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Woord vooraf
Dit rapport over de tuinarbeiders in een aantal tuinbouwcentra vormt
de afsluiting van het onderzoek naar de werknemers in de agrarische
sector. Door een vergelijking van de rapporten over de landarbeiders
met dit over de tuinarbeiders blijkt, dat er grote verschillen bestaan
tussen deze beide beroepsgroepen. De situatie in de landarbeidersgroep
is in sterke mate bepaald door de historische ontwikkeling. Binnen deze
veelal traditioneel ingestelde samenlevingen vormden de landarbeiders
in het begin van deze eeuw een 'achterblijvende' groep vergeleken met
hun collega's in andere bedrijfstakken. In de laatste decennia is de
achterstand echter vrijwel ingehaald. Bovendien zijn de landarbeiders
zich bewust geworden van hun sociale positie en dit leidde ertoe, dat zij
in beweging kwamen. Door de voortschrijdende ontsluiting van het
platteland werd hun voortdurend meer alternatieve werkgelegenheid
geboden, waardoor velen onder hen afvloeiden naar andere beroepen.
Anders is dit met de tuinarbeiders. De samenleving in de tuinbouwgebieden is minder traditioneel en over het algemeen meer zakelijk ingesteld. Bovendien had de ontsluiting door de ligging bij grote stedelijke
en industriële centra vroeger plaats. De tuinarbeiders vertoonden en
vertonen daardoor in den regel minder de kenmerken van het 'achtergebleven' zijn dan de landarbeiders. Als gevolg hiervan kan bij de tuinarbeiders niet worden gesproken van 'een beroepsgroep in beweging'.
In de dorpsgemeenschappen vormen de tuinarbeiders in sociale zin geen
duidelijke groep. Zij moeten worden gezien als een deel van de groep
geschoolde en ongeschoolde arbeiders en kleine zelfstandigen met hun
gezinnen, voor wie de arbeid in de tuinbouw een van de mogelijkheden
tot werkgelegenheid vormt. Zo zal in het rapport blijken dat vooral
voor de jongeren de tuinarbeid aantrekkelijk is. Het gevolg is, dat vele
jongeren eerst tuinarbeider worden en dan na hun twintigste jaar een
ander beroep kiezen, omdat zij dat aantrekkelijker vinden. Hierdoor
krijgt als het ware het tuinarbeidersberoep vaak karaktertrekken van
een 'doorgangshuis' voor jongeren. Als ondertitel van het rapport is
daarom gekozen Beweging in een beroepsgroep.
Het is gebruikelijk om op deze plaats een woord van dank te richten
aan allen die bij de totstandkoming van het onderzoek hun medewerking hebben verleend. Niet iedereen kan hier worden genoemd. Een
uitzondering moet worden gemaakt voor de geënquêteerde tuinarbeiders,
de besturen van de plaatselijke afdelingen van de vakorganisaties en de
districtsagenten van de bedrijfspensioenfondsen.
Het onderzoek werd verricht door de afdeling Streekonderzoek onder
leiding van ir. S. van Veen en dr. M. A. J. Visser. Belangrijke bijdragen
werden geleverd door ir. J. P. Dorgelo en J. Tamminga, ec. drs. Bij het
bepalen van de steekproef werd hulp geboden door dr. ir. G. Hamming,
terwijl de statistische verwerking onder leiding stond van H. J. M. Vis.
De plv. Directeur,
Ir. J. F. VAN RIEMSDIJK.

Inleiding
In dit rapport zijn de resultaten verwerkt van het onderzoek naar de a r beiders in een aantal tuinbouwgebieden. Het rapport vormt het derde en
laatste deel van het onderzoek naar de land- en tuinarbeiders in Nederland. Het onderzoek werd op dezelfde wijze uitgevoerd als bij de eerste
twee delen 1 .

%1. DOEL VANHETONDERZOEK

In het eerste deel van het onderzoek naar de landarbeiders in de zeekleien weidegebieden werd een vrij uitvoerig beeld gegeven van de situatie
der landarbeiders in het verleden. De motivering en de opzet van hetonderzoek naar de arbeiders in een aantal tuinbouwgebieden zijn moeilijk te
begrijpen zonder deze achtergrond. De belangrijkste punten zullen daarom
hieronder worden overgenomen.
In het begin vande 19eeeuw begonnen zich ophetplatteland, metname in
Groningen en Zeeland, grote sociale en economische veranderingen te voltrekken. Het zijn in het bijzonder onderzoekers als HOFSTEE en BOUMAN ge-

weest, welke hetjuiste licht opdebetekenis van deze veranderingen hebben
laten vallen.
Patriarchale
verhoudingen

Er zijn voldoende redenen om aan te nemen, dat tothet
eind van de 18eeeuw het platteland als geheel door patriarchale verhoudingen tussen boer en arbeider werd gekenmerkt. Deze verhouding, welke alseen typerend element v a nde levensstijl
van hetplatteland in dietijd moest worden gezien, kaninhetkort als volgt
worden gekarakteriseerd. De boerderij washet middelpunt vaneen kleine
gemeenschap, die werd gevormd door boer en arbeider en h u n gezinnen.
Hoewel boer en arbeider zich in dezelfde levenssfeer bewogen wasereen
wederzijdse aanvaarde gezagsverdeling. De boer voelde zich verantwoordelijk voor zijn arbeiders en bewaarde henen hun gezin in perioden van
weinig werk voor direct broodgebrek. De arbeiders aanvaardden het gezag
van de boer; zij wisten dath u nlot geheel vande boer afhankelijk was.Los
personeel dat in de wintermaanden naar huis werd gestuurd en zelf maar
moest zien hoeaan de kost te komen, kwam weinig voor. De verantwoordelijkheid vande boer beperkte zich niet alleen tot de materiële zorg, doch
strekte zich ookop ander gebied uit. De lotgevallen van het gezin vande
arbeider gingen ookde boer en boerin ter harte.
Het zou van weinig werkelijkheidszin getuigen deze situatie v a n patriarchale voorzorg en schutse te willen idealiseren. Het leven van de landarbeider telde weinig hoogtepunten, zijn bestaan was karig en zijn afhankelijkheid van de boer, hoewel door hem innerlijk wel aanvaard, was zeer
i De landarbeiders in Nederland, deel I en II, Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage 1954 en 1958.

groot. Anderzijds mag men, juist in vergelijking met de situatie in de 19e
eeuw, niet blind zijn voor het feit, dat de patriarchale bindingen tussen
boer en landarbeider zich kristalliseerden in een betrekkelijke sociale rust
op het platteland, in een sfeer van vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Veranderingen in de HOFSTEE heeft van de gewijzigde situatie op het Gromaatschappelijke
ninger platteland een zeer scherp beeld gegeven. De
structuur
overschakeling van gras- op bouwland in het begin
van de 19e eeuw had tot gevolg dat door het intensievere grondgebruik het aantal landarbeiders zeer sterk toenam. Gelijktijdig evenwel deed het verschijnsel van de seizoenwerkloosheid zijn intrede.
Hoewel de oorzaak hiervan ten dele moet worden gezocht in het meer
seizoenmatige karakter van de nieuwe produktierichting, was de belangrijkste factor hiervoor het feit, dat de boer zich steeds minder verantwoordelijk voelde voor het lot van zijn arbeiders. In de periode van weinig a r beid werden zij ontslagen; de arbeid was koopwaar geworden. De losse
landarbeider, die men voordien niet of in zeer gering aantal in het maatschappelijk bestel had aangetroffen, was de exponent van deze ontwikkeling.
In de plaats van de vertrouwelijke persoonlijke verhoudingen van voorheen
kwam een zuiver zakelijke verhouding, welke door de voor de landarbeiders
zeer schrijnende levens- en werkomstandigheden uitgroeide tot zeer diepgewortelde klassetegenstellingen. Tot dit laatste droeg ook het feit bij, dat
terwijl de boer en diens huisgenoten zich verder ontwikkelden, de arbeiders
in hetzelfde geestelijke milieu bleven; de kloof tussen boer en arbeider
werd hierdoor nog eens vergroot. Het Groninger platteland was in de ban
van de klassetegenstellingen geraakt. Er was een landarbeidersklasse ontstaan, voor wie de boerenbevolking geen aansprakelijkheid meer voelde.
De gang van zaken in Zeeland en op de Zuidhollandse Eilanden was, ofschoon de kloof tussen boeren en arbeiders vermoedelijk minder diep was
dan in het noorden des lands, in grote lijnen niet anders dan die in Groningen. Sprekende over de maatschappelijke verhoudingen in de Zeeuwse
landbouw omstreeks 1850 zegt BOUMAN, 'dat het arbeidersvraagstuk acuut
werd, toen het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van de werkgevers
plaats maakte voor een meer rationalistische levenshouding en de reglementering van het gildewezen moest wijken voor het veelgeprezen vrije spel
der economische krachten'. Waar de oude bindingen verdwenen en de a r beiders nog niet aan nieuwe organisatorische vormen (vakverenigingen)
toe waren, bleek de verbrokkelde massa, van de op de arbeidsmarkt aangewezen paupers aan grauwe ellende te zijn overgeleverd wegens het a r beidsoverschot, dat die marktsituatie kenmerkte.
Het lot van de landarbeiders in de 19e eeuw wordt door HILGENGA in het
gedenkboek van de A.N.A.B. als volgt getypeerd: 'Wij weten betrekkelijk
weinig van het lot en het leven van den Nederlandschen plattelandsarbeider,
maar dat weinige spreekt van lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden,
van armoede en ontbering, van miserabele huisvesting aan dijken en modderlanen, van geen of slecht onderwijs, van bedeling bij werkloosheid, van
ziekte en ongeval, van oud en arm, van maatschappelijk en politiek onrecht.
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Zelfs de jaren waarin het 'den boer goed ging', de 'gouden tijden', gingen
den landarbeider schier 'ongemerkt' voorbij'.
De hier geschetste toestanden kwamen in de 19e eeuw voor. Sedertdien is
reeds veel verbeterd, maar deze verbeteringen kwamen voor de landarbeiders
in het algemeen later tot stand dan voor diverse andere groepen arbeiders.
Dit had tot gevolg dat de landarbeiders tot na de Tweede Wereldoorlog ten
aanzien van de lonen en socialevoorzieningen een achtergebleven groep bleven.
Deze situatie werd men zich na 1945 steeds duidelijker bewust, ook bij de
arbeiders zelf. De voortdurend toenemende werkgelegenheid buiten de agrarische sector bood meer en meer de gelegenheid om elders werk te zoeken.
De gevolgen bleven niet uit. Er ontstond een zogenaamde trek uit de landbouw en de boeren klaagden over gebrek aan arbeidskrachten; er werd zelfs
voor een ernstig tekort gevreesd. Als oorzaken voor deze trek werden opgegeven de hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden in de industrie, maar
daarnaast wees men ér met nadruk op, dat de arbeiders hun beroep verlieten
wegens de slechte verstandhouding met de boeren, omdat zij verder hun
sociale positie in de dorpssamenleving ongunstig vonden, omdat er als landarbeider geen promotiekansen zouden zijn, omdat de huisvesting slecht was
en zo kan men nog enkele motieven noemen. Deze trek uit de landbouw kan
echter ook gezien worden als een begrijpelijke reactie op de vroegere verhoudingen, die thans in het algemeen als onrechtvaardig betiteld worden.
Tegen deze historische achtergrond geplaatst rijpte in brede kringen de gedachte, dat de situatie waarin de land- en tuinarbeiders verkeerden verbeterd
moest worden.
Uit dien hoofde werd het gewenst geacht een onderzoek in te stellen. De
land- en tuinarbeiders vormden een groep, waarvan in 1952, toen de opdracht
tot het onderzoek werd verstrekt, nog maar weinig bekend was. Wat men wist
had vooral betrekking op enkele gebieden, zoals Zeeland en noordelijk en
oostelijk Groningen en was vooral van kwalitatieve aard; er waren slechts
weinig cijfers bekend. Een van de eerste doeleinden van het onderzoek was
om in de behoefte aan kwantitatieve gegevens te voorzien. Daarnaast werd
het van belang geacht om meer inzicht te verkrijgen in een aantal vraagstukken, die zich voordeden en die in het volgende in het kort zullen worden
omschreven.
De seizoenwerkloosheid

De seizoenwerkloosheid was een moeilijk probleem bij het volledig inschakelen van losse arbeidskrachten in het produktieproces. In de tijd dat zij niet in de landbouw werkten was het
namelijk moeilijk om voor hen een bevredigende werkgelegenheid te vinden.
Om te komen tot een oplossing leek het gewenst over meer kwantitatieve
gegevens te beschikken. Men wilde bijvoorbeeld weten hoeveel seizoenarbeiders
er waren, waar zij woonden, hoe lang zij in de landbouw werkten en wat zij
deden gedurende de rest van het jaar. Is in de genoemde twee vorige landarbeidersrapporten tamelijk veel aandacht aan de seizoenwerkloosheid besteed, in dit rapport wordt aan dit verschijnsel voorbijgegaan, omdat, zoals
blijkt uit de cijfers van hoofdstuk I, in de tuinbouw in 1955 praktisch geen
seizoenarbeiders waren.
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De trek uit
land- en tuinbouw

De trek uit de landbouw, die in de naoorlogse jaren
aanleiding gaf tot een schaarste aan arbeidskrachten was
de belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek. Vooral
op dit onderwerp is de aandacht gericht geweest. Er is niet alleen getracht na
te gaan, hoe groot deze trek is geweest, maar ook om hem te verklaren en te
schetsen hoe de toekomstige ontwikkeling zal kunnen zijn.
Bij de indeling van het rapport werd ervan uitgegaan, dat de trek uit de
landbouw moest worden gezien als een reactie op de verhoudingen zoals die
in het verleden zijn gegroeid. Het belangrijkste kenmerk van deze verhoudingen was dat het aantal arbeiders zich vrij onafhankelijk van de behoefte aan
arbeidskrachten ontwikkelde. In hoofdstuk II is geschetst hoe dit aantal a r beiders tot stand is gekomen.
In hoofdstuk III is getracht hiervoor een verklaring te geven. Tenslotte is in
hoofdstuk IV een beschouwing gewijd aan de situatie op de arbeidsmarkt. De
situatie bij de landarbeiders is in deze hoofdstukken nog eens kort samengevat
om ae verschillen met de tuinarbeiders duidelijk te doen uitkomen.
Het onderwijs

HILGENGA merkte op, zoals reeds werd vermeld, dat de landarbeiders in het verleden weinig onderwijs volgden. Dit onderzoek bood een mooie gelegenheid om na te gaan in hoeverre de situatie
reeds verbeterd was en welke ontwikkelingen zich in dit opzicht voordoen.

Huisvesting

De huisvesting van landarbeiders was vaak zeer slecht, HILGENGA
merkt hierover op, dat men spreekt over 'miserabele huisvesting
langs dijken en modderlanen'. Voorzieningen met elektriciteit, gas en waterleiding zullen hier niet aanwezig geweest zijn. Voorts deed zich het probleem
van de dienstwoningen voor. In verschillende gebieden zouden de arbeiders
de dienstwoningen als ongewenst beschouwen; enerzijds, omdat zij vaak ver
buiten het dorp zouden wonen, aan slechte wegen, zonder openbare nutsvoorzieningen; anderzijds, omdat zij zich dan te veel afhankelijk van de werkgever zouden voelen. Dit is dus ook een onderwerp, dat de revue kan passeren.
Grondgebruik

In het verleden heeft men getracht het lot van de landarbeiders te verbeteren door hen in het bezit te stellen van
een eigen huis en een eigen stukje grond. Dit streven komt tot uiting in de
landarbeiderswet van 1918. Het doel van deze wet was om voor de landarbeiders huizen te bouwen — met een stukje grond erbij dat meestal minder
dan een halve ha bedraagt — die de arbeiders onder gunstige afbetalingsvoorwaarden zouden kunnen kopen. Door dit grondgebruik konden de a r beiders een aantal produkten telen voor gebruik in het gezin, maar daarnaast
konden zij een deel van de produkten ook verkopen, om daardoor enige neveninkomsten te verwerven. Voor een aantal arbeiders bleek het zelfs mogelijk
om langs deze weg zelfstandig boer of tuinder te worden.
Er waren echter tekenen die erop wezen, dat het grondgebruik door landarbeiders niet meer zo op prijs werd gesteld als vroeger. Bij dit onderzoek
werd nagegaan of dit inderdaad het geval was.
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Vakorganisaties

Het onderzoek bood bovendien een mogelijkheid om na te
gaan, welke arbeiders bij de vakorganisaties waren aangesloten en of er bijzondere groepen of gebieden waren aan te wijzen.
In hoofdstuk V zijn de resultaten vermeld van deze laatste vier aspecten van
het onderzoek.
Samenvattend kan worden gezegd dat het onderzoek zich heeft gericht op de
seizoenwerkloosheid, op de trek uit de land- en tuinbouw en de achtergronden
daarvan, op het onderwijs, de huisvesting, het grondgebruik en de vakverenigingen. In hoofdstuk VI wordt tenslotte nog aandacht besteed aan de afzonderlijke gebieden.

§ 2. O P Z E T VAN H E T O N D E R Z O E K

Ten einde de gewenste kwantitatieve gegevens te verkrijgen werd een enquête
gehouden. Zij werd aangevuld met een aantal vraaggesprekken. In deze
paragraaf zal worden vermeld hoe de enquête en de vraaggesprekken zijn
opgezet.
Onderzochte
gebieden

Het onderzoek naar de tuinarbeiders werd verricht in acht
tuinbouwgebieden in het westen van Nederland, namelijk in
de Streek, Aalsmeer, Boskoop, de Kring, het Westland, IJselmonde, de Hoeksche Waard en Zuid-Beveland. Op kaart 1 is aangegeven
welke gemeenten tot de diverse gebieden behoren. Bij de keuze van deze
gebieden is vooral het aantal arbeiders per gebied in aanmerking genomen.
In hoofdstuk I is hiervan een overzicht gegeven. Vier gebieden, het zuidelijke
bloembollengebied, Kennemerland, het Geestmerambacht en de Venen zijn
niet in het onderzoek opgenomen, omdat hier reeds onderzoekingen gaande of
verricht waren. De resultaten hiervan zullen worden vergeleken met die van
dit onderzoek naar de tuinarbeiders.
Per gebied werd ongeveer 35 % van de arbeiders in het onderzoek betrokken.
Daartoe zijn de arbeiders in twee of drie representatief te achten gemeenten
geënquêteerd. Deze gemeenten zijn eveneens op kaart 1 aangegeven. In enkele
gemeenten is, wegens het grote aantal arbeiders dat er woont, slechts een deel
van hen geënquêteerd; met name in de Haarlemmermeer en in Aalsmeer een
derde, in Boskoop de helft en in Monster twee derde.
Wie is
tuinarbeider?

In de enquête zijn al diegenen opgenomen die in 1^/B langer
dan twee maanden in loondienst in de tuinbouw hebben gewerkt. Degenen die minder dan twee maanden in de tuinbouw
werkten zijn buiten beschouwing gelaten. Zij zullen tot andere beroepsgroepen
behoren. De werkzaamheden in de tuinbouw vormen voor hen slechts gelegenheidswerk. Tot deze gelegenheidswerkers behoren veel vrouwen, scholieren en mensen die in hun vrije tijd op de tuin werken. Hoewel zij niet tot
de tuinarbeiders gerekend kunnen worden, is deze groep toch van grote betekenis voor de arbeidsvoorziening. Een aantal werkzaamheden wordt namelijk
voor een belangrijk deel door hen verricht, zoals krenten van druiven, dunnen
van fruit, plukken van fruit, inclusief kleinfruit en aardbeien, plukken van
13

Kaart 1
ENQUETEGEMEENTEN
Gebied

1

Gemeente

1 De Streek

Andijk
Bovenkarspel

II Aalsmeer e.o.

Aalsmeer
Haarlemmermeer

III

Boskoop e.o

Boskoop

IV

De Kring

Bleiswrjk
Nootdorp

V

Her Westland

De Lier
Monster
Wateringen

VI

Uselmonde

Barendrecht

VII

Hoeksche W a a r d

Heinenoord

VIII

Zuid-Beveland

's-Gravenpolder
Kapelle
Krabbendijlce

Hazerswoude

Pijnacker

Hendrik-ldo-Ambacht

Oud-Beijerland

>

I

Lr'
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tomaten, rapen van bloembollen en vroege aardappelen en het pellen van
bloembollen.
Uitvoering
van de enquête

De adressen van de tuinarbeiders werden verzameld met de
zeer gewaardeerde hulp van de districtsagenten van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw. De aangeschreven
arbeiders werden opgeroepen om het hun toegezonden enquêteformulier bij
de enquêteurs in te leveren of tezamen met hen in te vullen. Voor zover aan
de oproep geen gehoor werd gegeven, werden de arbeiders door de enquêteurs
bezocht. Van 86 % van de aangeschreven arbeiders werd een ingevuld vragenformulier verkregen. Slechts 5 % van de arbeiders weigerde zijn medewerking.
De resterende 9 % van de arbeiders is niet geënquêteerd omdat zij door diverse
oorzaken niet konden worden bezocht. Deze laatste groep kan niet als een
bijzondere groep worden gezien. De groep weigeraars was in alle leeftijdsklassen even sterk vertegenwoordigd en te klein om het beeld van het geheel
te vertekenen. De medewerking is dus zodanig geweest, dat een representatief
beeld werd verkregen.
Groepsgesprekken

Om de door de enquête verkregen gegevens aan te vullen en ook
ten dele te verklaren, werden in elk der onderzochte gebieden
drie groepsinterviews gehouden. De gesprekken werden gevoerd
met groepjes tuinarbeiders, tuinders en milieukenners. Tot deze laatste groep
behoren personen, die de tuinders- en arbeidersgroep goed kennen, maar er
zelf geen lid van zijn, bijvoorbeeld veilingdirecteuren, handelaren in meststoffen en bestrijdingsmiddelen, handelaren in tuinbouwprodukten, hoofden
van lagere tuinbouwscholen, tuinbouwvakonderwijzers en assistenten van de
voorlichtingsdienst.
Foto 1. Het plukken van aardbeien, gelegenheidswerk

bij uitstek.

De aantallen arbeiders

HOOFDSTUK I

In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens worden ingegaan op de verhouding van
het aantal losse en vaste arbeiders, op de seizoenwerkloosheid, het aantal
tuinarbeiders en de geografische spreiding.
§ 1. LOSSE EN VASTE A R B E I D E R S

Er werden vier groepen tuinarbeiders onderscheiden, namelijk:
1. vaste tuinarbeiders, die een arbeidscontract als zodanig hebben;
2. losse arbeiders, die 6—12 maanden op een tuinbouwbedrijf werken;
3. een restgroep, dit zijn losse arbeiders, die 2—6 maanden in de tuinbouw
werken;
4. zelfstandige tuinders, die minstens 2 maanden in loondienst en daarnaast
meer dan 4 maanden op hun eigen bedrijf werken.
Uit tabel 2*blijkt, dat de vaste arbeiders verre in de meerderheid zijn, namelijk 91 % van het totaal. In de Streek komen nog vrij veel losse arbeiders
voor, zodat in de overige gebieden het percentage vaste arbeiders groter is
dan 91. Het aantal losse arbeiders is te klein om als afzonderlijke groep te
worden verwerkt. Daarom zijn de vaste en losse tuinarbeiders, die meer dan
6 maanden in de tuinbouw werken, samengevoegd tot een groep, die 95 % van
alle geënquêteerden omvat en die in dit rapport zal worden aangeduid als de
tuinarbeiders. De restgroep en de zelfstandige tuinders zijn in het rapport
buiten beschouwing gelaten.
Vaste en losse arbeiders

TABEL 2

> geënquêteerc en behorend tot
Gebied

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waard
Zuid-Beveland
Alle gebieden

Aantal
geënquêteerden

vaste
arbeiders

losse
arbeiders

387
295
367
460
966
150
63
287

73
95
91
97
93
93
95
92

15
2
4
1
3
3
2
2

n

2975

91

4

4

restgroep

2
3
2
3
3
3
4

zelfstandige
tuinders

ï
ï
2

—
1
1

-2

§ 2. S E I Z O E N W E R K L O O S H E I D

Uit tabel 2 blijkt dat 9 % van de arbeiders, die langer dan twee maanden per
jaar in loondienst in de tuinbouw werkten, dit als los arbeider doet. Hoewel
t Voor de kaarten, grafieken en tabellen is één doorlopende nummering gebruikt.
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dit geen grote groep is, zou hierdoor enige seizoenwerkloosheid kunnen ontstaan. Dit bleek echter in 1955 bijna niet het geval te zijn. In januari en
februari was minder dan 2 % van alle geënquêteerde tuinarbeiders zonder
werk. In de overige maanden was het ongeveer V2 %.Dit lage percentage werd
bereikt doordat de losse arbeiders, als ze geen werk meer hebben in de tuinbouw, vlot werk vinden in de overige beroepen. Wij mogen derhalve concluderen dat er in 1955 praktisch geen sprake was van seizoenwerkloosheid
bij de tuinarbeiders.
Het jaar 1955 was echter een van de jaren met een grote vraag naar arbeidskrachten en een z.g. spanning op de arbeidsmarkt. Het is begrijpelijk dat de
losse arbeiders in een dergelijk jaar vlot werk vinden buiten de tuinbouw.
Hoe zal het echter gaan bij een ruimer arbeidsaanbod?
Ter beantwoording van deze vraag kan worden gesteld, dat seizoenwerkloosheid alleen een aanzienlijk probleem kan worden, indien meer losse arbeiders
worden aangeworven dan thans het geval is. Dit is niet ondenkbaar. Indien
de tuinders bij een ruim arbeidsaanbod gemakkelijk en vrij goedkoop tijdelijke
arbeidskrachten kunnen aanwerven zullen zij bij het opstellen van het teeltplan daar misschien rekening mee houden. Het probleem is dan echter niet
dat er seizoenwerkloosheid is, hoewel velen tijdelijk in de tuinbouw werken,
maar dat er werkloosheid is in algemene zin.

§ 3. HET AANTAL TUINARBEIDERS

De tuinarbeiders zijn in Nederland voor het eerst afzonderlijk geteld in 1947
tijdens de volks- en beroepstelling van het C.B.S. Hierbij werden als tuinarbeider geregistreerd al degenen die op 31 mei 1947 in loondienst in de
tuinbouw werkten. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3, nadat
er een correctie op is toegepast. Onder de rubriek bloemisterijen en tuinderijen
zijn ook geteld de bloemisterij- en hoveniersarbeiders in de steden, de arbeiders van gemeentelijke diensten voor plantsoenen, enz. Om deze arbeiders,
die niet tot de tuinarbeiders als bedoeld in dit onderzoek behoren, buiten de
telling te brengen, zijn de bloemisterij-arbeiders in gemeenten met meer dan
20.000 inwoners niet meegeteld. Een uitzondering hierop vormt de gemeente
Haarlemmermeer. Hierdoor werden een aantal werkelijke tuinarbeiders niet
meegeteld, maar daar staat tegenover, dat de kleinere gemeenten ook plantsoenarbeiders hebben, die wel zijn meegeteld.
Er zouden dus in 1947 afgerond 36.000 tuinarbeiders geweest zijn. Dit aantal
was in 1955 afgenomen met ongeveer 15 %. Dit percentage werd gevonden op
grond van de L.E.I.-enquête (tabel 3) en stemt voorts overeen met de cijfers
van de arbeidskrachtentellingen van het C.B.S. van 1953 en 1956 en de gegevens van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw. Dit betekent, dat er
in 1955 ongeveer 30.000 tuinarbeiders waren. Het aantal land- en tuinarbeiders
tezamen, met een dienstverband van meer dan 26 weken, bedroeg toen ongeveer 100.0001 , zodat de groep der tuinarbeiders dus 30 % van alle land- en
tuinarbeiders omvat.
In tabel 3 is tevens een overzicht gegeven van de geografische spreiding van
de tuinarbeiders. Het blijkt dan, dat in Zuidholland 49 % van alle tuin1 De landarbeiders in Nederland, deel II, blz. 28.
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TABEL 3
Aantal ar beiders in

Gebied
1947 ')
Noordholland

Breezand
Geestmerambacht
centraal Westfriesland
de Streek
de Bangert
Noord'Kennemerland
Amsterdam
Aalsmeer en omgeving

buiten deze centra
de gehele provincie
Zuidholland

zuidelijke bollenstreek
het W e s t l a n d

de Kring
Boskoop en omgeving
IJselmonde excl. Z w i j n d r .
de Hoeksche W a a r d
Voorne en Putten
de Venen

buiten deze centra
de gehele provincie
Zeeland

Zuid'Beveland
de kop van Schouwen

buiten deze centra
de gehele provincie

712
627
303
1206
177
749
352
1266

het rivierengebied
Venlo en omgeving
Moogezand'Sappemeer
buiten deze centra
de andere provincies

Geheel Nederland

1181

1025

5392
2615
8007
3755
3608
1834
1060
616
415
383
387

6806

23

2994
1705
1240
413
266

12058
5338

10249
17396

14786

991
100

813

1091
506

927

Westelijk Nederlan d

Andere provincies

1955 2 )

°[o arbeiders
per gebied
in 1947

49

1597

1357

4

27000

22950

76

1028
321
211
7086
24

8646
35646

30299

100

i Volks- en beroepstelling C.B.S.
2 Volgens L.E.I.-enquête.

arbeiders wordt gevonden, terwijl dit percentage voor Noord- en Zuidholland
en Zeeland zelfs 76 bedraagt. Wij mogen dus stellen, dat de tuinarbeiders
vooral in het westen des lands wonen, dus in de provincies, die bij dit onderzoek zijn betrokken.
In de onderzochte gebieden woonden in 1947 ongeveer 11.000 arbeiders. Dit is
41 % van het totaal in de westelijke provincies.
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T A B E L 3 (vervolg)
Gebied
Noordholland
Breezand

Den Helder, Anna-Paulowna, Zijpe.

Geestmerambacht

Warmenhuizen, Langedijk, St. Paneras, Koedijk, Sint-Maarten, Harenkarspel,

Centraal Westfriesland

Obdam, Hensbroek, Ursem, Berkhout, Avenhorn, W o g n u m , Nibbixwoud,

Heerhugowaard, O u d e Niedorp, Nieuwe Niedorp.

Hoogwoud.
De Streek

Enkhuizen, Bovenkarspel,

Grootebroek, Venhuizen, Andijk,

Wervershoof,

Hoogkarspel.
D e Bangert

Z w a a g n Blokker.

Noord'Kennemerland

Egmond'Binnen, Heilo, Limmen, Castricum, Heemskerk, Beverwijk.

Amsterdam

Amsterdam.

Aalsmeer e.o.

Haarlemmermeer, Aalsmeer) U i t h o o r n .

Zuidholland
Zuidelijke bollenstreek

Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, V o o r h o u t .

Boskoop e.o.

Boskoop, Hazerswoude, Waddinxveen, Reeuwijk, Alphen a/d Rijn,
Zwammerdam.

De Kring

Voorburg, Nootdorp, Leidschendam, Schipluiden, Pijnacker, Berkel en

Het

Rijswijk, Wateringen, Monster, VGravenzande, Naaldwijk, De Lier,

Rodenrijs, Bleiswijk, Zoetermeer, Moerkapelle, Zevenhuizen, Bergschenhoek.
Westland

Maasland.
JJselmondc

Ridderkerk, Barendrccht, Heerjansdam, Hcndrik'Ido'Ambacht,

Rhoon,

Poortugaal.
De Hoeksche Waard

Oud'Beyerland,

Heinenoord, Klaaswaal, Numansdorp, Strijen, VGravendeel,

Puttershoek, Maasdam, Mijnsheerenland, Westmaas, NieuwBeyerland,
Zuid'Beyerland, Piershil, Goudswaard.
Voorne, Putten en

Brielle, Oostvoorne, Rockanje, Vierpolders, Hekelingen, Spijkenisse, Geervliet,

Rozenburg

Zuidland, Oudenhoorn, Abbenbroek, Heenvliet, Zwartewaal, Nieuwenhoorn,

D e Venen

T e r Aar, Alkemade, Nieuwkoop.

N i e u w ' H e lvoet, Hellevoetsluis, Rozenburg.

Zeeland
Zuid'Beveland

's'Gravenpolder, Kapelle, Krabbcndij kc, voorts alle overige Zuidbevelandse
gemeenten.

§ 4. O N T W I K K E L I N G V A N H E T A A N T A L T U I N A R B E I D E R S

Er werd reeds opgemerkt, dat de tuinarbeiders voor het eerst werden geteld
in 1947. Voordien werden land- en tuinarbeiders niet afzonderlijk geteld,
evenmin als dit het geval was bij meewerkende zoons en arbeiders. Uit de
oudere tellingen, van 1909 en 1930, is echter wel af te leiden, dat het aantal
19

arbeiders tussen 1909 en 1930 met ongeveer 50 % is toegenomen. Vervolgens is
het tot 1947 weer afgenomen tot een aantal dat ± 25 % hoger is dan het aantal
in 1909. Na 1947 is het aantal tuinarbeiders in wat sneller tempo afgenomen
en wel met bijna 2 % per jaar. Bij de landarbeiders in de zeekleigebieden zien
wij een vrijwel constant aantal arbeiders tussen 1909 en 1947 en daarna een
sterkere daling na 1947 met ongeveer 3 % per jaar. In grafiek 4 is deze ontwikkeling in beeld gebracht.
Grafiek 4
DE LAND- EN TUINARBEIDERS
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De toeneming van het aantal tuinarbeiders tussen 1909 en 1930 en de minder
snelle daling na 1947 hangen wellicht samen met de groei van de oppervlakte
tuinbouw in de gebieden van dit onderzoek, waarvan de volgende cijfers een
beeld geven.
Volgens tellingen
van de Directie
van de Landbouw:
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in
in
in
in

1909
1920
1930
1938

2.880
3.662
5.327
5.879

ha
ha
ha
ha

Volgens C.B.S.landbouwtellingen:

in
in
in
in

1938
1946
1950
1955

5.336 ha,
6.794 ha,
6.990 ha,
6.689 ha,

waarvan
waarvan
waarvan
waarvan

onder
onder
onder
onder

glas
glas
glas
glas

800
769
892
1060

ha
ha
ha
ha

Tussen 1910 en 1930 is de oppervlakte tuinbouw bijna verdubbeld, waardoor
het wel begrijpelijk wordt, dat de behoefte aan arbeidskrachten toen toegenomen zal zijn. Na 1930 gaat de uitbreiding nog wel door, maar relatief toch veel
minder snel en blijkbaar onvoldoende om de werkgelegenheid voor betaalde
arbeidskrachten te doen toenemen. Dit wijst erop, dat men voorzichtig moet
zijn met de gedachte, dat men door uitbreiding van tuinbouw buiten de bestaande centra de werkgelegenheid voor werknemers zou kunnen vergroten.
De tuinbouw moet zich dan wel zeer snel uitbreiden. De ontwikkeling in de
Kring is daarvan een voorbeeld. De oppervlakte glas nam daar tussen 1946 en
1955 toe van 147 tot 225 ha, d.w.z. met meer dan 50 %. Het aantal betaalde
arbeidskrachten daalde niettemin met 7 %. Ook de gehele oppervlakte tuinbouw breidde zich hier nog met ± 5 % uit.
De daling van het aantal tuinarbeiders is sedert 1947 niet
Tuinarbeiders in de gebieden, 1947—1956
in alle gebieden even sterk
geweest (tabel 5). Op IJselmonde en in de Hoeksche
1956
Waard verdween ± 35 % en
1947
indexcijfer
aantal
(1947 = 100)
in Boskoop e.o. kwam er zelfs
17 % bij. Dit laatste houdt on98
De Streek
1.206
getwijfeld verband met de
1.266
81
Aalsmeer e.o.
grote verbetering in de beBoskoop e.o.
1.060
117
drijfsuitkomsten en een overDe Kring
93
1.834
Westland
3.60S
83
schakeling naar een meer a r IJselmonde
616
67
beidsintensief teeltplan, die
Hoeksche Waard
415
64
hier in de naoorlogse periode
Zuid'Beveland
82
991
plaats had. Enigszins verwonderlijk is het voorts, dat het
Alle gebieden
10.996
85
aantal tuinarbeiders in de
Streek vrijwel constant bleef,
terwijl de oppervlakte tuinbouw er enigszins afnam, althans in de enquêtegemeenten. Als oorzaken hiervan kunnen onder meer worden genoemd het
enigszins arbeidsintensiever worden van het teeltplan door uitbreiding van de
bloembollenteelt, de betrekkelijk geringe toeneming van de mogelijkheden tot
mechanisatie in de betrokken periode en het feit dat een aantal tuinarbeiders
werk heeft gevonden buiten de gemeente, bijvoorbeeld in de Wieringermeer
of bij de zaadfirma's in Enkhuizen.
TABEL 5
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HOOFDSTUK II

Toe- en afvloeiing

In dit en de twee volgende hoofdstukken zijn de resultaten vermeld van het
onderzoek naar de trek uit de tuinbouw en de achtergronden daarvan. Eerst
zal worden ingegaan op de wijze waarop het aantal arbeiders zich ontwikkelde.
Inleiding

Een beroepsgroep, zoals die van de tuinarbeiders, is geen statisch
geheel. Er zijn voortdurend mensen die tuinarbeider worden en
andere, die de groep verlaten. Dit komen en gaan zal worden aangeduid met
de woorden toe- en afvloeiing.

In de probleemstelling werd opgemerkt, dat het aantal arbeiders vrij onafhankelijk van het aantal arbeidsplaatsen tot stand komt. Dit lijkt op het eerste
gezicht wat onlogisch. Immers, zo kan men stellen, de tuinders nemen slechts
een bepaald aantal arbeiders in dienst en daardoor is tevens het aantal tuinarbeiders bepaald. Het is dan echter mogelijk dat er werkloze tuinarbeiders
zijn die geen werk kunnen vinden of dat er tuinders zijn die wel een arbeider
in dienst willen nemen, maar niemand kunnen vinden die bereid is om tuinarbeider te worden. Dit betekent, dat het aantal arbeiders, dat in dienst genomen kan worden, wel mede bepalend is voor het aantal tuinarbeiders, maar
niet uitsluitend. Een voorbeeld kan dit toelichten. Indien het aantal arbeiders
over een wat langere periode gezien afneemt, dan kan het gebeuren, dat men
een tijd lang weinig jongeren in dienst neemt. Als de ouderen dan met pensioen gaan, ontstaat er plotseling een extra behoefte aan jongeren en het is de
vraag of die dan te krijgen zullen zijn. Zo dit niet in voldoende mate het geval
is kan men een beroep doen op anderen die tuinarbeider willen worden.
We hebben in dit voorbeeld twee soorten van toevloeiing onderscheiden, n a melijk de primaire en de secundaire. De eerste omvat jongeren, die na het
verlaten v a n de school tuinarbeider worden: dit is h u n eerste beroep. De
tweede groep omvat al degenen, die voordat zij tuinarbeider worden reeds
een ander beroep hadden. Tot deze groep zijn ook gerekend degenen die zelfstandig tuinder of meewerkende zoon zijn geweest.
Behalve de toevloeiing is<de afvloeiing mede bepalend voor het aantal tuinarbeiders. De naoorlogse trek uit delandbouw endedaaruit volgende schaarste
aan arbeidskrachten kunnen dit illustreren. Ook bij de afvloeiing kunnen wij
een primaire en een secundaire onderscheiden. Primaire afvloeiing treedt op,
wanneer van de zoons van tuinarbeiders het eerste beroep niet dat van tuinarbeider is. De secundaire afvloeiing omvat alle tuinarbeiders die de groep
verlaten om een ander beroep te kiezen. Het verlaten van de beroepsgroep
wegens overlijden, ziekte, invaliditeit of ouderdom wordt niet als secundaire
afvloeiing gerekend. Wij zouden dit natuurlijke afvloeiing kunnen noemen.
Deze bleek echter voor het verkrijgen van een inzicht in de problemen niet
van belang te zijn.
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§ 1. TOE- EN AFVLOEIING BIJ LANDARBEIDERS

Er zal in het kort een beeld worden geschetst van de toe- en afvloeiing bij de
landarbeiders, omdat de situatie daar in sterke mate afwijkt van die bij de
tuinarbeiders. Om de verschillen duidelijk naar voren te doen komen moeten
wij ons bewust zijn vanuit welke grondgedachte de beroepsgroep wordt gezien. Deze grondgedachte of dit 'ideaaltype' is een vereenvoudiging van de
werkelijkheid en deze ziet men dan als een wat ingewikkelde variant op het
ideaaltype. Er zij op gewezen dat dit ideaaltype niets met wenselijkheden te
maken heeft, maar slechts dienst doet om het denken over een gecompliceerde
situatie te vereenvoudigen.
Het ideaaltype van de toe- en afvloeiing bij landarbeiders werd misschien
enige tientallen jaren geleden bij benadering gevonden in een afgelegen agrarisch dorp in Noord-Groningen en ziet er ongeveer als volgt uit.
In het dorp zijn drie groepen te onderscheiden, die sociaal gezien duidelijk
van elkaar gescheiden zijn. Het zijn de boeren, de landarbeiders en voorts de
wat heterogene groep van notabelen en middenstanders. De landarbeiders zijn
voor hun werkgelegenheid vrijwel geheel op de landbouw aangewezen, omdat
er in de naaste omgeving geen andere vorm van werkgelegenheid is. Het komt
daardoor weinig voor dat een landarbeider een ander beroep kiest. De zoons
van landarbeiders kiezen als regel het beroep van hun vader en het gebeurt
niet vaak, dat iemand uit een andere beroepsgroep landarbeider wordt. Wij
kunnen hier spreken van een gesloten beroepsgroep. Het gevolg is, dat het
aantal arbeiders in hoofdzaak wordt bepaald door het kindertal van de landarbeiders. Daardoor is er weinig aanpassing aan het aantal arbeidsplaatsen.
Het kindertal was zo groot dat de groep een natuurlijke groei vertoonde.
Daarbij komt dat de werkgelegenheid in de landbouw in het verleden vrijwel
constant bleef en dat zij in de laatste decennia is afgenomen. Zo ontstond de
situatie waarin het aanbod van arbeid vrijwel voortdurend groter was dan de
behoefte. Het gevolg hiervan was weer, dat er werkloosheid ontstond. Deze
situatie is te karakteriseren als een groeiende gesloten beroepsgroep, in een
afgelegen gebied bij een dalende arbeidsbehoefte. In werkelijkheid bleek de
beroepsgroep der landarbeiders vele sporen van geslotenheid te vertonen. Dit
gold met name ten aanzien van de toevloeiing, vooral in de akkerbouwgebieden. Doordat de groep ook een natuurlijke groei vertoonde, was dus een
zekere afvloeiing noodzakelijk. Voor 1945 was de situatie zo, dat ondanks de
afvloeiing een ruim aanbod van arbeidskrachten aanwezig was. Na 1945 is de
afvloeiing toegenomen totdat een merkbare schaarste aan arbeidskrachten
ontstond. Vooral doordat de jongeren waren afgevloeid, vreesde men dat het
aanbod van arbeiders in de toekomst nog versneld zou afnemen. Voor deze
vrees bleek echter geen grond aanwezig.
Een ander aspect van de afvloeiing is, dat zij een bittere noodzaak is. Zodra
zij weer enigszins wordt afgeremd, bijvoorbeeld als gevolg van de bestedingsbeperking, stijgen de werkloosheidscijfers snel.
§ 2. TOE- EN AFVLOEIING BIJ TUINARBEIDERS

Leeftijdsopbouw;

De leeftijdsopbouw is een momentopname van de samenstelling
van de groep ingedeeld naar leeftijdsklassen. Grafiek 6 geeft een
overzicht van de situatie op 1 januari 1956. Het aantal personen
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per leeftijdsklasse werd uitgedrukt in een percentage van alle bij het onderzoek betrokken arbeiders (2829).

Grafiek 6
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE TUINARBEIDERS
Periode waarin de
leeftijdsklasse
primair
toevloeide

Leeftijdsklasse
> 65 jr

1905eneerder

60-64 jr

1906-1910

55-59 jr

1911-1915

50-54 jr

1916-1920

45-49 jr

1921-1925

40-44 jr

1926-1930

35-39 jr

1931-1935

30-34 jr
25-29 jr

1936-1940
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1941-1945

20-24 jr

1946-1950

< 20 jr

1951-1955
I

10

12

14

16

J

I

18 20

In de grafiek stelt de onderste staaf, die betrekking heeft op de leeftijd jonger
dan 20 jaar, tevens de primaire toevloeiing voor in de periode 1951—1955. De
hoger liggende staven vertegenwoordigen een deel van de primaire toevloeiing
in vroegere perioden. Deze zijn rechts in de grafiek vermeld. De tweede staaf
geeft bijvoorbeeld de primaire toevloeiing aan uit de periode 1946—1950, verminderd met de secundaire afvloeiing sedertdien en vermeerderd met de
secundaire toevloeiing.
Toe- en
De grafiek van de leeftijdsopbouw laat al direct enige bijzonderafvloeiing heden zien over de toe- en afvloeiing. De bezetting van de jongsteleeftijdsklasse is bijna dubbel zo groot als die van de oudere. Wat
is hier gebeurd? Zijn er in de periode van 1951—1955 veel meer jongeren
tuinarbeider geworden dan in de voorafgaande perioden? Er is nog een andere
mogelijkheid. Het kan namelijk zijn dat er in de voorafgaande periode even24

veel jongeren tuinarbeider zijn geworden, maar dat bijna de helft van hen
inmiddels weer een ander beroep heeft gekozen. Dit laatste bleek het geval te
zijn. Dit betekent, dat er een grote doorstroming bestaat. Grafiek 7geeft hiervan een beeld.
De leeftijdsopbouw van de tuinarbeiders is in grafiek 7 schematisch weergegeven door de figuur in het centrum. De verbredingen aan de onderzijde
van deze figuur stellen de grote bezettingvan de jongste-leeftijdsklassen voor.
Grafiek 7
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Links en rechts van deze figuur zijn twee beroepsgroepen schematisch voorgesteld, zij het gedeeltelijk en wel die van de tuinders en hun meewerkende
zoons en die van de werkenden in de overige beroepsgroepen. De horizontale
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pijlen geven aan dat er mensen overgaan van de ene beroepsgroep naar de
andere. Gezien van de beroepsgroep der tuinarbeiders uit, stellen deze pijlen
de secundaire toe- en afvloeiing voor. De breedte van de pijlen geeft de verhouding weer van de aantallen arbeiders die tot de beroepsgroep toetreden of
deze verlaten. Daarbij blijkt dat de secundaire afvloeiing, vooral naar de
overige beroepen, de secundaire toevloeiing verre overtreft.
Het besproken deel van grafiek 7 vormt deberoepsbevolking. Zij wordt voortdurend aangevuld door jongeren die afkomstig zijn uit de gezinnen van de
werkenden. Deze gezinnen zijn onder in de grafiek naar beroepsgroep voorgesteld door rechthoeken of delen daarvan. De omhoogwijzende pijlen geven
de primaire toevloeiing weer. De breedten van deze pijlen verhouden zich als
de aantallen jongeren, die uit dedesbetreffende groepen gezinnen tuinarbeider
worden.
Na dit overzicht van de toe- en afvloeiingsrichtingen moet enige aandacht
worden besteed aan de omvang. In hoofdstuk I werd reeds opgemerkt dat het
aantal tuinarbeiders in de afgelopen jaren met 2% per jaar was afgenomen.
In de periode 1951—1955 zou het aantal tuinarbeiders dan met 10% zijn afgenomen. De afvloeiing was toen dus groter dan de toevloeiing. De toevloeiing
over dezeperiodeisvrij nauwkeurig bekend,omdat uit diverse gegevens bleek,
dat er van de primaire toegevloeiden gedurende de eerste vijf jaren slechts
zeer weinig afvloeien. Dit geldt ook voor de secundair toegevloeiden. Indien
wij het aantal toegevloeiden vermeerderen met 10%van het aantal arbeiders,
dan krijgen wij een vrij nauwkeurig beeld van de omvang van de afvloeiing.
Op deze wijze berekend bleek dat de toevloeiing 27 %van het aantal arbeiders
bedroeg en de afvloeiing dus 37%.
Om een beeld te vormen van de betekenis van een dergelijke toe- en afvloeiing kunnen wij deze cijfers vergelijken met die van een gesloten beroepsgroep. Als wij globaal aannemen, dat men gemiddeld van het 15e tot het 60e
jaar tuinarbeider zou zijn, dan betekent dat een verblijf in de beroepsgroep
van 45 jaar. Een toe- en afvloeiing (natuurlijke) van ruim 2% per jaar zou
dan voldoende zijn om het aantal arbeiders in stand te houden. De toevloeiing
is in werkelijkheid bijna 3 x zo groot als zij bij een gesloten groepzou moeten
zijn. De afvloeiing is, doordat de groep in omvang afneemt, meer dan 3 x zo
groot.
De primaire toevloeiing heeft sedert 1920 een vrijwel constante omvang gehad.
Voordien was zij minder groot en groeide geleidelijk in omvang tot het peil
van 1920 werd bereikt. Na 1920 is het aantal arbeiders noggestegentot ± 1930.
De afvloeiing was in die periode blijkbaar veel kleiner dan nu, anders zou de
groep bij de toevloeiing van thans niet kunnen groeien.Secundaire toevloeiing
was er toen waarschijnlijk nog praktisch niet. Na 1930 ging het aantal tuinarbeiders dalen, zonder dat de primaire toevloeiing kleiner werd. Het zal dus
vooral een vergroting van de secundaire afvloeiing geweest zyn, die het aantal
arbeiders deed dalen. Na 1947 daalde het aantal arbeiders nog iets sneller dan
in de voorafgaande periode. Dit gebeurde ondanks het feit, dat de secundaire
toevloeiing sterk toenam. Bijgevolg moet de secundaire afvloeiing nog eens
vergroot zijn vergeleken bij de voorafgaande periode.
In het bovenstaande was het vooral de secundaire afvloeiing die wijzigingen
onderging, dat wil zeggen steeds groter werd. Dit kan ons reeds doen ver26

moeden dat een toekomstige wijziging van het aantal tuinarbeiders voornamelijk zal afhangen van de wijze waarop de secundaire afvloeiing zich ontwikkelt.
Basisgroep

Uit het voorgaande is wel gebleken dat de tuinarbeiders moeilijk
als een gesloten beroepsgroep kunnen worden gezien. Wij zouden
het een open groep kunnen noemen. Bij het beschrijven van een gesloten groep
heeft men meestal te maken met een sociale groep. Wanneer m e n de groep
landarbeiders en hun gezinnen van nu vergelijkt met die van tien jaar geleden, dan valt op, dat wij in grote lijnen met dezelfde families te maken
hebben. Wij kunnen dan nagaan welke gewoonten er bij deze families bestaan, hoe men denkt en welke veranderingen zich hier voordoen. Op grond
hiervan is het mogelijk een beeld te vormen van hetgeen de leden van deze
families in de toekomst zullen doen.
Bij een open groep is.dit veel moeilijker. Indien wij' de families, waartoe de
tuinarbeiders van thans behoren, vergelijken met die van tien jaar geleden,
dan is er veel veranderd. Ongeveer 58 % van de arbeiders van toen is vervangen door andere of afgevloeid. Voor zover de vervangers primair zijn toegevloeid kwamen zij voor meer dan 50 % niet uit gezinnen van tuinarbeiders.
De secundair toegevloeiden waren voor twee derde niet uit gezinnen van
tuinarbeiders afkomstig. Hun aantal bedroeg ongeveer 25 % van de gehele
toevloeiing. Het is in dit geval vrijwel onmogelijk om op grond van gegevens
van de huidige tuinarbeidersfamilies voorspellingen te doen over de tuinarbeiders in de toekomst. Hoe zal men kunnen nagaan hoe de secundaire toevloeiing zich zal ontwikkelen en of er nog jongeren tuinarbeider zullen worden
uit gezinnen, waarvan de vader geen tuinarbeider is?
Wanneer men bijvoorbeeld een beroepsgroep als die der chauffeurs in een
grote stad zou moeten onderzoeken, zou weleens kunnen blijken dat zij uit
brede kringen van de bevolking afkomstig waren en dat het feit, dat juist deze
personen chauffeur waren geworden, niets of bijna niets te maken zou hebben
met karakteristieke eigenschappen van de gezinnen waaruit zij voortkomen.
Bij de tuinarbeiders bleek de situatie iets gunstiger, voor de onderzoeker althans. Uit de vraaggesprekken en uit een aantal enquêtegegevens bleek n a melijk dat de groep families, waaruit tuinarbeiders voortkomen, wel groter is
dan de groep van gezinnen waarvan de vader tuinarbeider is, maar dat zij
toch niet meer dan 3 à 4 maal de omvang van de laatste groep heeft. Wij
zullen de grote groep aanduiden als de basisgroep. Zij omvat:
1. een deel van de tuindersgezinnen, wellicht van de kleine bedrijven, waar
geen plaats is voor de zoons;
2. de gezinnen van tuinarbeiders;
3. een deel van de gezinnen van werknemers, vooral geschoolde en ongeschoolde arbeiders in de overige beroepen en voorts van middenstanders.
Binnen deze basisgroep, waarvan de grenzen niet scherp zijn, zien wij dat van
veel jongens, die geen voortgezet dagonderwijs volgen, het eerste beroep dat
van tuinarbeider is. Nadat zij twintig jaar geworden zijn, kiezen zij voor het
grootste deel een ander beroep. Een deel van de primair toegevloeiden, ongeveer 20 %, blijft ook nog na zijn 30e jaar tuinarbeider. Dit wil echter niet
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zeggen, dat zij dit dan tot hun 65e blijven. Naarmate zij ouder worden, worden
de primair toegevloeiden meer en meer vervangen door secundair toegevloeiden. In de oudste-leeftijdsklassen (50 jaar en ouder) heeft 70 % van de
arbeiders ook anders dan als tuinarbeider gewerkt.
Op grond van deze gegevens zouden wij degroep der tuinarbeiders ook 'ideaaltypisch' toch niet willen beschouwen als een open groep, maar als onderdeel
van een grotere groep, de basisgroep. Voor de leden van deze groep is de
tuinbouw een van de alternatieve verschaffers van werkgelegenheid en inhet
bijzonder aantrekkelijk voor jongens die de lagere school verlaten en geen
voortgezet dagonderwijs volgen. Door de bespreking van de achtergronden
van de toe- en afvloeiing zal dit nader worden verduidelijkt.
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HOOFDSTUK III

Achtergronden van de toe- en afvloeiing

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de achtergronden van
de toe- en afvloeiing, waardoor deze laatste voor een groot deel verklaard
kunnen worden. Uit de beschrijving van de verhouding tot de tuinders en de
plaats van de arbeiders in de dorpssamenleving zal blijken, dat deze niet dezelfde invloed op toe- en afvloeiing hebben als bij de landarbeiders. De b e roepskeuze bij de tuinarbeiders wordt daardoor vooral bepaald door lonen,
arbeidsvoorwaarden en persoonlijke voorkeur, hetgeen in § 3 wordt beschreven.

§ 1. VERHOUDING TOT DE TUINDERS

Groepsbewustzijn

Wanneer in het onderstaande enkele facetten van de verhouding
met de tuinders zullen worden besproken, gaat het daarbij niet
om de persoonlijke verhouding tussen de arbeider en de tuinder
bij wie hij werkt. Deze laatste verhouding kan namelijk bijzonder goed zijn,
terwijl de arbeider en de tuinder zich toch eenheden van afzonderlijke groepen
in het dorp voelen, die in het algemeen minder gunstig over elkaar denken.
Dit laatste komt vooral naar voren wanneer bijvoorbeeld een gesprek met een
groepje tuinders of tuinarbeiders wordt gehouden en wanneer men de tuinders
hun mening laat zeggen over de arbeider en omgekeerd als men aan de a r beiders vraagt hoe zij over de groep van de werkgevers denken. Het is normaal wanneer in een dergelijk gesprek een klasse- of groepsbewustzijn tot
uiting komt, dat in het algemeen gesproken van invloed kan zijn op het blijven
of wegtrekken van de arbeiders. Er is met opzet gezegd, dat deze invloed
aanwezig kan zijn, want hoewel het groepsbewustzijn tot op zekere hoogte er
wel is, bleek het bij de tuinarbeiders van weinig belang te zijn voor de mate
van toe- en afvloeiing. Om de situatie hier juist te schetsen zal haar historische ontwikkeling worden vergeleken met die van de landarbeiders.
Historische
ontwikkeling

Een moeilijkheid bij deze historische vergelijking is dat de
onderzochte tuinbouwgebieden niet alle dezelfde ontwikkeling
hebben doorgemaakt en dat ook niet overal dezelfde verhoudingen zijn ontstaan. Dit wil echter niet zeggen dat er geen gelijk gerichte
ontwikkelingstendenties te onderscheiden zouden zijn. Bij de beschrijving
hiervan zal het zo nu en dan wel nodig zijn wat te generaliseren. In hoofdstuk
IV zal meer aandacht kunnen worden besteed aan bijzonderheden per gebied.
De onderzochte tuinbouwcentra zijn alle tot ontwikkeling gekomen in oorspronkelijke landbouwgebieden. De Streek, Aalsmeer, Boskoop, de Kring en
het Westland ontwikkelden zich in het Noord- en Zuidhollandse weidegebied.
Op IJselmonde, in de Hoeksche Waard en op Zuid-Beveland kwam de tuinbouw tot ontwikkeling temidden van en op akkerbouwbedrijven. De vroegere
groepen van boeren en landarbeiders zijn in de Streek, Aalsmeer, Boskoop en
het Westland vrijwel geheel verdwenen en daarvoor in de plaats zijn de tuinders- en tuinarbeidersgroepen ontstaan. In de overige gebieden, de Kring, de
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Zuidhollandse Eilanden en Zuid-Beveland, komen de oude en nieuwe groepen
naast elkaar voor.
De historische ontwikkeling van de verhouding tussen boer en landarbeider is
in de akkerbouwgebieden van Groningen en Zeeland uitvoeriger onderzocht
dan in de weidegebieden. De resultaten van deze onderzoekingen werden
reeds in de inleiding vermeld. In het kort komt het erop neer, dat de vroegere
patriarchale verhoudingen in de 19e eeuw werden vervangen door meer zakelijke. Voor de arbeider had dit veel werkloosheid en schrijnende armoede tot
gevolg en schiep het later ook sociale tegenstellingen.
In de weidestreken duurden de patriarchale verhoudingen langer voort dan
in de akkerbouwgebieden. De seizoenwerkloosheid kwam niet in die mate tot
ontwikkeling en de tegenstellingen werden niet zo groot. Dit neemt echter
niet weg dat er een duidelijke indeling in groepen en klassen bestaat. Er is
voorts in het sociale leven, zoals in verenigingsleven of bij de keuze van de
huwelijkspartner, weinig contact tussen de groepen. Ook de beroepsmobiliteit
is niet groot. Het gebeurt niet vaak dat een landarbeider boer wordt.
Huidige situatie

In de tuinbouwgebieden bestaan minder grote standsverschillen binnen de agrarische sector dan in de weidestreken.
Gedurende de afgelopen twee eeuwen, toen de verhoudingen tussen boer en
arbeiders reeds historisch gegroeid waren, is de tuinbouw in de meeste gevallen tot ontwikkeling gekomen door z.g. kleine lieden die zich hierdoor een
zelfstandig bestaan trachtten te verwerven. De meest succesvollen onder hen
wisten hun bedrijven zodanig uit te breiden, dat zij met betaalde arbeidskrachten konden werken. De aanwas van de tuindersgroep geschiedt nog
steeds op deze wijze. Daarnaast zijn, wanneer de uitkomsten in de tuinbouw
relatief gunstig waren, ook een aantal boeren tuinder geworden. Deze boerenfamilies vormen in de meeste gebieden nog heden ten dage aanwijsbare
groepen. Zij vormen tezamen met een aantal van oudsher welvarende tuindersfamilies groepen die, wat hun sociale positie en houding betreft, met die van
de boeren in de weidestreken vergelijkbaar zijn. Deze groepen zijn echter niet
scherp omlijnd, de tegenstellingen zijn minder scherp dan in de weidestreken
en de omvang van deze groepen is niet zodanig dat zij een stempel kunnen
drukken op de groep tuinders als geheel.
Doordat de tuindersgroep voortdurend wordt aangevuld met mensen, die
oorspronkelijk niet tot deze groep behoorden, werd de ontwikkeling van een
tuindersstand met vaste normen voorkomen. Er waren echter nog meer oorzaken die hiertoe bijdroegen. Het tuinbouwbedrijf was in het verleden meestal
kapitaalextensief. Een Noordhollands gezegde luidt: 'Met ƒ 1000,— en een
sterk lichaam kun je tuinder worden'. Deze uitdrukking kan al oud zijn, maar
dan heeft men het geldbedrag steeds aangepast aan de tijd. Het staat namelijk
wel vast, dat men vroeger met een sterk lichaam en heel wat minder geld ook
tuinder is geworden. Daar staat tegenover, dat voor een goed geoutilleerd
tuinbouwbedrijf nu heel wat meer nodig is. Het feit, dat men vrij gemakkelijk
tot de tuindersgroep kon toetreden, werkte ook het standsbewustzijn niet in
de hand. Een andere factor is, dat de tuinders nimmer lange tijd welvarende
perioden hebben meegemaakt; integendeel, zij hebben meermalen tijden van
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grote armoede gekend. Dit gesteld naast het feit, dat de tuinder meestal samen
opwerkt met de arbeider, verhinderde het ontstaan van een kloof tussen beide
groepen. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de tuinbouw in zijn huidige
vorm nog jong is. Elk tuinbouwgebied heeft zich in de afgelopen vijftig jaar
niet alleen uitgebreid, maar men is op andere Produkten of teeltwijzen overgegaan. Bij het beproeven van iets nieuws moet men meestal grote risico's
nemen en dan beleven tuinders en arbeiders deze risico's tezamen, waardoor
ook de vorming van tegenstellingen wordt belemmerd.
Geen reden
tot afvloeien

Uit het bovenstaande moet echter niet de conclusie worden
getrokken, dat er thans geen groepsbewustzijn of geen onderlinge wrijvingen of agressiviteit tussen de tuinders en de a r beiders zouden bestaan. Misschien zijn ze er zelfs wel in toenemende mate.
De ontwikkeling van de tuinbouw in de laatste dertig jaar heeft ertoe geleid,
dat het steeds moeilijker wordt om tuinder te worden. Enerzijds door de beschermende maatregelen zoals het teeltrecht, anderzijds doordat de kapitaalsintensieve bedrijven zoals het bloembollenbedrijf, het verwarmd-glasbedrijf
en het moderne fruitteeltbedrijf aanzienlijk betere mogelijkheden voor hogere
inkomens bieden dan de bedrijven van de man, die met weinig geld moet
beginnen. Mede door deze ontwikkeling is een situatie ontstaan waarin een
aantal tuindersfamilies een aanzienlijk grotere welstand heeft verworven dan
de overige en dan de arbeiders.
Een deel van hen laat dit op vaak minder fijngevoelige wijze ook blijken en
wekt daardoor bij de arbeiders gevoelens van irritatie op. Deze gevoelens zijn
binnen de arbeidersgroep, ten opzichte van de tuinders in het algemeen, echter
niet overheersend.
De invloed van deze tegenstellingen op de toe- en afvloeiing is slechts van
incidentele aard. Zij kunnen voor de arbeiders aanleiding zijn te zoeken naar
een andere tuinder als werkgever; echter in het algemeen niet naar een werkgever buiten de landbouw. Daar immers vindt hij soortgelijke verschillen in
welvaart en mensen die dit op minder plezierige wijze laten blijken.

§ 2. PLAATS IN DE DORPSSAMENLEVING

Typering van
de samenleving

De dorpssamenleving wijkt in de tuinbouwcentra aanzienlijk af van de standaardtypen, zoals die voor verschillende
agrarische gebieden zijn beschreven. Eerder werd reeds opgemerkt dat standstegenstellingen in de tuinbouwgebieden niet groot zijn in
vergelijking met de akkerbouwgebieden. Er is ook weinig overeenstemming
met de dorpsgemeenschappen uit het oosten of zuiden van het land, waarin
de buurschap een belangrijke rol speelt. In navolging van TONNIES onderscheidt
SAALi een organische samenlevingsvorm, zoals de buurschap er een is, en een
organisatorische. Bij deze laatste zijn verenigingen en organisaties van belang. In dit organisatorische karakter van een samenleving liggen belangrijke aanknopingspunten voor de beschrijving van de samenlevingsvorm in
i C. D. SAAL, Structuurveranderingen in de plattelandssamenleving, openbare les,
Groningen, 1952, J. B. Wolters N.V. te Groningen.
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de tuinbouwgebieden. De oude boerenstand is daar grotendeels verdwenen,
er bestaat geen duidelijke sociale stratificatie, de groepen zijn niet scherp
begrensd, de afstand tussen de groepen is niet groot en zij zijn niet gesloten.
Er is bijna geen folklore, er zijn weinig oude gebruiken, er behoeven geen
mooie oude tuinderswoningen voor het nageslacht bewaard te blijven. Er
zijn wel grote veilingorganisaties, bloemencorso's, druivenkoninginnen, kerstveilingen en in Westfriesland de Westfriese Flora. Er zijn dorpen, die geheel zijn dichtgegroeid, zoals Grootebroek, Roelofarendsveen en Broek op
Langedijk en er zijn andere dorpen met een sterke groei door nieuwbouw,
bijvoorbeeld Aalsmeer en Pijnacker. Ten aanzien van kassen en bedrijfsgebouwen is er eveneens een sterke groei te constateren zoals in Aalsmeer, het
Westland en de Kring. Dit relatief jonge, zich uitbreidende en dynamische
geheel vereist reeds een dorpssamenleving met veel organisatievormen en
verenigingen, HEYNES wijst erop, dat de verenigingen op het Noordhollandse
platteland een stuk samenleving van de dorpsbevolking zijn 2 . Dit in tegenstelling tot gebieden in het oosten des lands, waar verenigingen vaak gestimuleerd en bestuurd worden door geïmporteerde oude en nieuwe middenstanders, waarbij de bevolking grotendeels toeschouwer blijft. In de tuinbouwgebieden vindt men inderdaad een stuk bloeiend verenigingsleven, waaraan
de gehele bevolking deelneemt. Het wordt niet gedragen of geleid door de
grote boeren of tuinders, maar meestal doen thans alle groepen eraan mee.
De tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, tuinders en middenstanders zijn bijvoorbeeld gelijkelijk vertegenwoordigd in gemeenteraad, kerkeraad, schoolbestuur
en sportverenigingen. Behalve in de speciale vakverenigingen is het meestal
niet mogelijk om te zeggen, dat een bepaalde groep vooral tot een bepaalde
vereniging behoort.
Plaats in de Het is dan ook wel begrijpelijk dat de tuinarbeider zich in deze
samenleving
gemeenschap goed thuis voelt; hij beseft over het algemeen
heel goed, dat de grote stad, die hij vaak van nabij kent, hem
niet veel te bieden heeft. Van een trek naar de grote stad is in het westen des
lands trouwens weinig sprake. Met uitzondering van de Streek liggen alle
tuinbouwgebieden binnen de verantwoord geachte pendelafstand, zodat men
in de grote steden geen vestigingsvergunning krijgt, zelfs niet wanneer men
daar werkt. Als verantwoorde pendelafstand acht men 1% uur reizen het
maximum. Daarnaast bestaan er ook afstandnormen. Van 's-Gravenhage uit
zijn Haarlem en Rotterdam nog verantwoorde afstanden, Amsterdam en
Dordrecht net niet meer. Deze inlichtingen werden verstrekt door het Centraal Bureau Huisvesting te 's-Gravenhage, medio 1958. Het wegtrekken leeft
daardoor niet bij de tuinarbeiders. Zij mogen dan overwegen elders werk te
zoeken, de mogelijkheid uit het dorp te vertrekken laten zij buiten beschouwing.
Aanzien van
het beroep

Een ander aspect van de tuinarbeiders in de dorpssamenleving
is de plaats van de tuinarbeider op de z.g. beroepsladder. Een
klein traject van de beroepsladder werd samengesteld door de
deelnemers tijdens vraaggesprekken in de onderzochte gebieden. Aan hen
2 HEYNES, Kinderen Noord-Hollands; W. ten Have, Amsterdam.
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werden achttien kaartjes verstrekt, met op elk daarvan een beroep in dit
kleine traject, met het verzoek deze gezamenlijk in een zodanige volgorde te
leggen dat het beroep dat het meeste aanzien genoot, bovenaan kwam te
liggen en het beroep met het minste aanzien
onderaan. Het resultaat hiervan bij de tuinGrafiek 8
arbeiders is weergegeven in grafiek 8. De
Beroepsladder
resultaten in andere groepen stemden hiermede vrijwel overeen.
1. Tuinder
De ervaring bij andere onderzoekingen heeft
2 . Vertegenwoordiger
geleerd, dat de resultaten van het opstellen
van een beroepsladder slechts voor zeer glo3 . Kantoorbediende
bale conclusies gebruikt kunnen worden. Het
4 . Winkelier
is namelijk wel mogelijk om te zeggen, dat
men de beroepen naar aanzien moet rang5. Monteur
schikken, maar wat men uiteindelijk als criterium neemt is zeer moeilijk te controleren.
6. Politieagent
Een tweede moeilijkheid die zich speciaal bij
7. Timmermansknecht
dit onderzoek voordeed was, dat men bijna
geen volgorde wist te kiezen. Dit kan erop
8. V A S T T U I N A R B E I D E R
wijzen, dat de sociale stratificatie in het deeltraject van de gehele beroepsladder niet ge9 . Kleine tuinder
heel duidelijk is en dat de afstanden tussen
10. Veilingknecht
de groepen, zoals deze in de tuinbouwdorpen
voorkomen, niet groot zijn. Over de plaats
1 1 . Chauffeur
van de tuinder en de winkelier bovenin dit
12. Loonwerker
deel van de gehele beroepsladder bestond in
het algemeen weinig verschil van mening.
1 3 . Geschoolde fabrieksarbeider
Dit laatste geldt ook voor de ongeschoolde
fabrieksarbeider, de opperman en de boeren14. Plantsoenarbeider
arbeider in het onderste deel van dit deel
15. Opperman
van de ladder. De tussenliggende beroepen
kon men zeer moeilijk in volgorde plaatsen.
16. L O S T U I N A R B E I D E R
De neiging was ook steeds aanwezig om een
groot aantal van deze beroepen naast elkaar
17. Boerenarbeider
te leggen in plaats van onder elkaar. Dit
18. Ongeschoolde fabrieksarbeider
wijst erop dat de tuinarbeider — welk criterium men bij het rangschikken dan ook gehanteerd heeft — wordt gelijkgesteld met de groep der geoefende en geschoolde arbeidskrachten. Het aanzien van het beroep van tuinarbeider is niet
zodanig, dat men deze groep om deze reden zal willen verlaten om fabrieksarbeider, timmermansknecht of chauffeur te worden. De monteur werd opmerkelijk hoog geklasseerd, doch hiermede werd dan bedoeld de monteur van
de servicediensten, een hoog gekwalificeerde vakarbeider dus.Dit zijn namelijk
de mensen, die bij storingen in trekkers, stookinstallaties enz. deze voor het
bedrijf dat ze geleverd heeft komen repareren.
Het aanzien van het beroep geeft de tuinarbeider dus geen aanleiding om een
van de beroepen te kiezen die in het onderzochte deel van de beroepsladder
de middengroep vormen.
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volwassene
vervangen

§ 3. O O R Z A K E N VAN T O E - EN A F V L O E I I N G

Bij het onderzoek naar de landarbeiders bleek dat vele van hen hun beroep
onder meer verlieten, omdat de lonen en arbeidsvoorwaarden ongunstig waren
en omdat er weinig promotiekansen bestonden. De lonen zouden relatief laag
zijn, hetgeen vooral in het verleden het geval is geweest. Voorts voerde men
aan, dat de arbeidsdagen lang waren, dat het werk zwaar was, dat men in
weer en wind buiten moest zijn en dat het werk vuil was. Voorzieningen als
schaftlokalen, douches e.d. ontbraken meestal. Tenslotte zouden er weinig
promotiekansen zijn, waardoor het voor iemand die eenmaal landarbeider
was, moeilijk zou zijn om wat vooruit te komen. Hieronder zal worden b e schreven, hoe de tuinarbeiders hun beroep beoordelen. Daarbij zijn twee
groepen onderscheiden, namelijk jongens die het als eerste beroep kiezen en
volwassenen die reeds in een bepaald beroep hebben gewerkt. Wij zullen een
verklaring trachten te vinden voor het verschijnsel dat zoveel jongens tuin34

arbeider worden en dat zovelen van 20 jaar en ouder het beroep weer verlaten.
Tuinarbeid
voor jongens

Waarom worden zoveel jongens van gezinnen uit de basisgroep
tuinarbeider, nadat zij de lagere school hebben verlaten?
Een gedeelte van de jongens dat de lagere school verlaat, heeft
duidelijke toekomstplannen. Het is mogelijk dat zij een beroep hebben gekozen waarvoor voortgezet dagonderwijs nodig is. Deze groep jongens zal niet
overwegen om tuinarbeider te worden. Dit geldt ook voor de jongens die,
zonder overigens duidelijke plannen te hebben, voortgezet dagonderwijs volgen
en voor degenen die een beroep kiezen van slager, kapper of tuinder. Een
beroep dus waarvoor geen voortgezet dagonderwijs noodzakelijk is, maar wel
een praktijkopleiding aangevuld met cursusonderwijs. Ook deze jongens zullen
niet overwegen tuinarbeider te worden, behalve dan degenen die tuinder
willen worden. Zij kiezen het beroep van tuinarbeider niet om het beroep op
zichzelf, maar zij zien het als middel om tuinder te worden.
Wij stuiten nu op de vraag of er wel iemand is die zegt dat hij tuinarbeider
wil worden in de zin zoals iemand die zegt, ik wil slager, tuinder, chauffeur,
machinist enz. worden. Wij zijn van mening dat dit aantal zeer klein is, evenzeer als het aantal dat tuinarbeider wordt om tuinder te worden. Het merendeel van hen die tuinarbeider worden behoort tot de groep, die na het verlaten van de lagere school een baas moet zoeken zonder een uitgesproken
voorkeur voor een bepaald beroep.
De ouders besluiten dan vaak om de jongens bij een tuinder te plaatsen.
Hiervoor zijn diverse redenen:
1. In het dorp is meestal niet veel werkgelegenheid voor jongens buiten de
tuinbouw. Zij zouden dan in de stad moeten gaan werken of in de industrie, die meestal buiten het dorp ligt. Men vindt dit niet plezierig, omdat
de jongens dan tussen de middag niet thuis kunnen komen om de warme
maaltijd te gebruiken met de rest van het gezin. Voorts moet de jongen
dan gaan pendelen, hetgeen extra kosten meebrengt en men is vaak bang
dat hij in een milieu komt dat om pedagogische reden minder gewenst
wordt geacht.
Beloning van jongeren

TABEL 9
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2. De lonen in de tuinbouw zijn voor jongens, naar men meent, hoger dan in
vele andere bedrijfstakken. Waarschijnlijk is dit juist. Tabel 9 laat zien'
dat een jongen van 18 jaar in de tuinbouw als geoefende (en dat is hij wel,
als hij reeds drie jaar in de tuinbouw heeft gewerkt) reeds 65 % van het
loon van een volwassene verdient. Bij een aantal andere beroepen ligt dit
percentage aanzienlijk lager. Ook de werkelijke bedragen liggen er lager.
Dit geldt dan voor jongens van 18 jaar, omdat dit de jongste leeftijd is
waarbij het loon door de c.a.o. geregeld is. Wij hebben echter de indruk
dat de jongere jongens in de tuinbouw relatief nog gunstiger lonen verdienen dan de 18-jarigen.
3. Het oordeel over de secundaire arbeidsvoorwaarden is meestal niet ongunstig. Het werk in de tuinbouw heeft vaak plaats in kassen, het is
meestal niet zwaar en evenmin extra vuil. De werktijden zijn vaak wel
lang, maar de reistijd is kort. Dit wordt in zijn geheel door de ouders toch
vaak gunstiger beoordeeld dan dat van andere beroepen. Dit geldt te meer
als zij de betrokken tuinder kennen en daardoor weten, dat hij de jongens
vooral het voor hen geschikte werk laat verrichten.
4. De tuinders beschouwen de jongens in het algemeen als relatief goedkope
arbeidskrachten, die bovendien nog gewild zijn, omdat ze 'gezeglijk' zijn.
Foto 3. Ook in de bloementeelt zijn veel werkzaamheden die door jongeren
evengoed verricht kunnen worden als door volwassenen.
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Het is voor de ouders bovendien meestal veel gemakkelijker om een tuinder als baas te vinden dan een ondernemer in de stad of in een bedrijf, dat
niet in het dorp ligt.
5. Bij de landarbeiders zouden de geringe promotiekansen een aanleiding zijn
om dit beroep niet te kiezen. Zijn zij voor de tuinarbeiders gunstiger?
Onze indruk is, dat men bij het zoeken van een baas voor de jongens de
promotiekansen eigenlijk bijna niet betrekt. Men redeneert ongeveer als
volgt. De jongen mag worden wat hij wil, hij weet het nu nog niet goed.
Laat hem daarom voorlopig maar op de tuin werken, hij kan dan als hij
wat ouder is altijd nog zien. Men laat het dus in feite aan de jongen over
om te zijner tijd een ander beroep te kiezen als hij dat om de een of andere
reden aantrekkelijker vindt. Een dergelijk standpunt maakt het natuurlijk
moeilijk om met promotiekansen rekening te houden. Daarbij komt nog,
dat men bij hetgeen iemand bereiken kan vooral het oog heeft op beroepen waarvoor geen lange vooropleiding vereist is. In een gesprek wijst
men vaak op een aantal voorbeelden van mensen die als tuinarbeider zijn
begonnen en beroepen hebben als tuinder, vertegenwoordiger, veilingmeester, bedrijfsleider, loonwerker, of die middenstander zijn. Voor deze
beroepen is het, zo zegt men dan, van weinig belang wat de jongen tot
zijn 20e à 25e jaar doet.
Voorts merkte men op dat mensen uit hun kringen vaak terecht kwamen in
beroepen waar voor jongens geen plaats was. Als voorbeeld kan worden genoemd dat de Nederlandse Spoorwegen, de politie, koopvaardij, leger en marine geen jongens in dienst nemen. Ook als chauffeur en in betrekkingen bij
transportbedrijven, op veilingen, in gemeentedienst, enz. kan men als jongen
niet terecht.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat men met de promotiekansen van de
jongens, die geen voortgezet onderwijs volgen of geen beroep gekozen hebben,
weinig rekening houdt bij het zoeken van een baas. Men verwacht dat deze
jongens later afhankelijk van hun persoonlijke kwaliteiten en voorkeur een
bepaalde betrekking zullen verwerven in een beroep, waarvoor geen uitgebreide vooropleiding nodig is en waarvoor het bijgevolg van weinig belang is
waar de jongen voordien werkte.
Tuinarbeid voor
volwassenen

Bij de bespreking van de wijze waarop de volwassenen (20
jaar en ouder) de tuinarbeid beoordelen, zullen wij twee
groepen onderscheiden, namelijk degenen die tuinarbeider
zijn en degenen die wel tot de basisgroep behoren, maar in een andere bedrijfstak werken.
Uit de beschrijving van de redenen waarom de jongens tuinarbeider worden
valt reeds de conclusie te trekken, dat vele later een ander beroep zullen
kiezen. Daarvoor bleken de volgende redenen naar voren te komen.
1. Voor jongens zijn de lonen in de tuinbouw relatief gunstig, maar voor
ouderen is dit in ieder geval in veel mindere m a t e zo. Uit tabel 9 blijkt
dit reeds voor enkele beroepen. Het heeft niet veel zin om in dit verband
een uitgebreide vergelijking van lonen in de tuinbouw en andere beroepen
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op te zetten. Deze zijn op zichzelf zonder de overige arbeidsvoorwaarden
namelijk geen basis om van beroep te veranderen, tenzij de verschillen
groot worden. Wij willen volstaan met op te merken, dat de arbeiders het
complex van lonen en arbeidsvoorwaarden in de tuinbouw ongeveer gelijkwaardig achten aan dat in een aantal andere beroepen. Daardoor wordt
de beroepskeuze in sterke mate een zaak van persoonlijke omstandigheden
en persoonlijke voorkeur.
2. Persoonlijke voorkeur komt bij een aantal mensen naar voren die bijvoorbeeld chauffeur willen worden of willen gaan varen. Het is dan vaak een
voorkeur om wille van het werk. Er kan echter ook een voorkeur voor
ander werk zijn, omdat men bijvoorbeeld door extra hard te werken iets
extra's wil verdienen. In dat geval is het mogelijk dat men een beroep
kiest waar mogelijkheden zijn voor overwerk of waar toeslagen worden
gegeven voor zwaar, gevaarlijk of onregelmatig werk of waar men akkoordwerk kan verrichten.
3. Persoonlijke omstandigheden kunnen een reden zijn een ander beroep te
kiezen. Iemand, die rugklachten heeft kan de voorkeur geven aan een beroep dat minder lichamelijke inspanning vergt, zoals bode op het gemeenhuis. Tot de omstandigheden die aanleiding zijn om van beroep te verHet stoken van de ketels vergt veel vakmanschap, dit geldt echter ook voor
diepdelven. Deze werkzaamheden
zijn in het bijzonder geschikt voor volwassenen.

anderen moeten wij ook rekenen bijzondere kansen die bepaalde arbeiders
krijgen op grond van familierelaties of van persoonlijke kwaliteiten. Zo
kan men van een familielid een stuk grond aangeboden krijgen. Soms
worden bepaalde arbeiders door derden gevraagd een bedrijf van hen te
pachten en een enkele keer nemen zij het bedrijf van de werkgever over.
Dergelijke aanbiedingen krijgen zij soms ook in andere bedrijfstakken,
zoals iemand die een sigarenwinkel van een oom kan overnemen of een
transportbedrijf, waar men iemand zoekt voor hulp en toezicht bij verladingen.
4. Toevallige omstandigheden kunnen van veel belang zijn. Als een arbeider
op een bepaald moment zonder werk komt en niet direct werk kan vinden
als tuinarbeider, terwijl hem wel ander werk wordt aangeboden op vergelijkbare voorwaarden, dan zal hij dat in een aantal gevallen accepteren.
De groep van de secundair toegevloeiden vond de arbeid in de tuinbouw
blijkbaar aantrekkelijker dan wat zij hadden. Ongeveer de helft van hen b e stond uit tuinders die hun bedrijf niet konden voortzetten en uit voorheen
meewerkende zoons. De mensen, die in overige beroepen werkten, zullen, dat
laat zich althans wel voorstellen, tuinarbeider geworden zijn op grond van
een van de genoemde redenen, die op een gegeven moment ook aanleiding
kunnen vormen dat iemand de tuinbouw verlaat.
Samenvatting

Wij kunnen stellen, dat de primaire toevloeiing voornamelijk
ontstaat doordat tuinarbeider een aantrekkelijk beroep is,
vooral ook financieel, voor jongens die de lagere school verlaten en geen
voortgezet dagonderwijs volgen en geen duidelijke voorkeur voor een bepaald
beroep hebben of wel tuinder willen worden. Voor de ouderen is het beroep
ten aanzien van lonen en arbeidsvoorwaarden ongeveer te vergelijken met
andere alternatieve beroepen. Daardoor is secundaire toe- en afvloeiing voor
een zeer groot deel afhankelijk van een persoonlijke voorkeur of van persoonlijke of toevallige omstandigheden.
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HOOFDSTUK IV

De situatie op de arbeidsmarkt

Inleiding

In de inleiding tot dit onderzoek werd op blz. 12 reeds gesteld, dat
de trek uit de land- en tuinbouw, zoals die zich in de naoorlogse
jaren voordeed, de belangrijkste aanleiding was voor het onderzoek. De
omvang van deze trek, de wijze waarop hij tot stand komt en de achtergronden ervan werden reeds beschreven. Wij zullen nu trachten een verband
te leggen tussen deze trek uit de land- en tuinbouw en de situatie op de
arbeidsmarkt. Hierdoor kan een inzicht worden verkregen in de ontwikkeling
in de toekomst. Alvorens verder op deze marktsituatie in te gaan, zullen eerst
enkele begrippen worden toegelicht, vervolgens zal de situatie bij de landarbeiders worden beschreven en tenslotte die bij de tuinarbeiders.

§ 1. E N K E L E B E G R I P P E N

In deze paragraaf zullen enkele begrippen uit de economische wetenschappen
worden toegelicht, zoals vraag, aanbod en de elasticiteit hiervan. Het is niet
de bedoeling een diepgaande theoretische beschouwing over deze begrippen
te geven. Zij zullen slechts worden verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld en dit slechts voor zover het noodzakelijk is in verband met de volgende
paragrafen.
Als voorbeeld zullen wij kiezen de markt voor aardbeien. Deze bestaat niet in
de traditionele zin, zoals wij ons een veemarkt kunnen voorstellen waar vele
kopers en verkopers door loven en bieden tot een akkoord komen, maar uit
een aantal veilingen. Dit maakt echter in beginsel geen verschil. De koper van
aardbeien heeft, als hij naar de veiling gaat, wel ongeveer in zijn hoofd hoeveel aardbeien hij tegen een bepaalde prijs zal kunnen verkopen. Dit betekent,
dat hij voor een hele reeks van hoeveelheden heeft geschat tegen welke prijs
hij die zal kunnen afzetten. Deze reeks van hoeveelheden en prijzen wordt
aangeduid als de vraag van deze koper naar aardbeien. Ook zijn collega's
hebben een zekere vraag naar aardbeien en door de vraag van de afzonderlijke kopers samen te voegen ontstaat een totale vraag naar aardbeien. Deze
bestaat dus al voordat de veiling begint.
De vraag naar aardbeien zal niet op alle dagen in het seizoen even groot zijn.
Wanneer er een paar dagen met warm weer worden verwacht zal men voor
dezelfde prijs wellicht meer aardbeien kunnen verkopen dan bij koud weer.
Op de ene dag zal men dus bereid zijn om bij diverse prijzen een grotere
hoeveelheid te kopen dan op een andere dag. Wij zeggen dan, dat de vraag op
de ene dag groter is dan op de andere dag.
Wanneer wij de vraag naar aardbeien zouden vergelijken met die naar aardappelen, dan zouden wij opmerkelijke verschillen vinden. Zo kan de hoeveelheid aardbeien, die voor een prijs van ƒ 1 , — per kg verkocht kan worden,
dubbel zo groot zijn als die, welke voor ƒ 2,— per kg verkocht kan worden. Bij
aardappelen is dit niet te verwachten. Immers de mensen zullen, wanneer de
aardappelen 15 cent per kg kosten, er niet dubbel zoveel van eten als wanneer zij 30 cent per kg kosten. Van de vraag naar aardbeien kunnen wij zeggen,
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dat zij elastisch is, terwijl die naar aardappelen inelastisch is. Dit betekent,
dat de verkochte hoeveelheid niet sterk verandert door veranderingen in de
prijs.
Het aanbod vertoont soortgelijke kenmerken als de vraag. Wanneer de kopers
op de veiling komen, dan kunnen zij zich eventueel na de nodige telefoongesprekken met andere veilingen een beeld vormen van de hoeveelheid aardbeien die op de desbetreffende dag zal worden aangeboden. Dit aanbod is
bijzonder inelastisch. Dat wil zeggen, dat de te verkopen hoeveelheid bijna
niet afhankelijk is van de prijs. De tuinders kunnen niet meer aanbieden dan
zij op dit moment bij zich hebben en zij moeten alles verkopen, want de
volgende dag is het produkt waarschijnlijk waardeloos. De volgende dag zal
er weer een andere hoeveelheid aardbeien worden aangeboden. Het aanbod is
dan weer veranderd, maar is nog steeds inelastisch.
Het dagaanbod van aardappelen is daarentegen elastischer. De verkopers behoeven hun voorraad namelijk niet te verkopen, zij kunnen deze in het algemeen wel een tijdje bewaren. De verkoper zal dus als hij naar de markt gaat
een reeks van hoeveelheden hebben bepaald, die hij voor diverse prijzen zal
verkopen. Op een aardappelmarkt zullen wij opmerken, dat de verkochte
hoeveelheid sterk afhankelijk is van de prijs, die op een bepaalde dag wordt
aangeboden; het aanbod is hier dus elastisch.
§ 2. MARKT VOOR LANDARBEID

Nu zal een globaal overzicht worden gegeven van de situatie op de markt
voor landarbeid, zoals dat kan worden afgeleid uit het onderzoek naar de
landarbeiders. Daarbij zal de aandacht vooral gericht zijn op de ontwikkeling
van vraag en aanbod, hun elasticiteit en de gevolgen van de marktsituatie
voor boer en arbeider.
Het doet misschien wat onsympathiek aan om termen als vraag en aanbod,
die in het algemeen voor goederen worden gebruikt, nu ook op arbeid toe te
passen. Ter wille van de eenvoud is dit echter toch gedaan.
De vraag

In overeenstemming met hetgeen in de vorige paragraaf werd
gezegd, zullen wij onder de vraag naar arbeidskrachten verstaan
het aantal landarbeiders, dat bij diverse loonpeilen werk zou kunnen vinden
in een bepaald jaar.
In de afgelopen vijftien jaren is de vraag naar arbeidskrachten afgenomen
met ± 3 % per jaar en zij zal in de komende vijftien jaren volgens de prognose van de onderzoekingen naar de landarbeiders met 15 % afnemen.
In verband met de arbeidsvoorziening moet ook enige aandacht worden besteed aan de elasticiteit van de vraag. Wij mogen stellen dat deze klein is en
dat de vraag dus inelastisch is. Een elastische vraag zou betekenen dat bij een
stijging van de lonen met 10 % in een bepaald jaar de werkgelegenheid met
meer dan 10 % zou afnemen. Wij menen dat dit niet zal gebeuren. Over een
langere periode kan de werkgelegenheid wel afnemen, maar dan veranderen
er zoveel dingen, dat wij beter kunnen spreken van een verandering in het
produktieproces en een verandering van de vraag dan van elasticiteit van de
vraag.
Er is nog een reden om de vraag als inelastisch te beschouwen, namelijk het
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feit, dat de lonen aan de prijzen van de Produkten zijn gekoppeld. Daardoor
worden veranderingen in de werkgelegenheid afgeremd en de vraag doet zich
voor alsof zij inelastisch is.
Wij zullen de situatie op de arbeidsmarkt, zoals reeds gezegd, dan ook kenmerken als een, over langere tijd gezien, veranderende vraag, die inelastisch is.
Het aanbod

Onder het aanbod van arbeidskrachten zullen wij verstaan de
aantallen arbeiders die in een bepaald jaar bij diverse loonshoogten kunnen worden aangeworven. Hierbij moeten wij opmerken, dat voor
de arbeiders bij de keuze van hun werkgever niet alleen de lonen van belang
zijn, maar ook de omstandigheden waaronder zij moeten werken, de arbeidsduur, de plaats waar het werk ligt, het aanzien van het beroep enz. Gemakshalve zullen wij echter al deze factoren tezamen aanduiden als onderdeel van
de lonen en daarom in de omschrijving van het arbeidsaanbod alleen de lonen
noemen.
In het voorgaande werd reeds opgemerkt, dat de beroepsgroep van de landarbeiders in haar ideaaltype een gesloten groep is, met een natuurlijke groei
en wonende in een afgelegen gebied. Onder deze omstandigheden vinden wij
een arbeidsaanbod dat groeit en dat inelastisch is. Het aantal mensen, dat dan
landarbeider wil worden is namelijk niet afhankelijk van de hoogte der lonen.
Dit ideaaltype presenteerde zich in het verleden tezamen met werkloosheid.
Het aanbod was dus groter dan de werkgelegenheid. Het was inelastisch, omdat de arbeiders buiten de landbouw geen werk konden vinden en dus de
lonen die zij konden krijgen wel moesten accepteren. Dit is het essentiële van
het wonen in een afgelegen gebied.
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In werkelijkheid is de situatie gecompliceerder. De groep is namelijk niet
helemaal gesloten w a tde toevloeiing noch watde afvloeiing betreft. Het verleden kenmerkt zich echter door veel werkloosheid ophetplatteland. Erwas
toen weleen zekere afvloeiing naar andere beroepen, maar deze toestand is
toch in overeenstemming met diev a nhet ideaaltype, omdat er een ruim en
blijkbaar inelastisch aanbod vanarbeidskrachten is.In deafgelopen tien jaren
is de secundaire afvloeiing echter sterk in omvang toegenomen, vergeleken
met devoorafgaande periode. Hierdoor kanhetaanbod kleiner geworden zijn,
maar het k a n tevens ook elastischer geworden zijn. Ten einde hierover een
nader inzicht te krijgen zullen wij in het kort nagaan, hoe de t o e - en afvloeiing bij delandarbeiders tot stand komen.
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) zie landarbeidersI
De primaire toevloeiing vertoont, zo bleek uit het onderzoek, een afnemende
tendentie. Deze wordt veroorzaakt doordat een steeds kleiner percentage zoons
van landarbeiders het beroep van h u n vader kiest, terwijl het volgen van
voortgezet dagonderwijs toeneemt. Daarnaast is er slechts een klein aantal
jongens uit andere gezinnen, dat landarbeider wordt. Dit aantal zal des te
kleiner zijn naarmate het gebied een meer uitgesproken agrarisch karakter
draagt. De groep werkenden in niet-agrarische beroepen is dan relatief klein
en zal weinig jonge landarbeiders kunnen voortbrengen. Wij moeten aannemen, datde primaire toevloeiing ookin de toekomst zalblijven afnemen en
dat een eventuele verbetering vande landarbeidersionen in vergelijking met
die vanandere beroepen hier niet veel zal veranderen.
De secundaire toevloeiing wasin de afgelopen vijf jaren groter dan voordien
en bedroeg ongeveer 3% vanhet aantal landarbeiders pervijfjaarlijkse periode. Hetis moeilijk te voorspellen of deze toevloeiing groter kan worden. In
de typisch agrarische gebieden zaldatin ieder geval niet veel zijn, omdat er
praktisch geen arbeidsreservoir aanwezig is. In de streken waar ook veel
werknemers wonen die buiten de landbouw werken, bijvoorbeeld 2 à 3 maal
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zoveel als in de landbouw, is de kans uiteraard groter, daar er arbeiders zijn
die op latere leeftijd bereid zijn landarbeider te worden. Het is dan echter de
vraag of de lonen enz. in de landbouw voldoende aantrekkelijk zullen zijn.
Door een relatieve verbetering van de lonen in de landbouw zou het aantal
secundair toegevloeiden wellicht groter kunnen worden, maar daar staat
tegenover dat men aan de landarbeiders steeds grotere eisen gaat stellen.
De secundaire afvloeiing bedroeg bij de landarbeiders 15 % in vijf jaar. Hiervoor zijn in het desbetreffende rapport een aantal argumenten genoemd. Wij
zullen deze hier niet herhalen, maar slechts opmerken, dat de secundaire afvloeiing wel gevoelig zal zijn voor een relatieve verbetering van de lonen enz.
Zij zal waarschijnlijk door bijvoorbeeld een relatieve verhoging van de lonen
met 10 % wel met enkele procenten terug te dringen zijn tot ongeveer 10 %
per vijfjaarlijkse periode, maar veel verder zal men niet komen. Wij kunnen
deze laatste cijfers uiteraard niet nauwkeurig schatten, maar het lijkt toch wel
onwaarschijnlijk dat de secundaire toe- en afvloeiing op hetzelfde peil gebracht zouden kunnen worden. Gezien de omvang van de primaire toevloeiing
is het dan welhaast onvermijdelijk, dat het aantal landarbeiders zal dalen.
De daling die in het jongste verleden optrad bedroeg gemiddeld 15 % per vijf
jaar. Dit is meer dan de daling van de werkgelegenheid die werd voorspeld.
Wil er een soepele aanpassing zijn, dan zal in de toekomst waarschijnlijk de
secundaire afvloeiing moeten afnemen.
Deze ontwikkeling heeft er inderdaad toe geleid, dat het aanbod van arbeidskrachten vermindert, doordat de groep mensen, die eventueel landarbeider
zou willen worden, kleiner is geworden. Van de grote groep secundair afgevloeiden is namelijk een groot deel definitief verloren voor het landarbeidersberoep, onder andere zij die naar de stad zijn verhuisd. Daarnaast wordt het
aantal jongeren, dat eventueel landarbeider zou willen worden, steeds kleiner.
Tegenover dit afnemende aanbod staat echter een toenemende elasticiteit. Was
het vroeger zo, dat men buiten de landbouw vrijwel geen werk kon krijgen,
nu gaat dit veel beter, zodat het aantal mensen, dat nu nog in de landbouw
wil werken, veel sterker van het geboden loon enz. afhankelijk is dan vroeger
het geval was. Deze elasticiteit zal het grootst zijn in die streken waar veel
niet-agrarische werknemers wonen, met name als het vroegere landarbeiders
zijn en waar veel werkgelegenheid is in andere bedrijfstakken. Dit alles wil
echter niet zeggen, dat het aanbod nu niet meer inelastisch genoemd zou
kunnen worden. Wij menen te mogen betwijfelen of men van een relatieve
verhoging van de landarbeidersionen met bijvoorbeeld 10 % zou mogen v e r wachten, dat het aantal mensen, dat bereid is landarbeider te zijn, daardoor
met 10 % zou stijgen.
Gevolgen voor boer De situatie voor de boeren en de arbeiders is het onen arbeider
gunstigst waar het aanbod het meest inelastisch is,
namelijk in die gebieden waar de arbeiders voor hun
werkgelegenheid vrijwel uitsluitend op de landbouw zijn aangewezen en waar
weinig werknemers wonen die buiten de landbouw werkzaam zijn. Dit zijn
bijvoorbeeld de zeekleigebieden van Groningen, Friesland en Zeeland. De
arbeiders vormen hier nog een van nature groeiende groep. Doet zich hier een
storing in de afvloeiing voor, dan treedt onmiddellijk weer werkloosheid op,
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bijvoorbeeld als gevolg van de maatregelen in verband met de bestedingsbeperking. Doet zich een tekort voor, dan zijn de boeren de dupe, want er is
dan vrijwel geen reservoir van arbeidskrachten waaruit zij kunnen putten.
Een eventuele bereidheid om hogere lonen te betalen zou hun niet veel baten.
In de weidegebieden van Noord- en Zuidholland, waar in de dorpen vaak veel
werknemers wonen die buiten de landbouw werken, is het aanbod elastischer.
Men vindt hier gemakkelijker werk buiten de landbouw en het reservoir
waaruit de boeren kunnen putten is er groter.
Het mag tenslotte een gunstige omstandigheid genoemd worden, dat vraag en
aanbod zich in dezelfde richting ontwikkelen en dat de elasticiteit toeneemt.
Daardoor zal in de toekomst waarschijnlijk geen grote kloof tussen vraag en
aanbod behoeven te ontstaan.
§ 3. M A R K T VOOR T U I N A R B E I D

De vraag

Het is in de tuinbouw minder gemakkelijk om de ontwikkeling
van de vraag te voorspellen dan in de landbouw. De tuinbouw
beschikt namelijk, in tegenstelling tot de landbouw, over de mogelijkheid om
het beteelde areaal uit te breiden. De afgelopen tien jaren hebben vooral een
uitbreiding van de teelten onder glas te zien gegeven. Desondanks daalde in
de meeste gebieden het aantal arbeiders. Wij hebben hier te maken met een
toenemende arbeidsbehoefte als gevolg van de uitbreiding van de teelten
onder glas, m a a r daarnaast met een afnemende behoefte door mechanisatie en
rationalisatie. Deze laatste tendenties waren blijkbaar sterker dan de eerste.
Nemen wij aan, dat de tuinbouw zich in de toekomst zal ontwikkelen zoals in
de afgelopen jaren, dan kunnen wij zeggen, dat de vraag naar arbeidskrachten
nog enigszins zal verminderen of ongeveer gelijk zal blijven. Plaatselijk kan
zij echter toenemen of sneller afnemen. Wij behoeven op de ontwikkeling van
de vraag echter niet verder in te gaan, omdat het arbeidsaanbod voldoende
groot en elastisch is om in de arbeidsbehoefte te voorzien. Ook de elasticiteit
van de vraag is in dit verband van weinig waarde.
Het aanbod

Het aanbod van tuinarbeiders neemt waarschijnlijk nog steeds
toe en heeft een grote elasticiteit. Wij zullen dit nu nader toe-

lichten.
De primaire toevloeiing van jongens blijkt zich reeds sedert ongeveer 1920 op
hetzelfde niveau te handhaven, daarvoor nam zij toe. Dit kon gebeuren ondanks het feit, dat het percentage zoons van tuinarbeiders, dat het beroep van
de vader kiest, daalde. De groep gezinnen van werkenden in de overige b e roepen en van tuinders neemt echter zodanig toe, dat daaruit steeds meer
jongens voortkomen die tuinarbeider worden. Ook in de toekomst behoeft niet
voor een sterke vermindering van de primaire toevloeiing te worden gevreesd.
Wanneer er bij de ouderen geen afnemende bereidheid is om tuinarbeider te
worden, dan betekent dit reeds dat het aanbod gelijk blijft. Op grond van de
waardering, die voor het tuinarbeidersberoep bleek te bestaan, kan niet van
een afnemende waardering worden gesproken. Daar komt nog bij, dat het
aantal werknemers buiten de tuinbouw, dat daarmede voldoende bekend is
om tuinarbeider te kunnen worden en daartoe eventueel bereid is, ook toe45

Foto 7. Vroegere tuinarbeiders zijn ook werkzaam in loonbedrijven, bijvoorbeeld als 'kaskitter'.
neemt. In de onderzochte tuinbouwgebieden werkte namelijk 50% van alle
werknemers in de tuinbouw. Voorheen was dit percentage veel lager.
De elasticiteit van het aanbod is waarschijnlijk vrij groot. Bij de bespreking
van de redenen waarom men de tuinbouw verliet, bleek, dat een deel van de
afvloeienden de tuinbouw verliet, omdat men elders meer kon verdienen of
door toevallige omstandigheden. Wij zijn ervan overtuigd, dat bij relatief
hogere lonen in de tuinbouw de afvloeiing minder sterk zou zijn dan in de
afgelopen jaren het geval was. Wellicht zouden de tuinders, als zij daar meer
moeite voor deden, ook bij de huidige lonen nog wel meer arbeiders kunnen
vasthouden. Daarentegen zouden zeer veel tuinarbeiders het beroep verlaten
indien de lonen relatief zouden dalen. Dit wijst dus op een vrij grote elasticiteit.
Gevolgen voor tuinders De tuinders verkeren op de arbeidsmarkt in een
en arbeiders
gunstige positie, omdat zij wonen in een gebied waar
de bevolking groeit en waar steeds meer arbeiders
werk moeten zoeken in andere bedrijfstakken. De tuinder heeft daarbij meestal het voordeel dat hij werk kan bieden in het dorp waar de arbeider woont.
Zijn positie is verder voordelig, omdat hij veel werk heeft dat door jongens
kan worden verricht. In deze leeftijdsklasse kan de tuinder zeer goed concurreren met andere werkgevers, zowel door middel van de lonen als door middel
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van andere voordelen. Het gevolg hiervan is, dat het aantal tuinarbeiders reeds
op peil kan worden gehouden als slechts een klein gedeelte van de jongeren
( ± 20 %) in de tuinbouw blijft. Degenen, die de tuinbouw verlaten, blijven
altijd een zekere reserve vormen van mensen die het vak kennen en er voor
een deel althans, weer in terug zullen willen komen. Tenslotte heeft de tuinder geen last van de ongunstige verhoudingen zoals die zijn gegroeid tussen
boer en arbeider of van de ongunstige sociale positie die bij de landarbeiders
een rol speelt.
Voor de tuinarbeiders en de verdere leden van de basisgroep is de situatie
eveneens gunstig. De jongens uit deze gezinnen, die geen bepaalde opleiding
kiezen, kunnen tegen goed loon vlot werk vinden en de ouderen kunnen,
doordat de tuinbouw in het algemeen dicht bij de industriële centra ligt, gemakkelijk werk vinden buiten de tuinbouw.
Het gevolg van het veelvuldige contact van de tuinarbeiders met andere bedrijfstakken brengt mee, dat de tuinders met lonen en arbeidsvoorwaarden
direct met andere bedrijfstakken moeten concurreren. De kans dat lonen en
arbeidsvoorwaarden bij de tuinarbeiders duidelijk zouden achterblijven bij die
in andere beroepen is wel heel klein.
Foto 8. Alle begin is moeilijk. Het 'bossen' van tulpen op de
bloembollenvakschool. Deze wordt in de Streek ook door tuinarbeiders relatief veel gevolgd.
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Enkele aspecten vande beroepsgroep

HOOFDSTUK V

In dit hoofdstuk zullen enkele gegevens worden vermeld over onderzochte
aspecten van de beroepsgroep zoals onderwijs, huisvesting, grondgebruik en
vakorganisaties.
§ 1. O N D E R W I J S

Bij debespreking vandeontwikkeling van deaantallen land- en tuinarbeiders
kwam het vermoeden naar voren, dat de tuinarbeiders niet veel voortgezet
onderwijs gevolgd zullen hebben. Ditbleek inderdaad hetgeval te zijn, want
63%vandetuinarbeiders hadalleen delagere school gevolgd. Dit percentage
is echter bij de tuinarbeiders nog gunstig vergeleken bij dat van de landarbeiders (opdezeeklei 81%, opdezandgronden enin de rivierkleigebieden
69%).
Het gevolgde onderwijs bestaat voornamelijk uit agrarisch cursusonderwijs.
Dit werd gevolgd door 26% vande arbeiders. Vanhenvolgde 6% agrarisch
dagonderwijs en 5% niet-agrarisch onderwijs, inhetmerendeel der gevallen
in cursusvorm.
In overeenstemming met de algemene ontwikkeling op dit gebied is hette
verwachten dat de jongere arbeiders meer onderwijs gevolgd zullen hebben
dan de oudere. In tabel 11is eenoverzicht gegeven vanhet gevolgde onderwijs indeverschillende leeftijdsklassen. Er blijkt inderdaad eentoeneming te
zijn van voortgezet dagonderwijs, maar niet of bijna niet van de andere
vormen.
Voortgezet onderwijs naar leeftijd

T A B E L 11
°/otuinarbeiders met voortg ezet onderwijs

Aantal
tuinarbeiders

')

in de
<20

jaar

Tuin- en landbouw»
dagonderwijs
Tuin- en landbouwcursussen
Niet-agrarisch
voortgezet onderwijs
Geen voortgezet onderwijs
Totaal

20-24
jaar

eeftijdsklasse van
25-29
jaar

30-44
jaar

45-64
jaar

totaal

183

18

9

8

3

ï

6

707

24

39

35

30

14

26

131

5

4

7

5

3

5

1732

S3

48

50

62

82

63

2753

100

100

100

100

100

1C0

i Excl. de tuinarbeiders van 65 jaar en ouder.

Het dagonderwijs werd voornamelijk gevolgd op de lagere tuinbouwschool.
Een stijging vanhetpercentage arbeiders metdeze vorm vanonderwijs moet,
behalve uiteengrotere waardering voor hetvolgen vanonderwijs inhet algemeen, worden verklaard uithetfeit, datdejongens nade effectuering van
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de achtjarige leerplicht in 1950, in plaats van het achtste leerjaar op de lagere
school, naar de lagere tuinbouwschool konden gaan. Voorts is het aantal m o gelijkheden om deze school te bezoeken na 1947 aanzienlijk uitgebreid door
het stichten van nieuwe scholen. In 1947 waren er in Nederland maar 19, in
1959 was dit aantal toegenomen tot 66 (opgave Tuinbouwgids).
Gezien de algemene tendentie om meer onderwijs te volgen, lijkt het op grond
van deze cijfers waarschijnlijk dat in de toekomst een nog hoger percentage
van de tuinarbeiders de lagere tuinbouwschool zal volgen. Daar staat tegenover dat de lagere tuinbouwschool een ander karakter zal krijgen. In de toekomst zullen de leerlingen van de lagere school reeds na het verlaten van de
zesde klas de tuinbouwschool kunnen volgen, die dan twee jaar zal omvatten
met volledig dagonderwijs en daarna nog een jaar waarin de leerlingen vier
dagen per week les krijgen en een laatste jaar waarin zij drie dagen per week
les krijgen. Thans krijgen de leerlingen het eerste jaar 2% dag per week les
en de daaropvolgende drie jaren één dag per week.
Als middel tot scholing verdient de nieuwe vorm van de tuinbouwschool natuurlijk de voorkeur boven de oude. Of zij echter voor jongens, die tuinarbeider worden, aantrekkelijk zal zijn is moeilijk te voorspellen.
Van de arbeiders die de lagere tuinbouwschool volgden was 38 % zoon van
een zelfstandig agrariër. Bij deze groep arbeiders wordt meer dan tweemaal
zoveel dagonderwijs gevolgd als bij de zoons van de werkenden in andere
beroepsgroepen of van werknemers in de agrarische sector. Het is begrijpelijk
dat deze zoons van boeren en tuinders het onderwijs hebben gezien in verband
met de mogelijkheid om zelf tuinder te worden. Ook de overige jongens, die
de lagere tuinbouwschool volgen zullen dit gedaan hebben op grond van een
bijzondere belangstelling voor de tuinbouw. Deze mogen wij echter, gezien de
reden waarom zij tuinarbeider worden, niet veronderstellen bij het merendeel
van de jongens. Bij hen gaat het erom dat ze wat verdienen en uit dien hoofde
is de nieuwe vorm van de lagere tuinbouwschool bepaald minder aantrekkelijk
dan de oude. Op grond van deze omstandigheden lijkt het niet verantwoord
een prognose te geven van de ontwikkeling van het voortgezette dagonderwijs
bij de tuinarbeiders.
Voor het cursusonderwijs valt evenmin te voorspellen hoe de ontwikkeling
zal zijn. Gemiddeld heeft 26 % van de arbeiders een cursus gevolgd. Bij de
ouderen ligt het percentage wat lager, maar bij de jongsten eveneens. Dit lijkt
verklaarbaar door te stellen, dat een deel van de jongens de cursus nog na
zijn twintigste jaar zal volgen. De secundaire toe- en afvloeiing beginnen dan
echter op gang te komen. Het is daarbij niet bekend of het vooral degenen
zonder tuinbouwonderwijs zijn die afvloeien of wel dat dit geen invloed zou
hebben. Zeker is, dat het percentage van de overblijvende arbeiders, dat een
cursus volgde, hierdoor in sterke mate beïnvloed kan worden. Over de redenen
waarom men een tuinbouwcursus volgt zijn wij evenmin voldoende ingelicht
om conclusies te kunnen trekken. Een deel van de jongens zal dit doen, omdat
ze van plan zijn tuinder te worden. Het volgen van een cursus is namelijk
voorwaarde om een erkenning als tuinder te krijgen. Anderen zullen het doen
om althans gedekt te zijn als ze nog eens tuinder zouden willen en kunnen
worden.
Wij meenden eveneens te kunnen beluisteren, dat men de cursus volgde omdat
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men het gevoel had, dat het toch wel gewenst was om enig onderwijs te volgen.
Tenslotte is er misschien een groep die het onderwijs volgt uit zuivere belangstelling voor het onderwijs. In hoeverre deze redenen echter bepalend zijn om
een cursus te volgen kon niet worden vastgesteld. Wij weten echter wel, dat
de secundaire afvloeiing in de afgelopen twintig jaren voortdurend groter is
geworden. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de jongens zichzelf steeds
duidelijker bewust worden dat zij waarschijnlijk geen tuinarbeider zullen
blijven en uit dien hoofde minder belangstelling voor onderwijs zullen tonen.
Onderwijs
per gebied

In tabel 12 is een overzicht gegeven van het onderwijs per gebied,
Daarin blijken vrij grote verschillen te bestaan tussen de percentages met voortgezet dagonderwijs. Dit onderwijs geniet vooral
veel belangstelling in de Streek, de Hoeksche Waard en Zuid-Beveland. Deze
laatste twee gebieden onderscheiden zich ook door het vele cursusonderwijs,
dat werd gevolgd. De percentages van de arbeiders, die geen onderwijs volgden, zijn er uitzonderlijk laag. Dit hangt samen met het feit dat men in kringen
van fruittelers bijzonder veel waardering heeft voor het onderwijs. Bij de
bespreking van de situatie per gebied wordt hier nog nader op ingegaan.
T A B E L 12

Voortgezet onderwijs van de tuinarbeiders
% tuinarbeiders
Gebied

Aantal
tuinarbeiders

D e Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
D e Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche W a a r d
Zuid'Beveland

Alle gebieden

340
287
347
451
930
144
61
269

2829

met tutn' en
landbouw
dagonderwijs
12
8
2
9
3
3
10
13

met tuin- en
landbouwcursussen
29
24
23
16
21
23
49
52

26

met niet-agrarisch
voortgezet
onderwijs
2
8
8
8
3
5
5
1

zonder
voortgezet
onderwijs
57
62
67
67
73
69
36
34

63

§ 2. G R O N D G E B R U I K

Alle gebieden
gezamenlijk

Bij vorige onderzoekingen * is geconstateerd, dat het grondgebruik van de landarbeiders in de laatste decennia sterk is
verminderd. Enerzijds is de economische noodzaak tot eigen
grondgebruik afgenomen, anderzijds wensen de arbeiders hun vrije tijd vaak
op een andere wijze te besteden. Tenslotte is de mogelijkheid via eigen grondgebruik uiteindelijk een volwaardig zelfstandig bedrijf op te bouwen vrijwel
uitgesloten. Een bijkomstige oorzaak voor de afneming van het grondgebruik
van de landarbeiders kan zijn gelegen in de wet op de aardappelmoeheid.
Hierdoor kunnen zij op een beperkte oppervlakte niet voldoende aardappelen
verbouwen voor het jaarlijkse gezinsverbruik, terwijl hun belangstelling voor
andere gewassen veel geringer is.
i Landarbeiders I en II.
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Ten aanzien vandetuinarbeiders waren totnu toeslechts summiere gegevens
beschikbaar, namelijk de cijfers van het C.B.S. over het grondgebruik
van land- en tuinarbeiders in de tuinbouwgebieden met hoofdberoep
land- of tuinarbeider 1 . In tegenstelling tot de ontwikkeling in de overige
groepen van landbouwgebieden blijkt uit genoemde cijfers, dat v a n 1950 tot
1955 de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deze categorie land- en tuinarbeiders in Noordholland (Drechterland, Geestmerambacht en de zuidelijke
duinstreek) en Zuidholland (debollenstreek en het Westland) is toegenomen
en welin vrij sterke mate van 127 tot 213 ha.Ookhetaantal grondgebruikers
met hoofdberoep land- of tuinarbeider is gestegen van448 in 1950 tot 630 in
1955. Deze trend is eveneens tegengesteld aan die in de andere landbouwgebieden.
Bij de in het kader van het tuinarbeidersonderzoek gehouden enquête zijn
voorts verscheidene gegevens betreffende het grondgebruik verzameld. Zois
gebleken, datslechts 6% vandeongehuwden grond in gebruik heeft. Voor de
gehuwden bedraagt dat percentage 42,dus aanmerkelijk meer, hoewel aanzienlijk minder danvoor de gehuwde landarbeiders op de zeekleigronden, in
de veenkoloniën en weidegebieden ( ± 67%) en op de zand- en rivierkleigronden ( ± 80 % ) .
Uit de leeftijdsopbouw (tabel 13)vande gehuwde tuinarbeiders blijkt, datde
arbeiders metopgroeiende kinderen (leeftijd gezinshoofd 30—44 jaar) relatief
in groter aantal (48 %) grond in gebruik hebben danh u njongere en oudere
collega's. Ditduidt er reeds opdat de eigen Produkten, in de huishouding gebruikt, een welkome bron vanneveninkomsten betekenen.
Grondgebruik

door gehuwde

tuinarbeiders

T A B E L 13
% tuinarbeiders

Leeftijds'
klasse

Aantal
tuinarbeiders

met cultuurgrond
zonder
cultuurgrond

< 5a

5-9a

10-19a

20-39a

40-99a

>1,00
ha

totaal

< 30 jaar

168

66

20

3

2

3 0 - 4 4 jaar

689

52

30

6

1

48

> 45 jaar

711

61

22

5

0

39

1630

58

25

Totaal

34

42

Nog duidelijker blijkt dit uit de opgegeven doeleinden vanhet grondgebruik.
Ruim 70% vandegehuwde grondgebruikers bestemt de produkten uitsluitend
voor gezinsverbruik, terwijl deoverige, in het algemeen metmeer dan10 are
cultuurgrond, ook groente, fruit en bloemen voor de verkoop telen. Slechts
11 % van de gehuwde grondgebruikers heeft meer dan 10arein gebruik en
kan alstendele zelfstandig worden beschouwd.
Bij de tuinarbeiders zonder grondgebruik bevindt zich een groep, diewel geporteerd is voor een stukje grond voor eigen gebruik. Deze beslaat bij de
ongehuwden 18 %, bijde gehuwden 38%.Hetis opmerkelijk dat50%van de
i Landbouwcijfers 1956.
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ongehuwden, die grond wensen, het grondgebruik zien als een middel om
zelfstandig te worden. Van de gehuwden deelt slechts 14 % deze zienswijze.
De gezinshoofden leggen vooral de nadruk op de teelt voor gezinsverbruik.
Uit de enquête bleek dat de pacht sterk overweegt bij het grondgebruik, zoals
blijkt uit de volgende gegevens.
Alle tuinarbeiders:
74 % heeft de grond uitsluitend gepacht;
16 % heeft de grond uitsluitend in eigendom.
Tuinarbeiders met minder dan 10 are grond in gebruik:
81 % heeft de grond uitsluitend gepacht;
11 % heeft de grond uitsluitend in eigendom.
Tuinarbeiders met 10 of meer are grond in gebruik:
56 % heeft de grond uitsluitend gepacht;
26 % heeft de grond uitsluitend in eigendom.
In 21 % van de pachtverhoudingen vormen de werkgevers de verpachters.
Waarschijnlijk heeft een deel van deze verpachtingen de betekenis van verstrekking van loon in natura. De meeste pachtverhoudingen zijn echter aangegaan met andere particulieren (tuinders en landbouwers: 4 0 % ) , terwijl
daarnaast diverse instellingen, zoals kerk en gemeente, een belangrijke plaats
innemen (27 % ) .
Zoals te verwachten was, houden slechts weinig tuinarbeiders enig vee. 5 %
van de gehuwden heeft één of meer varkens, 17 % houdt 1—9 kippen en 5%
tien of meer kippen.
Grondgebruik in Bij beschouwing van de verkregen gegevens betreffende
de acht gebieden het grondgebruik door de tuinarbeiders in de verschillende
gebieden vallen enkele regionale afwijkingen van het algemeen gemiddelde op, die vrij groot zijn (tabel 14).
Grondgebruik- van gehuwde

tuinarbeiders

T A B E L 14
fa gehuwde tuinarbeiders

Aantal
gehuwde
tuinarbeiders

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waard
Zuid'Beveland
Alle gebieden

183
186
202
247
539
63
35
175

")
')

1630

ï Aantal te klein om te percenteren.
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met cultuurgrond
zonder
cultuurgrond

<10

> 40

45
40
46
64
76

46
36
38
30
21

7
19
14
3
2

2
5
2
3
1

55
60
54
36
24

33

31

25

11

67

58

30

42

Heeft in de acht tuinbouwgebieden gezamenlijk 42 % van de gehuwden grond
in gebruik, dit percentage is aanzienlijk hoger voor Zuid-Beveland, Aalsmeer,
de Streek en Boskoop. Daarentegen zijn er relatief weinig grondgebruikers in
het Westland, op IJselmonde en in de Kring.
Uit de verdeling van de oppervlakten cultuurgrond over de drie grootteklassen in tabel 14 wordt duidelijk dat ook in dit opzicht Zuid-Beveland een
bijzondere plaats inneemt: 1/e deel van de gehuwde tuinarbeiders met grondgebruik heeft de beschikking over meer dan 40 are. In het Westland en op
IJselmonde, doch ook in de Streek en Boskoop, is de oppervlakte gemiddeld
gering. De grootteklasse kleiner dan 10 are is hier relatief dicht bezet.
De gebieden Zuid-Beveland en Boskoop wijken ook af van het gemiddelde in
die zin, dat omstreeks de helft van de tuinarbeiders met grondgebruik Produkten voor de verkoop bestemt, terwijl dit voor alle gebieden gezamenlijk
geldt voor x / 3 van deze tuinarbeiders. In het Westland en in de Kring neemt
het grondgebruik van tuinarbeiders voor de verkoop een zeer bescheiden
plaats in. De teelt voor eigen gezin is hier van overwegend belang (tabel 15).
T A B E L 15

Doel van het grondgebruik
Doel van het grondgebruik
Gebied

Aantal tuinarbeiders
met grondgebruik

alleen
gezinsverbruik

alleen verkoop en
verkoop + gezin

in aantal

in Jo

in aantal

in %

32
45
70
13
25

29
38
52
14
17

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waard
Zuid-Beveland

110
118
135
95
144
20
20
124

78
73
65
82
119
20 ')
14 >)
63

71
62
48
86
83

Alle gebieden

766

514

67

—
—

51

—
6')
61
252

—
—

49
33

ï Aantal te klein om te percenteren.

Ook het houden van varkens en kippen komt op Zuid-Beveland naar verhouding het meeste voor. 14%van de gehuwden heeft een of meer varkens,
terwijl 45 % 1—9en 11% tien of meer kippen houdt.
Over het algemeen komen de wensen omtrent grondgebruik van gehuwde
tuinarbeiders zonder grond per gebied overeen met demate,waarin dit grondgebruik er reeds voorkomt. Zo geeft tabel 16aan, dat op Zuid-Beveland en in
de Streek 63%van genoemde categorie grond wenst, tegen slechts29%in het
Westland. In Boskoop, waar vrij veel grondgebruik voorkomt, heeft echter
slechts 26% van deze groep de wens tot grondgebruik te kennen gegeven.
Mogelijk zijn de gehuwde tuinarbeiders, die hier een stukje grond wensen, er
in grotere mate in geslaagd een perceeltje te verwerven dan elders, doordat
een kleine oppervlakte in het randgebied van Boskoop vrij gemakkelijk is te
verkrijgen.
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T A B E L IG

Wensen omtrent grondgebruik

van de gehuwde tuinarbeiders

zonder grond

Gehuwde tuinarbeiders zonder grond
fo dat wel grond wenst
aantal
geënquêteerden

% dat geen
grond wenst

totaal

voor gezinsverbruik

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waatd
Zuid'Beveland

82
75
92
157
412
45')
16 ')
57

37
56
74
66
71

63
44
26
34
29

-

-

37

63

30

Alle gebieden

936

62

38

20

voor
verkoop

49
37
17
29
24

14
7
9
5
5

—

-

33

i A a n t a l te k l e i n o m t e p e r c e n t e r e n .

Uit de opgegeven wensen is af te leiden, dat men op Zuid-Beveland en in
Boskoop in meerdere mate een toekomstig grondgebruik wil benutten voor
teelt voor verkoop dan in de andere gebieden.
Ten aanzien van de verhouding tussen pacht en eigendom van de grond, in
gebruik bij de tuinarbeiders in de diverse gebieden, kan nog worden opgemerkt (tabel 17), dat, met uitzondering van Boskoop, in de gebieden met veel
grondgebruik (Zuid-Beveland, Aalsmeer en de Streek) eigendom relatief meer
voorkomt dan in de gebieden met weinig grondgebruik. In Aalsmeer is het
percentage tuinarbeiders met grond in eigendom het grootst (34 % ) . Voor
Boskoop, evenals voor het Westland, bedraagt dit percentage echter slechts 5.
Juridische vorm van het

grondgebruik

TABEL 17
% tuinarbeiders

Aantal tuinarbeiders
met grond

geheel in
eigendom

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waard
Zuid-Beveland

110
118
135
95
144
20 >)
20')
124

21
34
5
13
5

Alle gebieden

766

16

deels
gepacht

geheel
gepacht

10

66
60
90
70
91

11

58

—
—

24

grond
jur. vorm
onbekend

74

i Aantal te klein om te percenteren.

Resumerende kan men stellen, dat het grondgebruik bij de tuinarbeiders op
Zuid-Beveland, in Aalsmeer, de Streek en Boskoop van meer belang is dan in
de overige gebieden en dat grondgebruik met het doel de Produkten te ver54

3
6
5
16
4

kopen het meeste voorkomt op Zuid-Beveland en in Boskoop. Bijna 40 % van
de gehuwde tuinarbeiders zonder cultuurgrond wenst wel grondgebruik, doch
is er niet in geslaagd zich een stukje grond te verwerven.
§ 3. W O O N S I T U A T I E

Eigen en
gehuurde woningen

Bij de tuinarbeiders spelen de dienstwoningen geen rol
van enige betekenis. Hier is alleen het onderscheid in
h u u r - en eigen woningen van belang. Van de gehuwde
geënquêteerden bleek 18 % in een eigen woning te wonen. Dit is aanzienlijk
minder dan bij de landarbeiders op de zand- en rivierkleigronden (42 % ) .
Eerdergenoemd percentage ligt zelfs nog iets lager dan het landelijke cijfer
van de woningtelling 1956, te weten 22. Een belangrijke uitzondering van het
voorkomen van eigen woningen bij de tuinarbeiders wordt gevormd door de
gebieden de Streek en Zuid-Beveland (beide 5 2 % ) , zie tabel 18. De tuinarbeiders met huurwoningen zijn in deze gebieden dus in de minderheid. Inwoning van gehuwde arbeiders komt relatief het meeste voor in het Westland, op IJselmonde en in de Hoeksche Waard. Uit de leeftijdsindeling blijkt
dat dit vooral jonge gezinnen betreft.
T A B E L 18

Woonwijze van de gehuwde tuinarbeiders
Gehuwde tuinarbeiders
Gebied,
leeftijdsklasse

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waard
Zuid'Beveland
Totaal
< 30 jaar
3 0 - 4 4 jaar
> 45 jaar

°/ozelfstandig wonend in
aantal

%
inwonend

huurwoning

183
186
202
247
539

5
4
4
1
7

43
68
85
89
89

98

7

175

2

1630
168
689
773

25
3
2

eigen
woning

overige
woonruimten

52
24
10
8
3

-

76

17

-

45

52

76

18

51
79
78

20
17
20

4
1
2
1

1

Bouwjaar en In het algemeen geeft het bouwjaar van een woning reeds een
woninghuur
eerste indruk van de kwaliteit. De meeste tuinarbeiderswoningen (31 %) dateren uit de periode 1905—1929 (tabel 19), terwijl
26 % nog ouder is. De naoorlogse woningen maken slechts 17 % van de woningvoorraad uit. Een vergelijking met de landarbeiderswoningen is helaas
niet.mogelijk. Wel kan worden geconstateerd dat de tuinarbeiderswoningen
ten opzichte van de gehele woningvoorraad van ons land (woningtelling 1956)
gemiddeld iets ouder zijn. In geheel Nederland is namelijk 23 % van de gewone woningen zonder bedrijf na 1945 gebouwd.
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Tussen de enquêtegebieden bestaan nog enkele verschillen. Uit de cijfers
blijkt, dat de tuinarbeiderswoningen in Boskoop ouder zijn dan het beeld voor
alle gebieden tezamen te zien geeft. Met name de naoorlogse woningen zijn
hier in de minderheid. Ook de Hoeksche Waard en IJselmonde vertonen een
relatief ongunstig beeld. Opmerkelijk is hier het hoge percentage woningen
van vóór 1880 (23 %). Op Zuid-Beveland komen relatief veel naoorlogse tuinarbeiderswoningen voor, hetgeen ongetwijfeld verband houdt met de nieuwbouw na de inundatie en de stormramp.
Bouwjaar van de woningen

T A B E L 19

%woningen
Gebied,
woningsoort

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde en
Hoeksche Waard
Zuid'Beveland

S ebouwd i

Aantal
woningen
1879 of
eerder

176
175
196
244
510

11
9
14
11
13

T

waarvan
bouwjaar
onbekend

1880.
1904

19051929

19301944

19451955

24
10
18
13
7

35
25
35
32
35

11
37
17
24
22

14
15
9
11
20

5
4
7
9
3

95

23

15

19

19

13

11

177

14

17

25

11

24

9

Totaal

.1592

13

13

31

20

17

6

Huurwoningen
Eigen woningen

1267
325

13
9

12
16

31
30

21
20

17
18

6
7

Tussen de h u u r - en eigen woningen bestaan geen grote verschillen ten aanzien van het bouwjaar.
De ouderdom van de woningen is een van de factoren, welke de huurprijs
bepalen. Gebleken is, dat de gemiddelde weekhuur (prijsniveau 1956) oploopt
van ± ƒ4,— voor de woningen, gebouwd vóór 1880, tot ± ƒ 7,— voor de n a oorlogse tuinarbeiderswoningen. Deze huren liggen ƒ0,50 à ƒ 1,— hoger dan
bij de landarbeiderswoningen op de zand- en rivierkleigronden. Het huurverschil tussen oude en nieuwe woningen kan een belemmering zijn voor het
betrekken van nieuwe huizen.
Aantal kamers
per woning

De kwaliteit van de tuinarbeiderswoningen komt statistisch
het duidelijkst tot uitdrukking in het aantal kamers per
woning. Als zodanig zijn hier aangemerkt slaap- en woonkamers en keukens, voor zover deze als woonkeuken worden gebruikt. In
tabel 20 is een overzicht opgenomen van het aantal kamers per woning in de
verschillende gebieden, bij de h u u r - en eigen woningen en bij de huizen, welke
uit verschillende perioden dateren. Hieruit blijkt dat de een- en tweekamerwoningen 37 % van het totaal omvatten.
Een vergelijking van de tuinarbeiderswoningen met de landelijke woningvoorraad stuit op de moeilijkheid, dat het C.B.S. bij de woningtelling 1956
vertrekken inclusief niet-woonkeukens heeft geteld. Een deel van de drie56

T A B E L 20

Aantal kamers per woning
^o woningen met
woningsoort,
bouwjaar

1 kamer

1 kamers

3 kamers

4 en meer
kamers

18
9
15
13
10

25
25
22
24
20

21
20
20
18
13

36
46
42
45
57

25

31

16

28

12

29

14

45

Totaal

13

24

16

47

Huurwoningen
Eigen woningen

14
9

24
22

15
21

47
48

1904 er eerder
1 9 0 5 - 1944
1 9 4 5 - 1955

30
6
2

36
22
10

18
18
10

16
54
78

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde en
Hoeksche Waard
Zuid-Beveland

vertrekwoningen volgens het C.B.S. bestaat uit tweekamerwoningen met nietwoonkeuken, een ander deel uit driekamerwoningen inclusief woonkeuken.
Stelt men derhalve de groep een- en tweekamerwoningen van de tuinarbeiders ter vergelijking naast de een-, twee- en drievertrekwoningen in het
gehele land, dan is de laatstgenoemde groep relatief te groot. Desondanks
beslaat deze slechts 16 % van de Nederlandse woningen, terwijl, zoals hierboven vermeld, de een- en tweekamerwoningen bij de tuinarbeiders 37 % van
het totale aantal woningen vormen. Hieruit blijkt wel duidelijk, dat de tuinarbeiders behoren tot de slecht gehuisveste bevolkingsgroepen in ons land.
Tabel 20 toont nog aan, dat de woningkwaliteit op IJselmonde en in de Hoeksche Waard een zeer ongunstig beeld laat zien: 56 % van de huizen van de
tuinarbeiders bestaat hier uit een- en tweekamerwoningen. Het Westland
daarentegen komt het best voor den dag met 57 % vier- en meerkamerwoningen. De slechte toestand op IJselmonde en in de Hoeksche Waard hangt
samen met het relatief grote aantal oude woningen aldaar. De tabel laat ook
zien, dat het vooral de woningen ouder dan 50 jaar zijn, die slechts één of
twee kamers bevatten. De huurwoningen hebben gemiddeld iets minder
kamers dan de eigen woningen.
Brengt men het aantal kamers in verband met het aantal inwonende gezinsleden, dan blijkt het gemiddelde aantal kamers per woning op te lopen van
2,6 kamers per gezin van twee personen tot 4,0 kamers per gezin van tien
en meer personen. Deze cijfers wijken niet veel af van die voor de landarbeiders op de zand- en rivierkleigronden (resp. 3,3 en 5 vertrekken). Wel
geven de uitkomsten van de woningtelling 1956 voor geheel Nederland aanzienlijk hogere gemiddelden aan, namelijk 4,5 vertrekken voor gezinnen van
twee personen en 6,3 vertrekken voor gezinnen van tien en meer personen.
Ook hieruit blijkt de achterstand van de tuinarbeiderswoningen vergeleken
met de landelijke woningvoorraad.
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Foto 9. Tuinarbeiderswoningen
te Aalsmeer gebouwd in het kader van de
landarbeiderswoningwet
1918. Veel van deze arbeiders werden,
middels
gebruik van de bij het huis behorende grond, zelfstandig
tuinder.
Uit de regionale cijfers met betrekking tot het aantal kamers van de tuinarbeiderswoningen voor de gezinnen van verschillende grootten is gebleken,
dat ook volgens deze maatstaf de gebieden IJselmonde en Hoeksche Waard
en in mindere mate de Streek, ongunstig afsteken bij het gemiddelde voor alle
gebieden. Aalsmeer en Zuid-Beveland maken een relatief gunstige indruk.
Openbare
nutsvoorzieningen

De tuinarbeiderswoningen zijn bijna alle aangesloten op
het elektriciteits- en waterleidingnet (respectievelijk 98
en 96 %), zodat zij in dit opzicht aanmerkelijk beter zijn
voorzien dan de landarbeiderswoningen op de zand- en rivierkleigronden
(respectievelijk 85 en slechts 40 % aangesloten). De gunstige ligging van de
meeste tuinarbeiderswoningen in de kernen maakte aansluiting op elektriciteit
en waterleiding doorgaans rendabel, zodat zij ten aanzien van deze voorzieningen niet achterstaan bij andere woningen.
4. DE V A K O R G A N I S A T I E S

De Algemene Nederlandse Landarbeidersbond vond zijn
ontstaan in Leeuwarden in 1900. Te Haarlem werd in 1904
het fundament gelegd van de huidige R.-K. Landarbeidersbond door de oprichting van het 'R.-K. Bloemisten- en Tuinlieden Secretariaat'.
Hoewel reeds in 1910 de christelijke landarbeiders in Groningen zich in een
Oprichting van
vakorganisaties
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provinciale bond organiseerden, werd eerst in 1914 de landelijke bond opgericht. Een belangrijk verschil tussen de vakorganisaties en de reeds omstreeks
1850 opgerichte standsorganisaties van de boeren is de organisatorische opbouw.
De vakorganisaties zijn van de aanvang af gericht geweest op aaneensluiting
in een centraal verband. Provinciale organen ontbraken geheel. Dit dus in
tegenstelling met de standsorganisaties. De centrale landarbeidersorganisaties
zijn geen federaties van min of meer zelfstandige gewestelijke organisaties,
doch steunen op het individuele lidmaatschap.
In de eerste jaren moest het organisatieleven zijn vorm nog vinden. De periode
wordt gekenmerkt door het oprichten en weer opheffen van verenigingen van
verschillende plaatselijke en levensbeschouwelijke aard, door fusie van geestverwante organisaties, enz. Deze meer onstabiele periode is thans voorbij. In
vrijwel iedere gemeente is nu een vakorganisatie van land- en tuinarbeiders.
In het vervolg zal, gezien het onderwerp, alleen aan de laatste categorie aandacht worden besteed.
Het ledental
per gebied

Bij de enquête is de tuinarbeiders gevraagd naar het lidmaatschap van de vakorganisatie. 56 % van de tuinarbeiders is georganiseerd 1.
Een overzicht wordt gegeven in tabel 21. Het blijkt, dat er enkele belangrijke
verschillen zijn tussen de gebieden, wat de mate van georganiseerd zijn betreft. De gebieden Aalsmeer en Zuid-Beveland zijn bijvoorbeeld veel minder
georganiseerd dan de overige. Dit meer of minder georganiseerd zijn in de
diverse gebieden is meestal een gevolg van het feit, dat de positie van de
vakorganisatie nauw samenhangt met sociale, religieuze en economische verhoudingen binnen een bepaald gebied.
Vakorganisatie en
beroep van de vader
De georganiseerde

Volgens tabel 21 kan het beroep van de vader ook van
invloed zijn bij het zich al of niet aansluiten bij een
vakorganisatie.

arbeiders en de beroepen

van

T A B E L 21

hun vaders

°?Q georganiseerde tuinarbeiders
met als beroepssector van de vader
Gebied

zelfstandige

in
totaal

niet'agrarisch

agrarisch
werknemer

zelfstandige

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waard
Zuid'Beveland

59
18
41
33
50
47
33
43

73
43
52
69
72
57
43
38

54
40
46
54
68

Alle gebieden

43

62

werknemer

57
24

64
36
67
66
59
50
50
39

64
35
51
60
66
46
46
38

52

56

56

—

1 W a a r v a n 54 % in de A.N.A.B., N.C.L.B. of R.K.L.B.
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Het blijkt dat de zoons van werknemers in de agrarische sector het meeste
georganiseerd zijn. Een afwijking vertoont alleen het gebied van Zuid-Beveland. Reeds werd geconstateerd, dat het aantal georganiseerden hier zeer gering was en dat Zuid-Beveland ook in dat opzicht afweek van de andere
gebieden. Het zelfstandig of in loondienst werken buiten de landbouw van de
vaders schijnt van weinig invloed te zijn op het lidmaatschap van een vakorganisatie. Enkele gebieden tonen in dit opzicht een enigszins afwijkend
beeld, waarbij vooral Zuid-Beveland (weer) in het oog valt.
Vakorganisatie en Een ander interessant aspect van het georganiseerd zijn
kerkelijke gezindte is het verband met de kerkelijke gezindte. Het blijkt, dat
de rooms-katholieke tuinarbeiders verreweg het meeste
zijn georganiseerd. Tussen de Nederlands Hervormden en de Gereformeerden
is, wat het totaal aangaat, weinig verschil. Uit tabel 22 blijkt, dat men in
enkele gebieden tussen deze twee kerkgenootschappen, doelende op de mate
van georganiseerd zijn, wel enkele verschillen kan aanwijzen. In de gebieden
Aalsmeer en Zuid-Beveland, die reeds genoemd werden omdat het percentage
georganiseerden daar erg gering is, zijn vooral weinig Gereformeerden bij een
vakorganisatie aangesloten. Ter oriëntering is een aantal cijfers van de onderzoekingen op de zeeklei- en de zandgronden vermeld. Daaruit blijkt nog dat
de gereformeerde landarbeiders in de laatstgenoemde gebieden het meest
georganiseerd zijn in tegenstelling tot de gereformeerde tuinarbeiders.
TABEL 22

Georganiseerden naar kerkelijke gezindte
% georganiseerde arbeiders
met als kerkelijke gezindte

Aantal
tuinarbeiders

De Streek
Aalsmeer e.o.
Boskoop e.o.
De Kring
Westland
IJselmonde
Hoeksche Waard
Zuid'Beveland
Totaal

Nederlands
Hervormd

Gereformeerd

overige

geen

340
287
347
451
930
144
61
269

74
47
63
60
73

50
17
45
73
57
47

x1)
40
44

61
29
35

X

56
39
50
60
52
56
37
53

2829

69
62
36

Onderzoek landarbeiders I
Onderzoek landarbeiders II

ï Aantal te gering om te percenteren.

60

totaal

RoomsKatholiek

X

26

X

X

X

X

33

14

X

64
35
51
60
66
46
46
38

52

49

29

40

56

55
44

63
49

35

53
41

56
40

X

X

X

X

HOOFDSTUK VI

Situatie per gebied

In dit hoofdstuk worden een aantal bijzonderheden vermeld over de situatie
per gebied, zij hebben vooral betrekking op de toe- en afvloeiing en op de
arbeidsvoorziening.
§ 1. DE S T R E E K

Aantal
tuinarbeiders

Tot het gebied van de Streek werden gerekend de gemeenten
Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Venhuizen, Andijk,
Wervershoof en Hoogkarspel. Volgens de volks- en beroepstelling van 1947 woonden hier 1206 tuinarbeiders. De gegevens van de enquête
wezen uit, dat 98 % van dit aantal in 1955 nog aanwezig was. Het aantal
tuinarbeiders is dus praktisch gelijk gebleven en te stellen op 1200. Dit aantal
heeft betrekking op het aantal vaste arbeiders plus de losse, die zes maanden
of langer in de tuinbouw werken. Deze laatste groep is in het rapport niet
afzonderlijk verwerkt, omdat zij slechts 4 % van alle tuinarbeiders omvatte.
In de Streek is dit percentage echter aanzienlijk groter, namelijk 15 (tabel 2).
Ook de groep losse arbeiders die 2—6 maanden in de tuinbouw werkt is in de
Streek groot, namelijk 11 % van het totaal. Bijgevolg werkt ongeveer een
vierde deel van de tuinarbeiders in de Streek als los arbeider.
Basisgroep

Voorts bleek dat de tuinarbeiders in de Streek slechts 31 % van
de agrarische beroepsbevolking vertegenwoordigen tegenover
45 % in alle gebieden tezamen. De bedrijven hebben hier meer het karakter
van gezinsbedrijven. De groepen van tuinders en arbeiders zijn in de Streek
ook minder duidelijk gescheiden dan in andere gebieden. Dit blijkt onder
andere ook uit het feit dat het percentage tuinderszoons onder de tuinarbeiders met 34 hier aanzienlijk hoger ligt dan in alle gebieden tezamen
waar het slechts 20 is. Het aantal tuinarbeiders, wier vader in de overige
beroepen werkte, was hier echter kleiner. De basisgroep bestaat hier voor een
groter deel uit tuinders dan in de andere gebieden.
Toeen afvloeiing

De bezetting van de twee jongste-leeftijdsklassen is in de
Streek nog aanzienlijk groter dan het gemiddelde van alle gebieden. Ook de secundaire afvloeiing is groter dan in de andere
gebieden. Hetzelfde geldt voor de secundaire toevloeiing. Dit houdt in dat de
beroepsgroep der tuinarbeiders in de Streek in nog grotere mate een doorgangshuis voor jongeren is dan in hoofdstuk II is beschreven. Van degenen
die primair toevloeien is na vijftien jaar in dit gebied ongeveer 80 % weer
afgevloeid.
Achtergronden van De verhouding van de arbeider tot de tuinder en de
toe- en afvloeiing
plaats van de tuinder in de dorpssamenleving zijn in de
Streek zeker niet als oorzaak van de sterke secundaire
afvloeiing aan te wijzen. De sterke primaire toevloeiing zou in dat geval ook
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onverklaarbaar zijn. Deze vindt nu waarschijnlijk zijn oorzaak in de grote
vraag naar jongens in dit gebied en de betrekkelijk geringe omvang van
andere werkgelegenheid voor de jongens. De ouderen motiveren de grote
afvloeiing door erop te wijzen dat vooral de secundaire arbeidsvoorwaarden
in de tuinbouw ongunstig zijn. Men werkt altijd buiten, veelal kruipend, er
zijn geen schaftlokalen om tussen de middag over te blijven — in dit vaargebied komt men namelijk niet thuis in de middagpauze — enz. Het is onze
indruk, meer dan dit kan het niet zijn, dat het geheel van loon- en secundaire
arbeidsvoorwaarden in dit gebied voor de jongeren wel, maar voor de ouderen
niet concurrerend is. Dit zou zowel de grote toe- als afvloeiing kunnen verklaren. Er is natuurlijk weinig dwingende reden om hierin verandering te
brengen, omdat men ook bij deze verhoudingen nog voldoende arbeidskrachten
kan krijgen.
Arbeidsvoorziening

De werkgelegenheid is van 1930 af voor arbeiders teruggelopen
tot 1947 en sedertdien vrijwel constant gebleven. Daar praktisch
alle grond in de gemeenten Andijk en Bovenkarspel reeds voor
tuinbouw in gebruik is en de oppervlakte glas slechts in geringe mate wordt
uitgebreid, is het niet te verwachten dat de werkgelegenheid, althans op korte
termijn, groter zal worden. Er heeft wel een zekere arbeidsintensivering
plaats, doordat steeds meer bloembollen worden gekweekt, maar daar staat
tegenover dat de arbeidsproduktiviteit voor mechanisatie en rationalisatie ook
voortdurend zal worden opgevoerd. Bijgevolg menen wij voor de toekomst in
deze gemeenten te moeten aannemen dat de werkgelegenheid gelijk zal blijven
of enigszins zal afnemen. De grote primaire en secundaire toevloeiing zijn voldoende waarborg dat de arbeidsvoorziening hier verzekerd is, mits wij aannemen dat het mogelijk is om, indien nodig, het complex van lonen enz. ten
opzichte van de andere bedrijfstakken relatief te verbeteren.
§ 2. A A L S M E E R E.O.

Aantal
arbeiders

Dit gebied wordt in de eerste plaats gevormd door de gemeente
Aalsmeer. Daarnaast komt nog wat bloementeelt voor in de omringende gemeenten. Derhalve werden ook tot het gebied gerekend
de gemeenten Uithoorn en Haarlemmermeer. Deze laatste gemeente werd in
de enquête opgenomen. Volgens de volks- en beroepstelling van 1947 woonden er in dit gebied 1266 tuinarbeiders. Volgens de L.E.I.-enquête was het
aantal tuinarbeiders in 1955 gedaald tot 81 % van het aantal in 1947. Dit
betekent tot ongeveer 1000. Deze tuinarbeiders wonen praktisch allen in de
geënquêteerde gemeenten. Daarom werd slechts V, deel van de hier aanwezige arbeiders geënquêteerd.
Basisgroep

Het percentage tuinarbeiders, dat een vader heeft die buiten de
tuinbouw werkt, is hoger dan in de andere gebieden. De groep,
wier vader tuinarbeider was, is daarentegen kleiner. De niet-agrarische
beroepsbevolking is in Aalsmeer sedert 1909 tot het viervoudige in omvang
toegenomen. Ook de groepen tuinders en meewerkende zoons zijn gegroeid.
Ondanks het kleiner worden van de groep tuinarbeiders zal de basisgroep
toch in omvang toegenomen zijn.
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Toeen afvloeiing

Grafiek 23 van de leeftijdsopbouw vertoont in Aalsmeer een
heel ander beeld dan die van alle gebieden tezamen. De bezetting van de oudere-leeftijdsklassen is er sterker en die van
de jongste is veel kleiner. Dit betekent dus dat de doorstroming in Aalsmeer
veel geringer is dan in de meeste andere gebieden. Voorts moet worden opgemerkt dat de primaire toevloeiing klein is en waarschijnlijk een afnemende
tendentie vertoont.
Achtergronden van
de toe- en afvloeiing

De verhouding tot de tuinder en de contacten met de
dorpsgemeenschap zijn in Aalsmeer het minst van alle
gebieden voor de tuinarbeider een reden om zijn
beroep te verlaten. Ook de lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden geven
weinig aanleiding tot klachten. Deze situatie vindt waarschijnlijk een bevestiging in de geringe secundaire afvloeiing. Nu rijst echter de vraag waarom

Grafiek 23
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE TUINARBEIDERS IN AALSMEER E.O.
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dan de primaire toevloeiing zo klein is? In de eerste plaats zal dit zijn oorzaak vinden in het geringe aantal kinderen per gezin. Een volgroeid gezin
heeft er namelijk gemiddeld 3,5 kinderen tegen 5 à 6 in de overige gebieden.
Daarnaast is het percentage zoons per gezin, dat tuinarbeider wordt, met 45
kleiner dan in de andere gebieden. Het aantal zoons van tuinarbeiders dat
daardoor jaarlijks voor primaire toevloeiing ter beschikking komt is kleiner
dan in de overige gebieden. Het lagere percentage jongens dat tuinarbeider
wordt hangt niet samen met een geringe waardering voor de tuinbouw, maar
naar wij menen met het feit, dat de jongens hier meer een beroep kiezen dat
als een definitieve keuze wordt beschouwd. Dit geldt ook voor de jongens die
tuinarbeider worden; zij hebben minder de neiging om weer af te vloeien.
Ook bij de grote groep werkenden in de overige bedrijfstakken hebben de
zoons soms liefhebberij voor het werk in de tuinbouw.
Arbeidsvoorziening

Sedert 1947 is het aantal tuinarbeiders met ongeveer 20 % afgenomen. Deze afneming wordt, evenals de groei van het aantal
vóór 1947, slechts in geringe mate weerspiegeld in de ontwikkeling van de oppervlakte tuinbouw. De oppervlakte onder glas is echter
van 1946 af met bijna 50 % toegenomen. Er was dus wel een zekere arbeidsintensivering. Deze is ook tot uiting gekomen in de toeneming van de
agrarische beroepsbevolking. Doordat echter een deel van de betaalde arbeidskrachten werd vervangen door gezinsarbeidskrachten is de werkgelegenheid
voor tuinarbeiders sedert 1947 gedaald. Het is ons niet mogelijk om voor dit
gebied aan te geven hoe de werkgelegenheid voor arbeiders zich in de toekomst zal ontwikkelen. Indien het aantal arbeiders, dat nodig is, blijft dalen
zullen zich bij de arbeidsvoorziening waarschijnlijk geen moeilijkheden voordoen. Zou de werkgelegenheid toenemen, dan zullen de moeilijkheden waarschijnlijk groter zijn dan in de andere gebieden. De primaire toevloeiing lijkt
niet erg elastisch te zijn. De secundaire afvloeiing is al niet groot. Bijgevolg
zal waarschijnlijk de secundaire toevloeiing groter moeten worden. In hoeverre dit te bereiken is zonder dat de lonen en de arbeidsvoorwaarden relatief
aanzienlijk verbeteren, kon echter niet worden vastgesteld.

§ 3. BOSKOOP E.O.

Aantal
tuinarbeiders

De boomkwekerij in het centrum Boskoop heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het grondgebied van de gemeente
Boskoop. Daarnaast komt nog een zekere oppervlakte met
boomkwekerijprodukten voor in de gemeenten Hazerswoude, Waddinxveen,
Reeuwijk, Alphen aan de Rijn en Zwammerdam. Deze gemeenten zijn alle
gerekend tot het gebied Boskoop e.o. De enquête werd gehouden in Hazerswoude en Boskoop. In deze laatste gemeente werd slechts de helft van het
aantal tuinarbeiders geënquêteerd.
Bij de volks- en beroepstelling van 1947 werden in de bovengenoemde gemeenten 1060 tuinarbeiders geteld. Volgens de enquête was het aantal tuinarbeiders in 1955 toegenomen tot 117 % van het aantal in 1947. Er waren er
dus in 1955 ongeveer 1250.
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Ontwikkeling van het De boomkwekerij, zoals die in dit gebied wordt uitaantal tuinarbeiders
geoefend, is zeer conjunctuurgevoelig. Men heeft in
het verleden zeer goede naast zeer slechte perioden
gekend. In de gunstige perioden, zoals 1920—1930 en na 1947, nam de agrarische beroepsbevolking in omvang toe en in de ongunstige perioden nam zij
af. De wijziging van de omvang was bij de arbeiders relatief sterker dan bij
de groepen tuinders en meewerkende zoons. Zo nam het aantal arbeiders van
1930—1947 met ongeveer 30 % af en van 1947 tot 1955 weer met 17 % toe.
De daling van het aantal tuinarbeiders kwam in Boskoop, in tegenstelling tot
in de andere gebieden, tot stand doordat behalve een stijging van de secundaire afvloeiing ook een daling van de primaire toevloeiing optrad. Na 1947
werd de secundaire afvloeiing kleiner dan voordien en de primaire toevloeiing
was bijna dubbel zo groot als in de voorgaande periode.
Achtergronden van de De conjunctuurgevoeligheid van de Boskoopse teeltoe- en afvloeiing
ten heeft een grote invloed op de waardering van
het vak. In de periode van ongeveer 1932 tot 1949
heeft men weinig hoop gehad op een betere toekomst. De kleine primaire
toevloeiing zal hiervan het gevolg geweest zijn. Nu blijft echter nog de vraag
bestaan hoe deze primaire toevloeiing zo snel kan toenemen na 1951. Wij
kunnen hiervoor de volgende hypothese gebruiken. In de periode na 1930
heeft men de jongens geadviseerd naar wat anders te zoeken, in ieder geval
buiten de boomkwekerij. Het niet-agrarische onderwijs is eerst na 1941 enigszins toegenomen, maar na 1946 weer even snel afgenomen. Wij trekken daaruit de conclusie dat men voor de jongens geen betere werkgelegenheid heeft
gevonden. Toen na 1953 bleek dat het in de boomkwekerij weer goed ging,
liet men ze daar weer werken, met de gedachte dat ze altijd nog ander werk
zouden kunnen zoeken als dat nodig mocht blijken.
Arbeidsvoorziening

In Boskoop bleek na het gunstiger worden van de bedrijfsresultaten na ongeveer 1949 een gebrek aan geoefende arbeiders
te bestaan. Dit is gezien de geringe toevloeiing in de voorafgaande twintig jaren wel begrijpelijk. De toeneming van de omvang van de
primaire toevloeiing na 1951 wijst er echter op dat dit tekort bij de bestaande
kleine secundaire afvloeiing wel aangevuld zal worden. Afgezien van ontwikkelingen die zich schoksgewijze voordoen, zoals de plotselinge opleving
van de export, dreigt in Boskoop veel meer een overschot aan arbeidskrachten
dan een tekort.
§ 4. DE KRING

Aantal
tuinarbeiders

In 1947 bedroeg het aantal tuinarbeiders in de Kring 1834. Dit
is het aantal arbeiders dat werd geteld in de gemeenten, die
in hoofdstuk I werden genoemd. De keuze van deze gemeenten
was een moeilijk probleem omdat het gebied, dat in het spraakgebruik met de
Kring wordt aangeduid, nogal heterogeen is. Dit zal ook het geval zijn met
de situatie ten aanzien van de tuinarbeiders. Het is begrijpelijk dat de
arbeiders in de gemeente 's-Gravenhage, Delft en Rotterdam in andere om65

standigheden verkeren dan die in het centrum van het gebied, zoals in Nootdorp en Pijnacker. Dit onderzoek heeft zich gericht op de tuinarbeiders in
het centrum van de Kring. De gemeenten, waarin de grote steden liggen, zijn
dus buiten beschouwing gelaten.
Het aantal arbeiders is in de Kring gedaald tot 93 % van het aantal in 1947,
dus tot ongeveer 1700.
Ontwikkeling van het De agrarische beroepsbevolking is in de geënaantal tuinarbeiders
quêteerde gemeenten sedert 1909 tot 219 % gestegen.
Voor geheel Nederland bedraagt deze toeneming
slechts 15 % tot 1947. De sterke groei in deze gemeente moet dan worden
toegeschreven aan de ontwikkeling van de tuinbouw, die vrij sterk is geweest,
zoals blijkt uit de ontwikkeling van de oppervlakte tuinbouw en de oppervlakte tuinbouw onder glas. Het aantal land- en tuinarbeiders is van 1909 tot
1930 met 98 % uitgebreid en daarna weer afgenomen tot 158 % van het aantal
in 1909. Deze afneming zal voor een deel zijn veroorzaakt door de landarbeiders.
Voor de Kring kunnen wij dus concluderen dat het aantal werkenden in de
tuinbouw sedert 1909 voortdurend toeneemt en dat het aantal tuinarbeiders
sedert 1930 langzaam afneemt.
Basisgroep

In de Kring blijkt het aantal niet-agrarische werknemers sterk
gegroeid te zijn, namelijk tot het vijfvoudige van het aantal in
1909. Ook de groep tuinders groeit nog vrij sterk. Aan de basisgroep moet
hier nog worden toegevoegd de groep landarbeiders. Naast een zekere groei
van de basisgroep moet hier worden opgemerkt dat de tuinarbeiders in deze
gemeenten slechts 35 % omvatten van alle werknemers. Deze laatsten kunnen
niet alle tot de basisgroep worden gerekend, doch hoe groter het aantal werknemers buiten de tuinbouw, des te groter de kans, dat een voor de tuinbouw
belangrijk aantal mensen uit deze groep kan worden aangeworven.
Toeen afvloeiing

In de Kring valt ondanks een daling van het totale aantal
tuinarbeiders een nog voortdurend toenemende primaire toevloeiing te constateren. Het gevolg is dat de bezetting van de
jongste-leeftijdsklasse hier groter is dan in de andere gebieden. (Grafiek 24.)
Deze toeneming van de primaire toevloeiing moest bij een daling van het
aantal arbeiders wel samengaan met een groeiende secundaire afvloeiing. Wij
kunnen dan ook zeggen dat doorstroming in de beroepsgroep hier groter
wordt.
Achtergronden van de De dorpsgemeenschappen in de Kring dragen bij
toe- en afvloeiing
de tuindersbevolking duidelijke kenmerken van de
agrarische dorpssamenlevingen in de weidestreken
van Noord- en Zuidholland. Er zijn duidelijke sociale groepen van boeren en
arbeiders te onderscheiden en de verhouding tussen deze groepen draagt
duidelijk de sporen van haar historische ontwikkeling, die in de rapporten
over de landarbeiders uitvoeriger is beschreven. De verhoudingen tussen
tuinders en arbeiders zijn minder historisch bepaald en rationeler dan bij de
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boeren. Het beroep van tuinarbeider heeft ook meer aanzien dan dat van de
boerenarbeider. Doordat tevens de werktijden gunstiger liggen — kortere
werkdagen en geen werk op zondagen — is het voor landarbeiders en hun
zoons een aantrekkelijk beroep.
Arbeidsvoorziening

De grote toeneming van de primaire toevloeiing in dit gebied
wijst erop dat er grote mogelijkheden bestaan om het aantal
arbeiders uit te breiden. Ook voor de uitbreiding van de tuinbouw bestaan in dit gebied nog grote mogelijkheden. Hoede werkgelegenheid
zich hier zal ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Het laat zich echter
aanzien dat ookbij de huidige loonverhoudingen en verdere arbeidsvoorwaarden voldoende arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn.

Grafiek 24
LEEFTIJDSOPBOUW VANDETUINARBEIDERS IN DEKRING
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§ 5. HET WESTLAND

Aantal tuinarbeiders
nu en vroeger

Het aantal tuinarbeiders bedroeg in het Westland in
1947 een aantal van 3608. In 1955 was hiervan nog
83 % aanwezig (3140). De agrarische beroepsbevolking
is in het Westland toegenomen tot 229 % van het aantal in 1909. De grootste
toeneming valt in de periode tot 1930, het percentage was toen reeds 192 van
dat in 1909. De ontwikkeling van het aantal land- en tuinarbeiders geeft tot
1930 een iets sterkere groei te zien dan die van de gehele agrarische beroepsbevolking. Daarna is hun aantal tot 1947 vrijwel constant gebleven.
Basisgroep

Alle groepen, waaruit tuinarbeiders voortkomen, nemen in het
Westland in omvang toe. De niet-agrarische beroepsbevolking
was in 1947 toegenomen tot 252 % van de omvang in 1909. De omvang van de
basisgroep zal dus ook vergroot zijn.
Toe- en
a/uloeiing

De leeftijdsopbouw en de toe- en afvloeiing vertonen in het Westland veel overeenstemming met die van alle gebieden tezamen.
Als bijzonderheid valt op te merken dat de primaire toevloeiing
hier nog voortdurend enigszins toeneemt en dat de doorstroming iets minder
snel is dan gemiddeld in alle gebieden. Niettemin kiest ook hier ongeveer
60 % van de primair toegevloeiden vijftien à twintig jaar na het verlaten van
de school een ander beroep.
Arbeidsvoorziening

Indien de behoefte aan arbeidskrachten blijft dalen in een zelfde
tempo als na 1947 het geval is geweest, dan is de arbeidsvoorziening in het Westland gemakkelijk gewaarborgd. De zoons van
tuinarbeiders vormen hier een belangrijke bron voor de primaire toevloeiing,
50 % van de arbeiders heeft een vader die ook tuinarbeider is. Van deze zoons
koos nog 58 % het beroep van hun vader. Ook het voortgezette onderwijs
neemt in deze groep geen grote vlucht; van de leeftijdsklasse jonger dan 20
jaar heeft 21 % voortgezet niet-agrarisch onderwijs gehad. Dit wijst erop dat
nog geen daling van de primaire toevloeiing is te verwachten. Daar de neiging
om secundair af te vloeien niet bijzonder groot is en de secundaire toevloeiing
23 % van de gehele toevloeiing omvat, zal in een afnemende arbeidsbehoefte
zeker voorzien kunnen worden. Indien de werkgelegenheid zou toenemen,
kunnen er wel moeilijkheden ontstaan omdat de toe- en afvloeiing hier niet
bijzonder elastisch zijn. De primaire toevloeiing kan eigenlijk alleen toenemen
met behulp van zoons van niet-agrariërs. Immers reeds 58 % van de zoons van
tuinarbeiders wordt tuinarbeider en bij tuinderszoons bestaat hier geen omvangrijke gewoonte om tuinarbeider te worden. Zij zullen dit ook bij een
toenemende werkgelegenheid niet doen, omdat die gepaard zal gaan met een
gunstige rentabiliteit op het ouderlijke bedrijf. De secundaire afvloeiing kan
wel gedeeltelijk worden ingedamd maar ook zij is niet bijzonder groot en de
secundaire toevloeiing heeft reeds een behoorlijk peil bereikt.

§ 6. IJSELMONDE EN HOEKSCHE WAARD

Deze gebieden zijn in het grootste deel van dit rapport gezamenlijk beschreven
omdat de aantallen geënquêteerde arbeiders per gebied niet groot waren en
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omdat de situatie op vele punten overeenkomst vertoont met name ten aanzien van het wonen, het grondgebruik, de vakverenigingen en de positie van
de arbeiders in de dorpssamenleving. De toe- en afvloeiing vertonen echter
zeer grote verschillen.
Aantal
tuinarbeiders

Het aantal tuinarbeiders in 1947 bedroeg op IJselmonde 616 en
in de Hoeksche Waard 415. Door de enquête bleek dat deze
aantallen in 1955 met respectievelijk 33 en 36 % waren verminderd, zodat er toen nog 412 en 266 waren. De ontwikkeling van het aantal
tuinarbeiders is in deze gebieden moeilijk uit de vroegere tellingen af te
leiden omdat de tuinarbeiders er slechts 48 % en 25 % van de aantallen agrarische werknemers omvatten, althans in 1947. In 1910 en 1930 zullen deze
percentages lager geweest zijn. Uit het feit dat de oppervlakte tuinbouw in
1910 in de geënquêteerde gemeenten van beide gebieden ongeveer 200 ha bedroeg, terwijl ze in 1930 was uitgegroeid tot 1050 ha, moet toch wel worden
geconcludeerd dat het aantal tuinarbeiders ook hier toegenomen zal zijn.
IJselmonde

Bij een vergelijking van de leeftijdsopbouw blijkt dat er opmerkelijke verschillen bestaan. Op IJselmonde werkt een groot
aantal jongens in de tuinbouw. De leeftijdsopbouw vertoont veel overeenstemming met die van de Kring (§ 4). Dit wijst op een grote primaire toevloeiing. Als wij hierbij bedenken, dat het aantal tuinarbeiders sedert 1947
met 33 % daalde, dan is te verwachten, dat de secundaire afvloeiing groot
geweest zal zijn. Opmerkelijk was echter dat de secundaire afvloeiing al voor
1947 vrijwel dezelfde omvang had bereikt als daarna. Dit betekent dat de
doorstroming op IJselmonde altijd groot was. Voorts valt hieruit af te leiden
dat de vermindering van het aantal arbeiders hier tot uiting komt in een
daling van de primaire toevloeiing in plaats van in een stijging van de secundaire afvloeiing.
De plaats van de arbeiders in de dorpssamenleving en de waardering van het
beroep vertonen hier veel overeenkomst met die in de Kring. De verhouding
tussen tuinder en arbeider is gunstiger dan in de landbouw en het beroep van
tuinarbeider is aantrekkelijker dan dat van landarbeider.
Wij kunnen voor dit gebied dus constateren dat het aanbod hier voldoende
groot en elastisch is om een soepele arbeidsvoorziening te waarborgen.
Hoeksche Waard

Uit de leeftijdsopbouw, die te vergelijken is met die van
Zuid-Beveland ( § 7 ) , blijkt dat het aantal jongeren in dit
gebied relatief klein is. Dit wijst op een relatief kleine primaire toevloeiing.
Deze gaat echter gepaard met een kleine secundaire afvloeiing. De doorstroming treedt in de Hoeksche Waard lang niet in die mate op als in de
overige gebieden, met uitzondering van Zuid-Beveland. Deze twee gebieden
hebben overwegend fruitteelt. De arbeid in de fruitteelt heeft veel meer het
karakter van een geschoold beroep dan die in de overige takken van de tuinbouw. Bij de beschrijving van de situatie in Zuid-Beveland zal hierop nader
worden ingegaan.
De arbeidsvoorziening in de fruitteelt is gewaarborgd, omdat het beroep van
fruitteeltarbeider zowel bij de jongeren als bij de landarbeiders hoog gewaar69

deerd wordt. Het is soms moeilijk om geschoolde arbeiders te krijgen, maar
arbeiders die men wil opleiden zijn veel gemakkelijker te krijgen.
§ 7. ZUID-BEVELAND

Aantal tuinarbeiders
vroeger en nu

In 1947 werden op Zuid-Beveland 991 tuinarbeiders
geteld. Dit aantal was in 1955 gedaald tot 842 of wel
85 % van het aantal in 1947.
Evenals in de Kring en op de Zuidhollandse Eilanden vormen in Zuid-Beveland de tuinarbeiders slechts een deel van alle agrarische werknemers, namelijk 50 %. Daardoor is de ontwikkeling van het aantal tuinarbeiders niet
nauwkeurig na te gaan. De oppervlakte fruitteelt bedroeg in 1910 in de geënquêteerde gemeenten ongeveer 400 ha. In 1950 was het bijna 1500ha. Hieruit

Grafiek 25
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mogen wij wel concluderen dat het aantal tuinarbeiders vergeleken bij 1910
toegenomen zal zijn.
Toe- en afvloeiing

De primaire toevloeiing is in Zuid-Beveland niet groot,
zoals blijkt uit grafiek 25. Dit is echter niet verontrustend, omdat de secundaire toevloeiing hier vrij groot is, terwijl de secundaire
afvloeiing veel minder groot is dan in de overige gebieden, met uitzondering
van de Hoeksche Waard. De doorstroming is in de fruitteeltgebieden veel
minder groot.
Achtergronden van De verhouding tussen de fruitteler en de arbeider en de
toe- en afvloeiing
plaats van de arbeider in de dorpsgemeenschap dragen
in Zuid-Beveland nog duidelijk de sporen van de verhoudingen in de akkerbouwsector. Ook hier heeft het beroep van fruitteeltarbeider meer aanzien dan dat van de landarbeider. De verhouding tussen
werkgever en werknemer is in de fruitteelt bovendien gunstiger. Het vakonderwijs wordt door de fruittelers veel hoger gewaardeerd dan in vele andere
tuinbouwgebieden. Hiermede zal samenhangen het feit dat in Zuid-Beveland
van de tuinarbeiders jonger dan 45 jaar 75 % voortgezet onderwijs heeft gevolgd, terwijl dit in alle gebieden tezamen nauwelijks 50 % is. Het percentage
arbeiders met voortgezet dagonderwijs, voornamelijk tuinbouwvakschool, bedraagt hier ongeveer 25 tegen 6 in alle gebieden. Ook de vakbekwaamheid
wordt hier hoog gewaardeerd. Daardoor zijn in dit gebied de jongens niet
zozeer gewild als in de overige tuinbouwgebieden. Dit kan een verklaring
vormen voor de vrij geringe primaire toevloeiing en de kleine secundaire afvloeiing. De geschoolde fruitteeltarbeider heeft hier een zodanige positie, dat
hij deze niet voor die van de ongeschoolde industrie-arbeider zal willen
verwisselen. Ten aanzien van de arbeidsvoorziening zijn dan ook geen moeilijkheden te vrezen, zelfs niet bij een verdergaande uitbreiding van de fruitteelt. De secundaire toevloeiing is reeds groot en de primaire toevloeiing is
zeker voor uitbreiding vatbaar.

Foto 10.
snoeien
op de
tuinbouwvakschool
die ook
door arbeiders
veelvuldig
wordt gevolgd

Praktijkles

§8.G E E S T M E R A M B A C H TEN BOLLENSTREEK

Het onderzoek naar de tuinarbeiders werd niet uitgevoerd in de Bollenstreek,
Kennemerland, de Venen en het Geestmerambacht. Uit een oogpunt van
kosten konden slechts acht gebieden worden onderzocht. Bij het maken van
een keuze uit de in aanmerking komende gebieden zijn de bovengenoemde
niet gekozen, omdat hier reeds een sociografisch onderzoek plaats had *•: Daarbij werd wel enige aandacht besteed aan de tuinarbeiders in deze gebieden,
maar toch niet voldoende om cijfers te krijgen die vergelijkbaar zijn met die
van het onderzoek naar de tuinarbeiders.
Uit de gegevens van de bedrijfspensioenfondsen is voor deze gebieden een
leeftijdsopbouw van de daarbij geregistreerden samen te stellen. Het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw maakt echter geen onderscheid tussen landarbeiders, tuinarbeiders, arbeiders op cultuurtechnische werken, enz. In het
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^ Geestmerambacht, gemeenten Harenkarspel, Langedijk,
Oudorp en Sint-Pancras

%

Geestmerambacht is dit niet zo bezwaarlijk, omdat de tuinarbeiders daar in
de meerderheid zijn. In een gebied in de Venen zijn zrj dat echter niet en daar
zijn de cijfers niet bruikbaar. De arbeiders in de bloembollenteelt zijn verzekerd in een eigen pensioenfonds. Hiervan zijn echter geen gegevens per
gemeente gepubliceerd. Dit neemt echter niet weg, dat het merendeel van de
bloembollenarbeiders in de bollenstreek woont en dat de cijfers van dit pensioenfonds dus een globaal beeld geven van de situatie in dit gebied. In
Kennemerland komen naast bloembollenbedrijven en tuinbouwbedrijven vrjj
veel landbouwbedrijven voor. Voor dit gebied was geen leeftijdsopbouw van
de tuinarbeiders te construeren.
Het Geestmer- In grafiek 26 is de leeftijdsopbouw van de land- en tuinambacht
arbeiders, zoals die blijkt uit de cijfers van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw weergegeven voor het Geestmerambacht en de Streek. Beide gebieden vertonen een vrij grote overeenkomst in dit opzicht, terwijl bovendien de leeftijdsopbouw, gevonden voor de
Streek door de L.E.I.-enquête, er veel gelijkenis mee vertoont. Dit leidt tot de
veronderstelling, dat de situaties ten aanzien van de toe- en afvloeiing in deze
beide gebieden met elkaar vergeleken zouden kunnen worden.Deze veronderstelling is nergens in strijd met de gegevens, die door het in dit gebied verrichte onderzoek beschikbaar kwamen. De beide gebieden tonen voorts naar
bedrrjfstype en geografische ligging zoveel overeenkomst, dat wij menen te
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mogen aannemen, dat de hier gemaakte veronderstelling juist is, te meer daar
zij ook bevestigd werd door enkele gesprekken met milieukenners.
Bollenstreek De grafiek (27) van de leeftijdsopbouw is hier ongeveer van
dezelfde vorm als die van Zuid-Beveland (§7). Ook in andere
opzichten menen wij een zekere vergelijking met de arbeiders in de fruitteelt
te kunnen maken. De bloembollenkwekers hechten namelijk ook een vrij
grote betekenis aan het volgen van onderwijs, evenals trouwens de arbeiders
zelf. Zij zeggen, dat het na het volgen van onderwijs vaak mogelijk is om in
het vak promotie te maken als voorman, als specialist of als vertegenwoordiger. Het vrij grote aantal grote bedrijven in de bollenstreek biedt hiervoor
uiteraard meer mogelijkheden dan de kleinere bedrijven — althans voor het
aantal betaalde arbeidskrachten —in andere gebieden. Wij zouden dus mogen
aannemen dat het beroep van bollenarbeider meer als geschoold beroep wordt
gezien dan dat van tuinarbeider in een aantal andere gebieden en dat de
doorstroming er ook veel minder sterk is.
Kennemerland Van deze gebieden is geen leeftijdsopbouw bekend. Onze
en de Venen
indruk is echter dat de situatie in Kennemerland ongeveer
het midden zal houden tussen die in de bollenstreek en in het
Geestmerambacht en dat de Venen veel overeenkomst zullen vertonen met de
Streek en het Geestmerambacht.
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SAMENVATTING
Doel Dit rapport vormt de afsluiting van het derde deel van het onderzoek
naar de werknemers in de land- en tuinbouw. Het doel ervan was gelijk
aan dat van de delen over de landarbeiders en kan worden geformuleerd als
een onderzoek naar de seizoenwerkloosheid, de toevloeiing tot en de afvloeiing uit de beroepsgroep, de achtergronden daarvan, de ontwikkeling van
vraag en aanbod, het onderwijs, het grondgebruik, de huisvesting en het lidmaatschap van vakverenigingen bij de tuinarbeiders.
Opzet en
uitvoering

Er werd met dit onderzoek niet naar gestreefd om een representatief beeld van de tuinarbeiders in Nederland te geven, maar
wel van de situatie in de volgende gebieden:
de Streek, Aalsmeer e.o., Boskoop e.o., de Kring, het Westland, IJselmonde,
de Hoeksche Waard en Zuid-Beveland. Per gebied werden in twee à drie
gemeenten de tuinarbeiders geënquêteerd, die in 1955 langer dan twee m a a n den op een tuinbouwbedrijf hadden gewerkt. Op deze wijze werd per gebied
gemiddeld 36 % van het aantal tuinarbeiders, dat bij de volks- en beroepstelling van 1947 werd geteld, in het onderzoek betrokken. Van 86 % van de in
aanmerking komende tuinarbeiders werd een volledig ingevuld vragenformulier verkregen. Daar de overige 14 % niet als een bijzondere groep kan worden
aangemerkt, is het doel van de enquête, voor zover het betreft het geven van
een representatief beeld per gebied, bereikt. Naast de enquête werd in elk
der onderzochte gebieden nog een aantal groepsinterviews gehouden met
groepjes tuinders, tuinarbeiders en milieukenners.
Losse en vaste
arbeiders

Uit de enquête bleek, dat 91 % van alle tuinarbeiders over
een arbeidscontract als vaste arbeider beschikte. Voorts
werkte 4 % langer dan zes maanden in de tuinbouw als los

arbeider.
Het aantal tuinarbeiders, dat naast het werk in loondienst nog meer dan vier
maanden per jaar op een eigen bedrijf werkte, bedroeg slechts 1 % van het
totale aantal. Op grond van deze cijfers zijn de gegevens over de losse a r beiders niet afzonderlijk verwerkt. In het rapport is slechts sprake van tuinarbeiders. Hieronder zijn verstaan de vaste abeiders benevens de losse, die
langer dan zes maanden in de tuinbouw werken. De overige zijn buiten beschouwing gelaten. Van seizoenwerkloosheid is in de tuinbouw bijna geen
sprake. In 1955 bleek in de maand januari slechts 2 % van de geënquêteerde
arbeiders werkloos te zijn. Omdat dit groepje te klein is om betrouwbare
cijfers op te leveren werd aan de seizoenwerkloosheid verder geen aandacht
besteed.
Aantal
tuinarbeiders

Bij de volks- en beroepstelling van 1947 werden in Nederland
35.646 tuinarbeiders geteld. Dit waren niet alle tuinarbeiders.
Het is namelijk het aantal exclusief de bloemisterijarbeiders in
gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Tot deze laatste groep behoren
vooral het personeel van bloemenkwekers en hoveniers en de plantsoenarbeiders van de gemeenten. Deze groep omvat ongeveer 12.000 personen.
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Het aantal tuinarbeiders zal in 1909 naar schatting op grond van de bestaande
tellingen ongeveer 28.000 hebben bedragen. Tot 1930 steeg het aantal tot ongeveer 42.000 en daarna nam het af tot 36.000 in 1947 en tot 30.000 in 1955.
Het aantal land- en tuinarbeiders tezamen bedroeg toen ongeveer 100.000, de
tuinarbeiders alleen maakten 30 % hiervan uit.
Toe- en
afvloeiing

De beroepsgroep der landarbeiders vertoont vooral in de zeekleigebieden nog veel overeenkomst met een gesloten groep. Dit betekent dat de jonge landarbeiders vrijwel uitsluitend voortkomen
uit gezinnen van landarbeiders en dat er weinig mensen zijn die op oudere
leeftijd nog landarbeider worden. In deze situatie is het mogelijk een prognose
van het aantal landarbeiders in de toekomst te maken. Deze kan namelijk
berusten op de gewoonten en gebruiken die er in de landarbeidersgezinnen
bestaan en uit de veranderingen die deze gewoonten te zien geven. Zo kan
worden vastgesteld dat het percentage zoons, dat het beroep van de vader
kiest, daalt en dat het percentage arbeiders, dat een beroep buiten de landbouw kiest, voortdurend toeneemt.
De tuinarbeiders kunnen echter niet worden gezien als een gesloten groep,
maar zij vormen een onderdeel van een grotere, de zogenaamde basisgroep.
Hiertoe behoren de gezinnen waaruit tuinarbeiders voortkomen of zouden
kunnen voortkomen. Deze groep is 3 à 4 maal zo groot als de groep tuinarbeiders en bestaat behalve uit deze laatsten uit een aantal gezinnen van
tuinders en werkenden in de overige beroepen, voornamelijk werknemers,
die in de dorpen wonen. Binnen de basisgroep vindt men het beroep van
tuinarbeider aantrekkelijk voor jongens die na het verlaten van de lagere
school geen voortgezet dagonderwijs volgen en geen uitgesproken belangstelling hebben voor een bepaald beroep, of wel tuinder willen worden. Het
aantal jongens is bij de tuinarbeiders in verhouding tot het totale aantal dan
ook bijzonder groot. Deze jongens zijn voor iets minder dan de helft afkomstig uit gezinnen van tuinarbeiders en voor de rest uit het overige deel van
de basisgroep.
Als alle jongens tuinarbeider zouden blijven zou het aantal arbeiders snel
toenemen. Dit is echter geenszins het geval, want ongeveer 80 % van de
jongens verlaat de beroepsgroep weer voordat zij dertig jaar zijn. Ook degenen
die daarna nog tuinarbeider blijven worden in de loop der jaren voor het
grootste deel vervangen door mensen, die op latere leeftijd tuinarbeider worden. Deze zogenaamde secundaire toevloeiing bedroeg in de periode van 1951
en 1955 25 % van de gehele toevloeiing. Voor de jongere leden van de basisgroep is het beroep van tuinarbeider in hoge mate een doorgangshuis naar
andere beroepen en voor vele ouderen is het een van de alternatieve werkgelegenheden.
Van 1947 tot 1955 af is het aantal tuinarbeiders met 15 % gedaald, dat was per
jaar een daling van ongeveer 2 %. Dit betekent, dat de afvloeiing 2 % groter
was dan de toevloeiing. De gehele toevloeiing bedroeg 4 % en de afvloeiing
moet dus 6 % per jaar geweest zijn. De natuurlijke afvloeiing door overlijden,
invaliditeit en pensionering omvat gezien de leeftijdsopbouw nauwelijks 1 %.
De overige 5 % heeft een ander beroep gekozen.
Het toekomstige aantal arbeiders is afhankelijk van de vraag in hoeverre de
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verhouding tussen toe- en afvloeiing zou kunnen veranderen. Dit zal nader
blijken uit de beschouwing over de achtergronden van toe- en afvloeiing.
Achtergronden van Bij de landarbeiders bleken de vergrote afvloeiing en de
toe- en afvloeiing
afnemende toevloeiing in de naoorlogse periode onder
andere samen te brengen met de ongunstige positie van
de arbeiders in de dorpssamenleving en de verhouding tussen boer en arbeider
die door deze laatste als onrechtvaardig werd ervaren. Deze factoren bleken
bij de tuinarbeiders nagenoeg geen invloed te hebben op de toe- en afvloeiing.
Zij voelen zich in de dorpssamenleving goed thuis, de waardering voor hun
beroep staat ongeveer gelijk met die van andere geschoolde en alternatieve
beroepen. De verhouding tot de tuinder wordt niet anders beoordeeld dan die
tot de overige werkgevers.
Het beroep van tuinarbeider blijkt vooral aantrekkelijk te zijn voor jongens,
die de lagere school verlaten zonder dat zij voortgezet dagonderwijs volgen en
die geen uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaald beroep, zoals bakker
of slager. Voorts is tuinarbeider natuurlijk het aangewezen beroep voor de
jongens die tuinder willen worden.
Het beroep van tuinarbeider is voor de jongens aantrekkelijk om de volgende
redenen:
1. er is weinig andere werkgelegenheid voor de jongens in de dorpen;
2. de lonen zijn in de tuinbouw relatief hoog;
3. het werk wordt door hen hoog gewaardeerd;
4. er is veel vraag naar jongens in de tuinbouw, het is gemakkelijk om daar
werk te vinden.
Voor de grote afvloeiing is geen algemene verklaring te geven. Het werk in
de tuinbouw waardeert men in grote lijnen even hoog als dat in andere bedrijfstakken. Men kiest daarom een ander beroep, vooral uit persoonlijke
voorkeur of door persoonlijke omstandigheden. De secundaire toevloeiing
wordt door dezelfde motieven beheerst als de afvloeiing.
Aanbod en vraag

Onder het aanbod van arbeidskrachten werd verstaan het
aantal mensen dat in een bepaald jaar bij een bepaald
loonpeil bereid is land- of tuinarbeider te worden.
Bij de landarbeiders kan worden aangenomen dat het aanbod geleidelijk daalt.
Het aantal jongens dat landarbeider wordt, wordt steeds kleiner en d e i n d r u k
bestaat dat degenen, die het niet worden, ook welbewust een ander beroep
kiezen of voortgezet dagonderwijs volgen en dus niet bereid zijn om landarbeider te worden. Het aantal arbeiders dat bij het huidige loonpeil arbeider
wil worden is bepaald kleiner dan het aantal dat bij de ook relatief lagere
lonen van de vooroorlogse jaren landarbeider wilde worden. De verwachting
bestaat dat het aantal mensen in de agrarische dorpen dat bij het huidige
loonpeil landarbeider wil zijn, nog voortdurend afneemt.
Bij de tuinarbeiders is de situatie gunstiger. De primaire toevloeiing vertoont
hier nog geen afnemende tendentie en zal dit ook in de naaste toekomst niet
doen. Het aantal mensen dat in de tuinbouwdorpen woont en het beroep van
tuinarbeider voldoende kent, wordt voortdurend groter. De bereidheid om
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tuinarbeider te worden is bij hen groter dan bij de ex-landarbeiders. Onze
indruk is dat het aanbod van tuinarbeiders nog iets toeneemt of ongeveer
gelijk blijft.
Een belangrijke eigenschap van het aanbod is de elasticiteit. Wanneer door
een verhoging van de lonen op een bepaald moment het aantal mensen, dat
zich aanbiedt om arbeider te worden, aanzienlijk toeneemt, dan noemen wij
het aanbod elastisch. Bij de landarbeiders moet worden gesproken van een
betrekkelijk inelastisch aanbod. Het aantal jongeren dat bij hogere lonen
landarbeider zal willen worden zal niet of bijna niet toenemen en ook het
aantal werkenden dat uit andere beroepen naar de landbouw zal overgaan is
niet bijzonder groot. Bij daling van de lonen is het aanbod niet overal elastisch, omdat andere werkgelegenheid vooral in de zeekleigebieden moeilijk is
te vinden.
Het aanbod van tuinarbeiders is daarentegen veel elastischer. De primaire
toevloeiing is waarschijnlijk weinig beweeglijk, maar de secundaire toe- en
afvloeiing zijn dit zeker wel. Indien de lonen in de tuinbouw ten opzichte van
andere beroepen verhoogd zouden worden zullen er zeker meer arbeiders
bereid zijn tuinarbeider te wórden of te blijven. Bij een relatieve daling van
de lonen zal de afvloeiing zeker aanmerkelijk groter worden. In de tuinbouwcentra in het westen of in de naaste omgeving is namelijk meestal veel alternatieve werkgelegenheid.
De vraag naar arbeidskrachten bleek in de landbouw te dalen en eveneens
vrij inelastisch te zijn. De confrontatie van vraag en aanbod leidde bij het
onderzoek naar de landarbeiders tot de volgende conclusie:
a. zowel de vraag als het aanbod neemt af;
b. het aanbod neemt waarschijnlijk wat sneller af dan de vraag, maar door
een zekere elasticiteit, die aan beide eigen is, zullen grote moeilijkheden
bij de arbeidsvoorziening niet te vrezen zijn.
In de tuinbouw is de vraag naar arbeidskrachten in de afgelopen jaren afgenomen. Er valt echter moeilijk te voorspellen wat de toekomst brengen zal.
Enerzijds kan worden opgemerkt, dat de tendentie tot mechanisatie en rationalisatie ertoe zullen leiden, dat de vraag vermindert, maar daar staat tegenover,
dat de tuinbouw zich door de relatief gunstige uitkomsten nog steeds uitbreidt. Vooral de oppervlakte met teelten onder glas neemt toe. Deze laatste
tendentie was in de afgelopen jaren van minder invloed op de vraag dan de
eerstgenoemde. Hoe dit echter in de toekomst zal zijn, valt moeilijk te voorspellen. Wel kan worden geconcludeerd dat de vraag zich zal bewegen tussen
enigszins verminderen en enigszins toenemen.
Deze conclusie is echter voldoende omdat bij het ongeveer gelijkblijvende
aanbod en de grote elasticiteit daarvan de arbeidsvoorziening in ieder geval
gewaarborgd is.
Onderwijs

Het percentage tuinarbeiders, dat enig voortgezet onderwijs had
gevolgd, lag hoger dan bij de landarbeiders, namelijk 37 tegen 19
bij de landarbeiders in de zeekleigebieden en 31 in de rivierkleigebieden. Bij
de jongeren is het percentage met enig voortgezet onderwijs ongeveer 50; er
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is dus een toenemende belangstelling waar te nemen. Het is echter zeer
moeilijk om hier normatief te werk te gaan. Men kan namelijk niet eisen, dat
alle jongens tuinbouwonderwijs zouden volgen, terwijl 80 % van hen in een
ander beroep terecht komt. Bij de secundair toegevloeiden, die bij de arbeiders
van 40 jaar en ouder meer dan de helft van de bezetting van deze leeftijdsklasse vormden, ligt het probleem nog moeilijker.
Bij de arbeiders in de fruitteelt is de situatie gunstiger, 65 % van hen volgde
voortgezet onderwijs. Dit percentage zal nog wel toenemen, mede dank zij de
grote waardering voor het onderwijs, die er bij de fruittelers bestaat.
Grondgebruik

Het gebruik van de grond komt vooral bij de gehuwde tuinarbeiders, 42 % van hen beschikte over enige cultuurgrond.
Bij de ongehuwden was dit slechts 6 %. Van de gehuwde landarbeiders in de
zeeklei- en weidegebieden had echter 67 % grond in gebruik.
Grondgebruik kwam het veelvuldigst voor bij gehuwde tuinarbeiders met
kleine en schoolgaande kinderen. De geteelde Produkten waren vooral bestemd voor verbruik in het gezin. Het zijn in het algemeen kleine stukjes die
men gebruikt. Bij 89 % van de grondgebruikers bedroeg de oppervlakte minder
dan 10 are. De grotere oppervlakten komen vooral voor in Aalsmeer, Boskoop
en op Zuid-Beveland. Hier produceert men meer dan in andere gebieden met
het doel de Produkten te verkopen.
Woonsituatie

Het aantal dienstwoningen is bij de tuinarbeiders zo klein, dat
dit bij de huisvesting geen rol van enige betekenis speelt. De
tuinarbeiders wonen in het algemeen in de dorpen in gelijksoortige huizen
als de werknemers buiten de tuinbouw. Bij de landarbeiders op de zand- en
rivierkleigronden bleek dat 42 % van de gehuwde arbeiders een eigen woning
had. Bij de tuinarbeiders bedraagt dit percentage slechts 18. Tussen de gebieden onderling bestaan echter grote verschillen. In de Streek en op ZuidBeveland beschikt 52 % van de gehuwden over een eigen huis, terwijl deze
percentages in het Westland slechts 3 en in de Kring slechts 8 bedragen.
De nutsvoorzieningen zijn bij de tuinarbeiders veel beter dan bij de landarbeiders. Van de woningen is 98 % aangesloten op het elektriciteitsnet en
96 % op het waterleidingnet.
Vakorganisaties

Bij de enquête werd de arbeiders gevraagd of zij lid waren
van een vakorganisatie. Deze vraag werd door 56 % van de
arbeiders bevestigend beantwoord. In gesprekken met bestuursleden van de
vakorganisaties bleek dat dit percentage na 1955 aanzienlijk is verhoogd.
Tussen de verschillende gebieden bestonden vrij grote verschillen. In Aalsmeer
was slechts 36 % der arbeiders lid. Op Zuid-Beveland bedroeg dit percentage
39. Gezien naar het beroep van de vader van de geënquêteerde bleek, dat
zoons van werknemers in de agrarische bedrijfstak beter georganiseerd waren
dan zoons van boeren en tuinders. Ook naar religie bestonden er aanzienlijke
verschillen in de mate van georganiseerdheid.
Situatie
•per gebied

Per gebied is vooral extra aandacht besteed aan de toe- en afvloeiing en de situatie op de arbeidsmarkt. Daarbij bleek dat de
arbeidsvoorziening in Aalsmeer het moeilijkste zal zijn, hoewel
de situatie niet verontrustend is.
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Eert bijzondere groep vormen de arbeiders in de fruitteelt. De doorstroming
is hierin veel geringer dan bij andere groepen arbeiders en het percentage
arbeiders, dat onderwijs volgde, is er veel groter. De arbeiders zelf beschouwen hun beroep meer als een vak, dat zij ook in de toekomst zullen blijven
uitoefenen.
De gegevens, die door middel van andere onderzoekingen bekend geworden
zijn over gebieden, die niet in dit onderzoek waren betrokken, zoals het
Geestmerambacht, de bloembollenstreek, Kennemerland en de Venen, wijzen
een grote overeenkomst aan met de onderzochte gebieden. Daarbij valt nog op
te merken dat de arbeiders in het bloembollenvak het best vergeleken kunnen
worden met de arbeiders in de fruitteelt en dat het Geestmerambacht kan
worden vergeleken met de Streek.
Slotconclusie Het belangrijkste onderwerp van dit onderzoek betrof de arbeidsvoorziening in de tuinbouw. Hiervan kan worden geconstateerd, dat het aanbod van arbeidskrachten in de onderzochte gebieden
ongeveer gelijk blijft en dat het voldoende elastisch is om bij elke ontwikkeling van de vraag de arbeidsvoorziening zonder grote moeilijkheden te waarborgen.

80

