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STELLINGEN
I.

Invoering van een onderhandeîingstarief is niet in het belang
van onzen landbouw.
II.
Van de instelling van pachtcommissies met adviseerend karakter
is geen ver betering van het pachtwezen te verwachten.
HL

Bij de opleiding voor de lagere acte landbouw dient meer aan~
dacht te worden geschonken aan het economisch gedeelte der
landbouwkunde.
IV.
Voor de kaascontrôlestations dient een centrale commissfe te
worden ingesteld, echter onder waarborg, dat daardoor het bijzondere karakter der stations voor volvette kaas in vergeîïjkrâg
met die voor niet-volvette kaas, niet in het gedrang kome. Speciaal
het voor volvette boerderijkaas geldende minimum vetgehalte van
46 °/o in de droge stof worde niet verhôogd.
V.
De Rijksvoorschriften inzake de kaascontrôle behooren in dien
2m te worden gewijzigd, dat de Jeden (aangeslotenen} der stations
siechte de minderheid van het bestuur mögen kiezen en geen invloed meer mögen uitoefenen op de bezoldiging der met de contrôle belaste ambtenaren.
VI.
Het pasteariseeren van de te verkazen melk levert een groot
gevaar op voor de reputatie van de Nederiandsche kaas.

VIL
Er bestaat geen verband tusschen het vetgehalte in de droge
stof van marktrijpe volvette boerderijkaas en de kwaliteit van dit
product.
VIII.
Een hooge hawarmingstemperatuur is bij de volvette kaasbereiding in sterke mate bevorderlijk voor het ontstaan van het gebrek los.
IX.
In die streken van Nederland, waar het houden van stalwedstrijden geen ingang vindt, kan door wedstrijden in melkwinning,
waarbij het zwaartepunt is gelegd op de verpleging van het vee
en de hygiene bij de melkwinning, een aanmerkelijke verbetering
worden bereikt.
X.
Het in enkele streken van Nederland meer en meer veldwinnend
stelsel van melkcontrôle, waarbij de bepaling van de kwantiteit
melk en de monsterneming uitsluitend door den veehouder zelf
geschiedt, is onverdedigbaar.
XI.
Wanneer het stichten eener melkcontrôlevereeniging, waarbij de
geheele contrôle in handen van een melkcontroleur is gelegd, in
hoofdzaak om flnancieele redenenmog bezwaren ondervindt, kan
in den aanvang genoegen worden genomen met een onregelmatige
veertiendaagsche contrôle, waarbij de bepaling van de kwantiteit
melk en de monsterneming om beurten door den veehouder en
door den contrôleur der vereeniging wordt verricht.
XII.
Met het oog op de afwatering van het Vecht- en Eemgebied
is het gewenscht, dat tegelijk met de afsluiting der Zuiderzee de
aanleg plaats hebbe van het zoogenaamde Y-meer en van het
daaraan aansluitende Eem-meer.
XIII.
Het is in het belang van den landbouw, dat gebroken worde
met het systeem, dat grootere bebouwde kommen hun afvalwater
loozen op polderwater.
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INLEIDING.
Onder zuivel werd vanouds verstaan de melk, vnl. koemelk, en
daaruit bereide producten. Dat waren in hoofdzaak boter en kaas.
Daarnaast werden uit de melk nog allerlei melkspijzen verkregen
en als bijproducten van de boter- en kaasbereiding karnemelk en
wei, maar voor den handel kwamen hoofdzakelijk de beide eerste
in aanmerking, die dan ook wel uitsluitend als de zuivelproducten
(in engeren zin opgevat) werden en worden aangemerktSedert
de tachtiger jaren van de 19de eeuw kennen wij nog een reeks
van andere producten uit de melk afkomstig, waarvan als voornaamste gecondenseerde melk en melkpoeder, die ter onderscheiding
van de oudere zuivelproducten gewoonlijk meer speciaal melkproducten worden genoemd, doch deze vallen dus voor den ouderen
tijd buiten beschouwing.
Het is zeer gewenscht, dat een Studie betreffende den zuivelexport van ons land met de vroegste tijden een aanvang neemt,
aangezien veehouderij in verbinding met zuivelbereiding waarschijnlijk in deze streken reeds voor het begin van de Christelijke jaartelling werd aangetroffen en naast de visscherij de oudste waren
leverde voor het locaal en interlocaal handelsverkeer. Ofschoon
vaststaat, dat de zuivelbereiding al vroeg tot de voornaamste bestaansbronnen van onze voorouders behoorde, is het materiaal
voor een dergelijke Studie buitengewoon schaarsch. Werken, bepaald aan de ontwikkeling van de zuivelbereiding en den handel
in zuivelproducten gewijd, zijn tot heden weinig versehenen. In 1913
zag een „Historische Schets van de Nederlandsche Zuivelbereiding"
door H. B. Hylkema het licht, welk werkje evenwel het tijdperk
vöor 1813 vrijwel niet behandelt. Meer geeft een in het Algemeen
Zuivelblad in 1921 gepubliceerde artikelenreeks van Prof. Blink,
getiteld „Zuivelindustrie en Zuivelhandel in 't verleden en heden",
*) Blink (Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw in Nederland II,
bl. 99).noemt als melkspijzen, welke ten tijde van de Republiek werden gebruikt:
geronnen melk, hui of wei, karnemelk, gewrongelde melk, dikke melk, hangebast,
wrongel of kaasmelk, en kramerij of dikke prut. Volgens mededeeling van een bejaard landbouwer werden nog omstreeks 1870 veehouders uit Assendelft, die met
schuitjes karnemelk in de Zaanstreek gingen uitventen, „prutters" genoemd. Plaatselljk werd dus eenlge handel in deze producten gedreven, doch door hun geringe
duurzaamheid en het bezwaarlijke transport kan de beteekenis daarvan slechts
gering säjn geweest.
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terwijl ook in de „Geschiedenis van den Boerenstand en den
Landbouw in Nederland" (Groningen 1902) van den laatsten
schrijver een en ander omtrent zuivelproductie en -handel in
vroeger eeuwen voorkomt. Ten slotte bevat het Wageningsche
proefschrift van W. H. C. Knapp „Botercontröle in Nederland"
('s-Gravenhage 1927) een beknopt overzicht van de oudste boterbereiding en -handel.
Overigens is men bij 't opsporen van gegevens betreffende de
economische beteekenis van de bereiding van en den handel in
zuivelproducten aangewezen op de zeer verstrooid voorkomende
mededeelingen, welke oude beschrijvingen van provincien of streken
en Steden, geschiedenissen van den handel en de handelspolitiek
en andere werken daaromtrent bevatten. Daarnaast zijn voor dit
werk de resolütieboeken van de Staten der voornaamste zuivelprovincien, in hoofdzaak die van Holland, geraadpleegd. Een ingesteld onderzoek bij de gemeentearchieven van die plaatsen, waarvan
bekend is, dat er vanouds veel handel in zuivelproducten werd
aangetroffen, bleek op enkele uitzonderingen na weinig op te leveren.
In het Algemeen Rijksarchief werden evenwel voor den Franschen
tijd verschillende bronnen van waarde aangetroffen.
In verband met het vorenstaande is het duidelijk, dat de geraadpleegde literatuur omvangrijk moest zijn en dat desondänks
slechts in hoofdtrekken de ontwikkeling van onze zuivelproductie
en-handel in den loop der eeuwen kon worden gegeven. Na den
val der oude Republiek zijn de bronnen vollediger en kan over
de eerste statistische gegevens betreffende den boter- en kaasuitvoer worden beschikt, zoodat voor het overgangstijdperk van 1795
tot 1813 de toestand van de zuivelbereiding en het verloop van
onzen zuivelexport vrij nauwkeurig kon worden opgespoord.

H O O F D S T U K I.
V E E H O U D E R I J , Z U I V E L B E R E I D I N G E N H A N D E L IN
Z U I V E L P R O D U C T E N IN D E N O O R D - N E D E R L A N D S C H E
GEWESTEN VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN DE
REPUBLIEK.

1. Ontwikkeling van de-vce- Ofschoon er met betrekking tot

houderij in dit tijdperk. den vorm en het voorkomen van

ons land sinds de heerschappij der
Romeinen groote veranderingen hebben plaats gegrepen, was ook
toenmaals (evenals thans nog) de natuurlijke gesteldheid een zoodanige, dat in verschillende lagere streken langs de kust uitgestrekte
graslanden voorkwamen. Het zachte, vochtige klimaat hield deze
laaggelegen gronden, bestaande uit klei of laagveen, het geheele
jaar groen. De iets hoogere ligging maakte vooral de kleigronden
geschikt voor veehouderij, het laagveengebied was hiervoor vaak
te moerassig. W a t de hoogere zandgronden betreft, daar waren
alleenop de lage gedeelten langs de rivieren en beekjes de voorwaarden voor het ontstaan van natuurlijke graslzinden aanwezig.
Het land lag geheel onbeschut tegen het zee- en rivierwater en
ter beveiliging tegen de herhaalde overstroomingen werden de
woonplaatsen langzamerhand kunstmatig opgehoogd (terpen en
wierden in Friesland en Groningen), of alleen vluchtheuvels of
hillen opgeworpen (in Zeeland en in de Betuwe) ).
Het behoeft dus geen verwondering te baren, dat de Germaansche
stammen, die zich voor de komst der Romeinen in deze streken
gevestigd hadden, de veehouderij beoefenden. Uit de vondsten in
de onderste lagen der terpen staat zulks voor de Friezen uit den
terpentijd (± 200 voor tot 900 na Christus) onomstootelijk vast.
Deresten der oude woningen met daaraan verbbnden stalruimten,
de bewerkte beenen voorwerpen, de skeletten van het vee, de
mestlagen, die in nagenoeg alle terpen gevonden worden, leveren
de bewijzen er voor ).
De eerste schriftelijke berichten aangaande de veehouderij in
deze streken, die vooral in het kustgebied van Friesland en Groningen
schijnt te zijn voorgekomen, danken wij aan de Romeinsche schrijvers,
T
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) Prof. Dr. H. Blink, Zuivelindustrie en Zuivelhandel in't verleden en heden. —
Het Algemeen Zuivelblad, 1921, bl. 81.
x

J

) N. Ottema, Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum, bl. 3 . .
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die gewagen van de talrijke en aanzienlijke kudden vee, welke in
de Germaansche landen werden aangetroffen. Drusus kon dan ook
aan de Friezen opleggen een zeker aantal ossehuiden als schatting
aan de Romeinen te leveren ).
De Romeinsche overheersching heeft een gunstigen invloed uitgeoefend door het aanbrengen van meerdere beschaving en het
scheppenvan geordende toestanden. Wegenaanleg bevorderde het
verkeer naar de Romeinsche legerplaatsen, die langzamerhand volkrijke centra werden. Volgens sommigen zouden de Romeinen zieh
reeds met het aanleggen van regelmatige bedijkingen en het graven
van afwateringskanalen hebben bezig gehouden ). Een en ander
moet de veeteelt hebben doen toenemen. Het doel van deze was
het verkrijgen van trekvee, vleesch en huiden. „Men schijnt in
het zuivel weinig belang gesteld te hebben", zegt Mr. Dirks ).
En voor de laatste eeuwen van het Romeinsche bestuur merkt
dezelfde schrijver op: „In de beste streken van Friesland hield
men zieh destijds bezig met de vetweiderij, in het bijzonder van
ossen, zoowel voor eigen behoefte als met het doel om het vee
aan de bewoners van minder vruchtbare streken en aan de Romeinsche
bezettingen aan den Rijn te verkoopen" ). Toch kenden de Germanen de melkwinning en het gebruik daarvan als zoodanig en
geronnen (dus als een soort kaas) toen de Romeinen met hen in
aanraking kwamen ).
Omtrent de toestanden der veehouderij in het Frankische tijdperk tot aan de regeering van Karel den Gröoten zijn weinig gegevens. Men neemt aan, dat gedurende den laatsten Romeinschen
en eersten Frankischen tijd in deze landen het verdeeld grondbezit
zieh reeds had uitgebreid en dat zulks niet alleen het geval was
met de bouwlanden, maar ook met een gedeelte der graslanden,
vooralin de dichtst bevolkte en meest vruchtbare streken. Op de
veeteelt legde men zieh gedurende dit tijdvak meer en meer toe.
„In de 8ste eeuw bestond in Friesland tusschen Flie en Lauwers
reeds een belangrijke handel en verspreidden landbouw en veeteelt een algemeene welvaart. De veestapel in dit gewest moet
reeds zeer aanzienlijk zijn geweest. De zuivelbereiding leverde toen
overvloed van boter en kaas" ). Utrecht was in den Merovingischen tijd een belangrijke handelsstad in het land der Friezen
(in uitgebreiden zin genomen) en zou omstreeks 660 al een veemarkt gehad hebben, welke misschien zelfs tot op den Romeinschen
tijd teruggebracht moet worden.
x
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) Blink, t.a.p., bl. 81.
) Dr. H. Blink, Geschiedenis van den Boerecstand en den Landbouw in Nederland I, bl. 57 enz.
) Mr. J. Dirks, Geschiedkundig onderzoek van den Koophandel der Friezen. —
Nieuwe Verhandelingen van hef Prov. Utr. Gen. van Künsten en Wetenschappen,
15e dl., bl. 29. ") Aldaar, bl. 98.
) Blink, Geschiedenis van den Landbouw I, bl. 47.
) Mr. Ph. v. Blom in „De Vrije Fries", 19e dl. Aangehaald door Prof. B. v. d. Burg
in „Een en ander over de Zuivelbereiding in Nederland".
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Met Karel den Grooten kwam de grootste agrarische wetgever,
die hier geheerscht heeft, aan het bewind. Zijn zorg voor den
landbouw, als de welvaartsbron bij uitnemendheid van zijn landen,
is algemeen bekend. Ook ter bevordering van de veeteelt werden
verschillende maatregelen getroffen. Door de invoering van betete
landbouwmethoden (drieslagstelsel) werd de akkerbouw intensiever
gedreven, waarin de koninklijke hoeven op de domeinen voorgingen.
Om mest te verkrijgen werd de veeteelt uitgebreid en kwam in
dienst van den akkerbouw te staan. De vroeger aanzienlijke kleinveestapel (varkens en geiten) werd daarentegen ingekrompen. Rundveehouderij met het oog op de melkwinning was nog niet omvangrijk,
doch werd door Karel aanbevolen. Deze maatregelen zullen naar
mijn meening vooral op de hoogere zandgronden zijn doorgevoerd.
In de vöor akkerbouw minder geschikte kustgebieden was en bleef
de veeteelt de voornaamste bezigheid van de bewoners, al heeft
ongetwijfeld ook deze van dit tijdperk van betrekkelijke rust en
geregeld bestuur geproflteerd.
De na Kareis dood volgende invallen der Noormannen hebben
tot in de Ilde eeuw een période van verval gebracht, waaraan de
veehouderij niet kan zijn ontkomen. Tevens was in deze eeuwen
het procès van de vorming van een onvrijen of halfvrijen boerenstand, dat reeds in den Frankischen tijd was aangevangen, voltooid.
In de Ilde eeuw waren de meeste en beste gronden in handen
geraakt van een groot aantal heeren en van kerken en kloosters.
Tot in de 1 Ode eeuw werden daarbij de landgoederen nog door de
edelen zelf geëxploiteerd op de wijze zooals deze door Karel den
Grooten op de koninklijke villa's was georganiseerd, welke bedrijfsvorm in de Ilde en 12de eeuw echter overging in een stelsel, waarbij
de hoeven tegen een opbrengst in natura of geld In gebruik werden
gegeven aan derden. De werkelijke ontwikkeling van den landbouw
werd voortaan overgelaten aan kloosters en aan de eigenlijke
boeren *).
AI was in de kuststreken reeds bij onze eerste voorouders de
veeteelt de voornaamste bron van bestaan, zoo moet deze toch tot
den aanvang van de 13de eeuw op een naar onze begrippen
zeer primitieve en extensieve wijze zijn gedreven, waarbij in 't
bijzonder de melkerij nog steeds van ondergeschikte beteekenis
bleef. De gebrekkige toestanden op het gebied van de afwatering
der landerijen, die toenmaals en nog lang daarna heerschten, het
ontbreken van volkrijke centra, die behoefte hadden aan veeteeltproducten en de talrijke kleine oorlogen, die de meeste gewesten
zoo zeer teisterden (Friesland bleef daar aanvankelijk nog het meest
van verschoond), laten geen andere gevolgtrekking toe.
De wijziging in de maatschappelijke toestanden (in het bijzonder
het ontstaan van vele nieuwe en de uitbreiding van bestaande
Steden), welke zieh reeds in de 12de maar vooral in de 13de
*) Blink, Geschiedenis van den Landbouw I, bl. 112 enz.

6
en 14de eeuw voltrok, deed de vraag naar veeteeltproducten, ook
naar die van de melkerij, sterk toenemen. Andere factoren ten
gunste van de uitbreiding der veehouderij waren de verbetering der
bedijkingen en der afwatering en het reeds vroeg ontstaan van een
vrijen, eigengeerfden boerenstand in de kustprovincien. Daarnaast
heeft de kloosterbeschaving, die op de Friesche klei van de 12de
eeuw af zieh sterk ontwikkelde, veel bijgedragen tot den vooruitgang van landbouw en veeteelt, vooral in Friesland doch ook
elders. Op de zandgronden bleef de rundveeteelt in de Middeleeuwen
door voedergebrek van geringe beteekenis. De gemeenschappelijke
weiden (marken) verkeerden in een siechten toestand, leverden
schraal, zuur gras en minderwaardig hooi*).
Ten bewijze van de belangrijke rol, die de rundveehouderij in
deze eeuwen speelde, kunnen strekken de talrijke veemarkten, welke
allerwege gevestigd werden, en de oprichting van vleeschhallen in
verschillende Steden ten behoeve van het overheidstoezicht op het
vleesch ). Ook werd, vnl. vanuit Friesland, reeds veehandel gedreven op het buitenland (Viaanderen, West-Duitschland). „De
veerijkdom was in deze tijden nog zeer afwisselend. Onze voorouders bezaten niet meer vee dan zij tot hun gerief noodig hadden of des winters konden bergen; vandaar ook de vele vreemde
ossen, die jaarlijks werden ingevoerd, om den weder drogen weidegrond te bevolken" ).
Ofschoon eenige verbeteringen waren aangebracht, bleven de
onvoldoende bescherming tegen overstroomingen •*) en de siechte
afwatering de ontplooiing van het weidebedrijf tegengaan. De niet
ingedijkte buitenlanden en de laagste grasgronden waren ter beweiding veelal geheel ongeschikt en konden alleen voor hooiwinning gebezigd worden. Na de uitvinding der watermolens begon
evenwel de toename in vee, omdat men toen meer meester werd
over het overtollige water. Van dät tijdstip af ) en nadat er hechter
zeedijken waren opgeworpen, was men daartegen meer verzekerd
en beter beschul en kon het aantal eigen vee vermeerderd worden ).
Wij moeten ons evenwel niet voorstellen, dat de verbetering der
afwatering zieh daarna in een snel tempo heeft voltrokken. In de
15de eeuw werd van de nieuwe vinding nog weinig gebruik gemaakt en de Informacie van 1514 ) geeft in Holland slechts enkele
watermolens op. Pas in de 16de eeuw nam het aantal sterk toe.
De dijken waren ook toen echter nog in een dusdanigen Staat,
dat groote rampen door overstroomingen meermalen voorkwamen.
3

8

6

6

7

) Blink, Zuivelindustrie en Zuivelhandel, bl. 53 enz. ) Aldaar, bl. 82.
) G.J.Hengeveld, Het Rundvee II, 1865, bl. 38.
) Zie voor de groote watervloeden en overstroomingen in de Nederlanden:
Blink, Geschiedenls van den Landbouw I, bl. 316 enz., II, bl. 269 enz.
) De eerste windwatermolen dagteekent van 1408. ) Hengeveld, ta.p., bl. 38.
') Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de Steden ende dorpen
van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele. Gedaen
in den jaere MDXIV. Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, 1866; Door R, Fruin.
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In het algemeen kan gezegd worden, dat de wateroverlast en de
veelvuldige staatkundige troebelen tot in de 16de eeuw de ernstigste
belemmeringen voor de veehouderij bleven. Verder hebben door
alle tijden heen veeziekten en -sterften, nu eens meer dan weer
minder, den veestapel geteisterd ).
Gedurende de 16de eeuw had in de belangrijkste veeteeltprovincien het middelmatig en klein bedrijf de overhand. De oud-Friesche
hoeve was gemiddeld 30 gras, d.i. ongeveer 15 H.A. en in het
rechtyan de Friesche Ommelanden was 30 gras een „heerd" (d.i.
een plaats). „ Men kan zeggen, dat hier sedert 1511 het grootste
gedeelte van den boerenmiddenstand is verdwenen", schrijft Prof,
de Boer bij vergelijking van de toenmalige toestanden met de
tegenwoordige ). In Holland versnippert van de llde tot de 16de
eeuw het grondbezit. In Noord-Holland waren de boerderijen
omstreeks het midden van de 16e eeuw dan ook klein van omvang;
de meeste boeren hadden slechts 5, 10 a 15 koeien, enkelen die
er 20 of meer aanhielden ). En in Zuid-Holland was het niet
anders. Volgens de Informacie van 1514 voorzagen de bewoners
van Oudshoprn, van welk dorp de ontwikkeling waarschijnlijk als
typisch voor deze provincie (de eilanden uitgezonderd) kan gelden,
o.a. in hun onderhoud door het houden van eenig vee, waarvan
het aantal afwisselde van 3 tot 10. Het waren dus kleine veehouders,
voor het meerendeel pachters *).
Afgezien van de streken, die in den aanvang van de 16de eeuw
nog te lijden hadden door de binnenlandsche oorlogen, verkeerden
over 't geheel de Nederlandsche gewesten in de eerste helft dier
eeuw in een welvarenden toestand. De vereeniging van alle provincien door Karel V onder een centraal bestuur werkte gunstig.
Landbouw, veeteelt, visscherij en nijverheid waren toenmaals voor
de Noordelijke Nederlanden de voornaamste welvaartsbronnen ).
Omtrent landbouw en veeteelt in onze gewesten even na het
midden der 16de eeuw worden wij ingelicht door het belangwekkend
werk van Guicciardini ). Diens beschrijving geeft hoog op van
de weiden en het rundvee in deze streken. Zoowel voor Holland
als Friesland is veehouderij de voornaamste bron van bestaan,
zooals blijkt uit de volgende mededeelingen. In Friesland zijn
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) Een overzicht met literatuuropgaven van veeziekten en veesterften in ons land
geeft Prof. Blink in diens „GeschieHenis van den Landbouw" II, bl. 274 enz.
) Prof. Dr. F. J. de Boer, De Friesche Grond in 1511. — Historische Avonden,
Tweede Bundel, bl. 103 enz.
) ]. Bouman, De Noord-Hollandsche boer en zijn stolp van vroegeren tijd.—
De Boeren-Goudmijn, 1860, bl. 239.
) B. W. v. d. Kloot Meyburg, De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp (Oudshoorn), 1920, bl. 3, 272.
) E. Verviers, De Nederlandsche Handelspolitiek tot aan de toepassing der
vrijhandelsbeginselen, 1914, bl. 33.
)DeItaliaan Ludovico Guicciardini gaf in 1567 een beschrijving van de Nederlanden. Geraadpleegd werd de vertaling door Cornelius Kiliaan, herzien door Petrus
Montanus, van 1612. De aangehaalde passages betr. Friesland komen voor op
bl. 159 en 162, die betr. Holland op bl. 193.
1

2

8

4

5

6

8
„meestendeels al schoone beemden om beesten te weydcn". En
verder: „den rijckdom ende de meeste neeringe van desen lande
is in beesten gheleghen, daer wonderlijck profijt af komt. De
Ossen zijn seer groot, jae de beste van alle dese landen, mogelijck
van gantsch Europa". Van Holland zegt het werk o.m.: „Het
meeste profijt van die van desen lande is gheleghen in Beemden
ende Weydlanden, om Vee te weyden, ende in torven te maecken
om vyer te stoocken: ende dit landt is seer vruchtbaer van
Peerden, Ossen ende Koeyen". Vervolgens luidt het: „De Ossen
zijn hier seer schoon en groot, diesghelijck oock de Koeyen". Ten
slotte roemt de schrijver dan nog de groote melk- en zuivelproductie van dit gewest.
Een en ander geeft waarschijnlijk een te hoog denkbeeld van
den toenmaligen stand der veehouderij. Het overheerschen van
het veehoudersbedrijf was ten deele een gevolg van den wateroverlast, die op de lager gelegen kleigronden de ontwikkeling van
den akkerbouw belette. Zoo bleven in de 16de eeuw, ja zelfs tot
in het. midden van de 18de eeuw toe, de zware kleigronden in
Groningen nog meer bepaald voor de weiderij bestemd ) . Deze
toestand bewerkte dus eenerzijds, dat de veehouderij over een
uitgebreider gebied werd gedreven ), doch belette anderzijds de
ontwikkeling van een intensief bedrijf. Ook het ontbreken van alle
kennis betreffende veevoeding, verzorging en oordeelkundige
fokkerij en de verwaarloozing van de graslanden droegen het
hunne daar toe bij ) .
Voor dien tijd en vergeleken met andere landen stond de
veehouderij hier zonder twijfel vooraan. Dit was evenwel uitsluitend
te danken aan de natuurlijke geschiktheid van bodem en klimaat
voor dezen bedrijfsvorm en aan de aanwezigheid van een afzetgebied voor veeteeltproducten in de door nijverheid, visscherij
en handel bloeiende Steden.
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2. De zuivelbereiding in
de oudste tijden.

In aansluiting aan het voorgaande moge hier verder een kort overzicht volgen van het weindge, dat omtrent de
zuivelbereiding uit de gegevens voor de vroegste tijden kan worden
afgeleid.
Boter en kaas waren bij de oude Germanen bekend en dus
werd naar alle waarschijnlijkheid het zuivelbedrijf ook hier te
lande reeds voor den aanvang van de Christelijke jaartelling
uitgeoefend. Wij dragen geen kennis van de wijze, waarop zulks
plaats vond. Uit den terpentijd kunnen alleen de oude kaasvormen, dikwandige ronde vaten van gebakken steen, voorzien
') H. Dijkema, Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving in de Provincie
Groningen, 1851, bl. 385, 398 enz.
) De vele plassen en meren (en eertijds ook de Middelzee), die toen nog in
Holland en Friesland voorkwamen, beperkten echter het veeteeltgebied weer.
) Hengeveld, t.a.p. bl. 59 enz.
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