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TER INLEIDING
Bij het verschijnen van deze publicatie over den Nederlandschen landbouw, welke de eerste is in een reeks van een viertal studies aangaande
de vier voor ons land belangrijkste bronnen van bestaan — de overige
drie zullen worden gewijd aan de Nederlandsche industrie resp. den handel en het vervoerswezen —, is een uiteenzetting over doel en voorgeschiedenis van dit veelomvattende werk op haar plaats.
De gedachte, dat een grondige bestudeering van beteekenis, waarde
en bestaansgronden van bovengenoemde takken van bedrijf en een
vastlegging van de resultaten daarvan op een wijze waardoor zij voor
ieder toegankelijk zijn, van groot belang moet worden geacht, ontstond
in het najaar van 1940 bij het bestuur der Vereeniging „Nederlandsch
Fabrikaat". Immers over een grondige, goed doordachte en tevens het
geheele gebied bestrijkende documentatie ten aanzien van ons economisch leven beschikt men nog niet. Zij is echter juist in het huidige tijdperk van groote urgentie, omdat wij ons nu meer dan vroeger rekenschap
dienen te geven van hetgeen wij in dit opzicht vermogen en van de
plaats, die ons op grond daarvan, ook in de toekomst op dit gebied toekomt. Beoogd wordt met de onderhavige studiën een grondslag te leggen voor de vorming van een oordeel over dit zoo klemmende vraagstuk.
Op basis van bouwsteenen, als deze publicaties, kunnen in de toekomst
naar wij hopen met grooter doeltreffendheid de belangen van het economisch leven voor ons land als geheel worden behartigd.
Dit plan vond weerklank in de kringen van het bedrijfsleven en van
de economische wetenschap. Eind 1940 werd in nauwe samenwerking
met het Nationale Comité voor Economische Samenwerking een Studiecomité 1941 gevormd, dat zich de verwezenlijking van dit denkbeeld
ten doel stelde en dat de medewerking vroeg en verkreeg van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, het Nederlandsch
Economisch Instituut, de Kamers van Koophandel en Fabrieken te
Amsterdam en Rotterdam, de Vereeniging voor Staatshuishoudkunde en
Statistiek, het Studiefonds voor de Werkverruiming en verschillende
organisaties uit het bedrijfsleven. Zoodoende werd een breede opzet der
studies mogelijk. Het Nederlandsch Economisch Instituut te Rotterdam
verklaarde zich bereid de studies over de industrie, den handel en het
vervoerswezen te verrichten, terwijl Ir. D. J. M a l t h a de samenstelling van de studie over den Nederlansdchen Landbouw voor zijn rekening
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nam. Deze laatste schrijver ontving bij zijn werk den steun van Prof.
Dr. Ir. G. M i n d e r h o u d te Wageningen, onder wiens supervisie
de studie tot stand kwam. Wij zijn Professor M i n d e r h o u d daarvoor zeer erkentelijk. Een bijzonder woord van dank en lof geldt den
auteur zelf voor diens toegewijde medewerking; wij wenschen hem
geluk met het door hem bereikte resultaat.
Het verblijdt ons, dat thans de eerste vrucht van het in 1940genomen
initiatief in breeden kring bekendheid kan verkrijgen. Wij hopen spoedig de studie over den handel te kunnen doen volgen.
Moge hiermede het belang van ons vaderland worden gediend.
Dr. Ir. M. H. DAMME,
VOORZITTER VAN HET STUDIECOMITÉ 1941.

VOORBERICHT
Het stemt Directeuren van het Nederlandsch Economisch Instituut
tot voldoening, dat het project ter bestudeering van de Nederlandsche
middelen van bestaan zoover isgevorderd, dat de studie over den Nederlandschen landbouw alseerstevan devier beoogdestructuurstudies thans
als publicatie van het N.E.I. het licht kan zien.
Daarbij is het een hoopvol teeken, dat dit resultaat isbereikt in eensgezinde samenwerking met hen, die bij het oorspronkelijk initiatief betrokken waren. Naar wij hopen zal de grondige documentatie over den
landbouw van Nederland, welke in dit boek wordt geboden, vruchten
afwerpen voor het algemeen belang.
DIRECTEUREN VAN HET
NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT.

WOORD VOORAF
Toen ik de opdracht aanvaardde tot het samenstellen van een publicatie over den Nederlandschen Landbouw, welke een uitgebreide documentatie zou moeten bevatten, was ik mij er aanstonds van bewust,
dat ik deze opdracht niet naar behooren zou kunnen uitvoeren, zonder
een uitgebreide medewerking van anderen. Het genoegen, dat de arbeid
aan deze publicatie mij heeft verschaft, kan ik stellig voor een groot
deel toeschrijven aan deze medewerking, welke ik,aanwien zijookwerd
gevraagd, steeds spontaan en volledig mocht ontvangen.
Het is niet mogelijk alle namen van degenen, die mij hebben voorgelicht, te vermelden. Met name wil ik daarom slechts noemen Prof. Dr.
Ir. G. M i n d e r h o u d . Prof. M i n d e r h o u d heeft zich niet beperkt tot de door hem aanvaarde taak van een supervisie, doch heeft
mij steeds terstond metraad endaad terzijde gestaan in gevallen, waarin
ik meende zijn advies te moeten inwinnen. Zijn medewerking wordt
door mij wel zeer op prijs gesteld.
Voorts betuig ik hiermede mijn erkentelijkheid aanal degenen, diemij
hebben geholpen bij de samenstelling van het tweede deel. Hun namen
zijn in de inhoudsopgave vermeld.
In het bijzonder bij het schrijven van het eerste deel, ondervond ik
grooten steun van debibliotheken van het Departement van Landbouw
en Visscherij, van de Landbouwhoogeschool en van den Economischen
Voorlichtingsdienst, terwijl ook vele ambtenaren van de Directie van
den Landbouw, den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en het Centraal
Bureau voor de Statistiek steeds bereid waren, mij te helpen, hetzij bij
het opsporen van gegevens, hetzij met het beantwoorden van vragen.
Dr. H. J. F r i e t e m a was zoo vriendelijk mij behulpzaam te zijn
met de organisatie.
En tenslotte mogen nog worden vermeld de vele critici, die zich de
moeite hebben getroost het manuscript te bestudeeren. Vanhunveelal
waardevolle opmerkingen heb ik een dankbaar gebruik gemaakt. Ongetwijfeld is dit het geheel ten goede gekomen.
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Thans nog iets over de studie zelve. De opzet is geweest een zoovolledig mogelijk beeld te geven van onzen landbouw in zijn ontwikkeling
tot den huidigen oorlog. Daarbij is getracht het geheel, ook voor nietlandbouwkundigen, begrijpelijk te doen zijn. Voorts is een uitvoerige
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band met den bodem. De woning van den boer staat ophet land,dat hij
bebouwt, in tegenstelling met de industriëele onderneming, waar de
woningen van ondernemer en arbeiders als regel buitenhet fabriekscomplex zijn gelegen. Deboer leeft van en voor zijn land; dit moet hem werk
en verpoozing geven. Door de betrekkelijke uitgestrektheid van het
platteland liggen de boerderijen, zelfs met de moderne verkeersmiddelen, veelal nog geïsoleerd, waardoor het contact met de steden gering
blijft. In den zomer worden lange werkdagen gemaakt, waardoorweinig
vrije tijd overblijft; in den winter zijn de boerderijen welhaast afgesloten van de buitenwereld. De levenswijze van de boeren is dus geheel
anders dan die van de stedelingen. Economisch komt dit o.a. tot uiting
in een verschil in waardeering van het geld. Voor degenen, die werkzaam zijn in de industrie, speelt geld een belangrijker rol dan voor de
landbouwers. Terwijl in de steden alles voordedagelijkschelevensbehoeften moet worden gekocht, produceert de bevolking op het platteland
een groot deel van deze behoeften zelf en is overigens de weg van producent tot consument eenvoudiger en dus goedkooper. Het is onder de
boerenbevolking plaatselijk nog gebruikelijk eigen brood te (laten)
bakken, zij heeft de beschikking over eigen aardappelen, groenten, spek
en vleesch, melk, eieren, soms eigen boter en kaas, ja zelfs worden bijv.
te Staphorst van de wol van eigen schapen kousen gebreid en komt het
nog voor, dat de eigen wol wordt verwerkt tot (of althans geruild tegen)
dekens. Maar ook overigens vermindert de eenvoudige levenswijze op
het platteland de beteekenis van het geld als ruilmiddel. Hoewel een
nivelleering van het verschil in detailprijzen in de steden en op het
platteland heeft plaats gevonden, is het verschil in omloopsnelheid nog
steeds aanwezig. Zoo zijn de arbeidsloonen in den landbouw belangrijk
lager dan in deindustrie. Het gevolgis,dat delandarbeider of kleineboer,
die zich in de industrie eenplaatsverovert,nietmeerzalwillenof kunnen
terugkeeren naar het lagere loonpeil op het platteland (daarbij uit het
oog verliezend, dat hij in de stad „duurder" leeft), m.a.w.de landbouw
staat arbeidskrachten af aan de industrie, doch de industrie zal zelden
of nooit arbeidskrachten aan den landbouw teruggeven, tenzij langs den
— onnatuurlijken — weg van de werkverschaffing. Wij zullen nog in
de gelegenheid zijn op deze kwesties terug te komen in het gedeelte over
de kleine boeren (hoofdstuk II) en in de paragraaf over het bevolkingsvraagstuk (hoofdstuk V).

HOOFDSTUK I
HISTORISCHE ONTWIKKELING *•)
Wij kunnen in de geschiedenis van den Nederlandschen landbouw
een scheidingslijn trekken omstreeks 1795, de periode van de Fransche
Revolutie. Het beeld van den Nederlandschen landbouw, zooalshetzich
thans nog voordoet, kan worden afgeleid uit de ontwikkeling na die
periode, zoodat voor een goed begrip van den huidigen landbouw feitelijk de periode van vóór 1795 van minder belang is.
Het verschil ten aanzien van de periode vóór en na 1795 zouden wij
als volgt kunnen karakteriseeren:
Tijdens en na zijn vrijheidsoorlog is Nederland groot geworden door
zijn handel en verkeer, door zijn ondernemingsgeest en zijn kolonisatie.
Daarin lag de macht van de Nederlandsche natie en daarop werden
ook alle krachten geconcentreerd. Deze krachten waren samengetrokken
in de gewesten Holland en Zeeland en dan nog in het bijzonder in de
steden dezer gewesten: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Medemblik,
Hoorn, Enkhuizen, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Zierikzee, Veere en andere. Deze steden waren het, waarin de
polsslag van het leven van dien tijd sloeg, het waren eilanden van een
bruischend leven, temidden van een platteland, dat in een betrekkelijke
rust bijna werd vergeten enwaar de conjunctuurgolven flauwer naëbden,
zonder weerstand of stimulans te ondervinden. Het waren de steden,
waar de handel werd gedreven, waar geld werd verdiend, waar plannen
werden beraamd voor nieuwe ondernemingen, waar het geestelijk leven
zich kon ontplooien, en het is in dit licht bezien welhaast vanzelfsprekend, dat het de steden waren, welke in feite het land regeerden en waarvan het platteland in meerdere of mindere mate afhankelijk was.
Eerst met de Fransche Revolutie wordt deze verhouding verstoord
en is daarna nimmer teruggekeerd. Met de Fransche Revolutie wordt
in 1798 de eenheid van den Staat in Nederland geboren, de invloed van
de afzonderlijke provinciën en daarin weer van de al te zelfstandige
x
) Dit hoofdstuk geeft slechts een beknopt overzicht van de geschiedenis
van den Nederlandschen landbouw. Voor een dieper gaande studie moge worden verwezen naar het onder leiding van Prof. Dr. Z. W. S n e l l e r tot stand
komende werk over dit onderwerp.

steden wordt vernietigd, er komt een centraal staatsgezag. Eenheid in
rechten en plichten voor alle burgers, het verdwijnen van de standen;
de steden en het platteland krijgen, althans in principe, gelijke rechten.
En hoewel, waarop wij reeds wezen, in economisch opzicht verschillen
zijn blijven bestaan tusschen steden en platteland, neemt dit niet weg,
dat wij kunnen instemmen met B l i n k 1 ) , wanneer hij zegt: ,,Zoo
begonnen de landbouwers (na de staatsregeling van 1798) op te komen
als een zelfstandige, van haar beteekenis bewuste klasse". Wij willen
dan ook uit de periode vóór ca. 1800 slechts die feiten naar voren brengen, welke van belang zijn voor het geheele beeld van onzen landbouw.
§ 1. DE PERIODE VÓÓR 1795

Reeds in de oudste tijden werd de landbouw in ons land beoefend. Nadat de stammen, welke in deze gebieden hadden rondgezworven, tot vestiging waren gekomen, begon zich een doelbewuste teelt
van enkele gewassen te ontwikkelen. Ook veeteelt werd hier te lande
reeds in de oudste historische tijden bedreven.
In de Middeleeuwen had een verdere ontwikkeling van dezen landbouw
plaats, welke ontwikkeling in de daaropvolgende eeuwen een langzame
voortzetting heeft gehad. Nadat echter in de oudste tijden de landbouw
het hoofdmiddel van bestaan uitmaakte, kwamen reeds in de 14e en 15e
eeuw handel en verkeer meer op den voorgrond, vooral in Holland en
Zeeland. Terwijl handel en verkeer met energie nieuwe wegen baanden
en ook het ambacht zich wist te ontplooien (gildewezen), bleef de landbouw vrijwel op hetzelfde peil en werd de afstand tusschen stedeling en
boer allengs grooter. Toch heeft reeds in deze eeuwen uitvoer plaats van
boter en kaas naar Duitschland, Engeland en Spanje, waarbij Hoorn
en Edam als marktplaatsen op den voorgrond traden, terwijl Zierikzee
een marktplaats was voor een ander, ook voor den uitvoer belangrijk
landbouwartikel, nl. meekrap. Niet alleen de ontwikkeling van den handelsgeest deed het platteland ten achter blijven bij de steden, ook de
oorlogen en de daarmee gepaard gaande plunderingen hadden voor het
platteland ernstiger gevolgen dan voor de steden. Het platteland lag er
immers onbeschermd en open voor elke gewapende bende, welke meende
haar slag te moeten slaan. Typeerend voor dien tijd is wel een Geuzenliedje, dat als volgt begint:
Waer sullen wij noch blijven.
Wij boeren cleyn end groot,
Ons koeyen siet men ontdrijven,
Wij werden bijster en bloot; 1 ).
') Dr. H. B l i n k , „Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw
in Nederland", deel II, 1904.

i6oo—1750.
Na 1600 echter begon ook op het platteland eenige rust te heerschen
en kwam er wat verbetering in de toestanden. Het vele geld, dat in
Holland en Zeeland met handel en scheepvaart werd verdiend, moest
worden belegd. Dit geld kwam gedeeltelijk ten goede aan het platteland, hetgeen met name heeft geleid tot vele droogmakerijen en bedijkingen. Zoo werden in de periode van 1598—1615 36.213 ha drooggelegd en
in de periode 1615—1640 44.574 ha. De drooggelegde grond kwam in
hoofdzaak in handen van de „heeren" uit de steden, die als ondernemers optraden, de eigenlijke gebruikers werden zetboeren of pachters.
Een onafhankelijke boerenstand bestond derhalve niet, behalve in Groningen en Friesland, waar men reeds in dien tijd een belangrijken boereninvloed, ook op het bestuur der provincie, had en in Drente, waar
van oudsher door de geïsoleerde ligging de boer zich onafhankelijker
heeft gevoeld. In Gelderland en Overijssel bleven zeer langen tijd feodale toestanden heerschen. De verhouding boeren tot heeren was hier
een meer patriarchale.
In de 17e eeuw ontstond er nog een andere interesse van de steden
voor het platteland, dat men ging beschouwen als een Arcadië. Men
begon er genoegen in te scheppen den vrijen tijd op het land door te
brengen in buitenhuizen, omgeven door boomgaard en tuin, later werd
het zelfs een liefhebberij om de voorkomende tuinwerkzaamheden zelf
te verrichten, althans te leiden. Men idealiseerde het landleven, putte
zich uit in lyrische beschouwingen en meende dat er niets heerlijkers
was, dan het boer zijn! Zie P o o t (1698—1733): „Hoe genoechlijk rolt
het leven des gerusten Lantmans heen".
Overzien wij agronomisch den landbouw in ons land in de periode
1648—1800, dan blijkt, dat er belangrijke verschillen zijn tusschen de
gewesten, verschillen, welke gedeeltelijk gehandhaafd zijn tot in dezen
tijd. Zoo trad ook toen reeds de rundveehouderij in Holland, Friesland,
Westelijk Utrecht en Westelijk Overijssel op den voorgrond. Boter en
kaas waren hier reeds zeer belangrijke producten. Amsterdam was de
botermarkt, ook voor het verkeer met het buitenland. Merkwaardig is,
dat hier, behalve Hollandsche en Friesche boter, ook een groote hoeveel^
heid boter uit het buitenland (Ierland, Denemarken, Zweden, Holstein
en zelfs Finland) werd aangevoerd. De buitenlandsche boter was minder
smakelijk en volgens B l i n k is het niet onmogelijk, dat deze boter
werd gebruikt voor menging met Nederlandsche boter voor den export.
Naast de zuivelproducten was ook het Hollandsche vee ver over de
grenzen bekend.
De akkerbouw stond achter bij de veeteelt. In Holland waren de loonen te hoog om een arbeidsintensieven akkerbouw loonend te kunnen
maken (wel vond men hier bijzondere cultures, zooals meekrap en tabak).
Groningen, Friesland en Zeeland daarentegen waren de provincies van
den graanbouw, welk graan, veelal verhandeld in Groningen, werd ver-

kocht naar de overige gewesten en gedeeltelijk naar het buitenland.
Daarnaast had ook invoer van graan (in hoofdzaak van tarwe) plaats.
De zandgronden der Oostelijke provincies hadden reeds in die eeuwen
gemengde bedrijven. Hierbij zij nog opgemerkt, dat de aardappelen eerst
in 1730 in Nederland werden ingevoerd, zoodat deze, tegenwoordig voor
Nederland zoo belangrijke cultuur nog slechts twee eeuwen oud is.
De geheele landbouw werd in*die tijden empirisch gedreven; wellicht
moet het ook daaraan worden toegeschreven, dat de veeteelt een hoogeren t r a p bereikte dan de akkerbouw, aangezien intuïtie, stoelend op
de praktijk, bij het fokken van vee, heeft bewezen tot op zekere hoogte
dikwijls goede resultaten te kunnen afwerpen.
2e helft 18e eeuw.
Eerst in de tweede helft van de 18e eeuw begon de landbouw wat
meer op den voorgrond te komen, vooral in Groningen en Friesland.
Handel en verkeer kwijnden, waardoor meer de aandacht werd gevestigd
op dézen tak van de volkshuishouding. Had de landbouw in het begin
van de 18e eeuw nog te lijden gehad onder hooge grondprijzen, zware
pachten en waterschapslasten en waren de prijzen der akkerbouwproducten laag, terwijl aan de veehouderij ernstige slagen waren toegebracht
door veeziekten, voornamelijk runderpest, na 1756 begon de landbouw
in het Noorden van ons land te herleven, dank zij betere prijzen voor de
granen. Van deze betere graanprijzen kon de landbouw in het Noorden
des lands des te meer profiteeren, omdat men van veeteelt gedeeltelijk
op akkerbouw was overgegaan, ten eerste omdat de rundveestapel sterk
was ingekrompen tengevolge van de veeziekten en ten tweede omdat
door betere ontwatering en bedijkingen veel grasland nu geschikt kon
worden gemaakt voor bouwland. Ook begon de aardappelteelt in de
Veenkoloniën toe te nemen en reeds vond uitvoer plaats van aardappelen
naar Noord-Duitschland.
§ 2.

DE PERIODE VAN 1795—1895

Met de Fransche Revolutie breekt dan een nieuw tijdperk voor den
boerenstand aan, in dien zin, dat de politieke en economische afhankelijkheid ten opzichte van de steden verdwijnt. Door de tiërceering der
staatsschulden en de verlamming van den handel tijdens de Fransche
overheersching, moesten de vele stedelijke bezitters van landbouwgronden deze te gelde maken, waardoor vele boeren eigenaar werden van den
grond. Bovendien liepen de prijzen der landbouwproducten op, eensdeels
door de stijging van de behoeften, anderdeels doordat in andere landen vele handen aan den landarbeid waren onttrokken en wellicht ook
door de blokkade. Nadat in 1815 de rust in Europa was weergekeerd,
bleven deze hooge prijzen nog enkele jaren stand houden, totdat in
1817/'18 een vrij plotselinge ommekeer plaats vond.

Ook de wijze, waarop zich de interesse voor den landbouw uit, is veranduid.
Zoo schrijft G. K. v a n H o g e n d o r p , nadat hij in 1816door ons land is getrokken om de toestanden uit eigen aanschouwing te leeren kennen: „Onze landbouw, in den uitgebreidsten zin genomen, is één der rijkste van Europa. Wij
hebben allerhande granen, groenten en ooft, vlas en hennep, hop en meekrap;
wij hebben groote bosschen, hakhout in menigte, vele wegen en grachten
beplant, onze weiden zijn bedekt met rundvee, paarden, schapen en varkens;
. . . . Al deze vruchten van onzen grond leveren schatten op voor ons gebruik
en de meeste van dezelve een ruim overschot voor den uitvoer. Het is deze
uitvoer, en de vraag naar vruchten van onzen grond, die de voortteling van
dezelve zoo overvloedig en de zorg om ze in de uiterste volmaaktheid te winnen, zoo groot maakt.
Vandaar die vorderingen in den landbouw, in de veeweide, in de visscherij
in de mijnkunde, in de veenderij. Vandaar die kleine eigendommen tot onderhoud van een huisgezin en de menigte van huisgezinnen op het platteland,
zoodat weinige landen volkrijker zijn dan het onze. Vele van onze dorpen zijn
gelijk aan steden in andere landen en vele van onze boeren welgezetene, zelfs
rijke lieden. Wij mogen de helft van onze bevolking tot het platteland brengen
en weinig behoeftigen onder dezelven tellen" •).

Eerste -poging tot staatszorg.
Er is een streven naar technische verbetering, naar het zoeken van
de toepassing van economische beginselen op den landbouw (physiocraten) en wij zien de eerste pogingen tot een staatszorg voor den landbouw: 1795 opheffing van de heerlijke rechten, 1799 oprichting van
het veefonds (in 1806 omgezet tot een „fonds van den landbouw") en
1806 benoeming van een „Commissaris tot de zaken van den landbouw" (als eerste J a n K o p s ) . Er wordt zelfs (onder K o p s ) een
begin gemaakt met de landbouwstatistiek.
Zonder dieper in te gaan op deze historische gegevens hebben wij deze
feiten willen noemen als symptomen van een veranderde mentaliteit
ten opzichte van het platteland. De landbouw stond niet meer als tot
dusverre buiten de algemeene belangstelling en buiten het politieke en
economische leven van ons land, de landbouw werd erkend als één van
de peilers,waarop het leven van ons volk rustte. Dit wil niet zeggen, dat
de landbouw reeds geheel in het economische leven was ingeschakeld,
dat men zich volkomen rekenschap had gegeven van zijn beteekenis en
dat de veranderde denkbeelden ook tot de landbouwers zelf waren doorgedrongen. Integendeel: in den Franschen tijd verdwijnt de regeeringsbemoeiing weer bijna geheel, vele landbouwstreken liggen nog volkomen
geïsoleerd (Drente omgeven door de venen, Noord-Brabant en Limburg
een afgesloten geheel met geringe communicatiemiddelen met de rest
van het land). Elke streek behoudt'nog het gewestelijke karakter, waardoor nieuwe methoden en veranderde economische denkwijzen geen
gemeengoed kunnen worden, de landbouwende bevolking zelf interesseert zich zoo goed als niet voor het nieuwe, maar toch kan men de
periode rond 1800 beschouwen als de periode, waarin de kiem van den
tegenwoordigen boerenstand werd gelegd.
') Geciteerd in „De Nederlandsche Landbouw van 1813—1913", Directie
van den Landbouw, 1913.

Landbouwproducten.
Oncler de landbouwproducten, welke toen in ons land voor de markt
werden geproduceerd en waarvan ook uitvoer plaats vond, kunnen in de
eerste plaats worden genoemd rundvee in alle leeftijden, schapen en
lammeren en van tijd tot tijd varkens. Aanzienlijk was ook de uitvoer
van boter en kaas en van wol. Van de akkerbouwproducten waren granen het belangrijkste; in volgorde naar de grootte der bebouwde oppervlakte: rogge, haver, gerst en tarwe, op de hoogvenen nog boekweit.
Koolzaad was het belangrijkste oliezaad, daarnaast lijnzaad. Erwten en
boonen werden in groote hoeveelheden geteeld en ook aardappelen waren
in het begin van de 19e eeuw reeds vrij algemeen; uitvoer naar NoordDuitschland. Haver werd uitgevoerd naar Engeland. Vlas werd veelal
geteeld voor eigen gebruik, soms voor uitvoer (Zeeland, Zuid-Hollandsche eilanden, Friesland). Rogge en tarwe werden meer ingevoerd dan
uitgevoerd.
Protectionisme.
De internationale graanprijzen hadden een grooten invloed op de
welvaart op het platteland. Toen na 1817 de graanprijzen gingen dalen,
volgde hierdoor een inzinking. De oorzaak van de daling moet worden
gezocht in een reeks overvloedige oogstjaren en het openen van een
nieuw graangebied, nl. Zuid-Rusland. Voerde Rusland vroeger alleen
graan uit langs de Oostzee, door den aanleg van de haven van Odessa
en de kolonisatie van Zuid-Rusland werd de West-Europeesche graanmarkt overstroomd, waardoor de prijzen daalden. Bedroeg de gemiddelde
prijs per hl tarwe op de Groninger beurs van 1814—1822 / 8,86, in 1823
was deze prijs gedaald tot / 3,65.
Heeft in 1816 nog uitvoer van granen uit ons land plaats (tegenover
een invoer), daarna kan deze uitvoer zich niet meer handhaven tegen de
internationale concurrentie. Bovendien gaat Frankrijk graanrechten
heffen en sluit Engeland in 1819 de grenzen voor vreemde granen, hetgeen een slag beteekende voor den verbouw van haver in Groningen.
Tenslotte was ook de binnenlandsche koopkracht door het kwijnen van
de nijverheid en den handel gedaald, zoodat algemeen een s t e r k ^ a c h teruitgang in den akkerbouw plaats vond. Vooral de groote landbÄwers
werden getroffen en daarmede de landarbeiders. De veehouderij had
minder van deze crisis te lijden ;ook de kleine landbouwers ondervonden
den druk van de slechte tijden minder, omdat zij gedeeltelijk voor eigen
gebruik produceerden. Toch schrijft N ij h o f f in 1826, dat „de boeren
op de zandgronden een slaafsch leven (leiden) vol beslommeringen. Als
loon van een zuren arbeid, het geheele jaar door, van den vroegen morgen
tot den laten avond doorgezet, blijft hun na betaling van huis- en landhuur, belastingen, werklieden en werkvee en akkerbouwgereedschap en
na behartiging van schamel voedsel en kleeding nauwelijks het genoegzame zaaikoren voor het volgende jaar over. Hun zuiver overschot staat
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dus bezwaarlijk gelijk met een matig berekende rente van het kapitaal,
waarvoor zij hun bouwerij hebben aangeschaft".
Onder deze omstandigheden kwam er een algemeene vraag naar staatsbescherming van den landbouw, hetgeen in 1822 (nadat het beschermende
stelsel onder Belgischen druk reeds in 1816 voor de nijverheid was ingevoerd) verwerkelijkt werd.
In 1822werden de invoerrechten op tarwe reeds verhoogd van ƒ6,50 op / 7,50
per last, van rogge van ƒ4,50 op ƒ5,—, doch in 1824 had een zeer belangrijke
— en ditmaal met werkelijk protectionistische bedoelingen —- verhooging
plaats, nl. van tarwe tot / 24,—, rogge tot / 15,—, gerst tot / 12,— en haver
tot ƒ7,— per last. In 1830 (Belgische opstand) werden de tarieven weer teruggebracht op die van 1822, doch de vele klachten der graanbouwers leidden in
1835 tot de invoering van schaalrechten, waartegen de handel tevergeefs
ernstig protesteerde.

Invloed van de opkomst van Engeland als industrieland.
Het is nu ongeveer een eeuw geleden, dat Engeland begon op te
komen als industrieland. De steden breidden zich uit, de loonen der
fabrieksarbeiders stegen, de landbouw begon achteruit te gaan. In
Engeland, dat in 1819 nog zijn grenzen voor vreemde granen sloot, begon
het vrijhandelsprincipe baan te breken. In 1846 werden daar de schaalrechten afgeschaft en in 1860 was het vrijhandelsprincipe volledig doorgevoerd. Dit werd van groote beteekenis voor onze veehouderij, welke
in Engeland zijn eerste exportmarkt vond.
Duitschland vormde toen nog een achterland, dat niet tot ontwikkeling was gekomen en dat zelf nog agrarische producten uitvoerde; een
afzetgebied voor onze agrarische producten was het toen stellig niet.
De export van veeteeltproducten naar Engeland steeg echter aanzienlijk. Zoo leverde reeds omstreeks 1830 Nederland ongeveer 3 / 4 van de
boter, die in Engeland werd ingevoerd. Ook slachtvee ging veel naar
Engeland. Toen in 1843 in ons land de tarieven werden verlaagd, vermeerderde de waarde van onzen uitvoer naar Engeland van 15 millioen
gulden in 1845 tot 34 millioen gulden in 1849, waarvan 2 / 3 bestond uit
landbouwproducten. Na 1847 werd de invoer van slachtvee in Engeland
geheel vrij verklaard en steeg onze uitvoer van 64.000 stuks in 1836
tot 240.000 stuks in 1852.
Ook voor den tuinbouwexport gaf Engeland den stoot. In 1823 werd
een geregelde stoomvaartdienst tusschen Rotterdam en Engeland ingesteld, waardoor Zuid-Holland in staat werd gesteld, de tuinbouwproducten te exporteeren en op tijd op de Engelsche markt te brengen,
waar de vraag naar deze producten groot was, speciaal naar vroege
aardappelen.
Na 1835 begon het er ook voor den akkerbouw beter uit te zien. De
Russische graanaanvoeren waren tot normale hoeveelheden teruggeloopen. In 1845 had een hevige aardappelziekte een oogstmislukking tengevolge. De hooge graanrechten hadden geleid tot een duurder worden
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van het brood, waardoor de aardappelen meer als volksvoeding op den
voorgrond waren gekomen.
Door den misoogst ontstond een aardappelschaarschte, welke zelfs
leidde tot oproer. Dit deed de overtuiging veld winnen, dat de rechten
op de granen tengevolge hadden, dat de daardoor ontstane hooge
graanprijzen ten laste kwamen van de minst draagkrachtigen, aangezien zij drukten op de kosten van de eerste levensmiddelen. En zoo werden in 1845 en 1846 de graanrechten tot een minimum teruggebracht
en werden in 1847 de schaalrechten door een laag vast recht vervangen,
dat tenslotte in 1877 geheel werd afgeschaft.
1850—18jj
vrijhandelsprincipes.
In het algemeen kunnen wij dan ook zeggen, dat de periode van 1850
tot 1877 een gunstige is geweest voor den Nederlandschen landbouw en
wel in het bijzonder onder den invloed van de principes van den vrijhandel, welke langzamerhand in alle Europeesche landen werden ingevoerd, waardoor onze landbouw de kans kreeg om zijn specifieke agrarische producten te exporteeren naar de landen, waar de industrie in
opkomst was. Ook werkten hooge prijzen mede om aan de boeren goede
verdiensten te bezorgen. Daarbij moet in het oog worden gehouden,
dat de uitbreiding van de verkeersmogelijkheden (aanleg van kanalen,
straatwegen, spoorwegen en de stichting van stoomvaartlijnen) den
snellen afzet van onze producten mogelijk maakte. Dezelfde factoren
dus, welke later zouden leiden tot den grooten bloei van den Nederlandschen veredelingslandbouw, waren hier reeds aanwezig. Toch zou eerst
nog een diepe inzinking over onzen landbouw moeten gaan, alvorens deze
zich doelbewust in de genoemde richting zou ontwikkelen.
Reeds tijdens de bloeiperiode van 1850—1877 zijn er verschijnselen
aan te wijzen, welke een naderende inzinking voor onzen landbouw
konden doen verwachten. Zoo werd onze boterpositie op de Londensche
markt overvleugeld door de Deensche boter, welke van betere kwaliteit
was. Het betrof hier niet alleen een kwaliteitsverschil, dat voortsproot uit
onvermijdelijke, natuurlijke oorzaken, doch dit kwaliteitsverschil ontstond mede door achterlijke karnmethoden hier te lande en geknoei in
den handel. Evenzoo ging door geknoei de export van vroege aardappelen naar Engeland te gronde. De landbouwers zelf in ons land begrepen
dit niet of wilden dit niet begrijpen, de Regeering, tot het uiterste vasthoudend aan haar „laissez-faire" principe, meende er zich niet mee te
moeten bemoeien. Historisch bezien behoeft het dan ook geenszins verwondering te wekken, dat, toen in de jaren van tachtig een daling
in de graanprijzen een algemeene landbouwcrisis inluidde, de uitsluitend
uit de hooge prijzen voortspruitende bloei in den Nederlandschen landbouw wegschrompelde en veranderde in een depressie. Intusschen heeft
deze crisis, welke duurde tot circa 1895 ook zijn nuttige zijden gehad: de
boeren werden wakker geschud en er ontstond een nieuwe grondslag
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voor onzen landbouw. Het is daarom noodig wat langer stil te staan
bij de landbouwcrisis van 1878—1895.
De landbouwcrisis van I8J8—18Q5.
Hoewel deze landbouwcrisis zich heeft doen gevoelen in geheel Westen Midden-Europa, werden de gevolgen des te scherper ondervonden in
Nederland, omdat de boeren in ons land feitelijk op een te grooten voet
leefden. De grond- en pachtprijzen waren te hoog opgeloopen, de boeren waren niet met de eischen van hun tijd meegegaan, de kwaliteit van
onze producten was achtergebleven bij die van andere landen of werd
moedwillig bedorven en uitvindingen, zooals die van de aniline en de
opkomst van de petroleum vernietigden cultures (meekrap, koolzaad en
lijnzaad), die hun producten als grondstof leverden aan de nijverheid.
De hoofdoorzaak van de landbouwcrisis lag echter geheel buiten onze
grenzen en was even exceptioneel als gigantisch: de ontsluiting voor de
cultuur in zeer snel tempo van onmetelijke uitgestrektheden maagdelijken grond tengevolge van den aanleg en exploitatie op zeer groote
schaal van spoorwegen, voornamelijk in de Vereenigde Staten, doch ook
in Rusland en Britsch-Indië. En gelijktijdig een snelle uitbreiding van
het zeevervoer, waardoor export van de landbouwproducten werd vergemakkelijkt.
De Regeeringen der Vereenigde Staten hadden belang bij een uitbreiding
van het spoorwegverkeer; de spoorwegmaatschappijen konden haar lijnen
slechts rendabel maken, indien het land langs de lijnen in cultuur werd gebracht. Immigratie en uitgifte van de gronden was dus voor haar van het
grootste belang. Van 1850 af is het aan deze spoorwegmaatschappijen gelukt,
geweldige uitgestrektheden kosteloos van de Staten ter beschikking te krijgen, de zgn. „landgrants".
Daardoor konden deze maatschappijen als landmaatschappijen optreden
en de immigratie en kolonisatie zelf ter hand nemen. Welke afmetingen deze
geweldige exploratie aannam, blijkt wel uit het aantal km spoorweg, dat in
de periode van 1830—1885 werd aangelegd. Bedroeg het aantal km spoorbaan in de Vereenige Staten in 1830 nog slechts 37, in 1840 was dit 4.509 km,
in 1850 14.434 km, in 1860 49.016 km, in 1870 84.662 km, in 1880 149.358 km
en in begin 1885 201.881 km. Doch ook het Gouvernement zelf bevorderde de
kolonisatie, vooral nadat de burgeroorlog tusschen Noord en Zuid door de
Noordelijken was gewonnen; in 1862 werd de ,,Homestead-Act" aangenomen,
waardoor iedere kolonist, die Amerikaansch staatsburger was of verklaarde
het te willen worden, 160 acres (64 ha) land voor eigen cultuur gratis kon
krijgen onder bepaalde voorwaarden of kon koopen voor / 7,80 per ha. Een
tweede wet; de „Timber culture"wet van 1873, voorzag in de gratis uitgifte
van grond, indien men een deel van dezen grond met bosch beplantte en
dit bosch in stand hield.
Onder deze omstandigheden wordt het begrijpelijk, dat het aantal immigranten met sprongen omhoog ging, zooals blijkt uit onderstaand staatje.
Het aantal landverhuizers beliep:
in het tienjarig tijdvak (gemiddeld per jaar) :
1821—30
14.000
1831—40
60.000
1841—50
171.000
1851—60
258.000
1861—70
228.000
1871—80
281.000
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en in de jaren :
1880
1881
1882
om daarna weer af te nemen:
1883
1884
1885

457.000
669.000
769.000
603.000
518.000
388.000

Volgens de officiëele cijfers omtrent de uitgifte van nieuwe gronden krachtens
de wetten van 1862 en 1873 werd gemiddeld per jaar uitgegeven in de periode
van 1870—1878 3 à 4 millioen acres, in de periode van 1878—1882 6 à 8 millioen acres, in 1883 ruim 11 millioen acres, in 1884 bijna 12 millioen acres en
in 1885 ruim 12 millioen acres. Deze uitgiften geschiedden niet alleen aan
immigranten uit Europa, doch ook, en zelfs in toenemende mate, aan Amerikaansche landbouwers, die meer naar het Westen toe trokken, waar de gronden beter bleken te zijn. H e t behoeft geen betoog, d a t de onvergelijkelijke
uitbreiding van de productiegronden in de Vereenigde Staten de Amerikaansche landbouwproductie in enorme mate deed toenemen. Het land zelf was
toen nog betrekkelijk dun bevolkt en zoo vonden als vanzelfsprekend deze
producten hun weg naar de Europeesche markten.

Hoewel de richting van de productie zich ontwikkelde in die van
graanbouw (tarwe en maïs) en die van vleesch, is het vooral de tarwe
geweest, welke de ernstigste verstoring op de Europeesche markten
heeft teweeg gebracht. Werd reeds in 1830eenig graan uit Amerika naar
Europa verscheept, nl. 5,5 millioen bushels ( ± 150.000 ton), in 1870
bedroeg dit 50 millioen bushels (± 1.360.000 ton) en in 1880 180 millioen bushels ( i 4.900.000 ton). Was men hier in de jaren 1B60/70langzamerhand gewend geraakt aan hooge graanprijzen, deze enorme hoeveelheden geïmporteerde granen deden uiteraard de prijzen ineenstorten. Zoo bedroeg bijv. de prijs van tarwe op de Groninger Beurs van
1871 tot 1880 gemiddeld / 10,98 per hl, van 1881 tot 1890 / 7,46 en van
1893 tot 1895 ƒ4,50. Als men daarbij bedenkt, dat de graanbouw nog
altijd 50—70% van het bouwland van dien tijd in beslag nam, kan men
zich voorstellen, welk een inzinking deze overvloed van granen uit
Amerika moest teweeg brengen. Doch dit was nog niet alles: ook de
Russische export, welke in de periode 1851—1855 6,7 millioen hl tarwe
en 2,1 millioen hl rogge bedroeg, was in de periode 1890—1894opgeloopen tot 32,5 millioen hl tarwe en 10,2 millioen hl rogge, terwijl ook
Britsch-Indië, dat in 1870noggeen tarwe uitvoerde, in de periode 1889—
1894 11 millioen hl tarwe exporteerde en Argentinië van een uitvoer
van 1millioen hl tarwe in 1884 kwam op een uitvoer van 12 a 13millioen hl tarwe in 1893. Onder deze omstandigheden behoeft het niet te
verwonderen, dat van een loonende graanteelt in Europa geen sprake
meer was.
Dat de nieuw ontgonnen cultuurgronden nog konden doorgaan met
hun productie, moet worden toegeschreven aan het feit, dat hier feitelijk roofbouw werd gepleegd op de maagdelijke gronden.
Er werd niet bemest en de bewerkingen waren primitief, doch de op-
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brengsten per arbeider lagen belangrijk hooger dan die in Europa, hoewel de opbrengsten per ha veel lager waren.
Niet alleen de prijzen van de tarwe daalden tot minder dan de helft,
doch ook die van de andere granen: rogge zakte van / 8,11 per hl in de
periode 1871—1880 op / 3,50 in 1893—1895, gerst van / 6,76 op / 3,30 en
haver van / 4,55 op / 2,50.
Het is begrijpelijk, dat de landbouwers trachtten door over te gaan
op de teelt van andere gewassen aan de dalende schroef van de graanprijzen te ontkomen, doch de uitbreiding van de andere cultures (peulvruchten, handelsgewassen, knol- en wortelgewassen) gaf een te groot
aanbod ook van deze producten, zoodat ook hier de prijzen ineenzakten. En tenslotte bleek zelfs de veehouderij geen redding meer te geven;
vleesch- en zuivelprijzen volgden hetzelfde beeld. De ontreddering op
het platteland werd groot; de boeren trachtten zooveel mogelijk hun
productiekosten te verlagen, de landbouw werd extensief bedreven, arbeiders werden ontslagen en met den achteruitgang van den boerenstand daalde de welstand van neringdoenden en handwerklieden en
tenslotte ook van handel en industrie. Eigen-boeren verkochten hun
grond of namen hypotheek, daling der grondprijzen leidde tot executie
van tal van boerderijen, het aantal faillissementen nam hand over hand
toe, de achteruitgang leidde tot emigratie.
Het spreekt vanzelf, dat van alle zijden pogingen in het werk werden
gesteld om te komen tot een oplossing van deze crisis. Ook de Regeering
kon zich tenslotte niet meer afzijdig houden en met name werden in de
Kamers verschillende pogingen gedaan om te komen tot een steun aan
onzen landbouw. Hierbij stonden twee richtingen fel tegenover elkander:
1. een protectionistische, welke de buitenlandsche concurrentie wenschte
tegen te gaan door hooge invoerrechten, voornamelijk op granen, 2. een
richting, welke meer voordeel zag in uitbreiding van overheidswege van
kennis en voorlichting aan de boeren en van toepassing van nieuwe en
meer rationeele productiemethoden.
De eerste richting vond voornamelijk haar steun in Noord-Brabant,
Limburg, Zuid-Oost-Gelderland en in het Groninger Westerkwartier
en bracht het zelfs in 1894, bij een herziening en uitbreiding van het
invoertarief, tot een motie, welke echter werd verworpen.
De andere richting, waarvan Mr. C. J. S i c k e s z, kamerlid en voorzitter van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw, één
van de voormannen was, gelukte het om in 1884 een internationale
landbouwtentoonstelling te Amsterdam te organiseeren, teneinde aan
Staat en landbouwers gelegenheid te geven de eigen landbouwmethoden met die in het buitenland te vergelijken. Dit had inderdaad
succes. De Regeering stelde in 1886 een Staatslandbouwcommissie in,
met als voorzitter Mr. C. J. S i c k e s z, en als ondervoorzitterrapporteur Mr. P. W. A. C o r t v a n d e r L i n d e n , met de
opdracht: 1. een onderzoek in te stellen naar den toestand van den
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landbouw en 2. adviezen uit te brengen over hetgeen van regeeringswege
voor den landbouw kon worden gedaan. De resultaten van het onderzoek en de adviezen van deze Commissie werden in de jaren 1887—1891
aan de Regeering aangeboden. Het zoutevervoerenopderesultaten van
het onderzoek diep in te gaan.Hetbleek,dat erinhet algemeengrootetekortkomingen waren in wetenschappelijk en cultuur-technisch inzicht en
dat het hoog noodig was landbouwonderwijs en -voorlichting tot ontwikkelingtebrengen.Belangrijke adviezenwarenvoorts: deadviezenomwettelijke maatregelen te treffen tegen geknoei in den boterhandel, om het
landbouwcrediet te herzien, om de landbouwstatistiek te reorganiseeren,
om de belastingen te herzien en om het pachtwezen en het grondgebruik te verbeteren. Deze adviezen zijn grootendeels door de Regeering
overgenomen en wij kunnen zeggen, dat daarmee en metdenveranderden geest in den boerenstand, het dieptepunt werd gepasseerd en dat
na 1895,toen ook de algemeene situatie voor den landbouw verbeterde,
een nieuw tijdperk van bloei voor den Nederlandschen landbouw werd
ingeluid, dat, met een onderbreking tijdens den wereldoorlog, heeft geduurd tot 1930.
§ 3. DE PERIODE VAN 1895—1914

Kunnen wij 1795 als een mijlpaal in de geschiedenis van den Nederlandschen landbouw beschouwen, ook 1895 is een mijlpaal. Vóór 1795
kan de landbouw nauwelijks als een zelfstandig maatschappelijk onderdeel worden beschouwd;na dit jaartal begint de boerenstand als economische groep een plaats in te nemen. Produceert de landbouw vóór
1795 in hoofdzaak voor de eigen behoefte en voor de locale markten,
na 1795, en vooral na 1850, komt de productie voor de internationale
markt meer op den voorgrond. Doch het heeft tot na 1895geduurd alvorens de landbouwers zelf zich bewust werden van deze taak. Eerst na
1900 kunnen wij den landbouw feitelijk een gelijkwaardige plaats geven
naast de industrie. Na 1900 werd doelbewust de productierichting bepaald en kwam om zoo te zeggen een „kop" op den landbouw. Vereenigingsleven en coöperatie zorgden, dat de leiding van deproductie kwam
te liggen in handen van den boerenstand zelf en dat deze leiding een
economische kracht beteekende, welke een gelijkwaardige was van die
der industrie, waardoor een evenwicht tusschen beide kon ontstaan. De
periode na 1900heeft zich gekenmerkt door een productierichting, welke
doelbewust door de landbouwers zelf werd gekozen, waarbij uiteraard
de na 1895 verbeterde conjunctuur heeft meegeholpen om onzen landbouw uit de depressie op te heffen.
De daling van de graanprijzen had uiteindelijk ook een remmenden
invloed op de op export ingestelde productie van de nieuw ontgonnen
gebieden. Enkele jaren van slechte oogsten verminderden eveneens de
productie en zoo trad tenslotte na 1895weer een langzame stijging in de

graanprijzen op, gestimuleerd door een toenemende wereldbevolking.
In Groningen bedroeg de gemiddelde prijs voor tarwe in 1894 ƒ4,65 1 /.,
per hl, in 1895 ƒ4,79, van 1891—1900/5,507», van 1900—1910/6,35,
1911 ƒ6,667,, 1912 ƒ 7,227* 1913 ƒ6,667,, 1914/7,57. Met een stijging
van de graanprijzen ging ook een stijging van de prijzen der andere
akkerbouw- en veeteeltproducten gepaard.
De internationale positie van Nederland.
Behalve door deze algemeene tendenzen naar een verbetering van den
toestand in den landbouw heeft Nederland echter na 1900 gebruik kunnen maken van zijn bijzondere internationale positie, ni. de positie van
een bij uitstek voor intensieven landbouw geschikt land te midden van
zich sterk ontwikkelende en sterk in bevolking toenemende industriestaten. Het is deze bijzondere positie, welke tot op den huidigen dag de
volle aandacht vraagt en welke van het grootste belang is bij de beoordeeling van alle vraagstukken, welke onze landbouwproductie stelt.
De groote technische ontwikkeling, de uitbreiding van het wereldverkeer en de vergroote vraag naar industrieproducten door de verhooging
van het behoeftepeil en de bevolkingsuitbreiding — meer vraag en gedifferentieerder vraag naar ,,luxe"-artikelen — gaven in het begin der
20e eeuw aan industrie en handel een groote uitbreiding, waarvan in het
bijzonder de industrielanden profiteerden. In de industrie kon, door het
investeeren van groote kapitalen en het inschakelen van meer arbeid
— meer arbeiders en meer machinale arbeid — de productiecapaciteit
steeds meer worden opgevoerd, in tegenstelling tot den landbouw, waar
inschakelen van meer kapitaal en arbeid, in verband met de door de
natuur gestelde grenzen, slechts in beperkte mate tot productieverhooging
kan leiden.
De liberale economie beleefde haar hoogtepunt, d.w.z. dat het ideaal
werd benaderd, waarbij elk land, elk bedrijf en elk individu die producten
voortbracht, die het, dank zij ontwikkeling, natuurlijke gesteldheid en
andere factoren, tegen de laagste geldkosten kon produceeren (dusop de
meest voordeelige wijze kon voortbrengen) en daardoor, strevend naar een
zoo groot mogelijk eigen voordeel, tevens het algemeen belang diende. Het
vrije handelsverkeer was een sterke stimulans, waarbij de in de meeste
landen aanvaarde gouden standaard er door zijn automatisch stabiliseerend karakter voor zorgde, dat een betrekkelijk evenwicht bleef bestaan
tusschen de verschillende betalingsbalansen. De landbouw in WestEuropa echter, gebonden aan natuurlijke factoren, kon deze uitbreiding
van de industrie niet volgen, eenerzijds omdat de cultuurgrond in WestEuropa beperkt is en de factor natuur ook overigens een grens stelt
aan een verhooging der productie, anderzijds omdat ook het behoeftepeil voor landbouwproducten niet in die mate kan stijgen, als dat voor
industrieproducten. De meeste landbouwproducten, welke in WestEuropa worden verbouwd, dienen voor menschelijke consumptie, waar-
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van de bevrediging niet ad libitum kan worden verhoogd. Immers, in
tegenstelling tot de industrieproducten, ontstaan ten aanzien van de
voedingsmiddelen geen nieuwe behoeften. De prikkel van den honger
blijft de eenige tot welker bevrediging de voedingsmiddelen dienen.
Weliswaar zijn in den loop der eeuwen nieuwe landbouwproducten ingevoerd (bijv. aardappelen — in Nederland omstreeks 1730ingevoerd — en
suiker — eind 18e eeuw eerste suikerfabrieken in Europa—) en ook nog
in den lateren tijd zijn nieuwe voedingsmiddelen naar voren gekomen
(bijv. tomaten, Chineesche kool, bananen), maar de totale behoefte
wordt daardoor niet of weinig uitgebreid, zoodat dit in hoofdzaak tot
verschuivingen zal leiden. Uitbreiding van de vraag naar landbouwproducten voor voedingsdoeleinden is dan ook slechts mogelijk door vergrooting van de welvaart, waardoor de consumptie, vooral van dierlijke
en tuinbouwproducten, kan stijgen, en door bevolkingsaanwas. De landbouwproductie van een bepaald gebied beweegt zich dus in het algemeen tusschen minder elastische grenzen dan de industriëele productie.
Dat de akkerbouw in de industriestaten en in het bijzonder de graanbouw de opleving niet volgde, werd bij de liberale opvattingen van
minder belanggeacht. Er waren gebieden, welke goedkoop granen konden
produceeren, welnu, deze granen konden worden geïmporteerd. Het
overschot aan arbeidskrachten in den landbouw (dat door het grootere
geboorte-overschot en de geringe elasticiteit van de vraag naar arbeid
ten plattelande grooter was dan in de steden en industriecentra) kon
gemakkelijk worden opgenomen door de zich uitbreidende industrie; de
loonen waren er hooger dan in den landbouw en zoodoende had er een
zuiging plaats van het platteland naar de steden en industriecentra.
Vooral in Engeland kwam deze ontwikkeling sterk tot uiting. Er ontstond een zeer intensief ruilverkeer;grondstoffen en agrarische producten
werden uit de nieuwe cultuurgebieden met extensieven landbouw ingevoerd en industrieproducten uitgevoerd. In Duitschland werd de graanbouw nog beschermd, waardoor in dat land de veehouderij zich minder
gemakkelijk kon ontwikkelen. Ten gevolge van het duurder blijven van
de grondstof (binnenlandsch graan) werden de zuivelproducten te duur
geproduceerd.
De bovengeschetste ontwikkelingsgang in de industriestreken heeft
zijn stempel gedrukt op den Nederlandschen landbouw na 1900. Sneller
dan aanvakkelijk kon worden verwacht heeft onze landbouw, dank zij
de eerder geschetste energie-ontwikkeling en de staatsbemoeiing (onderwijs en voorlichting), zich weten aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Niet de voortbrenging van landbouwproducten voor primaire
levensbehoeften voor de eigen markt kwam op den voorgrond, doch de
voortbrenging van die producten, welke niet konden worden geleverd
door de nieuw ontsloten gebieden en waarnaar vraag was in de industriecentra. De welvaart nam in de Duitsche industriestreken, in België, in
Frankrijk, in Engeland toe en daarmede de vraag naar artikelen, welke
N. E. I. 36
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eertijds min of meer als luxe werden beschouwd: fruit, versehe groenten,
bloemen, speciale soorten varkensvleesch en spek, kaas en eieren. Alle
producten, diemenkan beschouwen als „veredelde" landbouwproducten
en welker voortbrenging een intensieve productiemethode vereischt.
Reeds door zijn karakteristieke eigenschappen van bodem en klimaat
wasNederland alshet ware aangewezen om te worden een land van intensievenlandbouw x).Eendichtbevolkt plattelandleverdeeengroot aantal arbeidskrachten voor den intensieven landbouw; een overheerschend
kleinbedrijf leidde eveneens tot intensiveering. De landbouwbevolking
wist zich na 1900 snel technisch te ontwikkelen, landbouwvoorlichting
en -onderwijs kregen algemeene belangstelling onder de landbouwers.
Kapitaal was er voldoende aanwezig om de noodige investeeringen
mogelijk te maken (in den tuinbouw bedraagt de kapitaalsinvesteering
tot 40.000 gulden per ha toe). Kortom, alle factoren waren aanwezig
om te komen tot de voortbrenging van die landbouwproducten, welke
slechts mogelijk zijn bij een intensief bedrijf, dat de volle capaciteit van
grond, klimaat, techniek en arbeid vereischt.
De geografische ligging van Nederland.
Toch zou de industrialisatie in West-Europa niet tot een intensieven
veredelingslandbouw inNederlandhebben behoeventeleiden,indien daartoe niet de geografische ligging van ons land had medegewerkt. Eenerzijds maakte deze ligging het mogelijk om met geringe transportkosten
goedkoope grondstoffen voor den intensieven landbouw in te voeren:
granen, oliehoudende zaden voor de veekoekenfabricage, veekoeken,
kunstmest; anderzijds werd de afzet van delandbouwproducten naar het
buitenland vergemakkelijkt.
Men kan de landbouwproducten, welke dienen voor de voeding van
mensch en dier, ten aanzien van het vervoer splitsen in 4 categorieën:
1. De landbouwproducten, welke zonder noemenswaard aan bederf
onderhevig te zijn, over groote afstanden kunnen worden vervoerd,
waarbij de kosten van het vervoer t. o. v. den prijs gering zijn;
2. de landbouwproducten, welke slechts over grooten afstand kunnen
worden vervoerd, nadat zij een bepaalde bewerking hebben ondergaan, of slechts kunnen worden vervoerd onder bepaalde physische
omstandigheden;
3. de landbouwproducten, welke snel aan bederf onderhevig zijn en
door de consumenten in verschen toestand worden geprefereerd;
4. de landbouwproducten, welke door hun volumineus karakter en/of
geringe waarde per eenheid slechts vervoerd kunnen worden, indien de vervoerkosten zeer laag zijn.
Ad. i. Het belangrijkste voorbeeld vormen de granen. Graan kan
op zeer eenvoudige wijze zoowel per schip als per spoor worden vervoerd, nl. losgestort. De techniek heeft bovendien het laden en verladen
gemakkelijk gemaakt; elevatoren kunnen in enkele uren enorme hoe') Zie hoofdstuk I I .
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veelheden van silo in zeeschip of van zeeschip in lichter verladen. Graan
kan, mits onder goede condities, meer dan één jaar worden bewaard.
De prijzen der granen maken het mogelijk, het graan over zeer groote
afstanden loonend te verschepen. Geen wonder, dat graan een bij uitstek
internationaal artikel is en aan wereldmarktprijzen onderhevig is.
Ad. 2. Hiertoe behoort vleesch, voor welk artikel men reeds eeuwen
geleden methoden voor conserveering heeft gevonden, nl. zouten of
rooken, en dat ook in bevroren toestand over groote afstanden kan
worden vervoerd. Bevriezen beteekent echter voor het vervoermiddel
een bepaalde techniek: een koelinstallatie, welke het vervoer duurder
maakt. Andere levensmiddelen kunnen op verschillende wijzen worden
verduurzaamd: in blik (groenten, vruchten, condensproducten), gedroogd (groenten, eigeel, eiwit).
Ad. 3. Versehe groenten, versch vleesch, versehe eieren, slachtgevogelte en dergelijke, zijn typische voorbeelden van producten, welke
slechts binnen een beperkten afstand van deplaats van winning geconsumeerd kunnen worden. Het vervoer dient snel en bij voorkeur onder lage
temperatuur te geschieden.
Ad. 4. Deze producten worden minder vaak geëxporteerd. Soms is
samenpersing mogelijk: stroo, pulp, hooi. Vervoer dient zoo goedkoop
mogelijk te zijn (waterwegen in Nederland!).
Het mag stellig een gelukkige omstandigheid worden genoemd, dat
de geografische ligging van Nederland zoodanig is,dat de onder de derde
categorie genoemde artikelen inderdaad snel kunnen worden vervoerd
naar dé ons omringende industriestaten, waar de behoefte aan deze
artikelen groot is. Het behoeft dan ook geen verwondering te verwekken, dat Denemarken en Nederland, welke beide landen èn door de
structuur van hun bodem èn door de aanwezigheid van een krachtigen
en ontwikkelden boerenstand èn door de korte en goedkoope verbindingswegen (zee, rivieren, kanalen, spoorwegen) als het ware aangewezen
zijn voor de voorziening van de nabuurlanden met veredelde landbouwproducten, elkaar op de verschillende markten ontmoeten met nagenoeg
dezelfde producten: boter, bacon, eieren, slachtpluimvee.
Het liberalisme.
De ontwikkeling van den Nederlandschen landbouw in de bovengeschetste richting in de periode van 1900—1914 moet stellig in het licht
van de economische ontwikkeling zoowel van ons land als van de ons
omringende landen als een „natuurlijke" worden beschouwd. Wij mogen
daarbij niet vergeten, dat deze jaren een periode waren van betrekkelijke politieke rust, waarin een vrij handelsverkeer en een vrije en zoo ver
mogelijk doorgevoerde uitwisseling van goederen mogelijk was. In een
dergelijk tijdvak van opgaande conjunctuur, waarin vanzelfsprekend
minder werd gedacht aan tijden van politieke en economische spanningen, kon daadwerkelijk de door de liberale school gepropageerde vrije

20
uitwisseling van goederen tot haar recht komen en was onze veredelingslandbouw een sprekend voorbeeld van het succes, dat door deze vrije
ontplooiing van aard en aanleg van een bepaald land, kon worden bereikt.
Merkwaardig is, dat reeds in 1897 J. S m i d in een brochure „De landbouwcrisis, hare oorzaken en de middelen tot verbetering", waarin hij een voorstander blijkt te zijn van een beschermden landbouw, wees in een andere
richting, toen hij schreef: „Tengevolge van die slechte resultaten wordt
onze landbouw gedreven in een verkeerde richting, nl. productie van artikelen,
die in het buitenland moeten worden afgezet. Eene dergelijke productie is gevaarlijk als er geene zekerheid is, dat op den duur uitgevoerd kan worden.
En zij wordt dwaasheid, wanneer, zooals thans, het tegendeel nagenoeg vast
s t a a t " . Maar het behoeft niet te verwonderen, dat, waar de feiten dit betoog
weerspraken, deze meening geen ingang vond.

Het was eerst de oorlog van 1914—1918, welke een ernstige verstoring
van de ontwikkeling van den Nederlandschen landbouw in de intensieve
richting veroorzaakte.
§ 4.

DE PERIODE VAN 1914—1929

De Nederlandsche landbouw in den oorlog.
De ontwrichting van onzen landbouw in den wereldoorlog had een
tweeledige oorzaak. Eenerzijds bleek, dat onze eigen landbouw slechts
zeer gedeeltelijk voor de voedselvoorziening van ons volk kon zorgen,
anderzijds rezen moeilijkheden ten aanzien van den export van de landbouwproducten en vooral van den invoer van krachtvoer en kunstmest.
Een regeeringsingrijpen werd noodig om den uitvoer van landbouwproducten, welke voor de eigen volksvoeding noodzakelijk waren, tegen te
gaan. Voorts werden maatregelen getroffen om het abnormaal oploopen der prijzen te verhinderen en werd den boeren opverschillende wijzen
gewezen op het belang van hun productie voor de volksvoeding (affiches).
De zgn. Scheurwet maakte het mogelijk omdeboeren te dwingen grasland
te scheuren ten behoeve van het bouwland. Meer dan ooit trad het groote
belang van onzen landbouw voor de eigen voedselvoorziening aan den
dag en bleek, hoe kwetsbaar onze landbouw, door zijn afhankelijkheid
van import en export, was. Toch was deze oorlogsperiode voor de
boeren niet ongunstig, omdat de prijzen, ondanks overheidscontrole,
sterk opliepen. Stelt men de prijzen der belangrijkste akkerbouw- en
veeteeltproducten van 1911—1913 op 100, dan waren de indexcijfers
in het tijdvak 1914—1919:
1914
1915
1916

105
140
168

1917
1918
1919

191
222
282

Wel moet men hierbij bedenken, dat ook de vaste lasten belangrijk
stegen, met name de prijzen voor kunstmest en krachtvoer (voorzoover
dit nog te krijgen was), terwijl ook de pacht- en koopprijzen sterk opliepen. Zoo bedroeg de koopprijs per ha in de Beemster in 1910 / 3.000,
in 1915 / 3.515, in 1920 / 4.500.

