DE NEDERLANDSCHE
LANDBOUW
DOOR

Dr. Ir. G. MINDERHOUD
hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool

«3*
'*A

'<T/T\J^

HAARLEM

DE ERVEN F. BOHN RV.
1935

l It

INHOUD.
BI.
TER INLEIDING

1

HOOFDSTUK I. Factoren, diedeinrichting van het landbouwbedrijf bepalen

5

HOOFDSTUK I I . De ontwikkeling van denlandbouw in
de periode 1900—1930

25

HOOFDSTUK I I I . Hetgebruik vandenbodem door den
landbouw omstreeks 1930

39

1. De zeeklei met akkerbouw en gemengd bedrijf.
2. De rivierklei met gemengd bedrijf
3. De weidestreken
4. De zandgronden
5. De Veenkoloniën

40
54
59
70
77

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

IV. De tuinbouw
V. De boschbouw

81
113

HOOFDSTUK VI. De rundveehouderij
HOOFDSTUK VII. De varkenshouderij

131
157

HOOFDSTUK VIII. D e pluimveehouderij

175

HOOFDSTUK

194

IX. De paardenfokkerij

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

X . De schapen- en geitenhouderij . . 210
X I . Het vereenigingsleven en de coöperatie in den landbouw
216
HOOFDSTUK X I I . De huidige landbouwcrisis . . . . 230
REGISTER

256

TER INLEIDING.
De Nederlandsche landbouw geniet tegenwoordig de belangstelling van een veelruimeren
kring dan vroeger. De oorzaak daarvan is vooral
gelegen in de ernstige crisis, waaronder de
landbouw nu al weer eenige jaren lijdt. Deze
crisis toch heeft een sterk ingrijpen van de
Overheid in het landbouwbedrijf tot gevolg
gehad. Deze regeeringsmaatregelen beoogen den
landbouw testeunen enhem zoo mogelijk aande
veranderde omstandigheden te doen aanpassen.
Uit de kringen van de landbouwers meenen
velen, dat de overheidsbemoeiing met den
landbouw niet in de juiste richting of niet ver
genoeg gaat. Aan den anderen kant echter
achten groote groepen onzer samenleving de
regeeringsmaatregelen ongewenscht, onjuist, of
te ver gaande. Om zich over deze vragen een
objectief oordeel te kunnen vormen, is het
noodig, dat men den landbouw werkelijk kent
en vooral ook, dat men zich een juist beeld kan
vormen van de zeer uiteenloopende natuurlijke
en economische omstandigheden, waaronder in
ons land de landbouw wordt uitgeoefend.
Dit boekje beoogt een betere kennis van den
landbouw in ruimen kring te bevorderen. Om
het beeld zoo duidelijk mogelijk te teekenen,
is de tegenwoordige crisis, die tot zooveel
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verwarring aanleiding heeft gegeven en die
toestanden in het leven heeft geroepen, welke
ongetwijfeld niet alle blijvend zullen zijn, aanvankelijk zooveel mogelijk buiten bespreking
gelaten. Hetlaatste hoofdstuk is evenwel geheel
aan de landbouwcrisis en aan wat daarmede
samenhangt, gewijd.
Bijzonderen dank is schrijver dezes verschuldigd aan de Directie van den Landbouw, die
S welwillend verschillende nog niet door haar
' gepubliceerde gegevens ter beschikking stelde.
Als deel 29 der V. U.B. verscheen in1924
als Inleiding totdeLandhuishoudkunde eendoor
Prof. Dr. H. W. C. Bordewijk geordende en
bijgewerkte serie voordrachten vanwijlen Prof.
Ir. S.Koenen.Alsdeel38derV.U.B.verscheen
in 1927deInleiding tothetAgrarischRecht,door
Prof.Mr. I. B. Cohen.
Beide deeltjes bevatten veel van hetgeen tot
goed begrip vandenNederlandschen landbouw
noodig is.
Niettemin leek het raadzaam om DeNederlandscheLandbouw als een zelfstandig en afgerond geheel te behandelen, zoodat hier en daar
wel eens iets besproken is, dat ookin eender
beide bovengenoemde deeltjes is te vinden.
In dergelijke gevallen is echter naar de grootst
mogelijke beknoptheid gestreefd, terwijl voor
bijzonderheden naar bedoelde deeltjes is verwezen.
Bij de behandeling der stof is niet verder
in details getreden dan voor een goed inzicht
in het geheel noodzakelijk werd geacht. Technische bijzonderheden zijn achterwege gelaten,
waardoor — naar vertrouwd mag worden —

het geheel ook voor den belangstellenden leek
geen moeilijkheden zal bieden.
Tot den landbouw rekent men niet alleen
het met behulp van arbeid en kapitaal door de
natuur doen voortbrengen van plantaardige
producten, zooals dit geschiedt in den landbouw
in engeren zin, in den tuinbouw en in den
boschbouw, doch ook de omzetting van plantaardige producten in dierlijke, zooals dat in
een land als Nederland op zoo ruime schaal
plaats vindt.
Ook de fabriekmatige verwerking van tal van
bodemproducten en voortbrengselen van de
veeteelt hangt nauw met den landbouw samen.
In het bestek van dit boekje kan op deze onderdeelen echter slechts terloops worden gewezen.
Zoo komen wij tot onderstaand overzicht
der stof:
Landbouw
landbouw in engeren zin tuinbouw

/|\

boschbouw

I

akkerbouw ' |' weidebouw groenteteelt
houden en fokken van: fruit- of ooftteelt
rundvee
bloembollenteelt
varkens
*
bloemisterij
kippen
boomkweekerij
paarden
teelt van tuinbouwschapen, geiten, enz.
zaden.

Niet alle bovenvermelde onderdeden worden
in ieder landbouwbedrijf aangetroffen. Soms
ontbreken enkele geheel en de mate, waarin
ieder onderdeel tot het welslagen van het geheel
bijdraagt, loopt in de verschillende streken
sterk uiteen.
Hoewel ieder landbouwbedrijf als één geheel
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moet worden beschouwd en de taak van ieder
onderdeel er slechts in bestaat het geheel
zoo goed mogelijk te doen slagen, is het voor
een regelmatige behandeling der stof noodig
verschillende onderdeelen afzonderlijk te behandelen.

HOOFDSTUK I.
FACTOREN, DIE DE INRICHTING VAN
HET LANDBOUWBEDRIJF BEPALEN.

De landbouw wordt in Nederland op zeer
veel verschillende wijzen beoefend. Het valt
niet moeilijk binnen onze grenzen gebieden met
elkaar te vergelijken, die weliswaar het gebruik
van den grond voor de voortbrenging van
plantaardige of dierlijke producten gemeen
hebben, doch die, wat betreft de wijze, waarop
dit geschiedt, zoo goed als geen punten van
overeenstemming vertoonen.
Het is een bonte mengeling van akkerbouw,
weidebouw, tuin- en boschbouw, al of niet
verbonden met rundveeteelt, paardenfokkerij,
varkens- en kippenhouderij, enz.
Niettemin ishetindemeestegevallen mogelijk
aan te toonen, waarom in een bepaalde streek
het landbouwbedrijf zijn voor die streek typisch
karakter heeft.
Het was Dr. W. C. H. Staring, die in het
Verslag van den Landbouw over 1870 het eerst
systematisch de factoren heeft nagegaan, die het
karakter van den landbouw in de verschillende
streken bepalen.
Wij zullen hieronder Staring in hoofdzaak
volgen, doch vooraf een overzicht geven van
het gebruik van den grond.

Aantal hectares
bouwland en tuingrond
blijvend grasland
bosch
woestegrond

1900

1910

1920

1930

930181 943935 999314 985865
1185378 1210431 1219084 1308854
251613 260222 247785 254138
590848 542877 481691 378225

De cijfers leeren, dat de woeste grond met
gemiddeld ongeveer 7000 ha. per jaar is afgenomen.Het leeuwendeel is ten goede gekomen
aan het grasland. Dit springt nog duidelijker
in het oog,alsmen bedenkt, dat de voortdurende
uitbreiding van steden en dorpen per jaar
1000 à 2000 ha. grasland voor straten- en
huizenbouw eischt. Na den oorlog moet dat
cijfer ongetwijfeld op 2000 h.a. of meer per
jaar gesteld worden. Hoewel wijdusveel meer
grasland dan bouwland hebben, is de cultuur
op het bouwland veel meer gevarieerd. Daarom
volgt nevenstaand nogeenruwoverzicht van het
gebruik van het bouwland.
Thans mogevan defactoren, diede inrichting
van hetlandbouwbedrijf beheerschen, een overzicht volgen.
Het klimaat. Nederland is gelegen in de
gematigde luchtstreek. De temperatuur inden
winter is, mede door de nabijheid der zee,
betrekkelijk zacht,zoodat verschillende gewassen
zonder bezwaar in den herfst kunnen worden
gezaaid, om in jeugdigen toestand op het veld
te overwinteren en den volgenden zomer te
rijpen. Zulke gewassen noemt men wintervruchten (wintertarwe, wintergerst, winterrogge, enz.)
in tegenstelling met de gewassen, die in het
voorjaar (Maart, April) worden gezaaid, om
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GEBRUIK VAN H E T BOUWLAND.
opbrengsten per
ha.
gemiddeld 1921 t/m. 1930
wintertarwe
somertarwe
ttgge
wintergerst
:omergerst
ïaver
joekweit
>oonen
:rwten
:oolzaad
nosterdzaad
arwijzaad
ilauwmaanzaad
onsumptieaardappelen
abrieksaardappelen....
uikerbieten
ien
oederbieten
oolrapenenknollen..
roenvoedergewassen...
raak

52741
4822
199334
10054
17234
153413
2158
15104
36681
2097
2160
4741
2689
13102
140575
32973
64649
3633
37651
11847
57045
2306

'otaalbouwland...*...,

891914

las

btaalgrasland
btaaltuingrond

39hl.à75kg.
37
,,75
29
„70
48
„60 „
47
„62„
45
„46„
13
„62 „
30
„75 „
32
„80„
32
„60„
20
„70 „

1315kg.
1113„
4340kg.(gerepeld)
239hl.à70kg.
397 „ „61 „
33000kg.
23350 „

1262807
103422

og in den nazomer of herfst van hetzelfde jaar
: worden geoogst. Deze laatste dragen den
aam zomervruchten (haver, erwten, boonen,
irdappelen, bieten enz.).
Ook de grassen zijn gevoelig voor strenge
>rst, doch zij verdragen onze wintertemperairen gemiddeld zeer goed, wat één der redenen
, waarom in vergelijking met meer noordelijk
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gelegen landen (bijv. Denemarken) Nederland
zooveel blijvend grasland kan bezitten.
In het voorjaar, den zomer en den herfst
is de temperatuur ten onzent zoodanig, dat
deze voor een groote reeks van gewassen gunstig
genoemd mag worden.
De regenval, die naast de temperatuur vooral
het klimaat beheerscht, is in ons land in totaal
voldoende (ruim 700 mm. per jaar) en vrij
gunstig over de verschillende maanden verdeeld,
zoodat ook zonder dat bevloeiïng (irrigatie)
plaats vindt, tal van verschillende gewassen
gedurende hun gansche groeiperiode voldoende
vocht in den bodem aantreffen.
Deverschilleninklimaatzijnbinnendegrenzen
van ons land zóó klein, dat men vrijwel overal
dezelfde gewassen kan telen, al kan niet ontkend
worden, dat Zeeland en de beide Hollanden
ten opzichte van enkele cultures,bijv. den tuinbouw, de suikerbieten- en de tarweteelt iets bevoordeeld zijn boven Friesland en Groningen.
De grondsoort. Deze roept in ons land veel
grootere verschillen in het leven dan het klimaat.
Vroeger was dit vooral het geval, omdat de
eene grondsoort veel meer plantenvoedsel bevat
dan de andere. Sedert men echter naast stalmest
in ons land groote hoeveelheden kunstmest
heeft leeren gebruiken, waardoor elk tekort
aan voedsel kan worden opgeheven, is de
rijkdom aan plantenvoedsel een factor van den
tweeden rang geworden.
Tegenwoordig zijn het meer de physische
geaardheid van den grond, zijn vermogen om
regenwater door te laten en in diepere lagen
vast te houden, de wijze waarop temperatuursveranderingen van de lucht door den bodem
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worden overgenomen, alsmede de mechanische
samenstelling: zwaar ( = zwaar te bewerken)
of licht (= licht te bewerken), die de bruikbaarheid van de gronden bepalen.
Het grootste deel van ons land wordt ingenomen door de diluviale zandgronden.
Deze zijn arm aan plantenvoedsel en houden
het vocht in het algemeen onvoldoende vast.
Het laatste euvel wordt aanmerkelijk verzwakt
als de grond rijk is aan humus, d. i. vergane
organische stof. Gelukkig worden onze zandgronden doorsneden door tal van kleine
stroompjes, diein hun in den winter zeer breede
stroombeddingen leem hebben afgezet. Dientengevolge treft men in die beddingen van
ouds natuurlijk grasland aan. Dit grasland
stelde de bewoners onzer zandgronden in staat
rundveetehouden,dathoofdzakelijk met grasen
hooiwerd gevoederd.Door ditveenu des winters
en ook een groot deel van den zomer op stal
te houden en te strooien met plaggen van de
heide, werd een ruime hoeveelheid stalmest
gewonnen.
Met behulp van dezen stalmest was het nu
weer mogelijk om een vrij groot deel van de
hooger gelegen zandgronden te bemesten en
daarop regelmatig rogge te verbouwen.
Zoo kon in vorige eeuwen een groot deel
onzer zandgronden jaarlijks rogge voortbrengen,
terwijl in het Noorden van Duitschland daarentegen wegens gebrek aan graslanden — en dus
ook aan vee en aan mest — de gronden na een
tijdlang te zijn bebouwd weer een lange periode
woest moesten blijven liggen, om geleidelijk
aan weer wat in vruchtbaarheid toe te nemen.
Het geleidelijke herstel van de vruchtbaarheid
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van den grond was een gevolg van voortschrijdende verwering van minerale bodembestanddeelen en humusvorming door natuurlijke vegetatie. Het algemeen worden van het kunstmestgebruik sedert de laatste jaren der vorige eeuw
heeft den zandboer veel onafhankelijker van
pden stalmest gemaakt. In de keuze van zijn
: gewassen is hij vrijer geworden. Wel dragen
de hoogere zandgronden nog algemeen overwegend rogge,doch dezewordt intalvan streken
die wat minder hoog liggen, afgewisseld met
aardappelen, koolrapen en haver. Daarnaast
heeft dezandboer, onder invloed van omstandigheden, die wij later zullen bespreken, zooveel
mogelijk grond tot blijvend grasland gemaakt.
Van nature veel vruchtbaarder dan de zandgronden zijn de kleigronden, in het bijzonder
de zeekleigronden. Vooral de jongere zeekleigronden leenen zich bij uitstek voor de teelt!
van allerhande gewassen. Uit de oudere zeekleigronden isin den loop der jaren een gedeelte
van de koolzure kalkdooruitlooging verdwenen.
Daardoor worden deze gronden, vooral als zij
een hoog gehalte aan zeer fijne kleideeltjes
hebben, moeilijker te bewerken, terwijl ook de
circulatie van water en lucht in den grond
minder gunstig wordt. Verschillende gewassen,
die in dit opzicht hooge eischen stellen, zijn
daardoor op deze oude gronden minder op hun
plaats. Met name geldt dit voor vlas, en vele
andere handelsgewassen.
Wat hier gezegd wordt van de oudere zeekleigronden geldt in het algemeen in nog
sterkere mate van de rivierkleigronden en van
het lössgebied in Zuid-Limburg. Vooral op
de rivierkleigronden is men in de wijze van
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inrichten van het bedrijf veel minder vrij dan
op de jonge zeeklei.
Hetgrootelaagveengebied in Holland,Utrecht,
Friesland en N.W.-Overijsel leent zich in het
algemeen niet voor akkerbouw, doch des te
beter voor blijvend grasland. Daarentegen is
het hoogveen in Z.O.-Groningen en Oostelijk
Drente, nadat dit is vergraven, waardoor de
Zoogenaamde dalgrond ontstaat, voor sommige
akkerbouwgewassen, voornamelijk voor den fa»
brieksaardappel, bij uitstek geschikt.
De hoogteligging.Met zeer groote verschillen
in hoogte, waardoor de temperatuur boven en
beneden sterk uiteenloopt, hebben wij in
Nederland niet te maken. Voor ons is de
hoogteligging vooral van belang in verband met
dengrondwaterstand. Zeerhooggelegen gronden,
zooals die van de hoogere deelen derVeluwe,
leenen zich niet voor grasland en daar deze
gronden bovendien arm aan plantenvoedsel en
aan humus zijn, is de rogge vrijwel het eenige
landbouwgewas, dat hier op zijn plaats is.
Zelfs is in tal van streken de grond zóó hoog
en schraal, dat geen enkel landbouwgewas
behoorlijk gedijt, zoodat het bosch hier de eenige
cultuurmogelijkheid vormt.
Aan den anderen kant kan de grond ook zoo
laag liggen, dat hij te vochtig voor den akkerbouw wordt en dat hij alleen voor grasland
kan worden gebezigd. Dit is met het allergrootste deel der laagveengronden het geval.
Indien geen kunstmatige ontwatering door
middel van bemaling plaats vindt, kunnen
gronden, die ten opzichte van de omgeving
laag liggen, vooral in den winter veel overlast
van water hebben, waardoor zij zich in 't geheel
V.U.B. LXIII

2
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niet ofminder goedvoor bouwland leenen. Dit is
bijv.het geval in de traverse van de Beersche
Maas in Brabant, en met een groot deel van de
rivierkleigronden (kwelwater bij hoogen stand
der rivieren). En dit was vroeger zeer algemeen
het geval langs de oevers van de stroompjes,
die onze zandgronden doorsnijden. Vooral ook
waar eenige van deze beken samenkomen,
overstroomden zij vroeger iederen winter de
omgeving, waardoor deze alleen als grasland —
en dan nog wel van minderwaardige kwaliteit —
konden worden benut. Men denke bijv. aan
Westelijk Overijsel, Zuidwest-, Zuidoost- en
Noordwest-Drente, aan de omgeving van
's-Hertogenbosch, enz. Doelmatige ontwatering
heeft hier in de laatste tien jaar enorme verbetering teweeg gebracht. Waar men door bemaling
van een afgesloten gebied den waterstand
voortdurend in de macht heeft, kan ook zeer
laag gelegen grond voor allerlei cultures geschikt zijn. De vele droogmakerijen in Holland
en de Wieringermeer getuigen hiervan.
Degeographische ligging. Staring gebruikt hiervoor de uitdrukking:„invloed der nabijheid van
demarktplaats".Vervandezemarktplaats zal de
voortbrenging vanproducten,diegeenlangtransport verdragen (versehe melk, versehe groente)
niet rationeel zijn en evenmin de productie van
artikelen, die per kg. zeer goedkoop zijn. De
onkosten der vracht zouden oorzaak zijn, dat
de producent dan netto uiterst weinig ontving.
In zijn beroemd boek Der isolierte Staat,
dat voor het eerst in 1826 verscheen, toonde
J. H, von Thunen reeds overtuigend aan, dat
als alle omstandigheden overigens precies gelijk
zijn, de afstand van de markt van beslissenden
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invloed is op het karakter, dat een rationeel
bedrijf dient te dragen. In Nederland met zijn
vele waterwegen, die goedkoop transport mogelijk maakten, heeft verschil in geographische
ligging minder invloed gehad dan elders, waar
men op vervoer per as was aangewezen. Niettemin ontstonden onze eerste tuinbouwcentra
(het Westland, De Streek tusschen Hoorn en
Enkhuizen, Aalsmeer) op plaatsen van waaruit
de bevolkingscentra gemakkelijk te bereiken
waren. Ook het consumptiemelkgebied treft
men steeds in de onmiddellijke omgeving van
stad of dorp aan.
Als geheel heeft de Nederlandsche land- en
tuinbouw in buitengewone mate geprofiteerd
van zijn gunstige ligging en voortreffelijke verbindingswegen,vooraltoenindetweede helft der
vorige eeuw buiten onze grenzen geweldige
industriecentra ontstonden, waar een talrijke,
welvarende bevolking een levendige vraag naar
tuinbouwproducten, versch vleesch, boter,
eieren, enz. in het leven riep.
Maatschappelijke toestanden. Ook tal van
omstandigheden van politieken, economischen
en socialen aard hebben in het verleden grooten
invloed op de ontwikkeling van den landbouw
gehad. En ook thans duren deze nog onverminderd voort.
De reeds sedert vele eeuwen geheel vrije
boeren uit het Westen van het land hebben
zich bijv. veel vroeger toegelegd op productie
voor de markt, dan degenen, die in het Oosten
als „hoorigen" op het landgoed van hun heer
leefden en vooral bedacht waren op de voortbrenging van alles wat zij zelf in huisgezin en
bedrijf noodig hadden.
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Het Groninger Beklemrecht*) en de verschillende vormen van gemeenschappelijk gebruik van en gebondenheid aan den grond in
het verleden hebben hun stempel gedrukt op
den bedrijfsvorm in menige streek.
De groote aaneengesloten hoeven in Groningen moeten aan het Beklemrecht, de zeer versnipperde, vaak uit tientallen verspreid liggende
perceeltjes bestaande boerderijen in Drente en
Overijsel moeten aan den vroegeren gemeenschappeüjken eigendom van den grond worden
toegeschreven 2 ).
In onzen tijd spelen voorts de landarbeidersloonen een belangrijke rol. Zijn deze laag in
verhouding tot de prijzen der producten, dan
is het rationeel om de intensiteit der teelten
hoog op te voeren en vooral die cultures te
drijven, die veel arbeid eischen (suikerbieten,
aardappelen, uien, tuinbouw). Zijn de loonen
hoog inverhouding tot de prijzen, dan is een
meer extensieve teelt op haar' plaats en zoekt
deboernaar arbeidsextensieve gewassen (granen,
grasland).
Voorts is tegenwoordig, nu wij door hetgeen
techniek en wetenschap hebben mogelijk gemaakt, ook in den landbouw veel meer vrijheid
van beweging hebben dan vroeger, vooral de
verhouding der prijzen van de verschillende
producten, van grooten invloed op de inrichting
van het bedrijf.
Zijn boter en kaas duur, dan worden er meer
koeien gehouden, dan wanneer de zuivel goedkoop is. Zijn de aardappelen duur dan verbouwt men er veel, anders weinig.
1

), 2 ) ZieMr.I.B.Cohen,InleidingtothetAgrarischRecht.
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De prijzen, die men indetoekomst verwacht,
spelen dan ook een groote rol bij de opmaking
van het bedrijfsplan voor het komende jaar.
De traditie. Bij de boeren leeft een sterke
gehechtheid aan het oude. Van de meeste
boeren hebben devoorouders gedurende eeuwen
hetzelfde vak beoefend, want slechts zelden
ging iemand uit een ander beroep tot het
beoefenen van den landbouw over. De slechte
verbindingswegen op het platte land hebben
voorts de gemeenschap met andere streken
eeuwen lang belemmerd. De natuur stelde
bovendien eischen aan het bedrijf, waaraan de
landbouwer te gehoorzamen had.
Dientengevolge zijn vele gewoonten en gebruiken, welke in een streek ontstonden, door
oorzaken, welke wij thans niet meer kunnen
bepalen, aldaar gehandhaafd en veelal ook
verder gegroeid. Veel van wat wij thans zien,
moet daardoor uitsluitend worden verklaard uit
historische gronden. Men veroordeele het bestaande evenwel niet te spoedig, ook al lijkt het
soms minder doelmatig. Een ervaring van
eeuwen is veelal de basis van hetgeen onze
hedendaagsche kennis niet vermag te verklaren.
Hetgeen in de vorige bladzijden is vermeld,
geldt voor alle bedrijven, onverschillig of deze
grootof klein zijn, in eigendom dan wel in pacht
worden gebruikt. Toch moeten ook deze omstandigheden worden bekeken.
Groote en kleine bedrijven hebben in den
landbouw elk hun voor- en nadeelen en deze
loopen niet parallel met wat wij in de industrie
opmerken.
Het grootbedrijf heeft, omgerekend per hec-

— 16 —
tare, minder kapitaal noodig voor gebouwen en
paarden. Het kan beter gebruik maken van
machines. Groote boeren zijn dooreen genomen
wat beter ontwikkeld en de vooruitgang van
de techniek wordt door hen als regel eerder
toegepast dan door de kleine boertjes. In buitenlandsche leerboeken vindt men gewoonlijk ook
vermeld, dat groote bedrijven goedkooper inkoopen en hun producten duurder kunnen
verkoopen, terwijl zij het benoodigde kapitaal
goedkooper kunnen leenen. Deze laatste punten
gaan voor ons land slechts voor een klein deel
op. Dank zij de vooral in de streken der kleine
boertjes zeer algemeene toepassing van de
coöperatie koopt de kleine boer zijn veevoeder
en zijn kunstmest tegen dezelfde prijzen als
de groote. Voor zijn melk, voor zijn varkens
en zijn eieren betaalt de coöperatie hem precies
evenveel als zijn grooteren buurman. Ook leent
de coöperatieve boerenleenbank aan groote en
kleine boeren op dezelfde voorwaarden. Slechts
het hypothecaire crediet, vaak noodig voor den
aankoop van een bedrijf, krijgt de groote boer
als regel iets goedkooper.
De ontwikkeling van de kleine boeren moge
tot voor kort veel te wenschen hebben gelaten,
in de laatste jaren wordt vooral in de Katholieke streken, waar juist het kleinbedrijf zeer
sterk overheerscht, door bijkans alle zoons van
kleine boeren lager landbouwonderwijs gevolgd.
De geestelijkheid bevordert dit krachtig en de
gunstige gevolgen ervan zijn reeds duidelijk
merkbaar. De grootste kracht van het kleinbedrijf zit echter in de aanwending van den
menschelijken arbeid. De boer met zijn gezin
doet alles zelf. Het eigenbelang prikkelt tot
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zorgvuldig werken, wat vooral bij de verzorging
van vee (kalveren, varkens, kippen) en bij vele
fijnere cultures (tuinbouw) van groote beteekenis is. De kleine boer telt het aantal uren,
dat hij werkt, niet. Hij werkt zoo lang en zoo
vaak als hij wat te doen vindt.
In dit opzicht staat het groote bedrijf, waarin
de lange afstanden, die moeten worden afgelegd,
bovendien een groote en schadelijke rol spelen,
ten achter bij het kleine. In het buitenland is
wel gebleken, dat de zeer groote, duizenden
hectaren beslaande,zooveelmogelijk gemechaniseerde bedrijven, bij dalende conjunctuur de
concurrentie met de kleine familiebedrijven niet
kunnen volhouden. De bedoelde groote bedrijven in Amerika, waarvan men in sommige
kringen enkele jaren geleden zulke hooge verwachtingen had, omdat daar op industriëele
wijze de landbouw werd beoefend, zijn vrijwel
alle failliet gegaan, terwijl de familiebedrijven
het hoofd grootendeels boven water konden
houden.
Ook in Rusland heeft men de aanvankelijk
buitengewoon groote staatslandbouwbedrijven
reeds in kleinere eenheden gesplitst.
Alles bijeen genomen, kan niet in het algemeen gezegd worden, welke grootte van bedrijf
economisch het sterkste staat. De feiten wijzen
dit trouwens uit. Terwijl tenonzentdeOverheid
niet tusschenbeide kwam, neemt in de eene
streek het grootere, in de andere streek het
kleinere bedrijf wat toe. Groote verschuivingen
vonden de laatste tientallen jaren trouwens
niet plaats.
Onderstaande cijfers leeren, dat de zandgronden het gebied der kleine bedrijfjes zijn,
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hoewel men op het zand ook hier en daar
groote ontginningsbedrijven aantreft.
Op de zeekleigronden domineert het grootere
bedrijf, niettegenstaande ook het kleinbedrijf
geenszins zeldzaam is. De rivierklei en de
weidegebieden zijn de streken met overwegend
matig groote bedrijven.
Let men op de oppervlakte, dan kan men voor
ons heele land ook ruwweg zeggen, dat 1j3
deel van den cultuurgrond wordt ingenomen
door het kleinbedrijf (kleiner dan 10 ha.),
1
ji deel door het klein-boerenbedrijf (10—20
ha.), 1 / 3 door het gewone boerenbedrijf (20—
50 ha.) en nog geen 10% door bedrijven,
grooter dan 50 ha.
De bedrijven, kleiner dan 5 ha., leveren lang
niet in alle gevallen een zelfstandig bestaan op.
Van de 110.646 landgebruikers met 1—5 ha.
land, hebben slechts 58.295 personen als hoofdberoep landbouwer; de overigen zijn tuinbouwers, of landarbeiders met eenigen
grond.
Men mag wel aannemen, dat op bedrijven,
kleinerdan 10ha., vrijwel al het werk met eigen
familie wordt verricht, terwijl de bedrijven,
die 10 tot 20 ha. groot zijn, slechts eenig
inwonend personeel tot ondersteuning van de
eigen arbeidskrachten hebben.
Let men op het aantal bedrijfjes, dan domineeren de kleine zeer sterk. Meer dan de helft
is kleiner dan 5 ha. en het aantal eigenlijke
grootbedrijven (grooter dan 100 ha.) is uiterst
gering. (Voor Tabel zie volgende blz.bovenaan).

Nederland heeft dus een breede basis van
kleinbedrijf, een stevige kern van gewone
boerenbedrijven en weinig grootbedrijf.
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1930

aantal landgebruikers

hoeveelheid grond
in ha.

1—5
ha.
5—10
10—20
20—50
50—100
100en meer „

110.646
55.500
41.256
24.092
2.456
195

273.541
386.972
566.378
696.311
151.658
32.940

234.145

2.108.160

Elke bedrijfsgrootte heeft voor iedere streek
haar eigen karakteristieke kenmerken.
Leeken meenen vaak, dat de kleine boeren
in het algemeen hun grond pachten en dat de
groote boeren meestal eigenaar van hun hoeven
zijn. In werkelijkheid is het juist andersom;
onder de grootere boeren komen de meeste
pachters voor. Alleen de weinige bedrijven
boven 100ha.worden weer voor het meerendeel
door de eigenaren geëxploiteerd.
Van de door elke grootteklasse gebruikte oppervlakte werd geëxploiteerd
door eigenaren in pet.:
Grootte
klasse.

1910

1921

1930

1—5
ha.
5—10
10—20
20—50
50—100 „
100enmeer „

50.55
54.52
51.21
42.25
37.76
66.20

55.82
57.58
54.13
46.20
46.21
67.46

55.98
57.08
54.41
43.92
42.64
64.86

Totaal...

47.17

51.89

50.95
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Geographisch isdeverbreidingvanhet pachtwezen in ons land evenwel zeer verschillend.
In Friesland, Zeeland, Westelijk Noord-Brabant
en op de Zuidhollandsche eilanden overweegt
het pachtwezen sterk. Groningen telt de meeste
eigen boeren. Ook in Drente, Overijsel, Gelderland en op de zandgronden van Brabant
treft men meer eigen boeren dan pachters aan,
terwijl in de rest van het land beide groepen
ongeveer even sterk vertegenwoordigd zijn.
Nederland als geheel heeft ongeveer evenveel
pachters als eigenboeren en ook de hoeveelheden grond, door iedere groep geëxploiteerd,
zijn ongeveer even groot.
De waardeering, die het pachtwezen uit
economisch en sociaal oogpunt geniet, loopt
sterk uiteen.
De pachttermijnen voor hoeven loopen in
ons land in normale tijden van 5—7 jaar; voor
land zonder behuizingen (z.g. los land) is de
pachttermijn veelal korter. Bij het einde der
pacht heeft de pachter geen recht op verlenging
van zijn contract, zelfs geen voorkeursrecht.
Theoretisch kan de eigenaar dus iedere 5—7
jaar van pachter verwisselen en is de positie
van den pachter zeer onzeker. Afgezien van dit
socialebezwaar zoudezevolgens sommigendoor
die onzekerheid worden gedreven tot pogingen
om in eenige jaren zooveel mogelijk uit den
grond te halen, met verwaarloozing van meer
blijvende belangen. Vooral met het oog op
verbeteringen, die haar resultaten slechts geleidelijk afwerpen, zou een eigengeërfden
boerenstand veel vóór hebben.
Schrijver dezes heeft die groote verschillen
tusschen pachters en eigenaren in ons land
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slechts bij uitzondering kunnen opmerken.
Tegenover pachters, die aan land en gebouwen
minder ten koste leggen, dan nuttig is, staan
andere, die in dit opzicht meer doen dan de
eigengeërfden in de buurt.
Dit is niet het gevolg van overgroot plichtsof gemeenschapsgevoel bij de pachters, doch
spruit eenvoudig voort uit het feit, dat er voor
hen alles aan gelegen is, niet den naam van
een inhaligen pachter te krijgen. Zou de verpachter om deze reden het pachtcontract niet
wenschen te continueeren, dan ware het voor
pachters met een slechte reputatie uiterst
moeilijk een nieuw bedrijf te krijgen.
De afwezigheid van een continuatierecht is
derhalve voor de pachters een krachtige prikkel
voor een goed beheer van hun hoeve.
Aan den anderen kant kan niet worden
ontkend, dat sommige eigenaren zonder voldoende reden, of alleen om een hoogere pachtsom te kunnen verkrijgen, hun pachter de huur
opzeggen. Daardoor wordt dezen het mes op
de keel gezet. Moet hij het bedrijf verlaten,
dan verliest hij zijn werkgelegenheid. Vindt
hij niet aanstonds een nieuw bedrijf, dan moet
hij zijn paarden, rundvee en dooden inventaris
verkoopen, wat meestal schadelijk is. Daardoor
laten vele zittende pachters zich vaak verleiden
tot betaling van pachtsommen, die zoo hoog
zijn, dat zij geen rekening meer laten.
Ook uit een algemeen sociaal oogpunt is het
te betreuren, dat uit groote deelen van ons
land jaarlijks belangrijke sommen naar elders —
vaak naar desteden, soms naar het buitenland —
moeten worden gezonden ter voldoening van
de pacht.
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De billijkheid gebiedt te erkennen, dat de
feitelijke toestand in ons land niet zoo slecht
is als men op grond van theoretische overwegingen, of afgaande op politieke desiderata
Zou mogen verwachten. Er zijn vele redelijke
verpachters en in teruggaande tijden dragen de
eigenaren het verlies, dat door achteruitgang
van de waarde van den grond ontstaat.
Het pachtwezen stelt voorts energieke en
bekwame menschen, die niet over voldoende
kapitaal beschikken om een bedrijf met eigen
geld te koopen en die niet het risico van een
zware hypotheek wenschen te dragen,toch in
staat een bedrijf te verkrijgen. Het eigen kapitaal kan dan geheel voor bedrijfskapitaal bestemd worden.
Daarom is het gelukkig, dat er ruime gelegenheid tot pachten bestaat. Niettemin moet in het
algemeen aan den eigendom als rechtsvorm van
grondgebruik de voorkeur worden gegeven.
Vroeger kwamen in de meeste pachtcontracten vele bepalingen voor, die ten doel
hadden den pachter tot een bepaalde wijze
van gebruik van den grond te dwingen. Deze,
de vrijheid van den pachter beperkende bepalingen verdwijnen evenwel hoe langer hoe
meer, zoodat de rechtsvorm van grondgebruik
onder de factoren, die de inrichting van het
bedrijf bepalen, niet belangrijk meer is.
Groot blijft het sociale belang van het pachtwezen en eveneens het resultaat van den strijd
om hervorming van ons pachtwezen.
In het bestek van dit boekje kan daarop
niet nader worden ingegaan. Met een verwijzing
naar de litteratuurlijst moet worden volstaan;
vooral Diepenhorst is op dit punt uitvoerig.
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HOOFDSTUK IL
D E ONTWIKKELING VAN DEN LANDBOUW

IN DE PERIODE 1 9 0 0 — 1 9 3 0 .

In de Inleidingtot deLandhuishoudkunde heeft
Koenen uitvoerig beschreven, hoe in het laatst
der vorige eeuw de landbouw van West-Europa
werd geteisterd door een landbouwcrisis, die
van omstreeks 1880 tot het einde der eeuw
duurde.
Deze crisis, die te voorschijn was geroepen
door een ongekend groot aanbod van granen
uit nieuwe productiegebieden, trof den akkerbouw heviger dan de veehouderij.
Naast aanpassing door rationaliseering was in
overgang tot dedierlijke productie een der wegen
gelegen, waardoor ten slotte voor den landbouw
weer betere tijden konden aanbreken. Ook het
voortbrengen van artikelen, welke de nieuwe
productielanden (Ver. Staten, Canada, Argentinië, Rusland) niet konden leveren, leidde in
de goede richting. De ontwikkeling van den
tuinbouw is daarvan het voornaamste voorbeeld,
hoewel ook in den akkerbouw de overgang naar
de cultuur van handelsgewassen belangrijk was.
Bij dit alles kwamen de gunstige gevolgen
van de harde leerschool, die de landbouwers
tijdens de crisis hadden moeten doorloopen
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goed te stade. Wat onderzoek en onderwijs
leerden, werd in geen enkel land op zoo aigemeene wijze door de boeren en tuinders in
toepassing gebracht als ten onzent.
Ook het feit, dat ons land geen invoerrechten
hief op granen, werkte mede. Dientengevolge
toch konden reusachtige hoeveelheden graan
als goedkoop veevoeder geïmporteerd worden.
Bovendien konden daardoor de eerste levensbehoeften in ons land goedkoop blijven, wat
betrekkelijk lage loonen mogelijk maakte.
Arbeidsintensieve cultures in akker- en tuinbouw en daarnaast import van groote hoeveelheden maïs, gerst en rogge, om deze met
toevoeging van Nederlandschen arbeid met
behulp van runderen, varkens en kippen om
te zetten tot dierlijke producten werd de leuze.
Vooral het bedrijf in de zandstreken, waar
men bovendien het sterkst de geweldige hulp
van het steeds algemeener wordende gebruik
van kunstmest kon constateeren, veranderde
radicaal van karakter.
De rundveehouderij werd er sterk uitgebreid,
wat mogelijk was door met behulp van kunstmest nieuwe gronden te ontginnen tot grasland
en ook het bestaande bouwland, voor zoover
dit niet te hoog gelegen was, tot gras te maken.
De melk der runderen werd op steeds grootere
schaal in fabrieken verwerkt tot boter. Toepassing van de coöperatie in de fabriekmatige
zuivelbereiding werd zeer algemeen. Ook de
kleinste boeren konden daaraan meedoen en
zij kregen evenveel voor hun melk als de
grootere. Verbetering van den rundveestapel en
van de aanwezige stallen werd op ruime schaal
toegepast.
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Daarnaast werd vooral aandacht geschonken
aan de varkens. Varkensvleesch werd een
belangrijk exportartikel en men zorgde ervoor
juist die soorten aan te bieden, die het buitenland verlangde. Naar Engeland werd vleesch
in verschen toestand geleverd van varkens, die
men niet zwaarder liet worden dan ongeveer
50kg. Voor Duitschland mestte men de varkens
zwaarder.
Ook de kippenhouderij had op de kleinere
bedrijven toen reeds de volle belangstelling.
De enorme vlucht, welke deze echter later heeft
genomen, dateert van nà den oorlog.
Deze verandering van karakter van den
ganschen land- en tuinbouw zou ondanks allen
ijver, bekwaamheid, organisatie en moderniseering niet mogelijk zijn geweest, indien er
niet naar de nieuw-voortgebrachte producten
een zeer belangrijk toegenomen vraag was
ontstaan.
Deze vraag kwam uit de zich krachtig ontwikkelende steden in en buiten ons land. De
groote bevolkingsvermeerdering in de industriëele centra van Westphalen, Rijnland, België, Noord-Frankrijk, Engeland en ons eigen
land, riep toch een levendige vraag naar agrarische producten in het leven. En daar in die
streken de welvaart algemeen toenam, richtte
die vraag zich ook vooral naar artikelen, die
vroeger als luxe werden beschouwd, naar:
boter, kaas,mager varkensvleesch, eieren, groente, fruit, bloemen, enz.
Wij zien derhalve een nauwen samenhang
tusschen den groei en den bloei vande industrie
in West-Europa en de opleving en moderniv.u.B. LXin
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seering van den landbouw in het begin dezer
eeuw. Dat de geographische ligging van ons
land daartoe in hooge mate medewerkte, is
reeds eerder vermeld.
De ontwikkeling van den landbouw na 1895
is geheel gebaseerd geweest op de mogelijkheid van export van andere dan primaire bodemproducten. Het heeft ook in die jaren niet
ontbroken aan stemmen, die waarschuwden
tegen de nieuwe richting en die meenden,
dat aan den graanbouw als grondslag voor
onzenlandbouw diendeteworden vastgehouden,
omdat het lang niet zeker was, dat wij steeds
ongestoord naar het buitenland zouden kunnen
exporteeren.
De later bekend geworden landbouw-econoom
J. Smid, besloot reeds in 1897 een brochure
over de toenmalige landbouwcrisis met de conclusie, dat tengevolge van de slechte resultaten
van de graanteelt onze landbouw werd gedreven
in een verkeerde richting, n.1. 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
vaststaat."
Van het gevaar,waartegen Smidwaarschuwde,
heeft men ruim 30jaarlangnietveelgemerkt. Integendeel,delandbouwontwikkeldezichnogveel
krachtigertotexportbedrijf daniemandbijhetbegindezereeuwhaddurven vermoeden. De landbouw zelf bloeide onder dit stelsel, terwijl de
groote behoefte aar^veevoeder en kunstmest en
de groote overschotten van veeteelt- en tuin-
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bouWproducten tevens een levendigen im- en
exporthandel en -transport in het leven riepen.
Weliswaar kwam er in 1915 een kink in den
kabel en bleek inderdaad het gevaar van de
nieuwe richting, die de landbouw had ingeslagen, doch de oorzaak lag elders dan de
protectionisten uit de 19e eeuw hadden vermoed. Niet de exportmogelijkheden verdwenen,
doch aan de importbehoefte kon tijdens den
oorlog niet voldaan worden.
Kort na het uitbreken van den wereldoorlog
bleek reeds hoe kwetsbaar de economische
positie van Nederland was geworden. Wij
konden op geen stukken na ons eigen volk
meer voeden. Het bleek noodig onze grenzen
te sluiten, of slechts voorwaardelijk open te
stellen voor den uitvoer van tal van land- en
tuinbouwproducten. De aanvoer van levensmiddelen en veevoeder, vooral die van granen,
baarde aan de Overheid in de latere jaren de
grootste zorg.
Het groote publiek drong met klem op steeds
verdere sluiting der grenzen aan, daar uit het
buitenland een overweldigende vraag naar die
producten kwam, tengevolge waarvan de prijzen
tot ongekende hoogte opliepen.
Op allerhande wijzen trachtte de Regeering
de landbouwproductie te drijven in de richting
van voorziening van eigen volk. Van de meest
gevraagde exportartikelen werd de uitvoer
slechts op beperkte schaal toegelaten en veelal
onder deverplichting, dat een deel tegen prijzen,
die belangrijk lager waren dan die, welke het
buitenland bood,voor het eigenvolk beschikbaar
gesteld moest worden.
De inlevering van graan werd bevorderd door
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de instelling van garantieprijzen, en door verspreiding op het platteland van platen en
plakkaten, waarbij een beroep op de vaderlandsliefde van de landbouwers werd gedaan,
om toch vooral graan te verbouwen en dit aan
de Regeering te leveren.
De cultuur van zeer winstgevende gewassen,
die echter veelal voor de volksvoeding geen
beteekenis hadden, werd verboden of beperkt
en een speciale wet, de z.g. Scheurwet gebood in
1918zelfs de omploeging van een gedeelte van
het blijvende grasland.
Nimmer kwam de fundamenteele beteekenis
van den landbouw als leverancier van voedsel
voor mensch en dier en tevens als leverancier
van tal van grondstoffen voor de nijverheid
zoo duidelijk aan het licht als in de genoemde
„oorlogsjaren".
Inmiddels ging het den boeren goed, wat bij
vergelijking van onderstaande prijzen niemand
zal verbazen.

1913
1919

Tarwe Haver
per
per
100 kg. 100kg.

Rundvee
per kg.
slachtgewicht

/ 8.89 / 7.64
ƒ 2 5 . - / 20.51

0.87
1.80

Boter
p. kg.
1.31
3.25

Kaas
p. kg.

Eieren
per
100st.

0.67 ƒ 4.43
1.54 / 12.97

Toch zij men met conclusies uit deze cijfers
voorzichtig. Ook de grondstoffen voor het
landbouwbedrijf werden uiterst schaarsch en
buitensporig duur, vooral kunstmest en krachtvoeder voor het vee.
Daarenboven stegen ook de koop- en pachtprijzen van de gronden; de eerste met de helft
ofmeer;delaatstetotruimhetdubbelevan 1913.
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Van het verloop der koopprijzen mogen hier
twee voorbeelden volgen 1 ).
De Beemster
1910
1915
1920
1921

ƒ 3000.— oer ha.
ƒ3515.- „ „
ƒ4500.— „ „
ƒ4515.— „ „

Noordelijk Westerkwartier
van Groningen
1909t/m.'13/1950.—p.ha.
1914t/m.'18/2270.—„„
1919t/m.'22/2622.—„ „

Ook de loonen in den landbouw waren langzamerhand sterk gestegen. Stelt men het uurloon, dat in de jaren 1910—1914werd verdiend,
op 100, dan vinden wij voor 1920/21 een cijfer
van ongeveer 260.
Tot het jaar 1921 hinderden die hooge koopen pachtprijzen alsmede de hooge loonen den
boer niet; immers de prijzen, die hij voor zijn
producten ontving, waren even sterk of sterker
omhoog geloopen. Omstreeks 1921 was er dan
ook nog evenwicht tusschen prijzen en productiekosten.
Doch toen zette op de wereldmarkt een zeer
krachtige prijsdaling in, die in enkele jaren de
prijzen der akkerbouwproducten tot op de helft
deed dalen. Deze prijsdaling, welke door het
staatje op bl. 32 nog nader wordt geïllustreerd,
verliep zóó snel, dat wij in de geschiedenis
tot 1817 moeten teruggaan, om een dergelijke
instorting van de markt te vinden.
Ook de dierlijke producten daalden sterk in
prijs, doch de prijsbeweging daarvanwas minder
regelmatig dan die van de akkerbouwproducten
en dooreengenomen bleven de prijzen van de
x
) Verslag Commissie tot onderzoek naar de baten, welke
van de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee mogen
worden verwacht, bl. 241 en 245.
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Noteeringen te Groningen per 100 kg. in Gids.

1920
1922

Roode
tarwe

Rogge

Wintergerst

Haver

25.20
11.62

22 —
10.38

21.36
10.51

19.29
10.87

eerste voor den boer ook gunstiger.
Dezeprijsdaling leidde eenvoorden landbouw
moeilijke periode in. Immers, de prijzen waren
tot ongeveer de helft gedaald, terwijl de koopen pachtprijzen van den grond op een zeer
hoog niveau gefixeerd waren.
Het ongeluk wilde bovendien, dat omstreeks
1922 in den lande groote vrees bestond voor
inflatie. Men betwijfelde, ofonsland den gouden
standaard wel zou kunnen handhaven. Werd
dit onmogelijk, dan verwachtte men ten onzent
hetzelfde als wat Duitschland, België, Frankrijk,
enz. te zien gegeven hadden: een grootendeels
waardeloos worden van het geld en een — in
geld uitgedrukt — phénoménale stijging van de
prijzen der goederen.
Onder invloed van ongerustheid over de
gaafheid van den gulden wilden velen land
tegen hooge prijzen in eigendom of pacht
hebben, hoewel de bedrijfsresultaten zoodanig
waren, dat zij den boeren geen redelijk bestaan
gaven. Toch kochten en pachtten ook boeren
tegen deze abnormaal hooge prijzen. Zij hadden reserves gevormd in de oorlogsjaren; zij
hoopten op terugkeer van die gouden jaren;
en bovendien: als er inflatie kwam, had
men aan een bedrijf altijd meer dan aan
waardeloos geld.
De landarbeidersloonen daalden aanvankelijk,
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doch dank zij hun organisatie slaagden de
werknemers er in de loonen toch ruim twee
maal zoo hoog als vóór den oorlog te doen
blijven. Uit een sociaal oogpunt was deze
hoogte niet onredelijk. In verhouding tot hetgeen in de steden, in handel en industrie werd
verdiend, waren de landarbeidersloonen — ook
als men rekening houdt met het verschil in
koopkracht tusschen het geld in de stad en op
het land — zelfs zeer laag. Maar uit een economisch oogpunt waren de loonen te hoog:
er was een wanverhouding tusschen hetgeen
de boer voor den arbeid moest betalen en de
geldswaarde van wat door dien arbeid werd
voortgebracht.
Deze relatief hooge loonen en het feit, dat
de dierlijke producten dooreengenomen beter
in prijs waren dan de akkerbouwproducten,
hebben grooten invloed gehad op het karakter
van den landbouw.
In het algemeen eischt grasland minder
arbeid dan bouwland; derhalve werd in de
meeste streken het grasland uitgebreid. Vooral
ook voor de ontwikkeling van het kleinbedrijf
dat van hooge loonen geen hinder ondervindt —
aangezien alles met eigen werkkrachten geschiedt — was de constellatie gunstig, daar
voortbrenging van dierlijke producten, vooral
varkensvleesch en meer nog eieren de kracht
van het kleine bedrijf uitmaakt.
Zooalsinvolgendehoofdstukken meeruitvoerig
uiteengezet zal worden, namen de kippenhouderij en daarnaast ook de varkenshouderij
sterk in omvang toe. Hetzelfde kan geconstateerd worden van den tuinbouw, die ook overwegend als kleinbedrijf wordt uitgeoefend. In
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het algemeen kan gezegd worden, dat na den
oorlog de richting, waarin de landbouw reeds
vóór 1914 was gegaan, in versneld tempo is
vervolgd.
Ookinzakedelandbouwtechniek vallenna den
oorlog vrij groote wijzigingen te constateeren.
Hier zij in de eerste plaats gewezen op het
sterk toegenomen gebruik van machines. De
verhalen van over den Oceaan hadden bij velen
groote verwachtingen gewekt, welke weliswaar
grootendeels onverwezenlijkt zijn gebleven, doch
die niettemin een aansporing hebben gevormd
tot het in gebruik nemen of algemeener worden
van tal van nieuwe machines en werktuigen.
Voorde grondbewerking werd in de grootere
bedrijven de tractor ingevoerd, waarbij spoedig
bleek, dat dit werktuig alleen economisch is
als men er 2 à 3 paarden door kan afschaffen.,
Op bedrijven, kleiner dan 50 ha., heeft het
werktuig voorloopig geen toekomst, tenzij men
het door aanbrenging van een extra riemschijf
in den winter kan gebruiken voor het drijven
van de dorschmachine. Hierbij ondervindt de
tractor echter hoe langer hoe meer concurrentie
van den electromotor, die — nu de electrificatie
van het platteland reeds grootendeels een feit
is — op de meeste boerderijen aanwezig is.
Geleidelijk aan wordt de electriciteit ook
gebruikt voor het drijven van melkmachines,
die na den oorlog eveneens uit het stadium van
proefneming in dat van meer algemeen
gebruik zijn gekomen.
" Voor het maaien van het graan wordt op de
grootere bedrijven zeer algemeen de zoogenaamde zelfbinder gebruikt, die het graan
maait en bindt. De in Amerika, Rusland en
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Australië zoo algemeen gebruikte „combine",
die het graan maait en tevens dorscht, is voor
ons land nog niet bruikbaar en zal dat ook
voorloopig nog wel niet worden (zie hoofdstuk
XII). Het gras wordt bijna nergens meer op
groote schaal met de zeis gemaaid. De machinale grasmaaier nam dit werk over, terwijl ook
het omkeeren en opschudden van het hooi —
noodig om het spoedig te doen drogen —
algemeen machinaal geschiedt.
Ook voor het opbergen van hooi en graan
in schuren en andere bergplaatsen wordt hoe
langer hoe meer van mechanische kracht (elevators) gebruik gemaakt.
Ondanks de bezwaren, die de invoering van
machines in den landbouw ondervindt,x) kan te
dezen opzichte dus ruime vooruitgang geconstateerd worden.
Niet onvermeld mogen voorts blijven de
groote verbeteringen, die ten aanzien van de
ontwatering zijn tot stand gekomen. In de
zandstreken zijn groote gebieden verlost van
het water, dat des winters veel te hoog stond.
Streken met groote oppervlakten minderwaardigen broekgrond zijn daar in goed grasland
veranderd. In het Westen is de polderbemaling
sterkverbeterd,terwijldedrainagevanden grond
voortdurend is uitgebreid.
Terwijl wij bijzonderheden over de verschillende onderdeden van het landbouwbedrijf
tot volgende hoofdstukken bewaren, moge hier
de gewijzigde toestand nog geïllustreerd worden
door een vergelijking van hetgeen de Nederlandsche landbouw vóór en na den oorlog ter
*) Zie Koenen, bl. 34 e.v.
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markt bracht. De getallen beteekenen millioenen
guldens, waarbij opgemerkt wordt, dat in den
groothandel de gulden in de periode 1923/'29
ongeveer 2/3 van de koopkracht van vóór den
oorlog had.
Waarde van de landbouwproductie x)
(zonder tuin- en boschbouw)
Granen
Peulvruchten
Handelsgewassen
Aardappelen
Overige knol-, bol- en wortelgewassen
Hooi
Totaal akkerbouwgewassen
Rundvee
Varkens
Paarden
Schapen
Geiten
Pluimvee
Consumptiemelk
Boter
Kaas

Melkproducten
Totaal dierlijke producten

1909/'12

1923/'29

36.4
8.7
11.0
39.0

45.3
20.1
20.6
78.8

25.3
3.4
123.8

48.4
4.1
217.3

101.2
60.0

126.9
200.9

5.0
12.4

5.0
35.3
33.0
80.0
50.0
381.9

8.5

10.1
8.9
111.1

65.1
144.1
104.0
17.7
797.3

Onderstaande graphiek geeft van de veranderingen een beeld. De geldswaarden van de
periode 1923/'29 zijn daarbij door P/2 gedeeld,
1) De cijfers zijn ontleend aan het Verslag der Staatscommissie Ebels.
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Vergelijking tusschen het door den
landbouw ter markt gebrachte vóór
en na den oorlog.
10 millioen Gids.
1909/'12
15 millioen Gids.
1923/'29

o p. x < oSa
Akkerbouwgewassen

§ .§
3
O. U & M S
« > o, in O
Veeteeltproducten

om de gevolgen van de waardeverandering van
het geld uit te schakelen (indexcijfer ± 150).
Desondanks spreekt nog duidelijk de sterke
uitbreiding van de productie van dierlijke
artikelen. Die van akkerbouwgewassen lijkt
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volgens de tabel en graphiek maar weinig
gestegen. Daarbij dient echter wel te worden
bedacht, dat zoowel graphiek als tabel niet
aangeven, hetgeen isvoortgebracht, doch slechts
dat wat ter markt wordt gebracht.
De dierlijke producten verlaten bijkans volledig het bedrijf; van vele akkerbouwproducten
blijft echter een groot deel in het bedrijf,
waar het dienen moet als zaaizaad en vooral
als veevoeder.
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HOOFDSTUK III.
HET GEBRUIK VANDEN BODEMDOORDEN LANDBOUW
OMSTREEKS 1930.

Wij moeten thans wat meer in bijzonderheden
nagaan op welke wijzen de landbouw in de
verschillende deelen van ons land den bodem
gebruikt.
De statistiekinzakehetgrondgebruik is daarbij
een belangrijk hulpmiddel. Hoewel er ook vóór
dien tijd jaarlijks een landbouwstatistiek verscheen, mag men wel zeggen, dat deze pas na
de reorganisatie van 1903 behoorlijk betrouwbaar is geworden. De eerste behoorlijk ingerichte telling inzake het grondgebruik en den
veestapel vond plaats in 1910. In 1921 en 1930
zijn deze vrijwel op dezelfde basis herhaald.
Voor de verwerking dezer gegevens is Nederland verdeeld in 83 landbouwgebieden, die
weer zijn samengevoegd tot een zestal groepen;
ieder landbouwgebied vormt zooveel mogelijk
een agronomisch geheel. Een beschrijving der
landbouwgebieden naar den toestand in 1910
is in 1912 tegelijk met een overzicht van het
grondgebruik in Nederland verschenen.
Bedoelde beschrijving zullen wij als uitgangspunt voor het volgende overzicht nemen, dat
achtereenvolgens zal handelen over: de zeeklei
met akkerbouw en gemengd bedrijf, het ge-
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mengde bedrijf op de rivierklei, het weidebedrijf, het bedrijf op de zandgronden en het
bedrijf indeVeenkoloniën. De tuinbouw en de
boschbouw worden afzonderlijk behandeld.
Om misverstand te voorkomen, worde nogmaals opgemerkt, dat met de wijzigingen, die
de crisis in het leven riep, in dit hoofdstuk
nog geen rekening is gehouden.
1. De zeeklei met akkerbouw engemengd
bedrijf.
Dit gebied omvat ongeveer 500.000 ha.
cultuurland. De naam geeft reeds aan, waar
wij dit gebied moeten zoeken. Wij treffen het
aan in Groningen in een breede strook langs
de kusten van den Dollard, de Wadden en de
Lauwerszee. Langs de Friesche kust zet dit
gebied zich voort tot dicht bij Harlingen. In
Noord-Holland treffen wij in het Noordoosten
een drietal polders: de Anna Paulownapolder,
de Wieringerwaard en de Waard- en Groetpolder aan, die er toe behooren, alsmede de
IJpolders en de Haarlemmermeer.
Zuid-Holland telt tusschen Den Haag en
Gouda enkele droogmakerijen, welke tot deze
groep moeten worden gerekend, terwijl voorts
alle Zuidhollandsche eilanden, de geheele provincie Zeeland, alsmede het Westen van NoordBrabant er eveneens deel van uitmaken.
Uit den naam volgt tevens, dat in deze
streken de akkerbouw overheerscht, maar dat
er toch ook gedeelten zijn, waar naast bouwland
ook veel grasland wordt aangetroffen, in welk
geval men spreekt van een gemengd bedrijf.
Het is nu merkwaardig, dat in sommige
deelen van bovengenoemde gebieden in de
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laatste 25 jaar het bouwland is toegenomen
ten koste van het grasland (bijv. in de provincies Groningen en Zeeland), terwijl in andere
deelen het verloop van het grondgebruik juist
andersom is geweest; in het Noorden van
Friesland en in de droogmakerijen van ZuidHolland is het grasland nl. een steeds belangrijker plaats gaan innemen.
Wat Friesland betreft, moet dit wel in de
eerste plaats worden toegeschreven aan den
invloed van de naburige weidestreken, waar,
dooroorzaken, diewij later zullen leeren kennen,
de zuivelbereiding vroeg op hoog peil kwam en
financieel goede bedrijfsresultaten deed ontstaan.
Dit lokte tot uitbreiding van de veeteelt in
de naburige akkerbouwstreken; niet alleen in
Friesland, doch ook in Westelijk Groningen
en in Drente.
In de Zuidhollandsche droogmakerijen en
eveneens op IJsselmonde was het de groote
vraag naar consumptiemelk uit Den Haag en
Rotterdam, die tot het houden van meer vee
en tot omzetting van bouwland in grasland
leidde.
De Zeeuwen daarentegen zijn in hart en
nieren bouwboeren. De kunstmest maakte den
stalmest hoe langer hoe meer overbodig. Het
vee werd daar oudtijds vooral om den mest
gehouden. Naar mate men dezen stalmest kon
missen, werd vee afgeschaft en kon grasland
tot bouwland gemaakt worden. Ook de ontwatering speelde daarbij een woordje mee. Naar
mate men het water beter in zijn macht kreeg,
werden gronden, die vroeger vooral 's winters
door overmaat van water leden en bij gevolg als
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grasland gebruikt moesten worden, omgeploegd
en verder als bouwland gebruikt.
Voor Groningen en vooral voor het Oostelijke deel der kleigronden gold hetzelfde. En
bovendien werkte daar nog een andere factor
in dezelfde richting, n.1. de stroocartonfabricage. Deze industrie is in de provincie Groningen gelokaliseerd en neemt het overgroote deel
van het stroo, dat daar geproduceerd wordt, op.
De groote vraag naar stroo van de zijde der
cartonfabrieken, maakte de graanteelt in Groningen extra rendabel en had een afneming
van grasland en veestapel tot gevolg.
De akkerbouwstreken zijn, zooals reeds in
hoofdstuk I werd opgemerkt, de streek van
de grootere bedrijven, hoewel daarnaast in
sommige gebieden ook vrij veel klein bedrijf
voorkomt, vooral in Friesland en op sommige
Zeeuwsche eilanden (Walcheren, Tholen).
De akkerbouw staat op deze zeeklei op een
hoog peil. De verzorging van de gewassen is
dooreengenomen uitstekend. Wat de onkruidbestrijding betreft, steken deze streken zeer
gunstig af tegen de rest van Nederland en tegen
bijkans de heele wereld. Het gebruik van kunstmestiserzeeralgemeenenheefttotaanmerkelijke
vergrooting van de productie geleid. Men verbouwt een grooteverscheidenheid van gewassen;
naast granen en peulvruchten vooral wortelgewassen (suikerbieten,aardappelen) en handelsgewassen (vlas, karwijzaad, spinaziezaad, mosterdzaad, enz.).
Terwijl men vroeger, toen er nog geen kunstmest was, gebonden was aan een vrij vaste
vruchtopvolging of vruchtwisselstelsel, is men
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op dit stuk hoe langer hoe vrijer geworden,
zoodat tegenwoordig de prijzen, die verwacht
worden, een belangrijken invloed op de gewassen, die de boer in zijn bouwplan opneemt,
uitoefenen. Niettemin worden nog steeds zekere
regels in acht genomen. In de eerste plaats om
een zoodanige verdeeling van den benoodigden
arbeid te krijgen, dat deze in de verschillende
maanden des jaars niet al te sterk uiteenloopt.
De verschillende gewassen moeten n.1. niet alle
op denzelfden tijd worden gezaaid; de periode,
waarin zij het meeste onderhoud vragen, is
niet voor alle teelten dezelfde en ook de oogsttijden vallen niet steeds samen. Ruime verscheidenheid van gewassen opent daardoor de
mogelijkheid van een gelijkmatige verdeeling
van den arbeid. Hoe regelmatiger het
werk over de verschillende maanden verdeeld wordt, hoe voordeeliger dit in den regel
zal zijn.
Ook ter wille van de risicoverdeeling is het
gewenscht, vrij veel verschillende gewassen te
telen. Deprijzen van vele akkerbouwproducten
zijn nog al aan schommelingen onderhevigende
natuurkundige omstandigheden (abnormaal veel
regen, optreding van bepaalde plantenziekten,
enz.) maken, dat de grootte van den oogst vrij
sterk uiteen kan loopen. Verscheidenheid
van gewassen beperkt dus het economisch
risico van het bedrijf.
Bedoeldearbeids- enrisicoverdeeling zou men
kunnen bereiken door één deel van het bedrijf
steedsmettarwe, eenanderdeelsteedsmethaver,
een derde deel steeds met aardappelen, enz. te
bebouwen. Deed men dit, dan zou de ervaring
evenwel leeren, dat de opbrengsten spoedig
V.U.B. LXIII
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