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L
Bij de herziening van de rijksvoorschriften voor de botercontrólestations moeten de grondslagen van onze botercontróle
onder rijkstoezicht blijven gehandhaafd.
II.
Meer eenvormigheid inzake de uitvoering der botercontróle is .
noodzakelijk, met name waar hét betreft het verkiezen van het
bestuur, het toelaten van aangeslotenen, het recht van .beroep
en hét toepassen van strafbepalingen.
III.
In het belang van den goeden naam van onze botercontróle
behooren de bepalingen ten opzichte van het vochtgehalte in
de boter te worden verscherpt.
IV.
Het in stand houden van het houten merkstempel verdient
geen aanbeveling.
V.
De motieven waarmede prof. mr. M. W. F. Treub de leer
der Physiocraten bestrijdt, zijn onjuist.
(„Hoofdstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde", blz. 72;
„Nederland In de Oost", blz. 324/325).

. VI.
Verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst
(C. A. O.) is niet gewenscht.
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VII.
Herschatting van de pachtwaarde van de ongebouwde eigendommen ten behoeve van de grondbelasting, met behoud van
het bij de laatste herziening" vastgestelde percentage, leidt tot
onbillijkheden.
VIII.
Wettelijke maatregelen welke beoogen het arbeids- en ondernemersloon te doen stijgen ten koste van de grondprijzen zijn
niet bevorderlijk voor de verhooging van de landbouwvoortbrenging.
IX.
Met het feit dat productie en afzet der goederen in hoofdzaak
door economisch-geografische omstandigheden worden beheerscht,
wordt nog dikwijls te weinig rekening gehouden.
X. '
Bij den strijd om het behoud van den Hollandschen windmolen
zullen de economische belangen den doorslag geven; deze belangen zijn voor den Staat der Nederlanden en de ingelanden
niet van dezelfde beteekenis.
XI.
Het verdient voor ons land geen aanbeveling, anders dan in
bijzondere gevallen, een onderzoek in te stellen naar de geldelijke schade door plantenziekten veroorzaakt.
XII.
Aangestuurd worde op wettelijke bescherming van het aan
bepaalde eischen beantwoordende, oorspronkelijke kweekersproduct.
Indien zoodanig product langs vegetatieven weg vermenigvuldigd
wordtj zal de bedoelde bescherming geen beteekenis hebben.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSCHE
BOTERCONTRÖLE IN VERBAND MET DE BOTERWETGEVING EN -HANDEL
Inleiding.
Er is waarschijnlijk geen handelsartikel bekend, waarmede in
den loop der tijden méér is geknoeid dan met het voedingsmiddel
boter. De oorzaak daarvan is, dat dit zuivelproduct kan worden
vermengd met water en met vreemde vetten (dat zijn die welke
niet van koemelk afkomstig zijn), zonder dat de kooper of verbruiker het bedrog aan den smaak, den reuk, de kleur of de stevigheid kan vaststellen. Er kunnen zich zelfs gevallen voordoen, dat
het na eenvoudig schei- en natuurkundig onderzoek (n.I. de bepaling van het Reichert-Meissl-Wollny- en het refractiegetal) niet
mogelijk is, de vervalsching met zekerheid uit te maken, een omstandigheid welke het knoeien wel in het bijzonder in de hand
moet werken.
Uit het bovenstaande blijkt dat boter kan worden vervalscht
met stoffen welke öf geheel waardeloos (water), öf ten opzichte
van botervet minderwaardig (vreemde vetten) zijn. In het gunstigste geval wordt dan gebruik gemaakt van margarine, een
product dat, hoewel in uiterlijk, voedingswaarde en verteerbaarheid vrijwel met boter overeenkomende, daarvan toch wat de z.g.
vitamines (althans tot nu toe), alsmede den smaak en den geur
betreft, belangrijk afwijkt.
Dit feit veroorzaakt dat een groot deel van de koopers
en verbruikers met een vervalsching, hoe gering ook, geen genoegen neemt en gaarne den veel hoogeren prijs voor boter wil betalen, indien het slechts de zekerheid heeft, volkomen zuivere waar
te ontvangen. Aan den anderen kant echter zal men in twijfelachtige gevallen de aangeboden waar weigeren te koopen, dan wel
daarvoor niet meer wenschen te betalen dan het vervalschte product waard is, ook al is er in werkelijkheid van geen bedrog
hoegenaamd sprake.
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Het spreekt wel vanzelf dat de laatstgenoemde houding, zooals door het buitenland een kwart eeuw geleden inderdaad tegenover onzen boterhandel is aangenomen, dezen onberekenbare
schade" heeft toegebracht. Bovendien ondervonden de eerlijke
boterbereidefs en -handelaren in ernstige mate de oneerlijke
mededinging van de knoeiers. Deze immers leverden tegen lageren prijs een vervalscht product af, hetwelk door hen evenwel
aan het publiek — dat het bedrog, zelf niet vaststellen kan -— voor
het echte werd verkocht.
De laatste jaren van de vorige eeuw en de eerste van deze
hebben ons in dit opzicht veel te zeggen. Zij hebben bewezen dat
de nadeelen, door den eerlijken handel tengevolge van het veelvuldig voorkomen van vervalschingen geleden, verre de voordeden overtroffen, welke gedurende langeren of korteren tijd
door de knoeiers werden genoten. Hoewel ook andere factoren
dan het voorkomen van knoeierijen op de prijsvorming van invloed
zijn, mag uit de vermindering in het prijsverschil, welke na de
invoering van onze botercontröle tusschen Nederlandsche en
buitenlandsche boter pp de Londensche markt viel waar te nemen,
wel worden afgeleid dat wij in de jaren aan de tot standkoming
van óns botercontrdlesteis.'ël -voorafgaande, uit hoofde van het
voorkomen van de vervalschingen, groote financiëele schade
hebben geleden.
Bovendien is het niet'dan ten koste van groote geldsommen en
buitengewoon veel moeiten gelukt, den naam van onze boter in
het binnen- en vooral ook in het buitenland weer te herwinnen.
Een vernuftige organisatie als ons bötercontrölestelsel was noodig
om den afnemers te allen tijde en onder alle omstandigheden de
aflevering van een onvervalscht product met volkomen zekerheid
te waarborgen, terwijl daarnaast een goede boterwet onontbeerlijk
bleek.
Een zeer groote voldoening moet het dan ook voor de
pioniers en oprichters van het Nederlandsche bötercontrölestelsel
geweest zijn, toen bleek dat. het in staat was, onzen goeden naam
op de buitenlandsche botermarkt in eere te herstellen (vooral
nadat de regeering haar steun .verleende, zoowel financieel als
door het verleenen van het rijksbotermerk) en het zelfs een voorwerp van studie werd voor zuivel-deskundigen in verschillende
landen.
Zonder overdrijving
kan thans gezegd worden, dat de geheele
wereld het volste vertrouwen
stelt in de Nederlandsche
botercontröle onder rijkstoezicht.
Volkomen
onherstelbaar
moet de schade
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Zooals thans onze botercontröle is ingericht en georganiseerd,
kan die mogelijkheid zoo goed als buitengesloten worden geacht.
Anders staat de zaak evenwel, indien de controle óp dé een of
andere wijze zou worden verzwakt; in dat geval zou inderdaad
gevaar voor bedrog kunnen ontstaan, hetgeen voor ons land niet
minder data een ramp zou zijn.
Het moet daarom als een zeer ernstig verschijnsel beschouwd
worden dat men in de laatste jaren stemmen hoort of feiten waarneemt, die er op wijzen dat men sommige bepalingen en voorschriften der botercontröle te streng, te belemmerend voor den
handel of zelfs onnoodig vindt.
In de eerste jaren na de oprichting der contrölestations tot
kort voor den oorlog was het voor bijna iederen aangeslotene een
uitgemaakte zaak, dat de botercontröle aan de hóógste eischen
moest voldoen en hij er het zijne toe had bij te dragen, haar zoo
goed mogelijk te doen functionneeren. Maar reeds tijdens den
oorlóg en nog meer daarna, worden in de vakbladen en op de vergaderingen der zuïvel-vereenigingen af en toe wenschen kenbaar
gemaakt en meeningen uitgesproken, welke, mocht eï aan Worden
gevolg gegeven, min of meer zouden neerkomen op een verslapping
der controle.
Een zeer ernstig gevaar voor de botercontröle vormt de mentaliteit van aangeslotenen die — geheel, in strijd met haar opzet •—
de controle meer en meer als een politiemaatregel gaan beschouwen. Zij zien de controle daardoor als een van hoogerhand opgelegden dwang, welke in den regel hierdoor gekenmerkt is, dat hij
niet iii de gezindheid der menschen wortelt en niet in den loop der
> jaren gegroeid is. De houding van de aangeslotenen ten aanzien
van hun botercontrölestelsel moet echter van een tegenovergestelde opvatting blijk geven, wil men er die resultaten van kunnen
blijven verwachten, welke het tot nog toe heeft gehad.
Uit dergelijke feiten is af te leiden dat men in sommige zuivelkringen van de grondslagen der botercontröle niet goed meer
op de hoogte is, daaraan een andere beteekenis wil toekennen dan
oorspronkelijk de bedoeling is geweest, of wel zich niet voldoende
rekenschap geeft van de gevolgen welke uit een minder strenge
handhaving of bepaalde wijziging der voorschriften noodzakelijk
zullen voortvloeien. Ook kan te weinig bekendheid met het verleden de oorzaak zijn; het komt tenminste voor dat zelfs personen,
aan wie in botercontröle-aangélegenheden medezeggingschap is
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verleend, niet of onvoldoende met de geschiedenis van de controle
op de hoogte zijn.
Aan den anderen kant zijn er echter gelukkig nog velen —
vooral onder hen die deze geschiedenis en wat daarmede verband houdt van den beginne af hebben medegemaakt — die de
teekenen van verslapping niet zonder groote bezorgdheid gadeslaan en steeds voor de ongerepte handhaving van de controlevoorschriften op de bres staan. Naarmate hun aantal vermindert-,
is de kans echter groot dat aan. de grondslagen van het controlestelsel steeds minder waarde wordt toegekend.
Onder deze omstandigheden heeft de Algemeene
Nederlandsche Zuivelbond
(F.N.Z.) de behoefte gevoeld aan een geschrift,
waarin de geschiedenis van onze botercontröle in verband met
onze boterwetgeving en -handel, in haar geheel en kritisch wordt
behandeld. Daardoor zal het voor belanghebbenden en belangstellenden mogelijk zijn, zich beter en meer volledig van de beteekenis van onze botercontröle en -wetgeving op de hoogte te stellen.
Daar de weg van de boter herhaaldelijk door dien van de margarine gekruist wordt, zal ook laatstgenoemd product verschillende
malen ter sprake komen. Nimmer hebben wij daarbij tegen de
margarine-nijverheid als zoodanig stelling genomen. Integendeel,
wij achten de margarine-nijverheid van zéér groot belang voor
ons land, zoowel uit economisch als uit sociaal oogpunt. Zonder
haar bestaan zouden de minder welgestelden, evenals in vroeger
eeuwen, zich met allerlei minder smakelijke, minder zuivere en
voor de boterham ongeschikte vetten moeten behelpen. Margarine
is een uitstekend voedingsmiddel, dat voor duizenden de plaatsyan de boter moet innemen en daartoe in staat is, ook zonder dat
het gemis aan het zuivelproduct in ernstige mate wordt gevoeld.
Waar wij ons in dit geschrift evenwel voortdurend krachtig
tegen verzetten, zijn de pogingen welke sommige margarine-fabri-kanten en -handelaren bij herhaling in het werk stellen, om door
misleidende ïeklame of op andere wijze, aan de boter oneerlijke
mededinging aan te doen. De margarine moet op eigen terrein
blijven en nooit trachten onder vreemde vlag bij het publiek ingang
te vinden.
W a t den opzet van het werk betreft, het eerste hoofdstuk
bevat een geschiedkundig overzicht van den boterhandel en de
boterbereiding in ons land, waarbij tevens de indeeling van de stof
zal ter sprake komen. Behandeld worden voorts de economische
beteekenis van de boter- en margarine-nijverheid voor ons land, de
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verschillende boterwetten en het botercontrólestelsel, terwijl in het
laatste hoofdstuk wordt aangegeven, op welke wijze het stelsel ter
verhooging van het aanzien van onze boter is te vervolmaken.
In den tekst zijn geen wetten, beschikkingen, statuten e.d. opgenomen, daar deze beter in een afzonderlijk aanhangsel op hun
plaats zijn. Het veelvuldig verwijzen naar andere gedeelten van
het geschrift zal bij het lezen voor sommigen misschien iets storend
zijn. Daar het werk ook dient om de verschillende feiten en wat
daarmede samenhangt gemakkelijk te kunnen naslaan, konden bedoelde aanduidingen moeilijk achterwege blijven. Met het oog hierop
is mede een index opgenomen. Bovendien komt als hoofd van de
rechterpagina steeds de verkorte inhoud van twee bladzijden voor.
De geraadpleegde bronnen vindt men vermeld in noten onder
aan de bladzijden en in enkele gevallen ook wel in den tekst. In
hoofdzaak werd gebruik gemaakt van officiëele stukken met betrekking tot onze boterwetgeving, van documenten uit het archief van
de rijkszuivelinspectie en van den F.N.Z., alsmede van artikelen in
verschillende zuivel- en landbouwbladen.
Moge het geschrift er toe bijdragen, het inzicht in ons botercontrólestelsel en de vraagstukken welke daarmede verband houden, te verhelderen.

HOOFDSTUK I.

Overzicht van de geschiedenis der rundveehouderij, boterbereiding
en -handel in Nederland.
Met betrekking tot de geschiedenis van de rundveehouderij
in den tijd dat Germaansche stammen ons land bewoonden, is
men aangewezen op de geschriften van Grieken en Romeinen,
Van deze laatste zijn meer in het bijzonder de „Commentarii de
Belle Gallico" (de Gallische oorlogen werden gevoerd tusschen
58-52 v. Chr.) van C a e s a r (100-44 v. Chr.) en de „Germania"
van T a c i t u s (omstreeks 120-55 v. Chr.), de oudste geschiedschrijver van Duitschland, voor onze streken van belang. Veel
bijzonderheden leveren de daarin vervatte, blijkbaar nogal tamelijk
verwarde mededeelingen echter niet op. Het schijnt evenwel tamelijk vast te staan dat de Germanen jacht maakten op een in het
wild levend rund, de oer of oeros. Zij aten hiervan het vleesch,
terwijl de huid diende voor kleeding, schoeisel, schilden enz.
Mr. v a n B l o m leidt uit de beschouwingen van T a c i t u s
af, dat D r u s u s (38-9 v. Chr.) met de Friezen een bondgenootschap sloot. Zij verzekerden zich hierbij de bescherming der
Romeinen, waartegenover de Friezen zich verbonden tot het
leveren van een aantal ossenhuiden, ten dienste van de Romeinsche legers. )
Het behoeft geenszins te verwonderen dat de veehouderij in
verschillende deelen van Europa tot ontwikkeling is gekomen. De
Europeesche laagvlakten toch waren van nature als het ware aangewezen voor het houden van vee. P 1 i n i u s (23-79 na Chr.),,die
als officier in het Romeinsche leger aan de veldtochten in Germanië deelnam, schilderde de Germaansche weiden als onovertrefbaar; hij bedoelde hiermede waarschijnlijk de weiden langs de zeekust en in de laagvlakten.
Ook Nederland werd bevoorrecht met gronden welke voor
de uitoefening van het veehoudersbedrijf buitengewoon geschikt
waren. De bodem, zoowel als het klimaat werkten (en werken)
l

*) Mr. Ph. van Blom: „Geschiedenis van oud-Friesland, naar de meest
vertrouwbare bronnen bewerkt". „De Vrije Vries" XIX, 1900, blz. 479.
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