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, Europa' staat onder meer voor 
het streven om door econo
mische integratie de wel

vaart in de verschillende lidstaten en in 
de Europese Gemeenschap als geheel op 
een hoger peil te brengen. Er wordt ook 
aandacht gegeven aan de verdeling van 
die welvaart, hetgeen zich onder meer uit 
via de inzet om de economische ontwikke
ling van achtergebleven regio's (extra) te 
stimuleren. In de Nederlandse context 
sluit die Europese inzet aan bij de inspan
ningen die sinds de jaren vijftig zijn gele
verd op het terrein van het regionaal-eco
nomisch beleid (1). In de nota Ruimte 
voor Regio's is de nadruk van het regio
naal-economisch beleid echter verlegd 
van het stimuleren van achterblijvende 
regio's naar het op nationaal niveau vin
den van ruimte voor economische activi
teiten (2). 

De regionaal econoom 
Kees Verhaar schetst het 

structurele werken. Met name het voorne
men om bij Heerenveen een Z.g. 'Interna
tional Business Park Friesland' (lEF) - be
ter bekend als het 'Megapark' - aan te leg
gen, heeft tot heel wat commotie geleid. 
Zouden de investeringen die de overheid 
daar wil plegen wel ooit tot voldoende ren
dement (kwantitatief en kwalitatief) in 
termen van werkgelegenheid leiden? (3). 
Het lijkt wel alsof de discussies over re
sultaten van het regionaal/ruimtelijk eco
nomisch beleid zich beperken tot de vraag 
naar het rendement van investeringen in 
infrastructuur. Andere invalshoeken, zo
als bijvoorbeeld een pleidooi om te komen 
tot een regionale loondifferentiatie, krij
gen maar weinig aandacht. Toch toont 
Van Sinderen aan, dat regionale loondiffe
rentiatie aan de- achterblijvende r~gio's 

kansen biedt op meer werkgelegenheid (4) 

(het gaat om loonkosten). Het is kortom 
zinvol ook aan andere zaken dan infra
structurele voorzieningen aandacht te 

dilemma tussen de noodzaak 
van regionale ontwikkeling 
en de wil om de regionale 

eigenheid te behouden. 
Uit zijn beschouwing blijkt dat 
regionaal-economisch beleid 

niet beperkt mag blijven 
tot investeringen in de 

infrastructuur, want dan 
krijgt het culturele in elk 

geval niet de aandacht die het 
- ook om economische 

redenen - verdient. 

Revival van de Regio • 

De nadruk op het creëren van ruimte voor economische activiteit 
zoals die in Ruimte voor Regio's is neergelegd, wordt weerspiegeld 
door de plannen van het provinciaal bestuur van Friesland, één 
van de weinige provincies die nog wel voor economische stimule
ring in aanmerking komt. Het provinciaal bestuur wil méér 
werkgelegenheid tot stand brengen. Om dat doel te bereiken 
wordt zeker aandacht geschonken aan het behoud van de be
staande werkgelegenheid en de stimulering van het thans in 
Friesland gevestigde bedrijfsleven, maar de nadruk ligt toch voor
al op het aantrekken van nieuwe economische activiteiten. Het 
streven is te komen tot een andere economische structuur. In het 
publieke en politieke debat gaat de meeste aandacht uit naar het 
voorwaardenscheppend beleid dat nodig is om de vestiging van 
dergelijke nieuwe economische activiteiten in Friesland mogelijk 
te maken en dan in het bijzonder naar de noodzakelijke infra-

Kees Verhaar is regionaal econoom bij de Fryske Akademy. 
(1) Zie J. vall Dijk ell J. Oosterhaven, 'Past, preselll and fittltre of Dltlch 
regional poliey: witl. special reference 10 regional problem indicators ', 
in: C.H.A. Verhaar ell P.M. de Klaver (eds .), The functioning of economy 
and laboltr markei ill a peripheral regioll - l/te case of Friesland, Fryske 
Akademy, LjolLwerl, 1994, blz. 111-136. 
(2 )Slaatsseuelaris voor Ecollomische Zaken, Rltimte voor regio 's. 
Het rnimtelijk-ecollOmisch beleid tol 2000, 's Gravenhage, 1995. 

• 
schenken. Zo stelt De Vet, dat het 'human 

-capital' van een regio dé bepalende factor is voor de regionaal-eco
nomische ontwikkeling. Zijn verwijt aan het beleid is juist dat 
aan de ontwikkeling van dat 'human capital' op regionaal niveau 
veel te weinig aandacht wordt geschonken. In één zin samenge
vat luidt zijn conclusie dat "een revival van de regio niet mogelijk 
(is) zonder revival van de menselijke creativiteit". 

Het Frysk eigene 

In dit betoog wordt de focus gericht op de regionale eigenheid van 
Friesland. Die regionale eigenheid bepaalt (mede) de identiteit 
van mensen en maakt zodoende deel uit van het 'human capita!' 
van een streek. Sommigen spreken in een iets breder verband 
over Europa's platteland als cultureel kapitaal (5). De Europese 
Commissie streeft bij haar beleid rondom de Europese eenwor-

(3) Kees Verhaar, 'Meer werk naar 'it bêsle wnfall d 'ierde '?', 
In: 'Beslltltrlijke düenuna 's', SWB Ideeën, 4e jaargang, nr. 5, 1994, 
blz. 12-15. 
(4) Jarig vall Sinderen, 'Ekollomyske konverginsje op regionaal nivo?', 
in: P.M. de Klaver el al. (red.), 1995, a.w., blz. 201-211. 

(5) Jan Doltwe vall der Ploeg en Gerril van Dijk (ed.. ), Beyond 
Modemization. The impaCI of endogellOlIS mral development, 

Vall Gorcltm, Assell, 1995, blz. VII-XIII. 
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ding trouwens ook expliciet naar het behoud van de identiteit en 
cultuur van de regio's in Europa. 
Om het karakter van de provincie Friesland te kenschetsen, is 
het begrip 'it Frysk eigene' in zwang. Hoewel keer op keer blijkt 
dat het de Friezen niet gemakkelijk valt te duiden waar dat 
Frysk eigene nu eigenlijk precies uit bestaat, is het wel duidelijk 
dat het méér omvat dan uitsluitend de Friese taal. In dit artikel 
worden de door Zoon in zijn dissertatie 'Friesland tussen hoop en 
vrees' tot het Frysk eigene gerekende elementen besproken (6). 

Dit betekent dat hieronder zal worden gereflecteerd op de relatie 
tussen de (door de overheid beoogde) economische ontwikkelingen 
en achtereenvolgens 1. het Friese volk met een eigen karakter, 
zeden en gewoonten, geschiedenis, taal en cultuur en 2. de agrari
sche structuur, de plattelandssamenleving en het landschap. 
In een aparte paragraaf wordt kort ingegaan op kansen voor eco
nomische ontwikkeling die door het Frysk eigene kunnen worden 
geboden. Ook wordt nog even stilgestaan bij de vraag of er een ge
rede kans is dat Friesland wordt verlost van de naar verhouding 
hoge werkloosheid (en aanverwante zaken, zoals een laag inko
mensniveau), die óók tot het Frysk eigene behoort, maar die we 
daar liever niet permanent toe willen rekenen. 

Het Friese volk: karakter en taal 

Bij het uitventen van Friesland als vestigingsplaats is het karak
ter van de Friezen meer dan eens als pluspunt onder de aandacht 
gebracht. De Friezen zouden worden gekenmerkt door een hoog 
arbeidsethos en een grote bereidheid om hard te werken. Om het 
met een Fries spreekwoord te zeggen: "dwaan is in ding" - 'geen 
woorden, maar daden'. De Friese werklozen zetten zich bijvoor
beeld meer dan het gemiddelde in bij hun pogingen om weer aan 
het werk te komen (7). Het is echter de vraag in hoeverre die re
latief grote inzet nu voortkomt uit pure noodzaak gezien de slech
te arbeidsmarktsituatie en in hoeverre ze iets weerspiegelt van 
een bijzondere mentaliteit. 
Aan de Friezen wordt een gevoel van saamhorigheid toege
schreven. De Goede, Jansma en Van Ophem laten zien dat de 
Friese jeugd (16 t/m 26 jaar) wordt gekenmerkt door een vrij ster
ke binding aan de streek. Dit zou men als een uiting van dat ge
voel van saamhorigheid kunnen beschouwen (8). De Friezen zou
den tevens worden gekenmerkt door een zekere behoudendheid. 
Boomsma toont aan dat een deel van het mindere presteren van 
de Friese economie niet te wijten is aan bijvoorbeeld structuur
verschillen met de Nederlandse economie als geheel, maar aan 
specifieke "Friese" factoren (welke dat ook mogen zijn) (9). De 
verleiding is groot om die 'zekere behoudendheid' te zien als mo
gelijke verklaring voor het achterblijven van de regio. De voorge
stelde verklaring voor de achterblijvende prestaties van de Friese 
economie is nogal suggestief van aard. Ze moet echter worden 
geïnterpreteerd als een stimulans voor nader onderzoek naar de 
relatie tussen regionale identiteit en economische ontwikkeling. 
De meest in het oog springende karakteristiek van het Friese 

(6) J.H. Zoon, Frieslalld lussen hoop en vrees, l.avemwn, Drachlen, 1969. 
(7) C.H.A. Verhaar, 'Ullemployedforever?', in: C.H.A. Verhaar el al., Fri,. 
sian IOllg-lerm ullemploymell/, Fryske Akademy, Ljouwerl, 1990, 
blz. 13-81, m.lI. blz. 27-37. 
(8) Marlijll de Goede, l.ammerlJausnIU ell Johan van Ophem, 'RegiOllal. 
idell/i/y alld work-relaled aUiludes ofyoulh ill Frieslalld', blz. 119-139. 

volk is de eigen taal. In het politieke debat in Friesland is men 
zich al jaren bewust van een mogelijke spanning tussen het be
leid gericht op die tweede Rijkstaal en het regionaal-economisch 
beleid. Wanneer Van Rijn suggereert dat die potentiële spanning 
zoals die binnen de Friese politiek wordt beleefd, valt te karakte
riseren als een schijn-dilemma, heeft hij slechts ten dele gelijk 
(10). De achterblijvende economische ontwikkeling van Friesland 
betekent immers dat velen hun heil elders (hebben) moeten zoe
ken. Wanneer onderzoek lijkt te suggereren dat die mensen ook 
in den vreemde een binding met Friesland en de Friese taal voe
len, dan wordt duidelijk dat de - zeg maar - vitaliteit van. het 
Fries in het 'heitelän' nadrukkelijk te lijden heeft van deze emi
gratie. Dit negatieve effect wordt nog versterkt door het gegeven 
dat de immigranten, die er natuurlijk ook waren en zijn, in het 
algemeen na vestiging in Friesland geen binding met het Fries 
ontwikkelen. In het verlengde hiervan valt de stelling te verdedi· 
gen dat het juist de plaats van het Fries in het leven van alledag -
zo men wil: de status van de taal - is die door de nagestreefde eco
nomische ontwikkelingen wordt bedreigd. Wanneer gekeken 
wordt naar de achtergrondsvariabIe 'opleidingsniveau' is het 
Fries traditioneel immers vooral een taal van de 'legerein'. Het is 
in dit verband overigens opvallend, dat de werklozen en afge
keurden het Fries-spreken minder beheersen dan de meeste an
dere categorieën (werkenden, gepensioneerdenNutters, huis
vrouwen en studenten). Hoe dan ook, het adviesbureau Price 
Waterhouse stelde in een zogenaamde haalbaarheidsstudie over 
de nieuw te creëren werkgelegenheid in Friesland ten gevolge 
van het Megapark te Heerenveen dat de Friese werklozen niet 
geschikt zijn om de nieuwe arbeidsplaatsen te bezetten. De nieu· 
we hoogwaardige werknemers zullen van buiten Friesland moe· 
ten worden aangetrokken. In theorie is het uiteraard mogelijk 
dat die nieuwkomers zich het Fries eigen zullen maken. Maar 
valt dat te verwachten wanneer de sociaal-economische boven· 
laag vooral Nederlandstalig is? Zal dat worden gestimuleerd in 

een tijd, waarin serieus wordt voorgesteld om het onderwijs op 
universiteiten en zelfs middelbare scholen in het Engels te ver
zorgen omdat zulks om economische redenen 'verstandiger' zou 
zijn? 

De agrarische structuur 

De Friese samenleving wordt gedetermineerd door het platte
land, zowel in structurele als in culturele zin. Dit wordt bijvoor
beeld ook weergegeven door het feit dat de werkgelegenheid in de 
landbouw naar verhouding twee keer zo hoog is als het landelijk 
gemiddelde. Dit deel van het Frysk eigene wordt nu op ver.schil· 
lende manieren bedreigd. Om te beginnen door de al jarenlang te
ruglopende werkgelegenheid in de landbouw en aanverwante sec
toren. Voorts is het zo dat milieumaatregelen, zoals de Ecologi
sche Hoofdstructuur en de mestmaatregelen, de economische 
handelingsruimte van de landbouw aanzienlijk beperken. Ook 
het streven van het Provinciaal Bestuur naar een herstructure-

(9) Piel Boomsma, 'Sosjaal-ekollomyske ûnljouwiugs Y" Frys/ûll- de 
fraach lIei arbeid', in: P.M. de Klaver el al. (red.), a.w., blz. 138-166, mlJl 

lIame paragraaf 3. 
(10) G..!. vall RijII, 'Ecollomic 110licy in a broader regiollal policy perspec
live', ill: C.H.A. Verhaar el al. (eds.), a.w. (1992), blz. 403-419, 
m.lI. blz. 412. 
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ring van de Friese economie, indien succesvol, zal leiden tot een 
afnemend belang van die agrarische structuur - waarmee dus be
doeld of onbedoeld het Frysk eigene wordt beïnvloed. In ditzelfde 

licht kan eveneens worden opgemerkt dat het landschap van 
Friesland zowel door die milieumaatregelen, als door de aanleg 
van industrieterreinen en de groei van het toerisme (bungalow
parken e.d.) aan veranderingen onderhevig is. 
Het valt niet te ontkennen, dat het protest tegen bijvoorbeeld het 
Megapark of de Ecologische Hoofdstructuur deels wordt geken
merkt door 'NIMBY'-achtige overwegingen. Maar dat laat echter 
onverlet dat zorg voor het behoud van het traditionele landschap 
en de plattelandssamenleving een belangrijke, zo niet de voor
naamste, inspiratiebron is voor degenen die zich tegen de diverse 
plannen verzetten. 

Kansen vanuit het Frysk eigene 

De veranderingen waaraan de landbouw bloot staat, zijn alge
meen bekend. Het is voor dit betoog veel relevanter om er op te 
wijzen dat het cultureel kapitaal van het platteland ongekende 
kansen voor behoud van werkgelegenheid biedt. Van der Ploeg 
c.s. worden niet moe te betogen, dat het (nationale) denken rond
om de ontwikkelingen van de landbouwsector ten onrechte wordt 
gedomineerd door de idee van 'modernisering'. Het lijkt wel of 
schaalvergroting de enige reële optie is. Toch blijkt uit onderzoek 
dat er in de boerenpraktijk ook andere bedrijfsstijlen bestaan die 
even goede, zo niet betere, uitkomsten in termen van inkomen en 
werkgelegenheid bieden. Om hierin inzicht te krijgen, is het no
dig te reflecteren op de wijze waarop boeren in het verleden hun 
relatie tot 'de' markt hebben georganiseerd, hoe zij bijvoorbeeld 
omgingen met de vraag of ze veevoer zelf zouden produceren of 
zouden inkopen (11). Er valt wellicht niet te ontkomen aan een 
teruggang in het aantal bedrijven, in de werkgelegenheid en in 
het inkomen, maar Van der Ploeg c.s. maken wel aannemelijk dat 
de schade aanzienlijk te beperken is door te kiezen voor het z.g. 
diversiteitsscenario (dat nadrukkelijk voortbouwt op het door de 
eeuwen heen opgebouwde cultureel kapitaal) in plaats van het 
beleidstrendscenario. Bovendien kan de landbouw dan worden 
betrokken bij, en dus additioneel inkomen verwerven uit, het be
heer van het landschap, agro-toerisme en andere vormen van di
versificatie - wat in Friesland bekend staat als 'de twadde tûke'. 
Als de Friese 'behoudendheid' inderdaad een belemmering voor 
economische ontwikkelingen zou zijn, zijn het vooral de agrari
sche vrouwen die een zekere distantie ten opzichte van die ideolo
gie van de modernisering nemen. Dit betekent tegelijkertijd dat 
zij meer open zullen staan voor het diversiteitsscenario, als ze er 
in de praktijk al niet de spil van zijn. Het zou ten ene male on
juist zijn, het Friese volkskarakter als (uitsluitend) behoudend, 
streekgebonden en dus niet flexibel te omschrijven. Het simpele 
feit dat velen het (konden) opbrengen om elders de kansen te 
pakken die binnen de provincie niet of in onvoldoende mate aan
wezig waren en zijn, kan immers ook worden gezien als een teken 

(11) Jan. Douwe van. der Ploeg, " 'Boer ofkeapman": defariable aard fan 
betrekkingen tusken ltinbou en merken', in: P.M. de Klaver et al. (red.), 
a.w. , bi •. 211-235. 
(12)J. Pen, 'Unemployment as a mystery', in: C.H.A. Verlwar et al. (eds.) , 
a.ID. (1992), blz. 25-32, blz. 30. Vergelijk A. Klamer, 'Weinig werk is een 
luxe-probleem', ia: ESB, 80ejaargallg, nr. 4038,20/27 december 1995, 
blz. 1139. 

van een behoorlijke ondernemingszin en durf. 
Voorts biedt het Frysk eigene allerlei kansen via het cultuurtoe
risme, hetgeen door het provinciaal beleid ook wordt gestimu
leerd. Een gebied als Friesland met een rijke historie en verschei
denheid is. aantrekkelijk voor de toerist die juist niet aan het 
strand wil liggen. Bovendien is een groei van de toeristische sec
tor langs culturele lijnen minder belastend voor het milieu en ge
nereert een hogere toegevoegde waarde. De Friese taal kan in dit 
verband als een marketinginstrument worden benut om de regio 
te profileren. 

Reflectie 

In dit essay is gesproken over regionaal-economische ontwikke
ling vanuit een andere invalshoek dan de gebruikelijke infrast
ructurele benadering. Tentatief is nagegaan in hoeverre het 
Frysk eigene wordt bedreigd door economische ontwikkelingen. 
Weliswaar is gesuggereerd dat het karakter van de regio bij kan 
dragen aan een verklaring voor het mindere presteren van de 
Friese economie, maar tegelijkertijd dient te worden beseft dat 
het cultureel kapitaal van de regio óók kansen biedt voor het ver
werven van inkomen en werk. Het betoog dient in de eerste 
plaats te worden gelezen als een onderzoeksagenda: binnen de 
Europese Unie wil men de identiteit en cultuur van regio's behou
den, maar hoe verhoudt zich dat tot de nagestreefde economische 
ontwikkeling? Maar ook het nationale beleid is van belang. In een 
reflectie op de economische situatie in deze provincie, verkondig
de Minister Wij ers onlangs dat zijn inzet volledige werkgelegen
heid is en blijft. Het is de vraag, in hoeverre dat streven succesvol 
kan worden. Als de bovenlaag al niet meer op 'steady employ
ment' mag rekenen of zelfs maar hopen, wat voor carrière en be
staanszekerheid staat de onderkant dan te wachten? Moeten we 
dan toch niet eerder aansluiting zoeken bij het gedachtengoed 
van de Friese econoom Jan Pen, wanneer deze opmerkt: "I can, 
however, describe a Utopian world in which Friesland occupies 
its natural place. It is a world in which people follow the advice of 
Confucius: they stay in the place where they are born and lead a 
life of contemplation. They only produce the things they really 
need. They read books and paint and play the flute. They cultiva
te their gardens. People concentrate on culture - Frisian culture, 
that is. In this world people work very hard because they like it 
and in this sense there is full employment."? (12) . • 
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