemiddelde, dat tussen de ander
half en twee keer zo hoog was. 69 

Krotop ruiming en woningbouw 

De bouw van arbeiderswoningen, begonnen in de vorige 
eeuw, kreeg door de Woningwet van 1901 een belangrijke 
stimulans. In de arbeidersbuurten van de steden en gro
tere dorpen vond men toen voornamelijk ruggelings ge
bouwde eenkamerwoningen en zogenaamde 'allemans
huizen', waar families maar één kamer aan een lange 
gang bezaten. Het persoonlijk doen en laten van de bu
ren hoorde voor arbeiders bij het gezinsleven. 'Om huis 
en erf heen bestond geen enkel "privacy". In de meeste 
gevallen was er geen tuintje, hoe klein ook; de bleek was 

Spitkeet op de Suameerder
heide, het huidige Boelenslaan, 

rond 1925. 
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Interieur van een plaggenhur in Hourigehage naar een 
rekening van Ids Wiersma uir de jaren rwintig. Deze woning 
was reeds vrij luxieus. Er is een zolder, het schuin aflopende 
dak is bekleed met planken en onder de schouw brandt niet 

een open vuur maar staat een kookkach el. 

voor algemeen gebruik, evenals de put, de regenwater
bak en zelfs de poepdoos. '7o Na de Eerste Wereldoorlog 
nam de plaatselijke overheid het voortouw bij de realise
ring van tal van uitbreidingsplannen. De stad Leeuwar
den nam, gedwongen door een voortdurend stijgend 
woningtekort en het in gebreke blijven van de particulie
re bouw, vanaf de Eerste Wereldoorlog de woningbouw 
zelf ter hand. Aanvankelijk ging het alleen om arbeiders
woningen, maar weldra werd ook gebouwd voor de min
der draagkrachtige middengroepen. De woningbouw
verenigingen volgden. In de jaren tussen de beide we
reldoorlogen werd een flink aantal nieuwe wooncom
plexen gerealiseerd. Dat betrof ruimere woningen met 
aparte slaapkamers en keukens en met meer omliggend 
groen . Naast de oude arbeidersbuurten kwamen nieuw
bouwcomplexen buiten de oude binnenstadJ 1 

Ook in de kleinere plaatsen kwam een dergelijke wo
ningverbetering op gang. Voor de arbeidersdorpen op de 

heide gebeurde dat mede onder druk van de publiciteit, 
zoals het voorbeeld van Jubbega laat zien. In de jaren 
twintig waren de woontoestanden op de Jubbegaaster 
heide nauwelijks beter dan vijftig jaar eerder. De plaatse
lijke dokter sprak van 'een kolonie van sociaal achterlij
ken, door de werkloosheid en naoorlogsche toestand ge
degenereerde menschen' . 72 De SDAP was in deze jaren 
in de gemeenteraad van Schoterland de enige partij die 
zich serieus met 'de Kompenije' bezighield. Maar veel re
sultaat hadden de inspanningen aanvankelijk niet. De 
gemeente Séhoterland had reeds voor de landelijke pers 
zich met Jubbega ging bemoeien bij het Rijk aangeklopt 
voor subsidies om tot vervangende woningbouw te kun
nen komen. Tevergeefs. Publicaties in De Telegraaf en de 
Leeuwarder Courant leidden tot een bezoek van het so
cialistische Kamerlid G.W Sannes en daaropvolgende 
Kamervragen. Eind 1927 nam minister J.B. Kan van 
Binnenlandse Zaken zelf een kijkje op de Jubbegaaster 
heide. Ontegenzeggelijk was de regering ook geschrok
ken van het feit dat de Kompenijsters in 1925 maar liefst 
drie vrije socialisten in de raad van Schoterland hadden 
gekozen. Er kwam geld, er kwam een 'Commissie voor 
den opbouw van Oost-Schoterland' en in 1928 begon de 
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krotopruiming. Twee jaar later waren de allerslechtste 
krotten - 52 stuks - opgeruimd en in 1940 waren alle 77 
krotwoningen verdwenen. De meeste bewoners van de 
opgeruimde keten kregen een zogeheten 'opbouwwo
ning' en enig geld. Die opbouwwoningen werden in 
blokjes van vier over de Oosthoek van Schoterland ver
spreid. De opbouwstichting achtte het niet gewenst dat 
de bevolking van de kolonie aan de Belgische wijk bij el
kaar bleef wonen.?3 

Ondanks de vele nieuwbouw kon, vanwege de be
staande woningnood, met de sanering van de oude ar
beiderswijken nog geen echt begin worden gemaakt. In 
de jaren vijftig woonde in Leeuwarden nog zes procent 
van de huishoudingen in eenkamerwoningen; voor heel 
Friesland was dat percentage 10.1% tegen landelijk 2,2. 
Ook op het platteland stonden nog zeer veel van derge
lijke kleine arbeiderswoningen. In Oostelijk Friesland 
was de situatie het slechtst. In de gemeente Opsterland 
woonde toen 40% van de bevolking in een- of tweeka
merwoningen. In de arbeidersdorpen was de situatie nog 
ongunstiger. In Harkema hadden de meeste woningen 
maar één kamer met twee of drie bedsteden, waarin gro
te gezinnen (gemiddeld naar schatting 6-8 kinderen , 
maar er waren er ook met 10-14) moesten leven. Twintig 
gezinnen woonden in kippenhokken; sommige gezinnen 
woonde in stookhutten of aangebouwde kamertjes bij 
het huis van hun ouders en er stonden nogal wat woon
wagens. In het dorp Nij Beets was wat eerder, in de jaren 
dertig, al begonnen met het opruimen van woonschepen 
en woonwagens. 74 

Pas tegen het eind van de jaren vijftig kon een begin 
worden gemaakt met het systematisch vervangen van 

In 1927 brachr minisrer Kan 
van Binnenlandse Zaken , 

in gezelschap van plaarselijke 
en gemeenrelijke groorheden , 

een bezoek aan horren en 
keren op de heide onder 

Jubbega. 

slechte woonruimte. In de daaropvolgende jaren werden 
in Leeuwarden bijvoorbeeld de woningconcentraties in 
de stegen achter de Nieuweburen, in de Weerklank, de 
Boterhoek en aan de Potmarge opgeruimd. De bewoners 
verhuisden naar de nieuwbouw achter Cambuur, die 
overigens spoedig een nieuwe probleemwijk werd en in 
de jaren tachtig deels gesloopt werd. In Harlingen werd 
de buurt tussen het Heerenlogement en de Engelse Tuin 
aan het Franekereind gesaneerd; in een groter dorp als 
Drachten was dat het geval met de 'gloppen' achter de 
vaart. Datzelfde gebeurde ongeveer tegelijkertijd in de 
plattelandsdorpen, waar met name woningen in het bui
tengebied werden geruimd ten gunste van nieuwbouw 
aan de dorpsrand. Pas aan het begin van de jaren zeven
tig was in Friesland het woningtekort van na de Tweede 
Wereldoorlog verleden tijd geworden. Een kwalitatief 
woonruimtetekort bleef echter bestaan, voornamelijk bij 
nieuwe groepen woonzoekenden, veelal met een geringe 
financiële draagkracht. Er ontstond een kloof tussen de 
gewenste voorraad en de actuele voorraad aan woningen. 
De woningbouw oriënteerde zich vanaf het midden van 
de jaren tachtig in toenemende mate op de koopsector 
en de duurdere marktsegmenten. In 1995 bestond tachtig 
procent van Friese nieuwbouw uit koopwoningen en 
waren er in datzelfde jaar in Nederland reeds meer koop
dan huurwoningen. 

Vergeleken met de landelijke situatie stond de wo
ningproductie in het noorden van het land lange tijd op 
een laag pitje. Met name noordelijk Friesland bleef ach
ter in de gtoei van de woningvoorraad. Het noorden en 
zuidoosten van Friesland namen daarentegen een hoog 
aandeel in de sociale woningbouw, zowel in die van 
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huur- als koopwoningen, net als de provincie Gronin
gen. Zuidwest Friesland lag daar net iets onderJ5 

12. VERANDERENDE 

ARBEI DSVERH 0 UD IN GE 

Vanaf de Eerste Wereldoorlog, maar vooral sinds de 
Tweede Wereldoorlog, raakte de overheid steeds nauwer 
betrokken bij de regeling van de primaire en de secun
daire arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid. 
De arbeidsverhoudingen moderniseerden en daarmee 
veranderde het gedragspatroon van werknemers en hun 
vakorganisaties. Het aantal cao's, waarvoor de wetgever 
in 1907 de mogelijkheden had geschapen, nam vanaf 
1926 langzaam maar zeker toe, en na 1936 gebeurde dat 
in een versneld tempo. In 1930 viel 26% van de beroeps
bevolking onder een cao, in 1940 was dat iets gestegen 
tot 32% en in 1954 was dat reeds 81%. Het aantal stakin
gen nam af met de stijging van het aantal cao's. Daarmee 
had de loonstrijd zich verplaatst van de werkvloer naar 
de landelijke onderhandelingstafelJ 6 De landarbeiders, 
in Friesland de meest voorkomende arbeiderscategorie, 
vielen tot na de Tweede Wereldoorlog buiten een cao. 
Door de acties van de Friese landarbeiders en het optre
den van de in deze provincie sterk vertegenwoordigde 
landarbeidersbonden waren collectieve contracten hier 
echter rond de Eerste Wereldoorlog geen uitzondering 
meer. De tijd dat de Friese landarbeiders in de strijd voor 
hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en collectieve 
loonakkoorden een voortrekkersrol speelden was echter 
ook voorbij. In het tweede decennium van deze eeuw 
nam Groningen de positie van speerpuntpositie geheel 
over (tabel 8-4). Friese 'modern' georganiseerde landar
beiders speelden bij de grootscheepse stakingen in Gro-

1916-1 920 

1921 -1 925 

1926-1 930 

193 1-1 935 

1936-1939 

Friesland 

5 

6 

2 

4 

Stakingsvergadering van 
ambtenaren in H eerenveen 

tijdens de acties in november 
1987. 

Groningen Nederland 

33 

9 

7 

46 

28 

17 

57 

8 

Tabel 8+ Stakingen en uitsluitingen landarbeiders, 
1916-1940 . 

Bron: Stakingen en uitsluitingen, 1916-1940. 

ningen wel een rol bij het weren van onderkruipers uit 
. .. 

eIgen provInCIe. 
Dat wil niet zeggen, dat Friesland naast enkele grote 

stakingen in de landbouw geen heftige acties meer ken
de. Een actie tegen de voedseldistributie bracht in 1918 in 
Beetsterzwaag 1700 mensen op de been en deed weer 
even denken aan de roemruchte hongeroptochten uit de 
vorige eeuw. De grote stakingen in de werkverschaffin
gen voor een hogere beloning en betere arbeidsomstan
digheden uit de jaren 1925 en 1933 riepen een herinne
ring op aan de acties van de land- en veenarbeiders van 
veertig tot vijftig jaar eerder. Begin 1925 moest de staat 
van beleg worden afgekondigd in oostelijk Friesland en 
in een aantal aanliggende gemeenten in Groningen en 
Drenthe. Op het hoogtepunt van de actie waren er twin
tigduizend stakers. 

Ook na de Tweede Wereldoorlog konden centrale ak
koorden, geleide loonpolitiek en de algehele toename 
van het welstand niveau de sociale strijd niet geheel uit
bannen. In de jaren zeventig en tachtig werd het sta-
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kingswapen weer vaker gehanteerd in de strijd voor ar
beidstijdverkorting, voor behoud van werk, en de laatste 
jaren vooral tegen de afbraak van de sociale voorzienin
gen. Groepen werknemers die tot dan het stakingsrecht 
was ontzegd, gingen nu in staking of hanteerden de 
stiptheidsactie of de werkonderbreking. In 1983 voerden 
ambtenaren en degenen die eenzelfde rechtspositie had
den (in het openbaar vervoer, de politie, het onderwijs) 
actie. Scholen kregen vrij, er reed geen trein of bus en 
vuilnis werd niet langer opgehaald. Tijdens de ambtena
renacties van 1983 werden de rotondes bij Heerenveen en 
Joure enige ~ijd geblokkeerd. Het ging hier om defensie
ve stakingen: om het behoud van de rechtspositie, tegen 
loonsverlaging of tegen onderbetaling. Ook ziekenhui
zen kregen vanwege caoacties van verpleegkundigen de 
laatste jaren te maken met werkonderbrekingen en stipt
heidsacties. 

In de jaren zeventig deed een nieuw pressiemiddel, de 
bedrijfsbezetting, zijn intree, om op die manier de slui
ting van een bedrijf of bedrijfsvestiging te voorkomen. 
Ook in Friesland. Eind 1980 bezetten vijfenvijftig vrou
welijke en tien mannelijke werknemers het confectiebe
drijf Douma en De Wolf in Haulerwijk. Na negen we
ken werd de actie beëindigd. Voor voortzetting van het 
bedrijf kon geen steun worden verkregen. 

De laatste jaren waren het ook andere groepen dan ar
beiders die naar het actiewapen grepen, om daarmee 
aandacht voor hun problemen te vragen. Vrachtwagen
chauffeurs, binnenschippers en boeren hanteerden de 
vervoersblokkade als pressiemiddel. In 1990 barricadeer
den Friese boeren in het spitsuur met trekkers alle toe
gangswegen naar Leeuwarden. Een jaar later werden de 
op het landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag vergaderen
de Europese landbouwministers alom vier uur 's mor
gens wakker gemaakt door actievoerende boeren. Maar 
landbouwers hanteerden ook als werkgever het actiemid
del. Ze lieten in 1986 hun opgeslagen melk over straat lo
pen als tegenactie bij een staking van arbeiders in 'hun' 
zuivelcoöperatie Frico/Domo. 

13. SLOTBESCHOUWING 

Dat nu boeren de straat op gaan in hun strijd voor een 
redelijk inkomen, laat zien hoe de tijden veranderd zijn. 
Vijftig jaar eerder waren zij nog de machtsgroep tegen 
wie juist dergelijke acties waren gericht. Toen was Fries
land nog in belangrijke mate een provincie, waar het 
grootste deel van de bevolking zijn bestaan vond in de 
landbouw. Inmiddels verschaft de dienstensector twee 
derde van de Friezen werk. Een dergelijke grootscheepse 
verandering van de grondslag van de Friese economie liet 
in de loop van de eeuw behalve in het economisch leven 

zijn sporen na ten aanzien van de werkgelegenheid, de 
sociale structuur en het maatschappelijk leven. De land
bouw bleef weliswaar van betekenis voor de Friese eco
nomie, maar andere sectoren werden belangrijker. De 
werkloosheid, die lange tijd een voornamelijk agrarische 
werkloosheid was, bleef de gehele eeuw door en tot op 
de dag van vandaag boven het landelijk niveau. De aan
vankelijk grote seizoenwerkloosheid in de landbouw ver
dween. De uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw 
leidde vooral in de jaren na 1950 tot een omvangrijke mi
gratie en maakte dat een deel van de werkloosheid lange 
tijd een structurele component zou bevatten. In later ja
ren volgde een grootscheepse sanering van de zuivelin
dustrie, waarbij opnieuw een groot aantal arbeidsplaat
sen verloren ging. Het regionaal beleid van de Rijksover
heid slaagde er niet een blijvende oplossing te bieden 
voor de provinciale werkgelegenheidsproblematiek en 
het kwetsbare karakter van de Friese industrie. Friesland 
bleef relatief enigszins achter bij de landelijke industriële 
expansie en dat werd tevens zichtbaar in de inkomenspo
sitie. Friesland neemt wat het gemiddeld inkomen per 
inwoner betreft ten opzichte van de andere Nederlandse 
provincies inmiddels de laatste plaats in. 

De Friese economie in zijn geheel overziend, kan 
worden geconstateerd dat in bijna alle opzichten de ver
schillen met andere delen van Nederland kleiner werden, 
zoals dat overigens ook in andere provincies het geval 
was. Landelijke zo niet internationale ontwikkelingen 
bepalen in steeds belangrijker mate het economisch rei
len en zeilen in deze provincie, zij het dat Friesland daar
van een wat afgevlakt en vertraagd beeld te zien geeft. De 
betekenis van regionale factoren nam steeds meer af. 
Kleinere bedrijven vormden gedurende de twintigste 
eeuw de ruggegraat van de Friese economie en het Friese 
bedrijfsleven was in sterke mate gericht op lokale en re
gionale markten. 

De modernisering van het economisch en sociale le
ven liet Friesland dus bepaald niet onaangeroerd. Daar
bij waren de veranderingen het eerst te zien in de steden 
en vervolgens op het platteland. Het verschil tussen stad 
en platteland nam af. In de sociale structuur en het soci
aal leven traden grote veranderingen op. Friesland kreeg, 
zoals de rest van Nederland, het karakter van een mid
denklassesamenleving. Zowel in economisch als in soci
aal opzicht ging de provincie steeds meer lijken op de 
rest van Nederland, en Nederland was in de jaren tachtig 
een gewoon Noordwest-Europees land geworden. 

De sociaal-economische ontwikkeling na I9I7 
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