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landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied, 
15°5-183° 

GroningenwWageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Inslltuut 

Peter van der Meer (Fryske Akademy) 

De wichtichste boarnen foar Loklich Frysf<ln hawwe west: de jierrekkens fan 
in stikmannich gasthuzen, de gegevens fan it Histoarysk GIS-Fryslan en 
de boelbeskriuwings fan Hinnaarderadiel foar it tiidrek 1551-1565. Merijn 
Knibbe hat oare primêre en sekund~re beamen brilkt: belestingkohieren 
fOaI youwert en Frjentsjer fOaI de earste helte fan 'e 16" ieu, de Aanbreng 
&n '511, de Aanbreng fan '54° faar youwerteradiel en Ferweroeradiel, de 
Benefisjaalboeken fan '543 en in beheind tal boekhlldings fan pleatsen. 
Knibbe hat foar syn frndersyk it model fan it Fryske boerebedriuw en 
de bedriuwsfiering tusken '5" en 1830 brut. Dat model is foar in grut 
part basearre op 'e ideeën fan Jan de Vries en fan Ester Boserup. Troch 
ynvestearrings en spesjalisaasje kin net allinne de produksje, mar ek de 
produktiviteit Sm 'e keazen aktivitelten ferhege wuroe en dat is neffens De 
Vries bard yn 'e NederUnske kustgebieten nel 1500. Eoserop hat oantoand 
dat troch yntinsivearring fan it grungebrfrkyn in pree-yndustriële ekonomy 
de produktiviteit de hektare tanimt. Dêrtroch kin in bepaalde oerflakte 
län foar in gruttere befolking iten opleverje. De arheidsproduktiviteit 
wurdt dan Iykwols leger: it bewur1<jen Sm Un Sm minder goede kwaliteit 
freget ommers in hegere ynspanning om ta in goede rispinge komme Ie 
kinnen. 
Beide modellen fan De Vries en Baserup binne letter aanfalle troch Jan 
Bieleman, dy't de frnljouwingfan 'e Nederlinske lanbou fan 1500 gearhingje 
lit mei de groei Sm in tal stêdlike sintra yn Hollin en Flaanderen. De mach 
nel iten en oare agraryske produktenfn dysintra beynfloede oant op grutte 
,,!Stan de lanbou yn de omlizzende gebieten. De groei Sm 'e ekonomy en 
fàn 'e befolking fan Hollan hat neffens dit model laaI la in gruttere mach 
nel il.o. Fryske lanbouprodukten. Troch dy gruttere fraach en it omheeeh 
gean fàn 'e prizen, krigen de Fryske boeren de lclns om Ie ynvesteaJjen en 
te spe~aliseaJjen op in op 'e stêdlike mach rjochte produksje, bellanlmen 
nei '590, doe't de befulking yn 'e Hollanske stêden bot groeide. 
De spesjalisaasje binnen it bedriuw waard wichtiger troch in 
skaalfergrutting fan 'e produksje en it mear brûken fan betelle arbeid. Oan 
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Peter van der Meer 

'e oare kmt bleau op it mèd fun it iten op 'e khaibedriuwen om 1800 hinne 
de sels-foarsjenning fierhinne bestean, benarnrnen wat de suvelprodukten 
aanbelange. Nei 'su kamen der mear grutte boerebedriuwell, foaral nei 
1670. Tagelyk mei d J.sbalfergruttingyn 'e greidegebieten run der ingruttere 
effisjensy fan it bedriuw plak. Nei '750 kamen der yn 'e lkbougebieten 
mear lytse bedriuwen, dat hie ek te krijen mei de fersprieding fan 'e jirpel. 
Yn dyselde lid, nei '750, naam de produksje yn it k1aaigreidegebiet la, mei 
tagelyk in groei fun 'e befolking. 
Mei troch it modemiseatjen fan 'e Fryske Ikhou naam de produksje ek ta, 
benammen troch yntinaivearring - mear arbeid de hektare ofit bedriuw " 
en spesjalisaasje, mar ek !roch wichtige ynvestearrings op ferskate mMen. 
Bygelyks yn it Ik ttoch it oanlizzen fan diken en drênaazje en troch it better 
bewurkjcn fàn it làn (v.judzjen, braak lizzen en bedongjen). Der waard ek 

ynvestearre yn 'e gebouwen, yn it besl""h fee en yn it boerereau, lykas de 
ploegen en de weinen. Dêmeist runen ek maatskiplike ynvestearrings 
plak, dy't fan grut belang foar de lànbou wiene, lykas yn 'e knstbeskeID1ing, 
ynpoldering en benarnmen yn 'e 6fWettering. 
De Vries en VanderWoudehawweinoersjoeh publisearrefun 'eekonomyske 
Ctntjouwing tusken '500 en 1815. It docht bliken dat tusken 1')80 en 1630 yn 
Nederlk in unyk proses fàn ekonomyske groei plakfûn hat, dat laat hat la 

in bliuwend heger nivo fan 'e produktiviteit fan 'e ekonomy en de wolfeart 
fan 'e befolking. De skrluwers sjogge dat proses as it earste foarbyld fan 
moderne ekonomyske groei. Dy Nederlkske groei wie hasearre op in goed 
opJate befo1king, hout ene masines, wyn., bakstiennen, turf, ynternasjonale 
hanneL ynpolderjen fan fruchtbere klaaigrCtn en in desintralisearre 
urbanisearre boargerlike elite. 
Knibbe lit Iykwols sjen dat de neamde skriuwers der sûnder b'l'Û.n fan 
utgien binne dat de ûnijouwing fan 'e pachten yn Holm Iykop gie mei de 
pachte-ûntjouwing yn 'e oare kllstgebieten. Hy taant oan dat der wis wol 
regionale ferskillen wiene en dat dèrtroch De Vries en Van der Woude de 
gIoei fun 'e prodoksje en de produktiviteit fan 'e mbou fun 'e kustgebieten 
as gehiel oerskatten hawwe. Neffens Knibbe hat der wol in gIoei fan 'e 
produksje en fan 'e produktiviteit west, mar dy is b=en la stk 
kaam !roch it yntinsiver yn kultuer bringen fall ~inale lanocn, troch 
ferbetterings yn it wetterbchear en !roch it tanimmen fun 'e rninsklike en 
dierlike arbeid. 

De auteur wol mei de titel fan syn ûndersyk oanjaan dat Fryslk hlmsels 
lokkieh priizgje mei mei de Ctnijouwing dy't tusken 1511 en 1830 plakfûn 
hat. Yn 1830 hie Fryslln, yn ferliking mei '511, mear tierige gIciden, bettere 
diken, produktivere kij en better ûnderholden lán. Plcatsen wiene grutter, 
steviger en better boud. Der waard better ark brûkt en troch in goede 
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wize fan it ferdielen fm .. :urk en spc'!ialisa~e wie de produktiviteit en de 
kwaliteit fan 'e produksje tanommen. Benammen troch in groeiende stM 
as Londen wie der in nije merk foar de Fryske greideprodukten ûntstien. 
De leanenfan 'e arbeiders yn 'e Fryske J.ànbou wiene heger as dy fan dyselde 
arbeiders yn Holliin. Itselde gou foar itambachlsfolk. Mei omdat FrysJ.àn yn 
dy 250 jier amper te Jijen hle fan oarloch, kin de konklûzje wêze dat FrysHin 
"lokkieh" wie. Foar1Î.tgong yn 'e tecbnyk fan it liinboubedriuw en 'e hannel 
leveren yn kombinaa>;je mei ynvestearrings yn diken. hnzen, feiligens en 
oplieding, in produktivere en foar grutte groepen op it platteJ.àn ek in 
me;u woltierige maatskippij op as yn 'e trijehûndert jier dêrfoar. 
Merijn Knibbe hat in deeglike stûdzje s!creaun oer de ûnljouwings yn 'e 
Fryske l.iinbou tusken 1505 en 183°. Hy hat by syn amlyze lamber gebrok 
makke -fin it hlstoarysk Geogra.tysk Ynformaasje Sysleem (HISGIS) fan 
'e Fryske Akademy. Mei help f.m in stikmannich !cr ... yn kleur 6fprinte 
kaartsjes lit er sjen dat de wichtichste ferkleaJjende fàriabele yn it 
klaaigebiet net de some fan J.ànbou of de some fin klaai wie, = de 
hlchtelizzing. Hoe earder aft lt I.iin yn 'e maitiid droech lei, nammerste 
rnear wie it wurdicb! 
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