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HISTORISCHE EN INTERNATIONALE BESCHOUWINGEN
§ 5. OPMERKINGEN AANGAANDE DE HISTORISCHE ONTWIKKELING
DER REGIONALE LOONVERSCHILLEN
Hoewel de commissie zich er voortdurend van bewust is geweest, dat haar taak
lag in het geven van een advies inzake een verantwoorde wijze van gemeenteclassificatie onder de thans geldende verhoudingen en zij zich had te onthouden
van misschien op zich zelf interessante beschouwingen over het verschijnsel der
regionale loonverschülen, die tot het bereiken van het gestelde doel niet rechtstreeks
konden bijdragen, heeft ze niettemin gemeend een beschouwing te moeten wijden aan
de historische ontwikkeling der regionale loonverschülen en haar oorzaken. Naar haar
mening kan een dergelijke beschouwing in belangrijke mate bijdragen tot een juist
begrip van de bestaande verhoudingen en—hetgeen in het bijzonder van belang is —
een beter inzicht geven in de oplossingen, die voor de toekomst moeten worden gezocht.
Het kan wel als een vaststaand feit worden aangenomen, dat vanaf de tijd, dat
de loonarbeid als maatschappelijk verschijnsel in onze samenleving zijn intrede
deed, er aanzienlijke regionale loonverschülen hebben bestaan, ook binnen een geografisch betrekkelijk beperkt gebied als Nederland. Wanneer voor het eerst de
historische bronnen gelegenheid bieden voor een vergelijking van lonen en loonpeüen, bhjken belangrijke verschillen te bestaan, die een invloed van betekenis
nebben op het economische leven. Zo is het een bekend feit, dat ondanks alle bepalingen, die een vrije keuze van de vestigingsplaats voor de industrie belemmerden,
in de tijd van de Republiek de spreiding van de textielindustrie in belangrijke mate
door regionale loonverschülen werd beheerst, in het bijzonder de ontwikkeling van
de textielindustrie in Tüburg werd toen reeds voor een groot deel bepaald door het
in en in de omgeving van deze plaats bestaande lage loonpeü 1 ). Ook de toen nog
zeer bescheiden ontwikkeling van de textielindustrie in Twenthe hing gedeeltelijk
samen met de, in vergelijking met Holland, lage lonen 2 ). Gedetailleerde gegevens
omtrent de loonverhoudingen ten tijde van de Republiek ontbreken, doch in het
algemeen kan worden opgemerkt, dat hetgeen bekend is, er op wijst, dat de lonen
in de steden in de regel belangrijk hoger waren dan op het platteland en dat de
lonen in Holland hoger waren dan in de andere provincies. De zelfde verhoudingen
bestaan nog in de 19de eeuw. Ze oefenen dan, tengevolge van het wegvallen van
de belemmeringen, die de vestiging van de industrie buiten de steden tegengingen,
een nog duidehjker invloed uit op de ontwikkeling van het economische leven, meer
in het bijzonder op die van de industrie. De sterke ontplooiing van de nijverheid op
het platteland in de eerste helft van de I9de eeuw, dus vóór de moderne concentratietendentie zich in ons land in sterke mate deed gelden, is opvallend; relatief groeide
de nijverheid daar sterker dan in de steden 3 ). Aandacht verdient vooral de ontwikkeling van de textielindustrie. Ondanks de grote werkloosheid, die gedurende een
*) Zie o.a. E B N S T BAASOH, Hollandische Wirtsohaftsgesohiohte, 1927, Blz. 36 en blz. 90.
2

) Zie o.a. A . BLONK, Fabrieken en Mensohen, 1929, blz. 62.
) BAASOH. blz. 451, Zoe ook E . W . HOITSTEE, Beschouwingen over de economische structuur
v a n de Stad Groningen en haar toekomstige industriële ontwikkeling, 1948.
3

14

groot deel van de 19de eeuwin de Hollandse steden bestond, kon de textielindustrie daar
niet tot ontwikkeling komen; het lage loonpeil gaf Twenthe enBrabant een te grote voorsprong. Dat onder de plattelandsgebieden weer in het bijzonder Brabant en Twenthe
de textielindustrie aantrokken, dient in belangrijke mate te worden toegeschreven
aan het feit, dat op de zandgronden het loonpeil nog weer belangrijk lager was dan
op de Heigronden en de laagveengronden in het Westen en het Noorden van ons land.
Aan het eind van de 19de eeuw en in het begin van deze eeuw komt langzamerhand een loonstatistiek tot ontwikkeling en wordt het mogelijk" een iets duidelijker
beeld te krijgen van de regionale loonverschülenx)
De algemene conclusie, welke men uit deze gegevens kan trekken, klopt met de
hiervoor reeds genoemde. De lonen in de steden blijken hoger te zijn dan op het
platteland, in de zandgebieden zijn de lonen lager dan in de kleigebieden, terwijl de
lonen in de „buitengewesten" in het algemeen lager zijn dan in „Holland". De
gegevens betreffende de landarbeidersionen waren volledig genoeg om ze in cartografische vorm weer te geven. Dit is geschied in cartogram 1. Als grondslag voor
dit cartogram werden de gegevens, verzameld door de Staatscommissie J.906,
genomen en wel de gegevens betreffende de jaarlonen voor vaste landarbeiders. De
Staatscommissie berekende uit de haar ter beschikking staande gegevens gemiddelden
per landbouwgebied, die in het cartogram zijn weergegeven met grote cirkels. Voor
sommige gebieden zijn ook de gegevens per gemeente gepubliceerd. Deze zijn echter
niet in het cartogram weergegeven, doch wel in de beschouwingen betrokken. Hoewel
de gegevens voor andere bedrijfstakken niet volledig genoeg waren om in een cartogram te worden verwerkt, geven ze de indruk, dat de lonen in het algemeen zich zo
ongeveer verhouden als de landarbeidersionen, m.a.w., wij mogen aannemen, dat
het cartogram bij benadering een voorstelling geeft van de onderlinge verhouding
van de regionale loonpeilen in Nederland op dat ogenblik.
Na de eerste -wereldoorlog komen, tengevolge van de toenemende betekenis, welke
de collectieve arbeidsovereenkomsten krijgen, langzamerhand veel meer gegevens
ter beschikking, die een inzicht kunnen geven in de regionale loonverschülen. In
deze overeenkomsten immers wordt in de regel voor afzonderlijke gemeenten en
soms voor delen van gemeenten aangegeven, welke lonen daar zullen gelden. Voor
een vergelijking van de regionale loonpeilen zijn echter niet alle collectieve contracten
even geschikt. Vele contracten immers hebben betrekking op bedrijfstakken, die
l
) In 1898 verschijnt het „Overzicht van de arbeidslonen bij Landbouw, Veehouderij en Tuinbouw in 1898", als bijlage van het Verslag over den Landbouw in Nederland over 1896 en 1897.
In de verslagen van de Staatscommissie voor den Landbouw van 1906 komen uitvoerige gegevens
over de lonen van landarbeiders voor, terwijl daarnaast gegevens over lonen van niet-agrarische
arbeiders ten plattelands zijn opgenomen (Verslagen betreffende den economischen .toestand der
landarbeiders in Nederland, Deel I e u I I , 1908 en Rapporten "en voorstellen betreffende den economischen toestand der landarbeiders in Nederland, 1909). Verder valt nog te noemen aan
loonstatistiek, uit de periode voor de eerste wereldoorlog:_StaJastiek vanjte lqnenjïer volgens de
Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden in 1904 (Provincie Gefóffland), BijctragëTóTde Statistiek van Nederland, Nieuwe Volgreets, CXVIII, 1909.
Overzicht betreffende de loonen en den arbeidsduur bij Rijkswerken in 1908, Bijdragen tot de
Statistiek van Nederland, Nieuwe Volgreeks, CXXVII, 1910. Deze statistiek is over verschillende jaren sedert 1899 verschenen.
Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden in de textielindustrie, in 1908, Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, Nieuwe Volgreeks, no. 176, 1912.
Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde
werldieden in de papierindustrie, in 1911, Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, Nieuwe
Volgreeks, no. 242, 1917.
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CABXOGEAM 1. Jaarlonen in guldens van vaste
landarbeiders in 1908
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CABTOQBAM 2. Gewogen gemiddelden van de geldopbrengsten van 1 ha graan,
per provincie (periode 1901—1910)
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slechts in een bepaald aantal gemeenten zijn vertegenwoordigd, het meest geschikt
voor ons doel zijn de collectieve contracten, betrekking hebbende op verzorgende
bedrijven als bouwbedrijven, smidsbedrijven, bakkersbedrijven, etc. Het beste lenen
zich voor dit doel wel de lonen in de bouwbedrijven, o.a. wegens het grote aantal
werknemers, dat hierbij is betrokken. Opgemerkt dient nog te worden, dat de loonklasse, waarin een bepaalde gemeente volgens een collectieve arbeidsovereenkomst
was geplaatst, in de eerste periode van de ontwikkeling van deze overeenkomsten
niet steeds een betrouwbare aanwijzing vormde voor de werkelijke lonen, die ter
plaatse werden betaald. Met zelden geschiedde de indeling van bepaalde gemeenten
op betrekkelijk willekeurige gronden en week in feite het loon in belangrijke mate
van de in de overeenkomsten genoemde bedragen af.
Teneinde een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van het beeld van de
regionale loonverschillen, dat uit de collectieve overeenkomsten voor de bouwbedrijven naar voren komt, werden zoveel mogelijk arbeidscontracten, betrekking
hebbende op verzorgende bedrijven, uit deze beginperiode met elkaar vergeleken.
Uit de periode kort na de eerste wereldoorlog stond ter beschikking de overeenkomst
voor het bouwbedrijf van 1 Mei 19201), waaraan van arbeiderszij de alleen de Katholieke en de Christelijke bouwvakarbeiders deelnamen en die voor Groningen en
Drenthe blijkbaar slechts globaal is uitgewerkt. Voor de rest van het land wordt
de loonhoogte vrij gedetailleerd vastgesteld. Daarnaast stonden ter beschikking
de overeenkomsten voor het schildersbedrijf, geldig van 1 April 1922 — 1 Maart
1923 en de overeenkomst voor het jaar 1920 voor het smedenbedrijf. Aan de laatste
namen alleen deel de R.K. Bond van Smedenpatroons en de R.K. en Christelijke
Metaalbewerkersbond. Hoewel de wijze van indeling van de gemeenten in deze
overeenkomsten zeer verschillend is — zo kennen zerespectievelijk6,5en4klassen—
en men dus zeker de indeling niet van elkaar heeft overgenomen, geven ze in grote
lijnen de zelfde onderlinge verhouding van de regionale loonniveau's te zien. Dit
maakt het zeer waarschijnlijk, dat de in deze overeenkomsten aangegeven indeling
van de gemeenten een behoorlijk betrouwbaar beeld geeft van de karakteristieke
kenmerken van de regionale loonverhoudingen in die tijd.
Voor de periode omstreeks het begin van de laatste wereldoorlog stond ons de
overeenkomst voor de bouwvakken van 1939 ter beschikking, waarvan bekend is,
dat ze een betrouwbaar beeld geeft van de werkelijke loonverhoudingen.
Een in 1941 opgesteld overzicht betreffende de lonen in burger- en utiliteitsbouw, de water-, spoor- en wegenbouw, het schildersbedrijf en het loodgietersbedrijf,
alsmede de collectieve overeenkomst voor het kleine metaalbedrijf voor 1941/1942,
boden de mogelijkheid na te gaan in hoeverre ook voor deze periode de lonen in het
bouwbedrijf als maatgevend voor het algemene loonpeil kunnen gelden. Het blijkt,
dat de onderlinge verhouding van de lonen in de verschillende landsdelen voor deze
verschillende bedrijfstakken — weer in grote lijnen gezien — ook toen vrijwel de
zelfde was. Terwijl b.v. de lonen in de bouwvakken in de verschillende gebieden
toen nog uiteenliepen van 69 cents (Amsterdam) tot 35 cents (Goeree), liepen de
lonen voor de verschillende bedrijfstakken in de zelfde gemeente meestal niet
meer dan enige centen uiteen.
J

) Aan de overeenkomst van 1920 namen deel: de Bond van Patroonsvereenigingen in Nederlandde Nederlandsche Roomseh-Katholieke Bond van Bouwpatroons, de Nederlandsen© Roomsoh.
Katholieke Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph", de Nederlandsch Christelijks Bouwarbeiders
bond en de Christelijke Nationale Bouwvakarbeidersbond in Nederland.
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Aangenomen mocht dus worden, dat zowel voor 1920 als voor 1939 de loonniveau's, zoals deze in de. collectieve overeenkomsten voor de bouwvakken waren
vastgelegd, kunnen gelden als een behoorlijk betrouwbare maatstaf voor de onderlinge verhouding van de loonpeilen in de verschillende delen van het land in het
algemeen. In de cartogrammen 3 en 4 is van de spreiding van deze lonen in het
bouwvak een beeld gegeven.
De overeenkomst van 1920 onderscheidde zes klassen, waarin b.v. voor de timmerlieden de lonen uiteenliepen van 94 cent in klasse I, tot 57 cent in klasse VI. Het
contract van 1939 kent niet uitdrukkelijk een onderscheiding in klassen, doch geeft
per gemeente of delen van gemeenten de uurlonen van drie groepen van arbeiders.
De uurlonen voor timmerlieden lopen, volgens dit contract, uiteen van 34 tot 66 cent
per uur, voor opperlieden, etc, van 30 tot 61 cent. In het cartogram zijn de gegevens
betreffende groep II, d.w.z. opperlieden, etc. verwerkt.
Bij een beschouwing van beide cartogrammen valt onmiddellijk op, dat het
globale beeld, dat wij hiervoor meenden te kunnen schetsen van de verhoudingen
omstreeks het begin van deze eeuw, in de daarop volgende decennia niet onbelangrijke
wijzigingen heeft ondergaan. Enkele trekken zijn gehandhaafd. Zo blijkt, zowel in
1920 als in 1939, het loonpeil in Holland nog steeds hoger te zijn dan daarbuiten.
Verbroken is echter de oude verhouding tussen zand- en Heigronden. Van een
regelmaat in dit opzicht is feitelijk niets meer te ontdekken. Gezegd kan worden dat,
zowel in 1920 als in 1939, in het algemeen de gebieden buiten „Holland", die in
meerdere of mindere mate zijn geïndustrialiseerd, een hoger loonpeil vertonen dan
de gebieden, die nog in hoofdzaak agrarisch zijn gebleven. Opvallend is in dit opzicht
vooral het lage loonpeil in Zeeland en in de rivierkleigebieden.
Tenslotte de stand van zaken na de tweede wereldoorlog. Hiervan geeft cartogram 5 een beeld. Het geeft een overzicht van de indeling van de gemeenten in klassen,
zoals deze bij beschikking van het College van Rijksbemiddelaars op 28 Januari
1948 (Staatsblad 1948, no. 28) is vastgesteld en naderhand op ondergeschikte punten
is gewijzigd. Deze indeling geldt, zoals bekend, voor een groot aantal collectieve
arbeidsovereenkomsten, o.a. die voor de bouwvakken en is zodoende te vergelijken
met vroegere indelingen voor deze bedrijfstak. De tijdelijk hogere klassering voor
de bouwvakken van een aantal gemeenten in geteisterde gebieden is hierbij buiten
beschouwing gelaten.
Door de vermindering van het aantal onderscheidingen is het patroon van de
regionale loonversehülen vereenvoudigd. Houdt men hiermee rekening, dan is in
grote trekken het beeld het zelfde gebleven, hoewel verschillende secundaire wijzigingen vallen te constateren. Opvallend is de geleidelijke stijging van het relatieve
loonpeil in Zuid-Limburg, die tussen 1921 en 1950 valt te constateren en die geleidebjk
vanuit het eigenlijke mijngebied over geheel Zuid-Limburg uitstraalt.
Het grote verschil met de verhoudingen tussen de beide wereldoorlogen ligt
echter in de zeer sterke vermindering van de relatieve loonversehülen. Volgens de
op 1 Januari 1950 geldende regeling bedroeg het uurloon voor timmerlieden in
klasse I 101 cents, in klasse V 86 cents. Voor opperlieden etc. bedroegen deze loonbedragen-respectievelijk 90 cents en 75 cents. Men vergelijke hiermee de verhouding
in 1939!
De uitvoeriger gegevens, welke over de loonverhoudingen in de latere jaren beschikbaar zijn, laten toe, dat wij van de wijzigingen in de regionale loonverhoudingen
sedert 1939 een meer algemene indruk krijgen. In tabel I en II is een overzicht
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CARTOGBAM 3. Indeling van de gemeenten in klassen
volgens de landelijke o.a.o. voor het bouwbedrijf, aangegaan op 1 Mei 1920

CABTOQEAM 4. Uurlonen voor groep I I van de bouwvakarbeiders volgens de landelijke o.a.o. voor de
bouwvakken, aangegaan voor de periode
1 Maart 1939—29 Februari 1940

CAETOGBAM 5. Indeling van de gemeenten in klassen
voor het bouwbedrijf volgens besohikidng van het
College van Rijksbemiddelaars d.d. 28 Januari 1948
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ÏABEL

1. Uurverdiensten van mannelijke arbeiders van 21 jaar en ouder in de
nijverheid. x)
Oct. /Nov. 1939

Categorie
arbeiders

Geschoolden

Geoefenden

Ongeschoolden

Alle arbeiders
te zamen

November 1948

I n % v a n de
I n % v a n de
gem. uurgem. uurI n ets verdiensten I n ets verdiensten
in gemeenten
in gemeenten
totlOOOOinw.
totlOOOOinw.

Groep van gemeenten

.
.
.
.
.
.

67,5
68,6
56,4
54,7
50,1
46,8

Alle gemeenten tezamen . . .

55,9

105,3

Idem, incl. mijnindustrie.

57,5

109,1

meer dan. 200
100 000—200
60 000—100
20 000— 60
10 000— 20
minder dan 10

000
000
000
000
000
000

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

. .

144
125
118
117
107
100

112,8
104,5
106,4
103,9
99,9
97,7

104,2
98,3
97,6
97,8
95,0
94,8

.
.
.
.
.
.

57,1
50,7
48,6
48,0
43,1
40,8

Alle gemeenten tezamen . . .

47,3

97,8

Idem, incl. mijnindustrie.

48,0

99,4

meer dan 200 000
100 000—200 000
50 000—100 000
20 000— 50 000
10 000— 20 000
minder dan 10 000

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

. .

140
124
119
118
106
100

146
117
125
117
107
100

.
.
.
.
.
.

53,8
43,1
46,0
43,3
39,6
36,9

Alle gemeenten tezamen . . .

42,1

92,6

Idem, incl. mijnindustrie.

. .

42,1

92,6

.
.
.
.
.
.

61,9
54,6
51,3
50,6
45,9
41,7

Alle gemeenten tezamen . . .

49,1

99,2

Idem, incl. mijnindustrie.

50,0

101,2

meer dan 200 000
100 000—200 000
50 000—100 000
20 000— 50 000
10 000— 20 000
minder dan 10 000

meer dan 200 000
100 000—200 000
50 000—100 000
20 000— 60 000
10 000— 20 000
minder dan 10 000

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

. .

148
131
123
121
110
100

98,1
95,2
91,2
92,1
89,2
91,6

107,3
100,2
99,3
98,7
95,1
94,5

115
107
109
106
102
100

110
104
103
103
100
100

107
104
100
101
97
100

114
106
105
104
101
100

x

) Uitsluitend arbeiders bij de oigenlijlce productie werkzaam.
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gegeven van de absolute en relatieve hoogte van het loonpeil voor verschillende
categorieën van arbeiders in 1939 en 1948. Het blijkt, dat gemiddeld de relatieve
loonverschillen tussen de grootste en de kleinste gemeenten, vergeleken met 1939,
zelfs tot minder dan 1/3 zijn teruggebracht. Was in 1939 in de kleinste gemeenten
het loon ongeveer 40 tot 50 % lager dan in de grootste gemeenten, m 1948.bedroegen
deze verschillen nog slechts 10—15 %! De verschillen tussen klasse I en V zijn in
'de bouwbedrijven zelfs nog de grootste (15 cents). In alle andere bedrijfstakken
bedragen ze 12 cents of minder.
Tot zover dit overzicht over de concrete gegevens betreffende de regionale loonverschillen en hun historische ontwikkeling sedert het eind van de 19de eeuw. De
vraag dient nu gesteld, welke de oorzaken zijn van deze verschillen en van de wijzigingen in de onderlinge verhoudingen, welke in de loop der jaren zijn opgetreden.
Bij de beschouwing van het vraagstuk der regionale loonverschillen dient men
er rekening mee te houden, dat werkgevers zowel als werknemers zich door een
verscheidenheid van motieven laten leiden. Zelfs voor zover zij in dit opzicht bewust
handelen — het z.g.n. rationele handelen — zullen zij andere overwegingen in het
geding brengen dan het geldelijk voordeel alléén. Op dit punt geeft de economische
litteratuur niet in alle opzichten voldoende aanknopingspunten voor een juist begrip
van de concrete situatie en kan wellicht de sociologie de nodig aanvulling geven.
In nog sterkere mate geldt dit voor de onbewuste invloeden, welke zich hier doen
gelden.
In de eerste plaats moge in het kort worden nagegaan in hoeverre de economische
theorie de geconstateerde verhoudingen begrijpelijk kan maken.
Bij de analyse van het vraagstuk van de loonvorming is de 19de eeuwse economie,
evenals bij de analyse van de prijsvorming in het algemeen, uitgegaan van de hypothese van de vrije concurrentie, met als enig alternatief het volledige monopolie,
zodat men dus met een zeer eenvoudig schema van vraag en aanbod werkte. Zoals
bekend, heeft dit simplistische uitgangspunt zich niet kunnen handhaven en heeft
zich in de laatste tientallen jaren een uitgebreide theorie van de beperkte concurrentie
ontwikkeld, waarin men allerlei marktvormen, liggende tussen monopolie en het
„Idealtype" van de vrije concurrentie onderscheidt. In het bijzonder voor een juist
begrip van arbeidsmarkt en loonvorming zijn deze en andere correcties op de 19de
eeuwse economische theorie wel zeer noodzakelijk, Immers, indien aan het „Idealtype" van vrije concurrentie zou zijn voldaan en de aanbieders en de vragers op de
Nederlandse arbeidsmarkt zouden elk van hun kant een uniforme gedragslijn
hebben gevolgd, dan zou van regionale loonverschillen van betekenis in Nederland,
althans op iets langere termijn, nauwelijks sprake hebben kunnen zijn. Dat
Nederland als geheel gezien, reeds in de 19de eeuw tot op zekere hoogte één arbeidsmarkt vormde, valt moeilijk te ontkennen; ook toen reeds vonden, als gevolg van
verschillen in vraag en aanbod, verschuivingen van arbeidskrachten van belangrijke
omvang over het gehele land plaats. Zouden arbeidsmarkt en loonvorming echter
hebben voldaan aan de boven gestelde „Idealtypische" voorwaarden, dan zou dit
er toe hebben moeten leiden, dat bij eventuele loonverschillen onmiddellijk arbeidskrachten uit gebieden met lagere lonen zouden hebben moeten toevloeien en zou
dit hebben moeten leiden tot een verlaging van de lonen in het gebied met een
oorspronkelijk tekort en een stijging in het gebied met een oorspronkelijk teveel,
zodat een egalisatie het gevolg zou hebben moeten zijn. Anders uitgedrukt, het
verschil in vraag zou hebben moeten leiden tot een onmiddellijke wijziging in de
24

geografische verdeling van de arbeidskrachten, zodat deze aan de bestaande behoefte
zou zijn aangepast, terwijl de ontstane uniforme verhouding tussen vraag en aanbod
zou hebben moeten leiden tot een zelfde loonpeil.
Zouden deze omstandigheden in werkelijkheid hebben bestaan, dan kan men zich
in theorie slechts drie omstandigheden denken, die eventueel nog regionale loonverschillen teweeg zouden kunnen hebben gebracht, nl. verschillen in kosten van
levensonderhoud, regionale verschillen in de kwaliteit van de arbeidskrachten en
de kosten, welke met de verplaatsing van arbeidskrachten gepaard gaan.
Wat de verschillen in kosten van levensonderhoud betreft, in het bijzonder in
een land als het onze, waar, door de geringe afstanden, de verschillen in transportkosten naar andere delen van iiet land geen verschillen van betekenis opleveren,
zijn deze, althans op iets langere termijn gezien, in hoofdzaak een kwestie van de
beloning van de bij de voortbrenging ter plaatse van goederen en diensten betrokkenen. Als factor van betekenis in de kosten van levensonderhoud, die bij deze
omstandigheden, op lange termijn, onafhankelijk van de hoogte der beloning zijn
invloed uitoefent,valt slechts de prijs van de bouwgrond en het effect hiervan op
de huurprijs der woningen te noemen, terwijl ook de kwaliteit van de bouwgrond
(al dan niet heien) in dit verband nog de aandacht verdient. Het effect hiervan staat
echter in geen enkele verhouding tot de bestaande regionale loonverschillen en nog
minder tot die in het verleden.
Dat regionale verschillen in de kwaliteit van de arbeid — waaronder begrepen
het arbeidstempo — een wezenhjke oorzaak zijn van de regionale loonverschillen,
valt moeilijk aan te nemen. Vooropgesteld zij, dat wij van deze eventuele verschillen
tussen de hoeveelheid en kwaliteit van goederen van de zelfde soort, die door arbeidskrachten in verschillende delen van het land worden voortgebracht, zeer weinig
weten. Onderzoekingen op dit gebied zijn vrijwel niet gedaan. Op zich zelf wijst de
geringe belangstelling voor dit vraagstuk er reeds op, dat men in het algemeen deze
verschillen als niet belangrijk beschouwt; indien dit wel het geval was, dan zou men,
gezien de nauwkeurigheid waarmee veelal bij vestiging van nieuwe bedrijven de
verschillende vestigingsfactoren worden onderzocht, aan dit punt wel meer aandacht
hebben besteed. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt, dat voor de meeste
bedrijven een dergelijk onderzoek niet zo eenvoudig is, omdat zij slechts in een
beperkt aantal gebieden voorkomen. Een duidelijke aanwijzing echter geeft o.i.
de verhouding in een wel overal voorkomend bedrijf, nl. het bouwbedrijf. Zouden
inderdaad de regionale loonverschillen moeten worden beschouwd als een compensatie voor regionale verschillen in prestatie, dan zou, afgezien van de kostenverschillen, voortvloeiende uit verschil in prijs en kwaliteit van de bouwgrond,
een huis van een zelfde kwaliteit in de verschillende delen van het land ongeveer
een zelfde kostprijs moeten hebben. Het is bekend, dat dit niet het geval was. Vóór
de oorlog was de kostprijs van een huis van de zelfde kwaliteit in de gebieden met
lage lonen, b.v. in het algemeen op het platteland, zeer veel lager dan in de gebieden
met hoge lonen, zoals onze grote steden. Het is wel zeker, dat de regionale prestatieverschillen niet van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor het ontstaan van
de regionale loonverschillen. Hiermee wordt niet ontkend, dat regionale prestatieverschillen bestaan; slechts een uitvoerig onderzoek zou op deze vraag een antwoord
kunnen geven. Het is echter geenszins zeker dat, indien er aanwijsbare verschillen
1

) Zie voor deze lonen: Statistiek der lonen, Jaargang 3, 1950, aflevering 1, blz. 15.
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Loon volgens regeling (o.A.o. of anderszins)

TABEL 2.

1939
Bedrijfstak
Beroep of Beroepsgroep

Boekdrukkerijen

Machinezetter

Gebied

Loon

. . . .
Gemeentekl. VII
(laagste lonen)

. . .

Hulpvakarbeider . . .
Gemeentekl. VII . . .
(laagste lonen)

!

Min. uurloon
hoogste leeftijdsgroep
72 ets
65 ets
53 ets
39 ets

Uurloon hoogste
leeftijdsgroep
Water-, Spoorweg- en
Wegenbouw

Timmerman e.a. vak66 ets
Grondwerker, veger

Gemeenten met laagste
42 ets

e.d

57 ets
Gemeenten met laagste
30 ets

Burgerlijke en
Utiliteitsbouw

Uurloon hoogste
leeftijdsgroep
Timmerman e.a. vak66 ets
Gemeenten met laagste
32 ots

Metaalindustrie

Min. gem. uurinhomen, leeft. rubr.A
(volslagen arb.)
September 1940

Bankwerker en monteur (geschoold) . . .
Handlanger e.d.

. ..

Gemeentekl. III . . .
(laagste gem. klasse)
Gemeentekl. III . . .
(laagste gem. klasse)

65 ets
60 ots
51 ots
38 ets

•

in een aantal bedrijfstakken. 1948 t.o.v. 1939
1948 i)
Bedrijfstak
Beroep of Beroepsgroep

Boekdrukkerijen

Machinezetter
Hulpvakarbeider

. . . .
. . .

Gebied

Gemeentekl. V . . . .
(laagste lonen)
Gemeentekl. V . . . .
(laagste lonen)

Loon
Min. uurloon
hoogste leeftijdsgroep
107 ets
95 ets
89 ets
77 ets

Uurloon van arb. in
tarief, hoogste leeftijdsgroep 2)
Water-, Spoorweg- en
Wegenbouw

Timmerman e.a. vakGemeenten met laagste
Amsterdam . . . . .
Gemeenten met laagste

92 ets
77 ets
80 ets
66 ets

Burgerlijke en
Utiliteitsbouw

Timmerman e.a. vakGemeenten met laagste

Uurloon van arb. in
tarief, hoogste leeftijdsgroep 2)
92 ets
77 ets
Min. gem. uurloon
(arb. in tarief), leeftijd rubr. A (volslagen arb.)

Metaalindustrie

Bankwerker en monteur (geschoold) . . .

Gemeentekl. IV . . .
(laagste gem. klasse)
Amsterdam
Gemeentekl. IV . . .
(laagste gem. klasse)

90 ets
82 ots
77 ets
70 ets

') Inclusief de tijdelijke loonbijslag van f 1,— per week, welke 1 November 1948 is ingegaan.
a
) Hierboven mag max. 10 % betaald worden, in vele gevallen bij nieuwbouw 26 %, in enige
gemeenten is het percentage méér-verdiensten geheel vrijgelaten.
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zijn, deze parallel lopen met de bestaande en vroegere regionale verschillen in loonpeil.
Wat tenslotte de kosten van de verplaatsing van arbeidskrachten betreft, die
men misschien verantwoordelijk zou willen stellen voor de loonverschillen tussen
de plaatsen, welke in het algemeen een tekort en die, welke in het algemeen een
teveel aan arbeidskrachten vertonen, valt op te merken, dat deze kosten van verplaatsing in normale omstandigheden, in vergelijking met de bestaande loonverschillen, nauwelijks enig gewicht in de schaal leggen en in het bijzonder, niet voor
de ongehuwden, die een zo belangrijk percentage van de migrerende arbeidskrachten
uitmaken.
Met een dergelijke eenvoudige voorstelling van zaken komt men er dus niet.
Een hulpmiddel voor een beter begrip geeft ons de in de moderne economie naar
voren komende onderscheiding tussen een volkomen markt en een onvolkomen
markt. Wil een markt volkomen zijn, dan dient zij in de eerste plaats doorzichtig
te zijn, d.w.z. de aanbieders en vragers dienen allen op de hoogte te zijn van de
gegevens, die de theorie bekend veronderstelt en verder dienen er bij de deelhebbers
aan het ruilproces geen preferenties te bestaan t.o.v. bepaalde aanbieders en vragers.
Wanneer men zich een ogenblik de situatie op de arbeidsmarkt in de vorige
eeuw realiseert, dan is het zonder meer duidelijk, dat de arbeidsmarkt in Nederland,
als geheel gezien, uitgesproken het karakter vertoonde van een onvolkomen markt.
In de eerste plaats was de markt ondoorzichtig. Werkgevers en werknemers, doch
in het bijzonder de werknemers, waren zich van de verhoudingen op de markt zeer
onvoldoende bewust. Welke lonen elders in den lande werden betaald en welke
arbeidsvoorwaarden daar verder heersten, was hun onbekend, of ze wisten het slechts
bij geruchte. Velen van hen verlieten zelden of nooit de streek, waarin zij woonden
en schriftelijke informatie, zoals zij thans kunnen vinden in hun vakbladen en
elders, ontbrak. Slechts in hun eigen beperkte omgeving waren zij min of meer
op de hoogte, hoewel door het ontbreken van collectieve contracten ook daar meestal
van werkgever tot werkgever de situatie verschilde en het dikwijls moeilijk was
om een duidelijk beeld te verkrijgen. Öok voor de werkgevers was het meestal
moeilijk om een goed overzicht van de verhoudingen te krijgen, hoewel zij, doordat
zij in het algemeen meer met de buitenwereld in aanraking kwamen, in een gunstiger
situatie verkeerden. Bovendien bestonden — en bestaan — op de arbeidsmarkt
zeer duidelijke preferenties. Hoewel de mentaliteit in dit opzicht uiteenloopt, bestaat
er in het algemeen bij de mens een tegenstand tegen verandering van milieu. Verandering van woonplaats brengt de noodzaak mee van verbreken van een groot
aantal banden van sociale aard, waarmee men aan zijn omgeving is gebonden en
anderzijds de noodzaak van aanpassing aan een nieuw milieu. Zowel het één als
het ander roept sociale weerstanden op en zolang men in zijn eigen milieu op een
redelijke wijze een bestaan kan vinden, zal men zich in het algemeen liever niet
verplaatsen.
Toch moet men de invloed van deze preferenties op het ontstaan van regionale
loonverschillen o.i. in de praktijk niet te hoog aanslaan. De werking van de preferenties zou moeten zijn, dat hierdoor regionale verschillen in de verhouding tussen
vraag en aanbod zouden ontstaan, waardoor dan weer eens de aanbodzijde, dan
weer de vraagzijde in een relatief gunstige positie zou verkeren.
De redenering gaat alleen op, wanneer, tengevolge van de genoemde preferenties,
inderdaad in verschillende delen van het land een relatieve schaarste van arbeidskrachten op langere termijn zou zijn ontstaan. Anders gezegd, een stelsel van prefe28

renties zal slechts van invloed zijn, wanneer er sprake'is van volledige werkgelegenheid. Deze heeft feitelijk in ons land in de afgelopen anderhalve eeuw nergens bestaan,
wanneer men abnormale omstandigheden, zoals die in de periode na de laatste
wereldoorlog, buiten beschouwing laat. Door het grote geboorteoverschot, dat nu
al sinds tientallen jaren ons land kenmerkt, is er steeds een relatieve overvloed van
arbeidskrachten geweest. Weliswaar zijn er gebieden geweest, die lange tijd achtereen
aan hun eigen geboorteoverschot niet voldoende hadden om de vrijkomende plaatsen
aan te vullen, doch doordat er elders zo velen over waren, die preferentie of geen
preferentie gedwongen waren, wilden zij een bestaansmogelijkheid vinden, naar de
gebieden te trekken, waar nog wel kansen op werkgelegenheid waren, was het resultaat,
dat ook in immigratiegebieden feitelijk nooit gebrek aan arbeidskrachten op iets
langere termijn is geweest. Preferentie veronderstelt de mogelijkheid van een keuze
en een keuze bestond voor de duizenden, die in de loop van de jaren van de overschotgebieden wegtrokken, niet, als men tenminste de „keuze" tussen al dan niet een
bestaan vinden niet als een werkelijke keuzemogelijkheid beschouwt. De prikkel
van een hoger loonniveau elders was voor deze migranten in het algemeen niet nodig
om hen tot vertrekken te doen besluiten en zij zijn in zo grote getale vertrokken,
dat, zoals gezegd, in ons land feitelijk nergens op iets langere termijn een tekort
aan arbeidskrachten heeft bestaan.
Het bestaan van preferenties en de ondoorzichtigheid van de arbeidsmarkt
zouden kunnen verklaren, waarom een relatief laag loonpeil in bepaalde gebieden
kon öestaan en zich handhaven. Als men ter plaatse een bestaan kon vinden, bleef
men in het algemeen, onafhankelijk van het bestaande loonpeil. Het owistaan van
de regionale toonverschillen kan men echter uit de aanwezigheid van preferenties
in het algemeen niet verklaren.
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat in bijzondere gevallen de plaatselijke verhoudingen tussen vraag en aanbod niet eens van zekere invloed kunnen zijn geweest
op het loonpeil. Vooral daar, waar van de vraagzijde sprake was van regionale
monopoliepositie of een monopoloïde positie, zoals soms ontstond wanneer één, min
of meer omvangrijk bedrijf, zich vestigde in een landelijke omgeving, heeft dit soms
inderdaad tot een regionaal afwijkend loonpeil aanleiding gegeven.
De feitelijke verhoudingen laten echter duidelijk zien, dat men langs deze weg
het ontstaan van de regionale loonverschiïlen, in grote lijnen gezien, niet kan verklaren. Zo is het niet mogelijk op deze wijze duidelijk te maken waarom de landarbeidersionen in het begin van deze eeuw op de kleigronden hoger waren dan op
de zandgronden. Op de kleigronden, die, in tegenstelling tot de huidige verhoudingen,
in de 19de eeuw in het algemeen een hoger geboorteoverschot hadden dan de zandgronden, had zich, eerst tengevolge van de intredende landbouwcrisis, daarna door
een zich geleidelijk voortzettende mechanisatie, de werkgelegenheid in de landbouw,
sedert 1875, practisch niet meer uitgebreid, zodat de arbeidskrachten uit deze
gebieden in grote getale genoodzaakt waren te vertrekken en elders werk te zoeken.
Een opvallend groot percentage van de landverhuizers naar Amerika kwam in de
periode vóór de eerste wereldoorlog uit de kleilandbouwgebieden van Groningen,
Friesland en Zeeland, terwijl ook industriegebieden en andere gebieden met een
zich uitbreidende werkgelegenheid in het binnenland grote aantallen arbeiders uit
deze streken aantrokken. Op de zandgronden daarentegen nam tegen het eind van
de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw, door de ontwikkeling van het gebruik
van kunstmest en de daarmee samenhangende mogelijkheid tot ontginning en ver29

hoging van de productie, de werkgelegenheid sterk toe, terwijl bovendien in verschillende van deze gebieden de industrie zich ontplooide. De verhouding tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt was daar dus gunstiger dan op de kleigronden
en desondanks zien wij, dat daar het peil van de landarbeidersionen en ook het
loonpeil in andere bedrijven, zoals uit de beschikbare gegevens valt op te maken,
lager was dan op de kleigronden.
Opvallend is ook, dat ondanks de grote werkloosheid, welke in de eerste helft
van de 19de eeuw in de Hollandse steden bestond en die, zoals bekend, zelfs aanleiding
gaf tot de bekende pogingen om het stadsproletariaat de woeste gronden in Drenthe
te laten koloniseren, de lonen in de steden toch zo hoog bleven, dat de zich ontwikkelende textielindustrie de zandgronden opzocht en de moderne katoenindustrie
in de grote steden feitelijk niet tot ontwikkeling is kunnen komen.
Ook uit allerlei details blijkt, dat men in het algemeen zeker niet uit de regionale
verhoudingen tussen vraag en aanbod de regionale loonverschiïlen kan verklaren.
Zo toonden b.v. in de periode tussen de beide wereldoorlogen de Groninger Veenkoloniën in het algemeen een weinig gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid x)
en daardoor een aanzienlijke werkloosheid. Desondanks bleef het loonpeil in de
Veenkoloniën steeds hoger b.v. dan in het Noord-Groninger kleigebied, waar de verhoudingen gunstiger waren. Emmen, het gebied, dat tussen de beide wereldoorlogen
het sterkst door de werkloosheid geteisterde gebied in ons land was, onderscheidde
zich van de omgeving door een aanzienlijk hoger loonpeil. Amsterdam kende jaren
achtereen een relatief zeer ongunstige verhouding tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, desondanks bleven de lonen er de hoogste in het land.
En zo kan men doorgaan. Instructief is in dit verband een vergelijking van
cartogram é met de cartogrammen aangaande de verspreiding van de werkloosheid,
die voorkomen in de dissertatie van Steigenga 2 ). Het blijkt duidelijk, dat er tussen
de regionale verscheidenheid van de loonpeilen en de verspreiding van de werkloosheid
geen enkele positieve correlatie bestaat.
Langs deze weg komt men er niet, althans slechts zeer ten dele. Waar dient men
dan wel de oorsprong van de regionale loonverschiïlen en van de wijzigingen, die
zich in de loop van de laatste tientallen jaren hierin hebben voorgedaan, te zoeken 1
Het wil ons voorkomen, dat men, om tot een juist inzicht in het probleem van
de regionale loonverschiïlen te komen, zich er in de eerste plaats van bewust dient
te zijn, dat de onderlinge verhouding van de lonen binnen een bepaald gebied in
zeer belangrijke mate een kwestie van sociologische aard is. Binnen een bepaalde,
voor de betrokkene overzienbare regionale eenheid zal een zekere relatieve hoogte
van het loon in een bepaalde bedrijfstak zich op den duur slechts kunnen handhaven,
als men dit loon, in verhouding tot de overige lonen in dit gebied „redelijk" acht,
d.w.z. als dit loon zodanig is, dat het de betrokkenen in een sociale positie brengt,
die, in verhouding tot die van anderen binnen de betrokken groep, juist wordt
geacht.
Het is duidelijk, wanneer hier in dit verband van „redelijk loon" wordt gesproken,
dit „redelijk" hier niet ontleend is aan een absolute, zedelijke maatstaf, maar een
begrip van empirisch sociologische aard is. Voor het „redelijk" in deze zin bestaat
geen absolute maatstaf. Wat een eeuw geleden door de Nederlandse arbeiders in
1
) Zie hierover o.a.: E. W. HOTSTEE, Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
2
) W. STEIGKNGA, Werkgelegenheid en werkloosheid in de agrarische productie, z.j.
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het algemeen nog als een redelijk loon zou zijn beschouwd, zou men nu een hongerloon
noemen. Gemeten naar Amerikaanse maatstaven liggen de lonen in Nederland ver
beneden een redehjk peil, terwijl ze naar Oost-Aziatische maatstaven daar ver boven
liggen. Het begrip redehjk loon in dit verband is steeds betrokken op de concrete
sociale en economische verhoudingen, waarin men zich bevindt, anders gezegd, een
redehjk loon is een loon, dat in redelijke verhouding staat tot het loon of de beloning
van anderen, waarmee men zich vergelijkt 1 ).
Hieruit volgt, dat de vraag, of een bepaald loon al dan niet als redehjk wordt
beschouwd, afhangt: 1°. van de individuen en groepen, die als vergelijkingsobject
dienen; 2°. van de verhouding tussen het betreffende loon en het loon van de
vergelijkingsobjecten, die als redelijk wordt beschouwd; 3°. van de absolute hoogte
van het loon van de vergelijkingsobjecten.
Ten aanzien van al deze drie factoren kunnen zich naar tijd en plaats belangrijke
verschillen voordoen. In het volgende zal worden getracht de verhoudingen in dit
opzicht in Nederland in hun ontwikkeling na te gaan, waarbij de situatie aan het
begin van deze eeuw het uitgangspunt zal vormen.
Om te beginnen de verhoudingen op de zandgronden in het Oosten en Zuiden
van Nederland. In de eerste plaats gold voor dit gebied, evenals voor het overwegend
landelijke gedeelte van ons land in het algemeen, dat de bevolking nog betrekkelijk
geïsoleerd leefde, in het bijzonder in de kleinere plaatsen. De aanraking met de
buitenwereld, met sociale groepen buiten het eigen enge milieu, was nog gering.
Van de verhoudingen buiten eigen dorp en de naaste omgeving wisten zeer velen
slechts weinig, van die op enige afstand, b.v. in Holland, veelal slechts bij geruchte.
Vergelijking met andere sociale groepen, o. a. ten aanzien van de loonverhoudingen,
bleef in hoofdzaak beperkt tot deze enge omgeving. Als men in die omgeving —
in werkelijkheid dus vaak nauwelijks meer dan eigen dorp <— mee kon, d.w.z. als
eigen beloning in een verhouding tot die van anderen in dit beperkte milieu zó
was als men redehjk achtte, was men tevreden. Wat dit milieu betreft, dit werd,
ondanks het feit, dat de industrie in grote delen van de zandgronden van toenemende
betekenis werd, nog in hoofdzaak beheerst door de agrarische verhoudingen; zelfs
in de grotere plaatsen had de bevolking nog een agrarische inslag. Een groot deel
der fabrieksarbeiders kwam uit de landbouw voort en was daarmee dikwijls nog
verbonden; hun geestelijke instelling had nog in sterke mate zijn wortels in de
agrarische traditie. Het was dan ook de beloning in het agrarische bedrijf, die ook
voor de niet-agrarische arbeidskrachten ten plattelande overwegend en in de grote
plaatsen in sterke mate als maatstaf diende. Kon men met de boer mee, dan had men
het redehjk, kwam men erboven uit, dan had men het goed. Deze „agrarische maatstaf"
voor het loon gold feitelijk voor iedereen in de dorpsgemeenschap, voor de ambachtslieden, voor de fabrieksarbeiders en zelfs voor de onderwijzers en de ambtenaren.
En de beloning, die de boer voor zijn eigen werk en het loon, dat de landarbeiders
— voor zover op de zandgronden aanwezig — ontvingen, waren laag. Dit had zijn
natuurlijke oorzaak, nl. de geringe vruchtbaarheid van de bodem, die er toe leidde,
dat bij een zelfde hoeveelheid werk de opbrengst, die men ontving, aanzienlijk
geringer was dan op de vruchtbaardere gronden. Eerst het toenemend gebruik van
kunstmest en andere verbeteringen in het bedrijf op de zandgronden brachten in
l
) Zie hierover ook: E. WY HOFSTEE, Economische ontwikkeling en bevolkingsspreiding. Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, 1950. Januarinummer. Ook versohenen als nota
no. 3. van de Bijksdienst voor het Nationale Plan. .
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onze tijd de financiële resultaten van een bepaalde hoeveelheid werk op een agrarisch
bedrijf op de zandgronden dichter bij die op de vruchtbaardere gronden, hoewel
nog altijd het verschil belangrijk is. Zo was dus de geringe vruchtbaarheid van de
grond, via de traditionele instelling van de gehele bevolking op de landbouw, als
heersende en normgevende bedrijfstak bepalend voor het lage loonpeil op de zandgronden.
Op de vruchtbaardere gronden was, evenals op de zandgronden en om dezelfde
redenen, de beloning in het agrarische bedrijf maatstaf voor een „redelijk" loon.
Daar op deze gronden in het algemeen het loonbedrijf een grotere rol speelt, was
het hier minder de boer zelf als wel de landarbeider, die als maatstaf diende bij de
bepaling van' het algemene loonpeil. De veel grotere opbrengst, die hier per arbeidskracht in. dè landbouw werd verkregen, schiep echter de mogelijkheid hier aan de
landarbeiders een hoger loon te betalen dan op de zandgronden, zodat hiermee ook
het totale loonpeil hoger kwam te liggen dan in het Oosten en Zuiden van ons land. x)
Bestond dus in de „buitenprovincies" een sterke mate van correlatie tussen de
opbrengsten in het agrarische bedrijf en het totale loonpeil, die zich zelfs ook in
meer of mindere mate in de grotere plaatsen deed gevoelen, anders lag de zaak in
het Westen van het land. Hier was in grote delen reeds eeuwen geleden de dominerende
positie van de agrarische bedrijfstak verloren gegaan en hadden handel, verkeer
en industrie hun stempel op de samenleving gedrukt. Nu is het bekend, dat vermoedelijk vrijwel overal en altijd de niet-agrarische bedrijfstakken in het algemeen
een hoger geldinkomen per werkzame hebben opgeleverd dan de landbouw en dus
ook de mogelijkheid boden tot hogere arbeidslonen dan op het platteland werden
betaald. Het gevolg van deze verhouding is geweest, dat de historische ontwikkeling
van het loonpeil tot een aanzienlijk hoger niveau in het Westen van het land aanleiding heeft gegeven. Niet alleen lagen de lonen voor arbeiders, ambachtslieden
etc. in de Hollandse steden hoger dan in de rest van het land, doch hier doet zich
zelfs het omgekeerde voor van hetgeen in de sterk landelijke gebieden valt te constateren: de lonen in het agrarisch bedrijf in de omgeving van de grote steden komen
in het Westen van het land min of meer onder invloed van de stedelijke verhoudingen
en liggen daar in het begin van deze eeuw niet onaanzienlijk hoger dan elders.
Een duidehjke illustratie van het voorgaande geeft een vergelijking van cartogram 1 met cartogram 2, dat per provincie een beeld geeft van de gewogen gemiddelden van de geldopbrengsten van 1 ha graan en dus een globale benadering
te zien geeft van de verschillen in productiviteit van de bodem in de verschillende
delen van ons land, in de periode 1901—1910. Het is helaas voor deze periode nog
niet mogelijk dergelijke opbrengsten te berekenen voor de afzonderlijke landbouwgebieden, waardoor, tengevolge van de heterogeniteit van verschillende provincies,
wat betreft het opbrengstvermogen van de grond, de verschillen iets minder duidelijk
spreken dan mogelijk zou zijn. Aan de andere kant moet worden bedacht, dat het
niet zeker is, dat in de andere takken van het agrarische bedrijf (tuinbouw en veeteelt)
*) Hiermee wil niet gezegd zijn, dat de landarbeidersionen alleen maar verband houden met
het opbrengstvermogen van de grond. Ook de verdeling van de opbrengst tussen arbeider,
ondernemer (boer) en grondeigenaar speelt een rol, Dit wordt o.a. bewezen door het feit, dat het
landarbeidersloon, uitgedrukt in de opbrengstwaarde van één ha grond thans aanzienlijk hoger
is dan enige tientallen jaren geleden, vóór vakbeweging en overheid hun invloed op de loonvorming uitoefenden. Evenzeer onjuist is echter de mening, dat vóór deze invloeden zich deden
gelden, het voordeel van de betere grond alléén aan grondeigenaar of boer ten goede kwam.
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de verhoudingen dezelfde zijn als voor de akkerbouw. Niettemin geven deze gegevens
een belangrijke aanwijzing en het blijkt duidelijk hoezeer de opbrengsten uiteenliepen.
Opvallend is nu bij vergelijking met cartogram 1 dat er, wat de buitenprovincies betreft,
een duidelijke correlatie bestaat tussen loonhoogte en de opbrengst der akkerbouwgewassen. Groningen met de hoogste opbrengsten heeft, althans wat het noordelijk
kleigedeelte betreft, ook de hoogste lonen. De zandgebieden met de laagste opbrengsten
hebben ook de laagste lonen. Zeeland, dat met zijn opbrengsten duidelijk bij Groningen ten achter blijft, temeer als men in aanmerking neemt, dat de opbrengsten
in Groningen betrekking hebben op de gehele provincie, waaronder ook een belangrijk
gedeelte lichte gronden, blijft ook met zijn lonen belangrijk beneden het Groninger
Heigebied. Duidelijk is aan de andere kant de afwijkende positie van .„Holland".
Terwijl de opbrengsten, hoewel vrij hoog, hier lager zijn dan in Groningen, zijn de
lonen hier uitgesproken hoger. Het hoogste zijn ze in het algemeen' in de naaste
omgeving van de grote steden. Wel dient men hierbij in aanmerking te nemen, dat
in grote delen van Holland niet de akkerbouw, doch de veehouderij de overheersende
plaats inneemt en in het bijzonder in dè omgeving van de grote steden de melk
in hoofdzaak werd verkocht als consumptiemelk, waarvoor een aanzienlijk hogere
prijs werd verkregen dan voor de melk, die werd gebruikt voor de verwerking tot
zuivelproducten. Op de oorzaak hiervan komen we nog terug.
De algemene conclusie luidt dus, dat het regionale loonpeil, zoals zich dit aan
het begin van deze eeuw aan ons voordoet, in sterke mate wordt bepaald door
het inkomen, dat in de toonaangevende bedrijfstakken werd verdiend, met dien
verstande, dat daarbij niet slechts de situatie op het moment, doch ook de historisch
gegroeide, traditionele verhoudingen, een rol spelen. Op zichzelf is deze conclusie
geenszins verwonderlijk. Zij constateert in klein bestek hetzelfde verschijnsel, dat
wij in groter formaat zien, wanneer wij landen met een verschillend nationaal inkomen
per hoofd van de bevolMng met elkaar vergelijken, zoals b.v. Nederland en Amerika.
In Amerika is niet alleen het loon in die bedrijfstakken, waar de productie per man
inderdaad belangrijk hoger is dan in Nederland, aanzienlijk meer dan in ons land,
doch ook die werkzaamheden en diensten, die met een zelfde graad van efficiency
gebeuren als hier (b.v. in huiselijke diensten en verzorgende bedrijven) worden
hoger beloond. Het merkwaardige is feitelijk slechts, dat dergelijke verschillen
konden blijven bestaan binnen één land, waar economisch-politieke grenzen ontbreken.
Wij wezen o. a. reeds op de in het verleden bestaande ondoorzichtigheid van
de arbeidsmarkt als een oorzaak van de handhaving van deze verschillen. Er bestaat
echter een belangrijk verschil t. o. v. de verhouding tussen twee landen met een
verschillend nationaal inkomen per hoofd in zoverre, dat binnen één land niet de
mogelijkheid bestaat om het gebied met hogere lonen af te schermen tegen de
producten uit de gebieden met lage lonen. Op den duur zullen zich in de gebieden
met hogere lonen dan ook slechts bedrijven kunnen handhaven, die, ondanks de
hogere lonen, toch een zelfde kostprijs weten te bereiken als de bedrijven in gebieden
met lage lonen, of bedrijven of bedrijfstakken, die een bepaalde monopolie- of
monopoloïde positie innemen. Bedrijven, die ondanks hogere lonen, toch een zelfde
— of lagere —• kostprijs laten zien, als bedrijven in gebieden met lagere lonen,
kunnen dit bereiken of door een natuurlijke voorsprong, of door een doelmatiger
gebruik van kapitaal en arbeid. Een voorbeeld van een natuurlijke voorsprong, die
de mogelijkheid schept hogere lonen te betalen, vonden we reeds in de voorsprong,
die de landbouw op de kleigronden bezit t. o. v. die op de zandgronden. Ook in.
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enkele andere-gevallen kan de mogelijkheid tot het betalen van hogere lonen in
bepaalde gebieden misschien ten dele uit dergehjke natuurlijke voorsprongen worden
verklaard. Wat het doelmatiger gebruik van arbeidskrachten betreft, dit zou zich
moeten uiten in het feit, dat in bepaalde gebieden, onder overigens gelijke omstandigheden, een hogere arbeidsproductiviteit zou worden bereikt. Wij wezen er reeds op,
dat, zonder dat het bestaan van verschillen in dit opzicht geheel kan worden ontkend,
toch niet kan worden aangenomen, dat de regionale loonverschillen hiervan in sterke
mate afhankelijk zouden zijn.
Een en ander wijst in de richting, dat de mogelijkheid van het bestaan van regionale
loonverschillen in belangrijke mate samenhangt met een monopoliepositie of althans
monopoloïde posities van de betrokken bedrijven of bedrijfstakken in de gebieden
met hogere lonen. In feite blijkt dit ook inderdaad het geval te zijn.
De monopoloïde posities, waarover bepaalde bedrijven of bedrijfstakken beschikken, kunnen van plaatselijke, regionale of landelijke aard zijn. Over een collectief
plaatselijk monopolie beschikken tot op zekere hoogte de bedrijven, die thans meestal
worden aangeduid als de plaatselijk verzorgende bedrijven, terwijl ook een belangrijk
aantal instellingen en afzonderlijke beroepspersonen, die men gewoonlijk niet tot
de bedrijven rekent, doch die ook een plaatselijk verzorgend karakter dragen, in
deze positie verkeert. S e t zijn dus o. a. de slagers-, de bakkers-, de kruideniers-,
de timmermans-, de smids-, de wagenmakersbedrijven, enz. Samen vormen deze
plaatselijke verzorgers een zeer belangrijk deel van de beroepsbevolking, globaal
gesproken ongeveer 1/s van het totaal. De voorkeurspositie, welke zij genieten, berust
op een ingewikkeld stelsel van preferenties, die weliswaar gedeeltelijk een „zuiver"
economische achtergrond hebben, doch grotendeels van sociaal-psychologische en
sociologische aard zijn. Kwesties van behoefte aan persoonlijk contact, onderling
vertrouwen, „gemak", het idee van „leven en laten leven", groepssolidariteit, enz.
enz. spelen hierin een belangrijke rol. Het bestaan van deze preferenties brengt mee,
dat het mogelijk is in een bepaalde plaats in deze verzorgende bedrijven lonen te
betalen en dienovereenkomstige prijzen te berekenen, die boven die, welke elders
worden betaald, uitgaan, zonder dat hierdoor de bestaansmogelijkheid van deze
bedrijven, instellingen en individuele beroepspersonen in gevaar komt, ook al bestaat
hierbij, vanzelfsprekend, een bepaalde grens. Opgemerkt kan nog worden, dat in
grotere plaatsen de preferenties voor in de naaste omgeving aanwezige verzorgende
bedrijven zelfs zo ver gaan, dat zich nog weer verschillende prijsniveau's jn de
verschillende wijken voordoen.
Een soortgelijke positie als de plaatselijk verzorgende bedrijven, doch in een"
ruimer gebied, hebben bedrijven, die men als regionaal verzorgend kan aanduiden.
Het zijn de bedrijven in een groter of kleiner regionaal centrum, zoals Groningen,
Alkmaar, Goes, Zutphen, e t c , die zich richten op de voorziening in de behoeften van
een omringend gebied. Onder deze bedrijven vindt men de meer gespecialiseerde
winkels, ambachtsbedrijven en kleine industriële bedrijven, die op het dorp, door
onvoldoende afzetmogelijkheden, geen bestaansbasis hebben, grossiersbedrijven,
culturele instellingen, vermakelijkeeidsinrichtingen, enz. Een belangrijk verschil
bestaat er. echter met de plaatselijk verzorgende bedrijven, in zoverre, dat deze
plaatselijk verzorgende bedrijven t; o. v. de zgn. primaire of stuwende bedrijven in
zekere zin een secundaire positie innemen, terwijl de regionaal verzorgende bedrijven
voor het betreffende regionale centrum een stuwend karakter dragen. Een groot
aantal van onze steden vindt in deze regionale verzorging een belangrijk en niet
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zelden overwegend deel van haar bestaansbasis. Tegenover het omringende platteland
hebben de regionaal verzorgende bedrijven in deze plaatsen zich een monopolie
verworven, omdat, zoals gezegd, door onvoldoende afzetmogelijkheden er geen
redelijke kans bestaat om in de dorpen dergelijke bedrijven te beginnen. Concurrentie
van andere regionale centra ondervindt een bepaald centrum maar in beperkte mate,
omdat bij de bevolking in de omgeving van een bepaald centrum in het algemeen
een uitgesproken voorkeur voor dit centrum bestaat. Deze voorkeur berust grotendeels
op dezelfde gronden als die van de bevolking van een bepaald dorp of een bepaalde
stad voor het kopen bij eigen plaatselijke verzorgers. Van een duidelijke concurrentie
is in de regel slechts sprake in het grensgebied tussen de invloedssferen van twee
regionale centra, hoewel ook daar de bevolking in de regel een traditionele voorkeur
voor één van beide plaatsen heeft.
Uit het voorgaande volgt, dat het loonpeil in de regionaal verzorgende bedrijven
zonder bezwaar hoger kan zijn dan dat in de omringende dorpen en dat, wanneer
bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven, het loonpeil in het éne regionale
centrum weer anders kan zijn dan in het andere, al bestaan er ook in dit geval
natuurlijk grenzen.
Tenslotte kunnen bedrijven en bedrijfstakken in een bepaalde plaats of een
bepaald gebied een monopoloïde positie hebben t. o. v. het land als geheel. Aan
dergeKjke monopoloïde posities zijn in het bijzonder de Hollandse steden rijk.
Amsterdam's positie als centrum van handel, verkeer, cultuur, enz., oorspronkelijk
ontstaan door ligging, historisch toeval, bewust gebruik van macht, enz., is in de
loop der geschiedenis grotendeels onaantastbaar geworden. Een oorzaak hiervoor is
o. a. dat het, door zijn ontwikkeling tot grote stad, bepaalde functies kan vervullen,
niet alleen voor zich zelf, doch ook voor het gehele land, die kleinere plaatsen niet
kunnen vervullen. Ook Rotterdam heeft als centrum van internationaal verkeer en
hetgeen daarmee samenhangt, een positie, die in vele opzichten feitelijk buiten
mededinging staat, al is zijn positie, in het algemeen gezien, vermoedelijk minder
sterk dan die van Amsterdam. Den Haag tenslotte bezit als regeringscentrum een
onaantastbare monopoliepositie.
In het algemeen kan dus worden geconstateerd, dat een relatief hoog loonniveau
zijn oorsprong vindt in een bepaalde voorsprong in de productie of in een landelijk
of regionaal monopolie van de toonaangevende bedrijfstakken. Het streven naar een
„redelijke" verhouding tussen de lonen binnen een bepaald gebied onderling leidt
er toe, dat dit loonniveau van de heersende bedrijfstakken door de andere bedrijfstakken wordt overgenomen. De plaatselijk verzorgende bedrijven kunnen dit doen,
omdat zij zelf plaatselijk een monopoloïde positie innemen. De ondoorzichtigheid,
die de arbeidsmarkt tot voor zeer korte jaren heeft bezeten, leidde er toe, dat
de vergelijking met andere groepen, waarop men zijn denkbeeld omtrent een
redelijk loon baseerde, tot een min of meer enge omgeving beperkt bleef en dus
een bepaald loonniveau een regionaal of zelfs plaatselijk karakter kon krijgen en
behouden.
'
Men krijgt de indruk, dat naarmate de monopoliepositie sterker is en naar gelang het
monopolie zich over een groter deel van het land uitstrekt, het loonpeil de neiging heeft
hoger te worden. Begionaal verzorgende centra van een lagere orde, zoals Winschoten,
Sneek, Hoorn, e t c , vertonen een lager loonpeil dan centra van hogere orde, als
Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, e t c , terwijl deze weer achterstaan bij Amsterdam,
dat men welhaast als een landelijk verzorgend centrum zou kunnen aanduiden.
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De grootte van de agglomeratie is geenszins van doorslaggevende betekenis.
Zo was nog tot in 1939 in Leiden b.v. het loonpeil lager dan in de Zaangemeenten.
De reden mag men misschien zoeken in het feit, dat in Leiden zich nog lang de
textielindustrie als belangrijke bestaansbron heeft gehandhaafd. Deze kon geen
hoge lonen dragen en hield daardoor het gehele loonniveau betrekkelijk laag.
Valt aan de ene kant duidelijk t e constateren dat in plaatsen en gebieden, waar
in de toonaangevende bedrijven, ten gevolge van voorsprong bij de productie of
monopoloïde posities van de leidende bedrijven, hogere lonen kunnen worden'betaald,
de plaatselijk verzorgende en andere eveneens monopoloïde bedrijfstakken een neiging
hebben om deze toonaangevende bedrijven te volgen, aan de andere kant laat de
practijk ook duidelijk zien, dat de bedrijven, welke geen monopoliepositie hebben,
deze plaatsen verlaten of bij nieuwe vestiging mijden. Het voorbeeld van het verdwijnen van.de textielindustrie uit de grote Hollandse steden werd reeds eerder
genoemd. Dit is met tal van andere aan te vullen. Toen het vervaardigen van schoenen
geleidelijk overging van de ambachtsman naar de fabriek en daarmee het karakter
van plaatselijk monopoliebedrijf verloor, verdween de schoenfabricage uit de grote
steden en vestigde zich in gebieden met een lager loonpeil. Iets soortgelijks zien
wij op het gebied van de vervaardiging van meubels en verschillende andere onderdelen van de houtverwerkende nijverheid, de leerlooierij en tot op zekere hoogte
in de tabaksverwerking, enz. x)
Zelfs in de landbouw valt — althans viel — het verschijnsel van uitstoting van
de niet-monopoloïde bedrijfsonderdelen door onderdelen, die een zekere monopoliepositie hadden, te constateren. In het algemeen brengt de landbouw producten voort
die, tenzij hiertegen door de overheid maatregelen worden genomen, niet alleen
op de nationale markt, doch zelfs op de internationale markt aan een vrijwel volledige
concurrentie onderhevig zijn. Een zekere monopoliepositie hadden van oudsher
echter de leveranciers van consumptiemelk rondom de grote steden en deze monopoliepositie gaf dan ook, zoals reeds eerder werd opgemerkt, aanleiding tot relatief hoge
prijzen voor de melk rondom de grote steden. Dit leidde er echter toe, dat een
bedrijfsonderdeel, dat normaal in het veehoudersbedrijf thuis hoort, nl. het opfokken
van jongvee, waarvoor geen regionaal monopolie bestond, uit de typische consumptiemelkgebieden rondom de grote steden grotendeels werd uitgestoten. Men kocht zijn
vee aan uit gebieden waar boer en landarbeider zich met een lagere beloning van
hun arbeid tevreden stelden.
Br moge hier — wellicht ten overvloede — nog eens op worden gewezen, dat
het verschil in nominaal loon, waarvan hier in feite steeds sprake was, niet een
relatief even groot verschil in reëel loon betekende. Het feit immers, dat het hogere
loonpeil zich tot alle bedrijven uitstrekte, bracht mee, dat de ter plaatse vervaardigde
producten en de ter plaatse verrichte diensten duurder werden dan in de gebieden
met lagere lonen. Als geheel gezien was echter uiteindelijk de plaats met hogere lonen
in het voordeel. Het gebied met hoge lonen bevond zich t. o. v. het gebied met
lage lonen in een positie als een niet-devaluerend land t. o. v. een devaluerend land:
het „exporteert" tegen hoge prijzen en „importeert" van de gebieden met lage
lonen — b.v. van het platteland — tegen lage prijzen. Dat deze verhouding, evenals
i) Zie over dit verschijnsel in de stad Groningen o.a.: E. W. HOMEGB „Beschouwingen over
1! , e °f n o n u s o h ö s t r uetuur van de Stad Groningen on haar toekomstige industriële ontwikkeling,
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de verhouding tussen een devaluerend en een niet-devaluerend land, er toe leidt,
dat de export uit het gebied met hogere lonen wordt beperkt tot die goederen,
waarvoor het een min of meer monopoloïde positie inneemt, of die het met een
zekere voorsprong boven de gebieden met lage lonen kan produceren, vermeldden
wij reeds.
Golden aan het begin van deze eeuw nog in hoofdzaak de omstandigheden, zoals
die in het voorgaande werden geschetst, sindsdien hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan.
In de eerste plaats heeft zich de economische structuur van ons land in belangrijke
mate gewijzigd. Had reeds omstreeks 1900 de industrialisatie van onze zandgronden
een belangrijke omvang, sindsdien is ze verder voortgeschreden en hierdoor werd
de heersende positie, die de landbouw in deze gebieden, althans in de gedachten
van de bevolking, nog steeds had, geleidelijk ondergraven. Naar aantal gingen de
fabrieksarbeiders een steeds grotere plaats innemen, terwijl de feitehjke en geestehjke
verbondenheid met het boerenbedrijf en het platteland steeds meer verminderde.
Bovendien ging de industrie, die eens op de zandgronden was terechtgekomen, juist,
omdat zij voor een landelijke markt werkte, zonder een monopoliepositie te bezitten,
zich in de loop van haar ontwikkeling meer en meer een enigszins monopoloïde
positie verwerven. Kon de zich in het begin van de 19de eeuw ontwikkelende, nog
betrekkelijk primitieve en eenvoudige textielindustrie nog overal worden bedreven,
een positie zoals b.v. Enschede en Tilburg zich geleidelijk hebben verworven, laat
zich niet meer zonder meer overal scheppen; deze plaatsen en verschillende andere
hebben zich in deze branche een duidelijke voorsprong verworven. Iets dergelijks,
zij het in mindere mate, gold voor de schoenen- en leerindustrie. Ben bedrijf als
Philips wist zich, vooral ook langs andere wegen, een uiterst sterke positie op de
Nederlandse markt te verschaffen.
Reeds omstreeks het begin van de eerste wereldoorlog was in grote delen van
de zandgronden structureel feitelijk de basis voor een laag loonpeil niet meer aanwezig, doch het handhaafde zich, althans in sterke mate, nog door traditie en door
de ondoorzichtigheid van de arbeidsmarkt. Zoals in vele andere opzichten, had,
ook wat dit betreft, de eerste wereldoorlog tot gevolg, dat de snelheid, waarmee
de maatschappelijke processen zich ontwikkelden, werd verhoogd en dat traditionele
verhoudingen werden doorbroken. De sterke en plotselinge verhoging van de lonen
in en na de oorlog leidde er toe, dat het hele loonstelsel in beweging kwam. Toen
tenslotte de rust weer enigszins was teruggekeerd, bleek in de regionale loonverhoudingen een belangrijke verandering te zijn gekomen. Zoals reeds bij de bespreking
van cartogram 3 werd opgemerkt, zijn in 1921, in tegenstelling tot de toestand
in het begin van deze eeuw, de zandgronden in het algemeen niet meer de gebieden
met de laagste loonpeilen. Twenthe, het oostelijk deel van de Gelderse Achterhoek,
grote delen van Brabant, vertonen een loonpeil, dat hoger ligt dan dat in de zuiver
agrarische gebieden op de Heigronden; in tegenstelling tot vroeger was het hier
niet meer het agrarisch bedrijf, doch de industrie, die normatief was geworden voor
het regionaal loonpeil. Deze toestand handhaaft zich ook verder met secundaire
wijzigingen in de periode tussen de wereldoorlogen, zoals uit de situatie in 1939
blijkt.
Ondanks deze wijzigingen blijft ook na de eerste wereldoorlog het verschil tussen
„Holland" en de andere gewesten bestaan en büjven in het algemeen de regionale
toonverschillen nog aanzienlijk. Geleidelijk eohter traden verdere wijzigingen in de
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fundamentele structuur op, die de grondslag legden voor veranderingen in dit
opzicht. In de eerste plaats verdween langzamerhand de ondoorzichtigheid van de
arbeidsmarkt. In het algemeen valt op te merken, dat de onderlinge relatie van de
verschillende landsdelen door de toenemende ontwikkeling van het verkeer voortdurend sterker werd, het isolement dus afnam en men meer en meer met de maatschappelijke verhoudingen elders op de hoogte kwam. De belangrijkste oorzaak
echter van het doorzichtig worden van de arbeidsmarkt was de ontwikkeling van
de collectieve arbeidsovereenkomst, vooral toen deze meer en meer een landelijk
karakter kreeg. Het is thans voor iedereen mogelijk om precies te weten te komen
welk loon elders in het land voor bepaalde werkzaamheden wordt betaald en
mede ook door de voorlichting, welke de vakbladen over loonkwesties geven, is
men zich thans in het algemeen zeer duidelijk bewust van aard en omvang van
de regionale loonverschillen. Anders uitgedrukt betekent dit, dat de kring, waarbinnen men de vergelijkingsobjecten zoekt, die moeten dienen als maatstaf voor
de redelijkheid van eigen loon, zich thans eigenlijk heeft uitgebreid tot het gehele
land. Hoewel vanzelfsprekend het loon van de dorps- of buurtgenoot nog steeds
het sterkst tot de verbeelding spreekt en een eventueel onjuist geachte verhouding
van eigen loon tot dat van anderen in de naaste omgeving een sterker gevoel van
onbevredigdheid wekt dan verschillen t. o. v. een collega in een ver afgelegen gebied,
is er geen twijfel aan, dat thans, in het algemeen gesproken, de arbeider in Brabant
en Twenthe wel degelijk kijkt naar de lonen in Amsterdam.
Het effect van het doorzichtig worden van de arbeidsmarkt werd versterkt door
wat men zou kunnen noemen de emancipatie der verlangens. Nog in de 19de eeuw
was het gevoel zeer sterk, dat elk maatschappelijke groep zijn eigen rechten en
verplichtingen had en dat het zedelijk niet juist was te verlangen naar de maatschappelijke voorrechten, die andere groepen, krachtens de traditie, wel genoten.
Het „waarom hij wel en ik niet" heeft veel van het zedelijk ongeoorloofde, dat het
in de 19de eeuw nog aankleefde, verloren. Deze mentaliteitsverandering droeg er
toe bij om, toen men zich van de regionale loonverschillen meer en meer bewust
werd, het verlangen naar een zelfde loon als in de gebieden met een hoog loonpeil
werd bereikt, de vrije loop te laten.
Een andere belangrijke wijziging die zich in de laatste tientallen jaren steeds
meer deed gelden, was de afnemende betekenis van de regionale en plaatselijke
interdepentie van lonen en prijzen; voor een toenemend aantal artikelen werden
de prijzen voor het gehele land, althans voor grote gebieden, gelijk of practisch
gelijk en ze werden dus onafhankelijk van het plaatselijk of regionaal loonniveau.
Een steeds groter aantal producten, dat vroeger door ambachtslieden ter plaatse
of door kleine bedrijven in de regionale centra werd vervaardigd en waarvan de
productiekosten en ook de prijzen afhankelijk waren van het plaatselijk of het
regionale loonniveau, worden nu door een betrekkelijk gering aantal grote fabrieken
vervaardigd, die over het gehele land afzetten, overal tegen dezelfde prijs leveren
en zelfs niet zelden de kleinhandel dwingen hun product tegen een vaste, door hen
te bepalen prijs te verkopen. De meubelfabriek verving de meubelmaker, de schoenindustrie de schoenmaker, de koek-, beschuit- en biscuitfabriek — gedeeltelijk —
de bakker, de confectiefabriek de kleermaker, de timmerfabriek de timmerman, de
carrosseriebouwer de wagenmaker, de grote tabak- en sigarenfabrieken de tabakskerverijen en de plaatselijke sigarenmakers, de landbouwwerktuigenfabriek de smid.
Hoewel er ongetwijfeld nog een aantal goederen en diensten is overgebleven waarvan
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de prijs in meerdere of mindere mate afhankelijk is van het plaatselijk loonpeil,
is dit zeer sterk verminderd en het loopt nog steeds sterker achteruit; in hoofdstuk I I I
van dit rapport zal nader worden onderzocht wat er thans van de regionale prijsverschillen nog over is. Van het verminderen van deze regionale prijsverschillen is
men zich geleidelijk bewust geworden en dit heeft het streven naar de vermindering
van de regionale toonverschillen versterkt, zoals uit de argumenten, welke in woord
en geschrift in de strijd om de gemeenteclassificatie worden gebruikt, duidelijk
blijkt.
Van belangrijke betekenis voor de ontwikkeling van de regionale loonverhoudingen is in en na de dertiger jaren de monopolievorming onder invloed van de
overheid geworden, waarbij wel in de eerste plaats de monopolievorming t. a. v.
de landbouwproducten moet worden gedacht. Tot op die tijd was de landbouw één
der bedrijfstakken, die de prijs van vrijwel al zijn producten door een welhaast
volledige vrije concurrentie zag bepaald. Zelfs internationaal gezien bestond vrijwel
volkomen vrije concurrentie; zoals bekend, scheidden slechts zeer lage tarieven de
Nederlandse landbouw van de internationale markt, Door de landbouwcrisispolitiek
veranderde dit geheel. Vrijwel alle landbouwproducten werden op de een of andere
wijze tot collectieve monopolieproducten, waarvoor de overheid de prijs bepaalde.
Reeds in de crisisjaren oefende deze ontwikkeling enige invloed uit op de landarbeidersionen, zelfs rechtstreeks; aan de deelneming in de landbouwcrisisorganisaties
werd voor de agrarische ondernemers de verplichting gekoppeld de bij collectief
contract vastgestelde lonen aan hun eventuele arbeiders te betalen.
Na de oorlog is in andere vormen en op andere gronden deze door de overheid
geleide of gestimuleerde monopolievorming in de landbouw voortgegaan. Hierdoor
ontstond de mogelijkheid om de landarbeidersionen tot op zekere hoogte naar
believen te bepalen. Wij zagen na de bevrijding dan ook het merkwaardige verschijnsel,
dat boeren en landarbeiders gezamenlijk aandrongen op verhoging van de lonen,
de boeren in de overtuiging, dat het effect van de hogere lonen door de vaststelling
van een hogere prijs voor de producten zou worden gecompenseerd. Weliswaar is
geleidelijk iets meer bewegingsvrijheid aan de prijzen voor agrarische producten
gegeven, maar de gedachte, dat men deze prijzen op een „redelijk" niveau wil
handhaven, is niet los gelaten.
Bergt dit principe van onze landbouwpolitiek de mogelijkheid in zich, dat het
verschil in loonpeil tussen het platteland enerzijds en de steden en industriegebieden
anderzijds verdwijnt of althans vermindert, de ontwikkeling in deze richting wordt
sterk bevorderd door het feit, dat de denkbeelden omtrent een redelijk loon voor
de landarbeiders en een redelijke beloning voor de boer zijn veranderd. Ook de
agrarische bevolking vindt in dit opzicht niet meer de maatstaf in eigen enge milieu,
doch ze is in toenemende mate de stad in haar vergelijking gaan betrekken. Dat
een relatieve verhoging van het agrarisch loonpeil weer een streven naar een hoger
loonpeil voor de rest van de bevolking ten plattelande zal meebrengen, is na het
voorgaande zonder meer duidelijk.
Van belang is verder de monopolisering van de arbeid, die door de ontwikkeling
van de vakbeweging teweeg is gebracht. Was er in de vorige eeuw van de kant
van de arbeid een vrijwel onbeperkte mededinging, terwijl de werkgevers in het
algemeen een sterkere positie innamen, die soms tot een plaatselijk oligopolie of
monopolie naderde, sindsdien is de vakbeweging er in toenemende mate in geslaagd
het arbeidsaanbod te concentreren. Als reactie hierop is men van werkgeverszijde
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eveneens tot bewuste monopolisering overgegaan, zodat er thans op de arbeidsmarkt
dus feitelijk van een bilateraal monopolie sprake is. x)
De monopoliepositie van de arbeiders is in hoge mate versterkt, doordat door
de ontwikkeling van een systeem van werkverschaffing en steunverlening een „bodem"
in de arbeidsmarkt werd gelegd.
Monopolisering van de arbeid, gecombineerd met deze „bodem" in de markt,
schept thans de mogelijkheid om het loonniveau in een bepaalde plaats of een bepaald
gebied min of meer onafhankelijk te maken van de economische mogelijkheden, die
een bepaalde bedrijfstak in het gebied in kwestie op een bepaald ogenblik biedt.
Zou vroeger, toen de loonbepaling een plaatselijke en zelfs een individuele affaire
was, de werkgever in het algemeen niet verder zijn gegaan dan een loon aan te bieden,
dat hem nog juist een zekere winstmogelijkheid openliet, althans geen verlies opleverde, thans bestaat de mogelijkheid, dat bij collectief contract een loon wordt
bepaald, dat hem geen winstmogelijkheden meer biedt, zodat hij voor de keuze staat
geen arbeidskrachten te huren, met verhes te werken of zijn bedrijf zodanig te
verbeteren, dat hij wèl meekan.
Ben dergelijke situatie doet zich thans, tot op zekere hoogte, voor in de landbouw
op de zandgronden. Was, zoals werd uiteengezet, vroeger de toestand zó, dat de
geringere opbrengstwaarde van de zandgronden er toe leidde, dat het landarbeidersloon daar lager was dan op de Heigronden, thans is voor geheel Nederland een vrijwel
uniform landarbeidersloon vastgesteld, met als gevolg, dat het voor de boer op de
zandgronden nauwelijks of niet meer loont werk door betaalde arbeidskrachten te
laten doen 2). Hij is hierdoor nog meer dan vroeger aangewezen op het gebruik
van gezinsarbeidskrachten. Vanuit het oogpunt gezien, dat ons op het ogenblik
interesseert, betekent — zoals dit voorbeeld duidelijk laat zien —de monopolisering
van de arbeid, gecombineerd met de „bodem in de arbeidsmarkt" de mogelijkheid
één der fundamentele historische oorzaken van de regionale loonverschillen in
belangrijke mate buiten werking te stellen.
Overzien wij dit geheel van structurele wijzigingen, dat zich in het bijzonder in
de laatste tientallen jaren ontwikkelde, dan behoeft het ons nauwelijks te verwonderen, dat, toen door de tweede wereldoorlog en zijn nasleep opnieuw de lonen
in sterke beweging kwamen, zich, evenals na de eerste oorlog, verhoudingen uitkristalliseerden, die van die vóór de oorlog belangrijk afweken. Het ligt voor de hand,
dat deze wijzigingen in de eerste plaats zouden leiden in de richting van een sterke
vermindering van de regionale loonverschillen in het algemeen.
Zoals we reeds constateerden, zijn de verhoudingen, vergeleken met die vóór
de oorlog, dan ook grondig gewijzigd.
In het voorgaande is getracht de maatschappelijke krachten te analyseren, die
hun invloed hebben doen gelden op het ontstaan van de regionale loonverschillen
en de ontwikkeling, welke zich hierin in de laatste tientallen jaren heeft voorgedaan.
Deze analyse was van kwalitatieve aard; de werkzame invloeden zijn aangeduid,
doch er is niet getracht om hun betekenis in cijfers uit te drukken. Het overgrote
gedeelte van de geconstateerde invloeden zou zich trouwens aan een dergelijke
kwantificering onttrekken.
x

) Zie: J. TOTSEBGEN, Beperkte concurrentie, 1946, blz. 99.
) Zie hierover het rapport betreffende het kleine boerenvraagstuk, van het LandbouwEconomisch Instituut.
a
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Dit laatste houdt in, dat op grond van deze analyse niet nauwkeurig kan worden
bepaald, of men met de vaststelling van de thans geldende regionale loonverhoudingen
•de maatschappelijke krachten, die hierop inwerken, ongeveer in evenwicht heeft
gebracht. Dat de vóór de oorlog geldende loonverhoudingen niet meer aangepast
zijn aan de thans bestaande maatschappelijke structurele toestand, staat o. i. wel
vast, doch het hiervoor geconstateerde laat enerzijds de mogelijkheid open, dat de
naar egalisering strevende krachten in de toekomst nog de sterkste zullen blijken
te zijn, terwijl het anderzijds evenzeer mogelijk is, dat zal blijken, dat de slinger
reeds te ver is doorgeslagen en de krachten, welke werken in de richting van een
grotere loondifferentiatie, zullen overwegen.
De naar egalisering strevende krachten zijn zeker nog niet uitgewerkt. Verschillende, in het voorgaande genoemde, invloeden, doen zich nog steeds gelden.
Invloeden, die in de tegengestelde richting werken, ontbreken echter evenmin. De
krachten, welke eens het ontstaan van regionale loonverschillen mogelijk maakten,
zijn weliswaar verzwakt, maar zij zijn niet verdwenen.
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat dit onderzoek naar de krachten en omstandigheden, welke het ontstaan en de ontwikkeling van de regionale loonverschillen
teweegbrachten, in geen enkel opzicht een oordeel inhoudt omtrent de juistheid van
deze regionale loonverschillen in het algemeen en een bepaalde hoogte van de regionale
loonverschillen in het bijzonder, gezien vanuit het oogpunt der sociale rechtvaardigheid. Het doel van dit onderzoek was slechts de krachten, die de regionale loonverschillen veroorzaakten, te leren kennen, niet om ze te beoordelen.
Een geheel andere kwestie is het uit de aard der zaak, dat het streven naar sociale
rechtvaardigheid een tracht kan zijn of worden, die zijn invloed doet gelden op de
•ontwikkeling van de regionale loonverschillen. In het verleden was het dit slechts
in beperkte mate en kon het dit ook slechts zijn, omdat het loonvraagstuk toen
aiiet als landelijk, doch hoogstens als regionaal vraagstuk werd gesteld; de vraag
van de juistheid van de onderlinge verhouding van het loonpeil in de verschillende
gebieden kwam toen niet aan de orde. Binnen een beperkt gebied deed zich het
streven naar een rechtvaardige, een „redelijke" verhouding tussen de lonen onderling,
zoals werd uiteengezet, wel gelden.
Eerst toen door de geleidelijke ontwikkeling van de landelijke collectieve arbeidsovereenkomsten de loonvorming boven de regionale sfeer werd uitgeheven en de
arbeidsmarkt „doorzichtig" werd, kon het probleem van de rechtvaardigheid van
de onderlinge verhouding van de regionale loonpeilen worden gesteld. Feitelijk
maakten pas de centralisering en de uniformering van de loonvorming in en na de
oorlog dit vraagstuk van de onderlinge verhouding van de regionale loonpeilen
voldoende rijp voor discussie en hiermee werd inderdaad het streven naar rechtvaardigheid in deze verhouding een element van belangrijke betekenis in de ontwikkeling van de regionale loonverschillen zelf.
Met alleen de uniformering en de centralisering van de loonvorming als zodanig,
doch ook het feit, dat deze tot stand kwam onder invloed van de centrale overheid
en met medewerking van centrale organen van het bedrijfsleven, werkte in de hand,
dat het probleem van het al dan niet rechtvaardig zijn van bepaalde regionale
loonverschillen een centrale plaats in de discussie over deze materie ging innemen.
Van de overheid verwacht men immers, dat zij de belangen van alle ingezetenen
gelijkelijk zal behartigen en dat zij er dus niet toe zal medewerken om de loontrekkende bevolking in een bepaald gebied in een — in vergelijking met die in
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andere landsdelen — relatief ongunstige, eventueel relatief gunstige, welvaartstoestand te brengen of te houden, tenzij het algemeen belang dit om andere redenen
zou vergen.
Ook van een centraal orgaan van het bedrijfsleven zal men verwachten en verlangen, dat het zich niet door bepaalde regionale belangen laat leiden en dat het
er dus ook toe zal medewerken om de onderlinge verhouding van de regionale
loonpeilen te bepalen op basis van de sociale rechtvaardigheid. Zoals uit de paragraaf
betreffende de geschiedenis van het classificatievraagstuk moge blijken, is dan ook
reeds bij het opstellen van het thans geldende classificatiesysteem het streven naar
een rechtvaardige verhouding tussen de regionale loonpeilen — een zelfde reëel loon
voor dezelfde prestatie — van doorslaggevende betekenis geweest.
Het is dus duidelijk, dat het voor het beleid inzake de lonen op het ogenblik
van, het hoogste gewicht is, zo concreet mogelijk vast te stellen, wat onder de thans
bestaande omstandigheden t. a. v. de regionale loonverhoudingen als rechtvaardig
mag gelden.
Zonder vooruit te lopen op hetgeen later in dit rapport naar voren zal worden
gebracht, kan worden opgemerkt, dat de interpretatie van het begrip sociale rechtvaardigheid niet alleen in belangrijke mate een subjectief karakter draagt, doch
dat men het bovendien in een engere en een ruimere zin kan opvatten. Wanneer
men het in dit verband beperkt tot „een zelfde reëel loon voor een zelfde prestatie",
dient men zich er van bewust te zijn, dat het dan geenszins zeker is, dat „sociaal
rechtvaardig" gelijk is te stellen met „overeenkomstig het algemeen belang"
en dat het dus noodzakelijk kan blijken, dat de voor het loonbeleid verantwoordelijke
organen om bepaalde redenen afwijken van regionale loonverhoudingen, die in deze
zin sociaal rechtvaardig geacht kunnen worden.
§ 6. DE GESCHIEDENIS VAN HET CLASSIFICATIEVRAAGSTUK
De Oommissie meent, ten einde haar rapport zo volledig mogelijk te doen zijn,
dat in haar beschouwingen een paragraaf over de historie van het classificatievraagstuk niet mag ontbreken 1 ). Daarbij wil zij voorop stellen, dat de verschillende
publicaties, welke in de loop van de laatste jaren in tijdschriften, organen van
vakorganisaties, e. d. zijn verschenen, onwillekeurig de indruk zouden kunnen
vestigen, dat het gemeenteclassificatieprobleem na de tweede wereldoorlog zou zijn
ontstaan. Uit het volgende moge blijken, dat binnen het kader van de beheerste
loonpolitiek dit classificatievraagstuk de laatste jaren wel meer en centraal naar
voren is gekomen, doch tevens, dat de gemeenteklassenindeling reeds vele jaren
voor de oorlog in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten en ook bij de
salariëring van het overheidspersoneel een factor van practische betekenis was
geworden.
De na-oorlogse economie en de daarmede samenhangende loonpolitiek brachten
met zich, dat zoveel mogelijk collectieve arbeidsovereenkomsten en bindend vastgestelde loonregelingen tot stand werden gebracht, waarbij deze getoetst werden
en nog worden aan algemene richtlijnen voor de loonpolitiek. Het daartoe gehanteerde
») Verschillende beschouwingen in dit gedeelte zijn ontleend aan een publioatie van het lid van
de Commissie, P. S. PELS, m „Bestuurswetenschappen", Januari 19G0. „Verschillende aspecten
van het gemeenteclassifieatievraagstuk".
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