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uit: F. Kerdijk:
Brood wordt overal gebakken;
Spreuken en zegswijzen over den
bakker en zijn brood.
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I

Wat is brood?
Vanwege het feit dat mijns inziens geen bruikbare definitie van brood
voorhanden is heb ik getracht hieraan tegemoet te komen door zelf een
definitie van brood te formuleren. Deze definitie luidt als volgt:
Brood is een traditioneel produkt gemaakt uit graan, bestaande uit
gekneed, gerezen en gebakken deeg (van meel met water of melk),
dat bestemd is om direkt en onbewerkt (als hoofdvoedsel) gegeten
te worden en dat meestal dagelijks vers bereid wordt op cultureel
verschillende manieren.
In het algemeen kan brood als een zeer gemakkelijk voedingsmiddel wor
den beschouwd; het is een kant-en-klaar produkt, met beleg is op zeer
eenvoudige wijze veel variatie mogelijk en het is gemakkelijk als maal
tijd mee te nemen naar werk, school of op reis.
Behalve voornoemde aantrekkelijkheden heeft het brood bovendien een zeer
lage "voedingswaardeprijs" ("economic-nutritional-index") (26), hetgeen
wil zeggen dat men vanuit voedingsoogpunt bezien, voor weinig geld een
goed produkt in handen krijgt.

II

Inleiding.
Het brood is in de afgelopen decennia een steeds minder belangrijke
plaats in de Nederlandse voeding gaan innemen. Men vraagt zich daarom af
of het brood als voedingsmiddel wel die waardering van de consument ge
niet waar het krachtens zijn voedingswaarde recht op heeft.
Deze vraag is echter niet te beantwoorden, omdat men dan tot een opti
male plaatsbepaling van het brood in de voeding dient te komen; dit nu
is onmogelijk omdat eetpatronen op verschillende manieren (met verschil
lende voedingsmiddelen) tot stand kunnen komen.
Wel is het mogelijk om de bijdrage van brood in de voeding nader te ana
lyseren. Dit kan o.a. gebeuren met behulp van een overzicht van de con
sumptie van voedingsmiddelen (13) dat jaarlijks door het Ministerie van
Landbouw wordt uitgegeven. Wanneer we bijvoorbeeld het brood gaan bestu
deren als onderdeel van het algemene voedingspatroon, dan krijgen we te
maken met een geheel van waarden die het complex van relaties tussen
mens en voedsel, i.e. brood, bepalen.
In deze literatuurstudie is getracht meer inzicht te geven in de brood
etende mens. Speciale aandacht is hierbij besteed aan verschillen in
hoogte en aard van het broodgebruik tussen verschillende kategorieën van
de bevolking en aan de mogelijke oorzaken van deze verschillen, alsmede
aan het broodgedrag van de consument.

III

Verantwoording.
De vakgroep Humane Voeding van de Landbouwhogeschool verricht op verschil
lende terreinen onderzoek. Eén van deze terreinen is dat van de voedselkeuze, voedingsgewoonten en voedingsbeleving.
In deze literatuurstudie wordt de aandacht gericht op brood en met name
wordt gelet op het koop- en consumptiegedrag m.b.t. brood in de huidige
tijd en in het verleden. Deze studie is tevens bedoeld als basis voor
het formuleren van een aantal hypothesen, die als grondslag van een op
te zetten onderzoek zullen dienen.
Op deze wijze hopen we meer diepgaande kennis en inzicht te verkrijgen
in de samenhang van facetten als voedselkeuze, voedingsgewoonten en voe
dingsbeleving ten behoeve van voorlichting en beleidsvoering.

IV

Doel van het onderzoek.
Het doel van deze literatuurstudie is drieledig:
- Het inventariseren van faktoren welke in verband staan met de hoogte
en de aard van het "broodgebruik;
- het opsporen van faktoren welke mogelijk als oorzaak van het fluktuerend broodverbruik kunnen worden aangemerkt;
- het formuleren van hypothesen over het broodgebruik welke in de toe
komst getoetst zullen worden.

V

Methode van onderzoek.
Allereerst is gebruik gemaakt van secundaire publikaties (literatuur
overzichten en referaattijdschriften).
Uit het op deze wijze verkregen materiaal werd het mogelijk om het onder
zoeksterrein nauwkeuriger af te bakenen. De keuze is hierbij gevallen op
de volgende onderdelen:
- Historisch overzicht van het broodverbruik.
- Het gemiddelde broodverbruik per hoofd van de bevolking.
- De consumptie van broodsoorten.
- De consumptie van broodvervangende voedingsmiddelen.
- Maaltijdenpatroon en menupatronen.
- Brood en beleg.
- Het kopen van brood.
- Subjectieve variabelen.
- De prijs van brood.
- Mogelijke oorzaken van het fluktuerend broodverbruik.
Door middel van het raadplegen van primaire literatuur en van gegevens
welke door het bedrijfsleven beschikbaar zijn gesteld zijn de verschil
lende onderwerpen verder uitgediept.
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Hoofdstuk 1. HISTORISCH OVERZICHT VAN HET BROODVERBRUIK '
Het gemiddelde broodverbruik is in de na-oorlogse jaren in vele westerse
landen gestadig achteruitgegaan (14? 23, 27, 55)«
Ook in Nederland is dat het geval. Hier daalde het broodverbruik in de
periode 1950-1971 jaarlijks met ongeveer

2fo.

Opmerkelijk is echter, dat

het gemiddelde verbruik van 1972 en 1975 geen verdere daling te zien
geeft. Helaas zijn van de vooroorlogse periode geen met de naoorlogse
periode vergelijkbare statistische gegevens beschikbaar, zodat niet
duidelijk is of het niveau van 1971-1972 al of niet een dieptepunt in
het gemiddelde broodverbruik betekent. Het schijnt evenwel dat de gemid
delde broodconsumptie per hoofd in de periode 1971-1972 nog lager was
dan het sterkst verminderde rantsoen in de tweede wereldoorlog be
droeg2 ^ (34).
Voor de periode nâ de tweede wereldoorlog kunnen we gebruik maken van
een reeks gegevens van voor binnenlands verbruik beschikbare hoeveelheid
tarwebloem en -meel, voornamelijk voor de broodfabrieken en brood- en
banketbakkers. Er mag worden aangenomen dat hieruit m.b.v. een omrekeningsfaktor een vrij goede schatting van het gemiddelde broodverbruik
kan worden verkregen.
1.1. Het broodverbruik vóór 1940«
Er zijn van deze periode over het algemeen slechts globale cijfers over
het broodverbruik per hoofd van de bevolking beschikbaar (zie Tabel 1).
Deze cijfers geven het verbruik per hoofd van de bevolking van de twee
meest voorkomende broodsoorten.(Het is niet mogelijk om deze zonder meer
te vergelijken met de naoorlogse gegevens, daar de laatste betrekking
hebben op het totale broodverbruik (excl. roggebrood)).

Er wordt in dit rapport een onderscheid gemaakt tussen verbruik en
gebruikj verbruik = het brutoverbruik; d.w.z. het aangekochte.
gebruik (= consumptie) = het werkelijk geconsumeerde.
De gemiddelde broodconsumptie berust op een schatting; er bestaat dus
geen zekerheid over (zie ook bijlage I).

2

Tabel 1 :
Gescnat verbruik van wittebrood + bruinbrood en nationaal inkomen per
hoofd van de bevolking in de periode 1923-1958:
verbruik in^ x nationaal inkomen (netto, marktprijzen) per
kg per jaar ' hoofd, in constante prijzen (1953 = 100)
1923-1925

87

78

1926-1928

89

85

1929-1931

90

87

1932-1934

87

75

1935-1938

94

79

De cijfers van Tabel 1 wijzen, afgezien van de periode 1932-1934» in de
richting van een stijgend verbruik van deze broodsoorten. Een mogelijke
verklaring is dat het zelf bakken van brood in de vooroorlogse periode
een niet te verwaarlozen faktor was, die langzamerhand van geringere in
vloed werd. Dit zou betekenen, dat de in de bakkerijen geconstateerde
stijging van het verbruik van wittebrood en bruinbrood niet of slechts
ten dele gepaard ging met een stijging van het totale verbruik.
Ten aanzien van het totale broodverbruik in deze periode kan verder
alleen maar iets gezegd worden als men tevens het verbruik van rogge
brood er bij haalt, omdat vóór 1940 de consumptie van roggebrood vrij
aanzienlijk is geweest (43)« Over het verbruik van roggebrood in deze
periode zijn de volgende gegevens beschikbaar:
- Uit het budgetonderzoek van 1935/36 volgt dat er een zekere indicatie
bestaat dat het gezinsinkomen en het hoofdelijk roggebroodverbruik
negatief met elkaar gecorreleerd zijn (zie Tabel 2).
- In de vooroorlogse periode is er een - zwakke - positieve correlatie
(doch niet significant) tussen het nationale inkomen per hoofd en 'liet
verbruik van wittebrood en bruinbrood per hoofd (zie Tabel 1); beide
grootheden ontwikkelen zich in dezelfde richting, doch niet monotoon.

Bron: Statistische en econometrische onderzoekingen, maart 1949,
C.B.S.
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Tabel 2:
Jaarverbruik van "brood, per persoon (in kg) in gezinnen uit verschillende
1)
delen van Nederland in 1935/36 ':
gezinsinkomen per jaar
tot
f 1400,=

f1400,- - f1800,= - f2300,ss - f 4000,= totaal
f1800,=
f2300,=
f4000,=
en meer gemiddeld

wittebrood

67( 57%)

72( 66%)

73( 66%)

55( 55%) 59( 70%)

67( 62%)

bsruinbrood

22( 19%)

14( 13%)

20( 1 8%)

27( 27%) 12( 14%.)

20( 18%)

roggebrood

24( 21%)

18( 17%)

14( 1 3%)

14( 14%)

17( 16%)

kleinbrood;
krentenbrood

3%)
0
0

totaal brood

3(
116(1

4(

4%)

3(

3%)

4(

4%)

7(

8%)

7(

8%)

4(

4%)

108(100%) 110(100%) 100(100%) 85(100%) 108(1 00%)

Op grond van deze beide gegevens is er dus reden om te veronderstellen
dat in deze periode het verbruik van roggebrood in de tijd een negatieve
correlatie met het inkomen heeft. Dit zou dan betekenen dat het broodVerbruik als geheel per hoofd van de bevolking niet sterk gedaald of
gestegen behoeft te zijn in de vooroorlogse periode; dit vanwege het
hierboven genoemde verband tussen het wittebrood- en bruinbroodverbruik
en het nationale inkomen per hoofd.
Uit het eerder genoemde budgetonderzoek van 1935/36 blijkt een jaarlijks
broodverbruik van 108 kg per hoofd. In dit budgetonderzoek zijn echter
geen boerengezinnen vertegenwoordigd. Indien de agrarische bevolking er
bij genomen wordt (dit zijn veel-brood-eters (37)) dan zou men op grond
van de gegevens van een in 1961/62 gehouden enquête (37) voor 1 935/36
via een schatting komen op een jaarlijks broodverbruik van ongeveer 110
kg per hoofd.

1.2. Het broodverbruik nä 1940»
De rantsoenering van de voedings- en genotmiddelen werd met uitzondering

Bron: Huishoudrekeningen van 598 gezinnen uit verschillende delen
van Nederland over de perioden 29 juni 1935 tot en met 26 juni
1936 en 28 september 1935 tot en met 25 september 1936; C.B.S.
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van die van de koffie tegen het einde van 1949 beëindigd (32). Vanwege
deze rantsoenering is er daarom weinig zinvols over het broodverbruik
van de periode 1940-1950 "te zeggen; althans voor vergelijking met de
daarvoor en de daarna gelegen periode.
Voor de periode nâ 1950 staan de statistieken uiti "Afleveringen van
tarwebloem en -meel aan de Bakkerij" van de Nederlandse Bakkerij
Stichting ter beschikking. Daarop zijn de berekeningen (Zie voor de
berekeningswijze bijlage i) zoals weergegeven in Tabel 3 gebaseerd»
Tabel
Het gmmiddelde broodverbruik/-gebruik per hoofd van de bevolking
vanaf 195T:
jaar

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
i960
1961
1962

1963
1964

1965
1966
1967
1968

1969
1970
1971i)
1972'<
1973 ;

verbruik
per jaar

verbruik
per jaar

verbruik
per dag

gebruik
per dag

kg bloem
en meel

kg brood

gram brood

gram brood

75,3
74,8
72,3
71,1
68,6
67,5
65,0
65,2
63,8

61,6
60,4
59,4
57,2
55,8
53,8
51,8

50,5
49,3
48,5
47,5
46,6

47,0
47,1

102,4
101,7
98,3
96,7
93,3
91,8
88,4
88,7
86,8

83,8
82,1
80,8
77,8
75,9
73,2
70,4
68,7
67,0
66,0
64,6

63,4
63,9
64,1

281

270

279

268
258

269
265
256
252

242
243
238
230
225
221
213
208
201
193
188
184
181
177
174
175
176

254
246
242

232
233
228
221

216
212
204
200

193
185
180
177
174
170
I67

168
169

1951 « 100,0

100,0
99,3
96,0

94,4
91,1
89,6
86,3

86,6
84,7
81 ,8
80,2
78,9
76,0
74,1
71,4
68,8
67,1
65,5
64,4
63,1

61,9
62,4
62,5

^ Aan de hand van de gegevens over 1972 en 1973 dient opgemerkt te wor
den dat het er naar uitziet dat het broodverbruik per hoofd van de
bevolking zich voor deze jaren ongeveer heeft gestabiliseerd op het
niveau van 1970-1971* Deze periode van twee jaar op zich is echter te
kort om nu reeds van een definitieve stabilisatie te kunnen spreken.
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Tabel 4.:
De daling van het broodverbruik per hoofd gedurende drie opeenvolgende
periodes s

1935/36 - 1951

110 kg

102 kg

1951 - 1961

102 kg

82 kg

1961 - 1971

82 kg

63 kg

fo daling
+

71°
IV)
0

daling van het broodverbruik
naar
van

l+

periode

+ 231°

De daling van het broodverbruik is zich dus na de tweede wereldoorlog
pas goed gaan manifesteren.

1.3« Het aandeel van de verschillende broodsoorten in de geconstateerde
trend van het broodverbruik.
Evenals dit het geval is voor de gegevens betreffende de gemiddelde
broodconsumptie, zijn ook voor de gegevens betreffende het aandeel van
de verschillende broodsoorten in de totale broodconsumptie van de voor
oorlogse periode geen met de naoorlogse periode vergelijkbare statis
tische gegevens beschikbaar.
Daarnaast komt bij de beschrijving van de broodsoorten nog een ander
probleem naar voren, nl. de naamgeving van de verschillende soorten brood.
In de verschillende broodsoorten komen zoveel varianten voor - vaak onder
regionaal verschillende namen -, dat een splitsing in allerlei onderver
delingen de moeilijkheden zou vergroten.
Gezien laatstgenoemde opmerking zal in dit rapport slechts - tenzij an
ders vermeld - aandacht worden besteed aan de belangrijkste, goed te
onderscheiden broodsoorten, waarvan vijf hoofdgroepen worden onderkend:
- wittebrood; onderscheiden in - regeringswit- of volkswitbrood
- waterwitbrood
- melkbrood
- veredeld wittebrood (merkbrood)
- bruinbrood (waaronder volkorenbrood, (Zeeuws) tarwebrood, kropbrood,
etc.)
- roggebrood
- krentenbrood, vruchtenbrood
- kleinbrood (kadetjes, puntjes, etc.).
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De gegevens over het verbruik van de verschillende broodsoorten in de
vooroorlogse periode zijn afkomstig uit een budgetonderzoek van 1925/24
van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam en uit een budget
onderzoek van 1935/36 van het C.B.S.
Het budgetonderzoek 1923/24 heeft betrekking op gezinnen uit alle lagen
van de (Amsterdamse) bevolking en het budgetonderzoek 1935/36 is gehou
den onder gezinnen uit verschillende delen van Nederland.
Voor 1923/24 komt men tot de volgende schatting van het gemiddelde ver
bruik per persoon per jaar: wittebrood 88 kg, bruinbrood 12 kg, rogge1)
brood en krentenbrood 9 kg '.
Voor het beschrijven van het aandeel van de verschillende broodsoorten
in de geconstateerde trend van het broodverbruik is echter niet de hoe
veelheid gegeten brood van belang, maar wel het procentuele gewichts
aandeel van de verschillende broodsoorten in het totale broodverbruik.
Voor 1923/24 komt men dan tot de volgende procentuele gewichtsaandelen
van het totale broodverbruik (van de Amsterdamse bevolking)s witte
brood 81%, bruinbrood 11%, roggebrood en krentenbrood 8%.
De eerste landelijke cijfers dateren uit 1935/36 en geven het volgende
2
beeld te zien: wittebrood ' (excl. kleinbrood) 67 kg (62%), bruinbrood
20 kg (18%), roggebrood 17 kg (16%), kleinbrood + krentenbrood 4 kg

(4%)• Daar in het laatstgenoemde onderzoek geen agrarische gezinnen
waren opgenomen, zal het landelijk percentage voor roggebrood waar
schijnlijk hoger zijn geweest.
De onderlinge verhouding tussen de vijf hoofdgroepen van broodsoorten
is in de periode 1951-1970 vrijwel ongewijzigd gebleven (zie Tabel 5)ï

Het grote verschil van dit totaalverbruik van wittebrood + bruinbrood
(100 kg) met het geschatte totaalverbruik hiervan zoals dat vermeld
is in Tabel 1 (87 kg) kan verschillende oorzaken hebben; o.a. ver
schil in onderzoekspopulatie, verschillen in schattingsprocedures en
het al dan niet meetellen van de hoeveelheid zelf gebakken brood.
Het gebruikelijke wittebrood werd v<5ór de oorlog niet uit de witste
bloemsoort (zg. Patentbloem) gebakken, doch uit een hoger uitgemalen
bloem van een iets minder witte kleur en een uitmalingsgraad van
74-77% (47).
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Tabel jj:
De procentuele gewichtsaandelen van de verschillende soorten brood in
de totale broodconsumptie in 1951» 1961 en 1970s
broodsoort
wittebrood (excl. kleinbrood)
bruinbrood
roggebrood
kleinbrood
krentenbrood, vruchtenbrood

1951
62%
31%
41o
2%
156.

1961b ^

1970°^

61%
30%
5%
1%

60%

/0

3

}j

32%
3%

51°

a) ontleend aan hét nationaal budgetonderzoek 1951 van het C.B.S.
b) ontleend aan (37).
c) ontleend aan (7)«
Binnen de kategorie wittebrood is in deze periode daarentegen wel een
verschuiving te constateren geweest. In 1951 bestond de consumptie van
wittebrood voor 68°fo uit regeringswitbrood, Voor 29% uit waterwitbrood en
voor 3% uit melkbrood. Voor 1961 werden de volgende cijfers gevonden:
regeringswitbrood 25$, waterwitbrood 41%> melkbrood 21% en veredeld
wittebrood 13%• De percentages zoals die voor 1970 werden aangetroffen
zijn: regeringswit- + waterwitbrood 42%» melkbrood 8% en merkbrood (ver
edeld wittebrood) 5Ofo.
De stijging van het veredeld wittebrood ging bijna volledig ten koste
van het regeringswitbrood.
Deze tendens, een relatieve verschuiving in de consumptie naar de ver1)
edelde , minder grove broodsoorten, wordt ook teruggevonden in onze

' Er wordt gesproken van veredeld/verbeterd brood, wanneer aan het brood,
in vergelijking met waterbrood, bepaalde bestanddelen zijn toegevoegd.
Deze toevoegingen bestaan voornamelijk uit vet, emulgatoren, suikers
en/of melk(bestanddelen). (Vitamines en mineralen zijn in Nederland niet
toegestaan). Hiermee wordt beoogd een aantrekkelijker, beter consu
meerbaar produkt te krijgen. Deze veredeling/verbetering kan zowèl bij
het wittebrood als bij het bruinbrood plaatsvinden. Gemakshalve wordt
het landelijk merkbrood (het voorverpakt gesneden brood) tot de kate
gorie veredeld brood gerekend.
Opgemerkt dient te worden dat tegenwoordig ook vele zelfstandige bak
kers een of andere vorm van veredeling toepassen, waarvan het de vraag
is of de consument hiervan op de hoogte is. Volgens het Instituut voor
Graan, Meel en Brood zou momenteel zelfs bijna al het brood op een of
andere wijze veredeld zijn, waardoor het nauwelijks zinvol is om voor
de huidige situatie ten aanzien van veredeld brood een onderscheid te
maken tussen de verschillende verbruikerskategorieën.
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buurlanden België, Engeland en Duitsland. In 1973 schrijft Wegnez in "De
Belgische markt voor brood" (55)> dat er in België een tendens naar een
groter verbruik van verbeterd wittebrood is - in België was in 1969 het
aandeel van wittebrood in het totale broodverbruik 77i° en dat van bruinbrood 20% (29).
In Engeland was in de periode 1961-1970 het aandeel van wittebrood
ongeveer 85$ en dat van bruinbrood ongeveer 8$ (27)

1)
1

en in "Brot und sein

Nährwert" (10) treffen we de volgende tabel van de situatie in Duitsland
aan:
Tabel 6:
Verbrauch an Roggen, Weizen und Brotgetreide insgesamt (in Mehlwert,
Kg/Kopf/jahr):
Brotgetreide
insgesamt

davon

Roggen

%

Weizen

1o

1909/13

118

63

53

55

47

1935/38

108

47

44

61

56

1960/61

77

22

29

55

71

Vanaf ongeveer 1970 zou volgens het Attwood Consumentenpanel (4) in
Nederland de verhouding tussen wittebrood en bruinbrood iets aan het
veranderen zijn (zie Tabel 7)*
Tabel ]_:
Aandeel van de verschillende broodsoorten in het totale broodverbruik:
(in*)
1973 (jan. - juli)

1970

1971

1972

wittebrood

56

54

53

52

bruinbrood

36

37

38

39

kleinbrood

2

2

2

2

overig brood

6

7

7

7

Van regeringswege moesten aan het wittebrood wel thiamine, nicotinezuur, ijzer en calcium worden toegevoegd (16).
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Volgens deze cijfers is er over de laatste vier jaar een kleine ver
schuiving aanwezig ten gunste van het bruinbrood. Ook in "Fundamenteel
onderzoek Brood" (24) wordt van deze verschuiving melding gemaakt.

1.4* Conclusie.
Uit het historisch overzicht blijkt dat de gemiddelde broodconsumptie
per hoofd in Nederland vooral nâ de tweede wereldoorlog gestadig is
achteruitgegaan. Het beschikbare cijfermateriaal geeft tot 1971 een
jaarlijkse daling van het gemiddelde broodverbruik per hoofd van onge
veer

2</o

per jaar te zien. In 1972 en 1975 lijkt aan deze daling echter

een eind gekomen te zijn en is er zelfs sprake van een zeker herstel.
Beschouwen we de consumptie van de verschillende broodsoorten over de
laatste 30-40 jaar, dan kan hieraan de volgende conclusie worden ver
bonden:
De grovere broodsoorten zijn verdrongen door minder grove broodsoorten.
In eerste instantie is het roggebrood grotendeels vervangen door tarwe
brood, terwijl er eveneens een verschuiving is opgetreden binnen de
kategorie wittebrood, van regeringswitbrood naar vooral veredeld witte
brood.
De laatste jaren is het aandeel van bruinbrood langzaam aan het stijgen
en dat van wittebrood langzaam aan het dalen. Het aandeel van de andere
broodsoorten blijkt nauwelijks aan veranderingen onderhevig te zijn.
In een in 1972 gehouden onderzoek is geconstateerd dat wittebrood-eters
gemiddeld meer brood eten dan bruinbrood-eters (24). Deze constatering
en de verschuiving van wittebrood naar bruinbrood welke de laatste jaren
is waargenomen rechtvaardigen het trekken van de volgende conclusie:
Indien de verschuiving van wittebrood naar bruinbrood zich blijft mani
festeren zal dit tot een vermindering van de gemiddelde broodconsumptie
leiden.
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Hoofdstuk 2. HET GEMIDDELDE BROODVERBRUIK PER HOOFD VAN DE BEVOLKING;
VERBRUIK NAAR VERSCHILLENDE KENMERKEN VAN INDIVIDU EN GEZIN.
Zoals uit het eerste hoofdstuk is gebleken is het moeilijk om het wer
kelijke gemiddelde broodverbruik te bepalen. De meeste bedrijven be
schikken wel over dag- en weekstaten, maar er is geen verplichting deze
gegevens ergens in te leveren en er is geen instantie die ze verzamelt.
De omvang van de broodproduktie moet daarom worden afgeleid uit in
directe gegevens, zoals de statistieken van meel- en bloemproduktie,
gecombineerd met in- en exportcijfers van bloem en van uit bloem vervaar
digde Produkten. Met veronderstellingen en schattingen moet daaruit zo
exact mogelijk een eindcijfer worden berekend omtrent de totale hoeveel
heid brood door de Nederlandse bevolking gegeten en van het aandeel van
de verschillende broodsoorten in het totale broodverbruik (7)Daarnaast zijn er nog gegevens betreffende het broodverbruik beschikbaar
uit enquêtes, budgetonderzoekingen en een overzicht van het verbruik van
de meest genuttigde voedingsmiddelen, dat jaarlijks door het Ministerie
van Landbouw en Visserij, directie van de voedselvoorziening, wordt ge
publiceerd (ij).
Hoewel de verschillende benaderingstechnieken (vanuit handelscijfers,
enquêtes en budgetonderzoekingen) van de broodconsumptie verschillende
resultaten te zien geven, kan door onderling vergelijken van op dezelfde
wijze tot stand gekomen cijfers toch een indruk verkregen worden van (de
ontwikkeling van) de broodconsumptie. Het spreekt van zelf, dat bij de
1)
interpretatie van verschillende gegevens voorzichtigheid geboden is '.
In bijlage I wordt de weg aangegeven waarlangs, volgens aanwijzing van
de Nederlandse Bakkerij Stichting, de gemiddelde broodconsumptie voor een
bepaald jaar kan worden benaderd.

2.1. De gemiddelde broodconsumptie en demografische gegevens.
Om een beeld te krijgen van de gemiddelde broodconsumptie in verschil
lende bevolkingskategorieën, zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van

Vergelijking van de cijfers, die langs verschillende weg zijn ver
kregen kunnen dienen als toetssteen voor elkaar.
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de publikatie: "Het broodverbruik in Nederland" (37)»
Dit onderzoek is hiervoor gekozen, omdat het door zijn uitgebreidheid de
situatie van dat moment d.w.z. 1961/62 zeer goed weergeeft en omdat geen
ander uitgebreid Nederlands onderzoek betreffende deze problematiek voor
handen is.
Alvorens tot de beschrijving van de broodconsumptie over te gaan dienen
enige opmerkingen te worden gemaakt:
1- De enquête in 1961/62 is gehouden onder 5450 gezinnen (incl. alleenwonenden), waardoor over ruim 20.000 in gezinsverband levende personen
gegevens beschikbaar zijn gekomen. Generaliseren is dus alleen maar
mogelijk voor de Nederlandse gezinsbevolking (in 1961/62: 97% van de
totale Nederlandse bevolking).
2- Er blijken altijd verschillen te bestaan tussen consumptiecijfers ver
kregen van de consument en consumptiecijfers berekend uit de produktie.
Daarom valt niet te verwachten dat er een zuivere overeenstemming ge
vonden wordt tussen de getallen van de gemiddelde broodconsumptie van
enquêtes en die welke uit produktiecijfers zijn berekend.

2.1.1. De broodconsumptie naar geslacht en leeftijd.
Mannen eten gemiddeld meer brood dan vrouwen (in 1961/62

247 resp. 173

gram per dag). Dit verschil begint zich reeds op driejarige leeftijd af
te tekenen (37)- De gemiddelde broodconsumptie is zowel bij mannen als
bij vrouwen het grootst tussen het 15e en het 20e levensjaar. In bijlage
II zijn deze gegevens grafisch weergegeven; in de grafieken zijn tevens
vermeld de gegevens van een in 1968/69 gehouden onderzoek (44)«
Uit bijlage II blijkt overignns dat de overeenkomstige percentielen van
de leeftijdskategorieën onder de 65 jaar van 1968/69 lager liggen dan die
van 1961/62 en dat de pieken in de grafieken van 1961/62 in 1968/69 gro
tendeels verdwenen zijn. Naar alle waarschijnlijkgeid zijn de veel-brood-eters in de loop van de tijd dus relatief het sterkst in broodconsumptie
achteruitgegaan. Het is opmerkelijk dat de broodconsumptie van de leeftijdskategorie van 65 jaar en ouder in deze periode ongeveer gelijk zou
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zijn gebleven '.
Uit het onderzoek van 1961/62 blijkt verder dat de mediaan steeds onder
de gemiddelde broodconsumptie ligt, dus dat er sprake is van een positief
scheve verdeling, m.a.w. de uitlopers naar boven zijn groter dan die naar
beneden.

2.1.2. De broodconsumptie en gezinskenmerken.
Er bestaat een zeer duidelijke positieve correlatie tussen de individu2^
ele ' broodconsumptie en de gezinsgrootte (37)» Welke oorzaken zijn hier
voor aan te wijzen?
- Misschien is het gezegde "zien eten doet eten" op deze situatie van
toepassing.
- Wellicht is het voor de moeder van een groot gezin gemakkelijker en/of
goedkoper om meer brood dan andere voedingsmiddelen te geven.
De grootste gezinnen komen vooral voor op het platteland, waar de brood
consumptie over het algemeen groter is dan in de steden (zie 2.1.5.). Dat
de gezinsgrootte echter waarschijnlijk onafhankelijk van de urbanisatie
graad van invloed is op de broodconsumptie mag blijken uit het gevonden
feit dat bij toenemende leeftijd de relatieve verschillen in brood
consumptie tussen personen uit kleine en grote gezinnen kleiner worden,
terwijl bij toenemende leeftijd de relatieve verschillen in broodconsump
tie tussen personen uit de drie grootste steden en uit plattelandsgemeen
ten juist groter worden (37)« De gezinsgrootte en gemeenteklasse

geven

dus per leeftijdsklasse een geheel verschillend patroon te zien.
De opleiding van het gezinshoofd schijnt vrij sterk bepalend voor de
broodconsumptie te zijn en wel in die zin, dat een hoog opleidingsniveau
gepaard gaat met een lage gemiddelde broodconsumptie per leeftijdskategorie (37)»

1)
' In 1972 is gevonden dat t.o.v. 1969 vooral de ouderen (50 jaar en
ouder) minder brood zijn gaan eten (24). Dit zou kunnen impliceren dat
de kategorie 50-65 jaar wel in broodconsumptie is achteruitgegaan en
de kategorie 65 jaar en ouder niet.
2)

' Onder individuele broodconsumptie wordt verstaan de broodconsumptie
per hoofd per geslacht per leeftijd.
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Bij een nader onderzoek onder 50 personen met een zeer hoge broodconsump
tie bleek dat geen enkele van de 43 beroepsbeoefenaren onder hen een
middelbare of hogere opleiding gevolgd had (37)«
Hetzelfde verband zou ook aangetroffen zijn tussen de broodconsumptie
en de beroepsklasse van de hoofdkostwinner; in de lager geklasseerde
beroepen zou de gemiddelde broodconsumptie per leeftijdskategorie groter
zijn dan in de hoger geklasseerde beroepen (37)« Bij het hierboven ge
noemde onderzoek onder 50 personen met een zeer hoge broodconsumptie
1)

oefenden alle 43 beroepsbeoefenaren een lager geklasseerd beroep ' uit.
De gemiddelde arbeidsduur en de zwaarte van de arbeid kunnen mogelijk
als verklarende faktoren voor de zeer hoge broodconsumptie van de 43
beroepsbeoefenaren aangemerkt worden. De gemiddelde arbeidsduur was nl.
hoog te noemen, 50 uur per week en de arbeid werd als zwaar aangemerkt.
(Mensen met zwaar lichamelijk werk blijken meer boterhammen te eten dan
anderen) (24).
Zowel beroep als opleiding worden vaak gebruikt als indikatoren van de
welstandsklasse waarin het gezin zich bevindt. Daarom zou men op grond
van het bovenstaande geneigd zijn te zeggen, dat het broodverbruik af
neemt, naarmate de welstandsklasse toeneemt. Voor schoolkinderen van 7-9
jaar zou dit aangetoond zijn door een studie van de Voedingsraad in
1951/52 (41)> maar uit gegevens van het Attwood Consumentenpanel (4)
blijkt dit niet het geval te zijn (zie Tabel 8):
Tabel 8:
Gemiddeld broodverbruik in grammen per persoon per dag,
naar welstandsklasse:
Welstandsklasse

periode

AB (hoog)

C

Di

Dg (laag)

jan, - maart 1970

167

158

160

173

jan. - maart 1973

153

149

151

162

De agrariërs, welke het meeste brood blijken te eten, behoren in het
onderzoek van 1961/62 tot het laagst geklasseerde beroep.
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Deze verschillen in uitkomsten zijn mogelijk verklaarbaar uit:
- de faktor tijd; misschien heeft zich in de loop van de tijd inderdaad
een verandering voorgedaan in die zin dat de onderlinge verschillen in
broodverbruik tussen de verschillende welstandskategorieën min of meer
genivelleerd zijn.
- de verschillende onderzoekspopulaties in het onderzoek van de Voedings
raad in 1951/52 (schoolkinderen) en in het Attwood Consumenten Panel
(huishoudingen).
- de verschillende operationalisaties van het begrip welstand; in het
onderzoek van de Voedingsraad is hiertoe een keuze gemaakt uit scholen,
met een naclassificatie waarvoor de criteria "betaalde schoolgeld" en
"beroep van de vader" zijn gebruikt. Bij Attwood is men uitgegaan van
het beroep van de hoofdkostwinner van het gezin, eventueel aangevuld
met funktie en/of opleiding.

2.I.3. De broodconsumptie en woongebied.

In 1961/62 werden, vooral bij volwassenen, zeer grote regionale verschil
len in de gemiddelde broodconsumptie gevonden (37)« Reeds vanaf het 12e
levensjaar vond men dat mannelijke personen in het westen van het land
minder brood aten dan elders, terwijl in het zuiden het meeste brood ge
geten werd. Ook voor vrouwelijke personen gold dat ze in het zuiden het
meeste brood aten, maar tussen de overige regio's werd bij hen geen ver
schil in broodconsumptie aangetroffen. Nog steeds worden deze regionale
verschillen in gemiddelde broodconsumptie geconstateerd, hoewel de onder
linge verschillen volgens een studie in de jaren 1969-1973 kleiner zijn
geworden (4).
Op het platteland wordt per persoon meer brood gegeten dan in de steden,
maar de verschillen zijn in de loop van de tijd kleiner geworden (zie
Tabel 9)!
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Tabel 9:
gemiddelde broodconsumptie in grammen per persoon per dag naar de
urbaûisatiegraad:
jaar

urbanisatiegraad
3 grootste
steden

196l/62a)

grote steden
40.000-300.000
inwoners

195

204

3 grootste
steden

grote steden
meer dan
80.000 inw.

;971 . .,b)
(oan-juni) '

141

137

kleine steden
5*000-40.000
inwoners

plattelandsgemeenten

203
middelgrote
steden, inw.:
30.000-80.000
145

231
rest
stedelijk

149

landelijk

157

à) herleid uit (57)«
b) herleid uit (4)j voor consumptie is ook hier gebruik gemaakt van
verbruik - 4% afval, zoals in 1961/62 werd gevonden (57)De hogere broodconsumptie op het platteland werd in 1961/62 ook terugge
vonden in de gegevens per provincie (37)> waaruit blijkt dat deze ver
schillen ook regionaal bepaald zijn.
Het verschijnsel dat op het platteland meer brood gegeten wordt dan in
de steden wordt eveneens in onze buurlanden waargenomen (27, 55)» Zo werd
in België b.v. voor 1972 in de steden het gemiddeld broodverbruik per
persoon per dag op ongeveer 165 gram geschat en dat op het platteland op
ongeveer 200 gram (55)«
Waardoor in Nederland het verschil tussen stad en platteland en tussen
steden van verschillende grootte onderling kleiner is geworden valt niet
met zekerheid te zeggen; gedacht kan o.a. worden aan opgetreden demogra
fische veranderingen, b.v. de trek van mensen vanuit de (grote) steden
naar kleinere steden en naar het platteland, alsmede een toename van het
forensisme (tussen de middag niet thuis eten) en een veranderde beroepenstratifikatie.
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2.2. Overige gegevens met betrekking tot de broodconsumptie.
De gemiddelde broodconsumptie per werkdag schijnt vrij konstant te aijn
(37)* Op zaterdag wordt relatief vaker (en ook meer) brood gegeten dan
1)

op werkdagen , maar op zondag relatief minder vaak (en ook minder in hoe
veelheid) (12, 24, 37, 38). Het weekend heeft als geheel een negatieve
invloed op de hoogte van de broodconsumptie.
Uit een in 1961 in Tiel gehouden onderzoek (12) en uit een in 1969 lan
delijk gehouden onderzoek (38) blijkt, dat een hogere broodconsumptie op
zaterdag relatief meer voorkomt in gézinnen met jongere, dan in gezinnen
met oudere huisvrouwen.
Een hogere broodconsumptie op zaterdag werd in 1969 relatief meer bij
grotere gezinnen aangetroffen dan bij één- en tweepersoonsgezinnen (38).
In het zelfde onderzoek werd tevens gevonden dat op zondag de grotere
gezinnen relatief vaker een lagere broodconsumptie hebben dan de kleinste
gezinnen.
De kleinste gezinnen en de gezinnen waarvan de huisvrouw wat ouder is
(boven de 50 jaar) hebben wat de broodconsumptie betreft naar het laat
aanzien een vrij stabiel consumptiepatroon, waarin zelfs in het weekend
weinig wordt afgeweken. Omdat de kategorie "kleinste gezinnen" veel ge
zinnen van bejaarden omvat zou de geringe broodconsumptie in de kleinste
gezinnen wel eens meer met de leeftijd van de gezinsleden dan met de
grootte van het gezin samen kunnen hangen.
Ten aanzien van het woongebied valt alleen 's zaterdags een verschil in
broodconsumptiegedrag tussen enkele kategorieën te constateren, terwijl
er

1s

zondags nauwelijks verschillen waargenomen zijn.

In gemeenten met een hogere urbanisatiegraad schijnt men op zaterdag meer
af te wijken (d.w.z. drie i.p.v. twee broodmaaltijden) van de situatie
zoals die op werkdagen geldt dan in gemeenten met een lagere urbanisatie
graad (24, 38).
In.het oosten en in mindere mate in het noorden van het land zou 's zater
dags echter minder brood gegeten worden dan op werkdagen, terwijl er voor
de zondag geen verschillen tussen deze en de andere regio's geconstateerd

In 1972 werd 's zaterdags vermoedelijk ook minder brood gegeten dan op
werkdagen (zie voetnoot 1) blz. 32).
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werden (24, 38).
Het is opmerkelijk, dat er t.a.v. een afwijkend broodconsuinptiegedrag in
het weekend geen verschillen zouden "bestaan tussen de verschillende welstandskategorieën (38).
Uit gegevens van het Attwood Consumenten Panel (4) is ook een invloed van
het seizoen op de "broodconsumptie merkbaar. Volgens deze gegevens van
1970 en 1971 wordt 's zomers het minste brood gegeten en 's winters het
meeste"' ^.

2.3. Conclusie.

Uit de beperkt beschikbare literatuur blijkt dat verschillende faktoren
met de hoogte van het broodgebruik samenhangen, zoals leeftijd, geslacht,
regio, etc. Uit de verschillende faktoren welke bepalen of iemand van
een bepaalde leeftijd en van een bepaald geslacht systematisch meer of
minder brood eet, wordt in "Het broodverbruik in Nederland" (37) d.e vol
gende rangorde opgesteld:
1 - de grootste invloed heeft het beroep van de hoofdkostwinner van het
gezin; vooral in agrarische milieu's wordt veel brood gegeten;
2- daarna volgt de opleiding van het gezinshoofd; een hoge opleiding gaat
gepaard met een lage individuele broodconsumptie;
3- een minder belangrijke faktor is het woongebied; in het zuiden van het
land eet men relatief veel brood en in het westen relatief weinig en
op het platteland wordt gemiddeld meer brood gegeten dan in de stad;
4- en tenslotte de minst belangrijke faktor is de gezinsgrootte ; in grote
gezinnen is de individuele broodconsumptie gemiddeld groter dan in
kleine gezinnen.
In hoeverre deze rangorde nu nog bruikbaar is is onbekend.

gemiddeld broodverbruik per huishouding per dag in grammen:
winter 1970 ï
zomer 1970s

575
53&

winter 1971s
zomer 1971'

547
518
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Hoofdstuk J. DE CONSUMPTIE VAN BROODSOORTEN.
Evenmin als er rechtstreeks cijfers voorhanden zijn van de broodproduktie
in ons land, zo zijn er ook geen rechtstreekse gegevens over de consump
tie van de verschillende broodsoorten beschikbaar. Daarom moet ook hier
op schattingen worden afgegaan op basis van de gebruikte meel- en bloem
soorten, marktonderzoekingen, budgetonderzoekingen, etc.
De in dit rapport gebruikte indeling naar broodsoorten is reeds in hoofd
stuk 1 vermeld. Het is jammer dat er bijna nergens een uitsplitsing van
de bruinbroodconsumptie heeft plaatsgevonden, zodat het gebruik van
1)
volkorenbrood niet apart kan worden geschat '.

3.1. De consumptie van broodsoorten en demografische gegevens.
3.1.1. De_consumptie van broodsoorten naar geslacht en leeftijd.

In het algemeen bestaat er tussen mannen en vrouwen maar weinig verschil
t.a.v. het aandeel dat de verschillende broodsoorten in de totale hoe
veelheid gegeten brood innemen. In 1961/62 bedroeg bij mannen het aandeel
van wittebrood 63°Jo en bij vrouwen 59%. De respectievelijke bijdragen van
bruinbrood waren toen 29% en 30% (37). Bij de vrouwen werd wel een rela
tief grotere bijdrage van krentenbrood, kleinbrood en overige broodsoor
ten gevonden dan bij mannen. Misschien is dit verklaarbaar uit het feit
dat in de meeste gezinnen door alle gezinsleden een gelijke hoeveelheid
van deze speciale broodsoorten wordt gegeten en dat het aandeel daarvan
bij mannen lager uitvalt door de grotere totale broodconsumptie.
In 1961/62 was er bij de jeugd (tot ongeveer 20 jaar) bij toenemende leef
tijd geen tendens te bespeuren van een meer of minder gebruik van één of
meerdere broodsoorten (37). Het broodconsumptiepatroon van de jeugd
blijkt dus vrij stabiel te zijn. Bij volwassen mannen en vrouwen is bij
toenemende leeftijd wel een verschuiving geconstateerd (37) en wel zo
danig dat het aandeel van bruinbrood groter werd en dat van wittebrood
kleiner.

Het enige mij bekende gegeven over de volkorenbroodconsumptie is
dat in 1970 4i° van de mannen tijdens het ontbijt volkorenbrood ge
bruikte, 3io van de vrouwen en 4% van de kinderen. In 1956 waren de
overeenkomstige cijfers respectievelijk
5% en 4% (35).
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J.1.2. De consumptie van broodsoorten naar woongebied.
Evenals ten aanzien van de totale broodconsumptie waren er in 1961/62
wat betreft het gebruik van de verschillende broodsoorten aanzienlijke
regionale verschillen te onderscheiden (37)« We

worden hierbij gecon

fronteerd met streeksgewijze traditionele broodconsumptiepatronen, welke
vroeger misschien door meer mensen nageleefd werden dan thans het geval
is. Dit kan o.a. het gevolg zijn van een toegenomen migratie waardoor de
autochtoniteit van de bevolking is afgenomen en van een verdere egali
satie van levensgewoonten.
De relatieve gewichtsaandelen van wittebrood en bruinbrood blijken op
het platteland ongeveer even groot te zijn als in de steden (4» 37)* Wel
bestond er in I961/62 tussen beide woongebieden een verschil binnen de
kategorie wittebrood; op het platteland werd relatief meer regeringswit
brood gegeten en in de steden relatief meer veredeld wittebrood (37)« Men
gaf hiervoor toen drie verklaringen:
1- het veredeld wittebrood was nog een tamelijk nieuw produkt
2- het zou beter passen in het stedelijk levenspatroon (brood mee naar
werk)
3- de steden hadden reeds ten dele een andere struktuur van bakkersbedrij
ven (meer grotere bakkers).
We kunnen naar alle waarschijnlijkheid aannemen dat dit verschil in wittebroodgebruik tussen stad en platteland momenteel niet meer voorkomt, om
dat nu bijna al het verkochte brood veredeld zou zijn (zie ook voetnoot 1)
op blz. 7 ).

3.1.3» De consumptie van broodsoorten en de beroepsklasse van de hoofd
kostwinner van het gezin.
In hogere beroepsklassen vond men in 1961/62 in het algemeen een groter
aandeel van het bruinbrood en een kleiner aandeel van het wittebrood dan
in de lagere beroepsklassen; dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen
(37)» Het is opvallend dat de kategorie "niet werkzaam / gepensioneerd"
ongeveer hetzelfde broodpakket had als de hoogste beroepsklasse, d.w.z.
een relatief groot aandeel van bruinbrood. Dit laatste is ook in België
aangetroffen (29). Het is de vraag of hier de leeftijd als verklarende
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faktor moet worden aangemerkt; immers de kategorie "niet werkzaam / ge
pensioneerd" en de hoogste beroepsklasse bestaan voor het merendeel uit
oudere individuen, die, zoals we in 3-1-1• hebben gezien, relatief meer
bruinbrood eten dan de jongeren.

3.2. De consumptie van broodsoorten en de totale broodconsumptie.
De samenstelling van het broodpakket bleek in 1961/62 onafhankelijk te
zijn van de hoeveelheid brood die men at

(37)- Ook in 1972 vond men geen

verband tussen de hoeveelheid gegeten brood (uitgedrukt in aantal ge1)
bruikte boterhammen ') en de variëteit in het broodgebruik (24). Klaar
blijkelijk leidt een grotere variatie in het soort brood dat gegeten
wordt dus niet tot een groter broodgebruik als zodanig en is het tegen
gestelde ook niet het geval.

3'3' De consumptie van broodsoorten en overige gegevens.
De consumptie van de diverse broodsoorten blijkt op de verschillende
dagen van de week geen al te grote veranderingen te ondergaan, zoals in
onderstaande tabel is te zien (37)s
Tabel 10:
Consumptie van broodsoorten op de verschillende dagen van de week in
1961/62 (procentuele gewichtsaandelen van de totale broodconsumptie):
Broodsoort

Nederland

Dag van de week
zon maan dins woens donder vrij zater
dag dag
dag
dag
dag
dag
dag

wittebrood
(excl.kl.br)
bruinbrood
roggebrood
kleinbrood
overige
broodsoorten

61

59

'63

63

62

61

61

59

30
5
1

24

6
2

27
5
1

30
4
1

31
5
1

31
5
1

31
5
1

31
5
2

3

9

4

2

1

2

2

4

Hoewel de boterhammenconsumptie natuurlijk een redelijke benadering
geeft van de broodconsumptie in gewichtshoeveelheden, dient wel bedacht
te worden dat het gewicht van een boterham kan variëren van consument
tot consument (dikte) en van broodsoort tot broodsoort (formaat). Daar
naast is in dit onderzoek (24) geen rekening gehouden met ander brood,
b.v. kadetjes, puntjes, etc.
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Uit deze tabel is wel af te leiden dat er vooral 's zondags en in mindere
mate 's maandags relatief wat minder bruinbrood gegeten wordt dan op
andere dagen. Misschien ligt dit aan het feit dat bruinbrood niet zo lang
zijr "verse" karakter blijft behouden. De kategorieën kleinbrood en
overige broodsoorten blijken de betekenis van iets extra's te hebben,
gezien het stijgende aandeel ervan in het weekend.

Ten aanzien van de mate van variatie in het gezins- en in het persoonsgebruik valt het volgende te melden:'In 19&9 bleken in een onderzoek 740
van de 1203 ondervraagde huisvrouwen te kennen te geven op werkdagen
altijd het (de) zelfde soort(en) brood te kopen (38)» Dit is ruim 60%.
Deze 740 respondenten gaven in totaal 1029 antwoorden (dit is 139%)« In
ruim eenderde van deze laatste gezinnen werden dus kennelijk meerdere
broodsoorten (maar wel altijd dezelfde) gegeten. In ongeveer 40% van alle
ondervraagde gezinnen werd dus op werkdagen één soort brood gegeten en in
ongeveer 60% werden meerdere broodsoorten gegeten. Daar men in de week
enden meer afwisseling aanbrengt dan op werkdagen (38)» kan men zeggen,
dat in verreweg de meeste gezinnen regelmatig meer dan één broodsoort
op tafel komt.
Uit het vooronderzoek van een in 1972 gehouden onderzoek (24) bleek dat
het gezinsverbruik en het persoonsgebruik een grote mate van overeenstem
ming vertoonden, m.a.w. gebruikt men in een gezin een bepaalde broodsoort,
dan wordt dat soort brood bijna steeds ook door alle gezinsleden gebruikt.
Uit het laatstgenoemde onderzoek zelf blijkt dat ofschoon er iets meer

bruinbroodconsumenten (39%) dan wittebroodconsumenten (33%) zijn - 28%
1)
eet zowel wittebrood als bruinbrood ' -, de wittebroodconsumptie groter
is dan de bruinbroodconsumptie. Dit betekent dus dat de wittebrood-eters
gemiddeld meer brood eten dan de bruinbrood-eters en/of dat degenen die
zowel wittebrood als bruinbrood eten meer wittebrood dan bruinbrood eten.
Het waarom van dit specifieke eetgedrag is niet bekend. Wel is bekend
dat consuménten die veel aandacht aan de eigen gezondheid schenken iets
meer bruinbrood, maar vooral minder wittebrood (dus relatief weinig brood)
eten (24).
Volgens een bericht in Voedingsmiddelentechnologie (34) zou er in de
maand september en na de jaarwisseling een toename van de vraag naar

Deze cijfers hebben alleen betrekking op de broodconsumptie op werk
dagen.
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bruinbrood bestaan. Dit zou blijkens dit bericht te verklaren zijn uit
het feit dat de Nederlanders zich na een periode van abnormaal eten
(zomervacanties, de feestdagen in december) op hun voeding gaan bezinnen.

3'A' Conclusie.
Het is noodzakelijk om verder onderzoek te doen naar de redenen waarom
men een bepaalde broodsoort gebruikt'. Speelt de voedingswaarde van het
produkt een rol; is er zorg om de eigen gezondheid; zijn het smaakfacetten waardoor de keuze bepaald wordt, of zijn andere faktoren mis
schien de oorzaak?
Gezien een aantal veronderstellingen in de literatuur dat de bruinbroodconsumptie verband zou kunnen houden met opvattingen over voeding en
gezondheid, is het van belang te onderzoeken hoe het eigenlijk met de
kennis van de consumenten over broodsoorten in relatie tot voeding en
gezondheid is gesteld.

Hoofdstuk 4. DE CONSUMPTIE VAN BROODVERVANGENDE VOEDINGSMIDDELEN.
Als broodvervangende voedingsmiddelen worden in dit rapport die voedings
1)
middelen aangemerkt die tijdens de koude maaltijden ' in plaats van
brood worden gegeten. (B.v. pap en beschuit worden tot de broodvervangen
de voedingsmiddelen gerekend, maar fruit niet). Het is overigens de
vraag of de consument deze Produkten ook als broodvervangende voedings
middelen ziet en als zodanig gebruikt.De broodvervangende voedingsmiddelen zijn grofweg te verdelen in de vol
gende hoofdkategorieën:
- beschuit
- knäckebrot
- yoghurt en pap
- koek (niet op brood)
•=- crackers, liga, etc.
- snacks.

4.1. Beschuit.

Beschuit wordt meestal in combinatie met brood gebruikt en voornamelijk
tijdens het ontbijt (37> 46).
Uit een in 1969 gehouden onderzoek blijkt dat in de hoogste welstands
klassen en in de grootste gezinnen vaker en ook meer beschuit wordt ge
geten dan in de niet tot deze kategorieën behorende gezinnen (38).
Ten opzichte van 1956 is het aantal beschuitgebruikers tijdens het
ontbijt - en dus vermoedelijk ook het totaal beschuitverbruik - sterk
toegenomen (35) (zie Tabel 11):
Tabel 11 :
percentage personen dat tijdens het ontbijt beschuit gebruikt
jaar

mannen

vrouwen

1956

9

13

7

1970

19

22

15

kinderen

Koude maaltijden worden in Nederland ook vaak aangeduid met brood
maaltijden (zie ook hoofdstuk 5)-
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4-2. Knäckebrot.
Het gebruik van knäckebrot was in 196l/62 te verwaarlozen; slechts 1-3%
van de bevoüking zei het regelmatig te eten (37)- In 1969 werd gevonden
dat in £9% "van de ondervraagde gezinnen wekelijks knäckebrot werd gege
ten (38).
Vermoedelijk is dus het aantal personen dat in 1969 knäckebrot at t.o.v.
1961/62 flink gestegen.

Het gebruik van knäckebrot kwam in 1969 iets meer voor in gezinnen met
jonge huisvrouwen dan in gezinnen met oudere huisvrouwen en veel meer in
de allerhoogste welstandsklasse dan in de andere welstandsklassen (38).
Afgaande op hetgeen tijdens het ontbijt gegeten wordt, zouden meer vrou
wen dan mannen knäckebrot gebruiken en zou in gezinnen met het hoogste
bruto gezinsinkomen vaker knäckebrot gegeten worden dan in andere gezin
nen (35).
In Duitsland vond men dat alleenstaanden veel frekwenter knäckebrot
eten dan andere gezinnen, dat in de steden meer knäckebrot gegeten wordt
dan op het platteland en dat in gezinnen waarvan de huisvrouw een hogere
opleiding heeft genoten meer knäckebrot wordt gegeten dan in de andere
gezinnen (10). Tevens bleek dat een toename van het gezinsinkomen ge
paard gaat met een verhoogd knäckebrotgebruik (48) en dat er ongeveer
even vaak knäckebrot bij het ontbijt gegeten wordt als bij de tweede
broodmaaltijd (49)«
Dit zijn interessante gegevens; de vraag is of dit ook voor Nederland
geldt.

4.3« Yoghurt en pap.
Omtrent yoghurt en pap als broodvervangende voedingsmiddelen kan over
1961/62 eigenlijk alleen maar iets gezegd worden van het gebruik van deze
1)

Produkten tijdens het ontbijt '; 8f0 bleek dergelijke produkten tijdens

het ontbijt te eten (37).

Omdat verder geen onderscheid gemaakt is tussen het yoghurt en pap
eten tijdens een koude of tijdens een warme maaltijd is van de gegevens
van de middag- en avondmaaltijd niet bekend of genoemde produkten als
broodvervanging of als toespijs zijn genuttigd.
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Uit een NIPO-onderzoek van 1970 kwam naar voren, dat mannen iets vaker
11
yoghurt/pap bij het ontbijt gebruiken dan vrouwen (15resp. 13%)
en
dat het percentage pap-etende kinderen daar ruimschoots boven ligt (24%).
Ten opzichte van 1956 betekende dit voor mannen en vrouwen een sterke
stijging (1956: mannen 8%, vrouwen jfo, kinderen 24%) (35)»
Het papgebruik bleek in gezinnen met jonge huisvrouwen veel groter dan
in gezinnen met oudere huisvrouwen en groter in de grotere gezinnen dan
in de kleinere gezinnen (38)« Zulks is misschien te verklaren door het
al dan niet aanwezig zijn van pap-etende kinderen; grote gezinnen met
jonge kinderen komen nu eenmaal meer voor bij huisvrouwen onder de 50
jaar dan bij huisvrouwen boven de 50 jaar.
Opvallend is dat in de drie grootste steden in 1961/62 minder yoghurt en
pap werd gebruikt dan elders, maar dat het gebruik ervan tijdens het ont
bijt géén verschil te zien gaf (37)«

4.4» Koek (niet op brood).
Ten aanzien van het koekgebruik kwamen in 1961/62 zeer grote regionale
verschillen voor; zo werd in Friesland vrij vaak koek tijdens het ontbijt
gegeten en in Limburg sporadisch. Het gebruik van koek tijdens de tweede
broodmaaltijd kwam weinig voor, behalve in Zeeland (37)> hetgeen misschien
een gevolg is van de vroegere Zeeuwse traditie om tijdens of in plaats
van de broodmaaltijd in de namiddag (omstreeks 16.00-17.00 uur; dit was
2)
de tweede van drie broodmaaltijden ') koek te gebruiken. Zo lezen we b.v.
in "Kezanse Kost (Cadzandse Kost)": "Koeken en wafels werden meestal des
namiddags gegeten ter vervanging van de gehele of gedeeltelijke broodmaal
tijd" (1).
Vanwege de traditionele regionale verschillen in het koekgebruik en het
feit dat het hoofdelijk koek- en taai-taai-verbruik in de periode 1958-

Ook het NIAM-onderzoek van 1969/70 geeft de indruk dat mannen wat
frekwenter pap bij het ontbijt gebruiken dan vrouwen (45)2)

In Zeeland kende men omstreeks 1870-1880 vier hoofdmaaltijden, waarvan
drie broodmaaltijden (en wel bij het ontbijt, om 16.00-17*00 uur en
rondom 20.00 uur) en één warme maaltijd (rondom 12.00 uur) (22).
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1971 is gedaald

, mag worden aangenomen dat het koekverbruik tijdens de

broodmaaltijden momenteel zeker niet hoger zal liggen dan in 1961/62.

4.5« Crackers, liga, etc.
Een aantal van deze Produkten heeft geen duidelijke funktie als broodvervangend voedingsmiddel; b.v. liga: zoethoudertje voor kinderen;
crackers: tijdens een gezellig avondje.
Bij de broodmaaltijden schijnen deze produkten door slechts weinig per
sonen frekwent te worden gebruikt (37 » 38). Het is daarom niet waar
schijnlijk dat deze produkten een grote rol spelen in de vervanging van
brood.

4.6. Snacks.

Er is hoegenaamd niets bekend over het gebruik van snacks ter vervanging
van broed. Niet bij elke gegeten snack is van broodvervanging sprake,
maar snacks die b.v. in de middagpauze genuttigd worden kunnen wel voor
het predikaat broodvervanging in aanmerking komen. Gegevens over de ver
koop van snacks ter mogelijke vervanging van brood in snackbars, etc.
zijn mij niet bekend, maar wel is er iets bekend over de verkoop van
snacks in bedrijfskantines. Zo werden er b.v. bij Philips Eindhoven in
1973 in de bedrijfskantines, buiten de verstrekte warme maaltijden om,
ongeveer 90*600 gevulde koeken, 318«300 saucijze broodjes, 159*600 pas
teitjes, 1.567*000 koppen soep, 981.000 kroketten, 6I6.6OO slaatjes en
2^
(v.a. september) 341*900 frikandellen en 49*200 loempia's verkocht .
In dat zelfde jaar was het gemiddelde personeelsbestand daar 37*400 man.
Indien men in ogenschouw neemt dat ongeveer 30% van hen van de bedrijfs
kantines gebruik maakt, dan komt dit per kantineklant ongeveer neer op
1,5 gegeten snack per werkdag. Deze snacks worden tijdens de koude maal
tijd gebruikt en zullen vermoedelijk van invloed zijn op de hoeveelheid
gegeten brood.

1)
' Het totale koek- en taai-taai-verbruik lag in 1971 ongeveer 12% hoger
dan in 1958 (1958 ï 25.900 ton, 1971J 29*000 ton) en in dezelfde
periode is de bevolking met ongeveer 17% toegenomen. Cijfers verstrekt
door het C.B.S.
2)

' Cijfers verstrekt door Voreka (Voeding Restaurants Kantines) van
Philips Eindhoven.
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Interessant hierbij is het feit dat volgens Voreka jongeren meer van de
kantines gebruik maken dan ouderen en dat er door de kantineklanten veel
druk uitgeoefend is om met de verkoop van frikandellen en loempia's te
beginnen.
Het zou gewenst zijn om ook de situatie van andere bedrijfskantines en
schoolkantines na te gaan en te onderzoeken of en zo ja hoeveel het ge
bruik van snacks op de broodconsumptie van invloed is.

4.7. Conclusie.
De literatuur overziende, blijkt dat van het gebruik van broodvervangende voedingsmiddelen eigenlijk alleen maar iets bekend is ten aanzien van
de situatie bij het ontbijt. Vermoedelijk vindt de meeste broodvervanging
tijdens het ontbijt plaats, maar zeker is dat niet, omdat de gegevens
erover ontbreken.
Het is nodig te weten te komen of en zo ja op welke wijze en in welke
mate er 0Dk broodvervanging tijdens de tweede broodmaaltijd plaatsvindt
en welke funktie de broodvervangende voedingsmiddelen vervullen. Van de
meeste in dit hoofdstuk genoemde Produkten is wel iets bekend over de
frekwentie van het gebruik (bijvoorbeeld tijdens het ontbijt) ervan, maar
niets over de hoeveelheid die men ervan eet.
Het feit, dat in de afgelopen periode het broodverbruik gedaald is en het
percentage gebruikers van broodvervangende voedingsmiddelen vermoedelijk
gestegen is, maakt het interessant om na te gaan of iemand die relatief
weinig brood eet misschien frekwenter en ook kwantitatief meer broodver
vangende voedingsmiddelen gebruikt.
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Hoofdstuk 5. MAALTIJDENPATROON EN MENUPATRONEN.
Indien we voor Nederland een "gemiddeld" maaltijdenpatroon zouden vast
stellen,' dan komen we tot drie hoofdmaaltijden (twee koude en een warme)
en een aantal zg. "tussenmaaltijden", ook wel "tussendoortjes" genoemd.
Voor Nederland geldt het volgende "ideaaltypische" hoofdmaaltijden
patroon:
- ontbijt (broodmaaltijd); het eerste maal van de dag
-J \
- middagmaal 1 (brood- of warme maaltijd); omstreeks 12-13 uur
- avondmaal

1

(brood- of warme maaltijd); omstreeks 18 uur.

In het weekend wordt vrij veel van dit patroon afgeweken. In vele gezin
nen worden 's zaterdags b.v. één of drie broodmaaltijden gebruikt en
's zondags komt het vrij veel voor dat er slechts twee maaltijden, één
broodmaaltijd en één warme maaltijd gebruikt worden (24, 37, 38)«

5.1. Het ontbijt (de eerste broodmaaltijd).
Het ontbijt is een typische broodmaaltijd; in 1961/62 kon het percentage
mensen dat tijdens het ontbijt brood at op 87 gesteld worden, ongeveer
7io gebruikte toen meestal een niet-brood-ontbijt

terwijl

geen ont

bijt gebruikte (dit laatste cijfer is inclusief zieken, babies, etc.)
(37).
Of het percentage niet-ontbijters en geen-brood-ontbijters sinds 1961/62
veel veranderd is valt niet met zekerheid te zeggen; concrete cijfers
hierover zijn mij niet bekend. Gezien de bevindingen in het vorige hoofd
stuk en het feit dat er relatief steeds meer alleenstaanden (kamerbewo
ners) komen, waaronder relatief veel niet-ontbijters blijken voor te
komen (12), zal het percentage brood-ontbijters sinds 1961/62 vermoede
lijk gedaald zijn.

1)

Met opzet wordt hier geen gebruik gemaakt van benamingen als lunch en
diner, omdat dit aanleiding zou kunnen geven tot verwarringen. Zo is
voor sommigen het diner gelijk aan avondeten, terwijl in het woorden
boek (15) te lezen staat: Diner is middagmaal.
Op zichzelf zijn de hier gehanteerde begrippen ook niet altijd een
voudig te interpreteren, maar er mag worden aangenomen dat men in het
algemeen wel weet wat er mee bedoeld wordt.
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Het niet ontbijten blijkt het meest voor te komen in de drie grootste
steden (37)> in de éénpersoonshuishoudingen (12) en onder de adoles
centen in meerpersoonshuishoudingen (12).
Vanwege het gevonden feit dat het aantal niet-ontbijters in het weekend
(zowel op zaterdag als op zondag) niet wezenlijk verschilt van dat op
werkdagen (37)> ontstaat de indruk dat het dezelfde personen zijn die op
werkdagen en in het weekend niet ontbijten. Als dit zo is, dan zou het
niet ontbijten meer een algemene gewoonte kunnen zijn dan een daggebon
den gewoonte.

5.2. De tweede broodmaaltijd.
De tweede broodmaaltijd op werkdagen wordt in Nederland steeds meer rond
het middaguur gebruikt. Was het ongeveer 25 jaar geleden welhaast een
gouden regel dat men

1

s middags een warme maaltijd at (11), in 1961/62

werd door ongeveer 47% van de gezinnen tussen de middag brood gegeten

%

(37) en ir 1969 was dit bij ongeveer 63

van de gezinnen het geval (38)*

Deze verschuiving kan mogelijk het gevolg geweest zijn van o.a. het
forensisme, de verstedelijking, de industrialisatie en de verkorting van
de werkweek; men kwam verder van zijn werk te wonen en de middagpauzen
werden korter, waardoor het minder gemakkelijk werd om tussen de middag
naar huis te gaan. Om dezelfde redenen kan ook het schoolwezen aan deze
1)

verschuiving hebben bijgedragen '.
In de steden (vooral de drie grootste) eet men vaker rond het middaguur
brood dan op het platteland. De verschillen zijn in de loop van de tijd
echter wel kleiner geworden (zie Tabel 12):

Verruiming van de leerplicht tot 15 jaar en grotere deelname aan
voortgezet onderwijs en het creëren van scholengemeenschappen beteke
nen voor veel kinderen een vergroting van de afstand van huis naar
school. Door veranderde schooltijden werden de middagpauzes vaak kor
ter of hielden soms helemaal op te bestaan.
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Tabel 12:
Het gebruik van de tweede broodmaaltijd tussen de middag op werkdagen
(in % gezinnen)
jaar

drie
grootste steden

grote
steden

kleine
steden

platteland

Nederland

1.96l/62a^

78

45

36

34

47

1969b^

86

62

52

54

63

a)

ontleend aan (37)«

b) ontleend aan (38)»
In gezinnen met meer dan twee personen wcvtdt vaker tussen de middag
brood gegeten dan in de één- en tweepersoonsgezinnen, hetgeen waarschijn
lijk samenhangt met het feit dat in de grotere gezinnen de kans groter
is dat één of meerdere gezinsleden niet in staat zijn om tussen de middag
1)

naar huis te komen. Het maaltijdenpatroon wordt daar soms aan aangepast '.
In 1969 werd in 55% van de gezinnen door één of meerdere gezinsleden
brood meegenomen naar werk of school. Be helft van hen at blijkens de
antwoorden van de huisvrouwen niets anders dan brood en beleg; de andere
helft at er iets bij, voornamelijk fruit (38).
In totaal gebruikte in 1969 ongeveer 45% van degenen die de tweede brood
maaltijd thuis gebruikten naast brood en beleg nog iets anders; vaak was
dit fruit (vooral in de stad) en in mindere mate was dit yoghurt of pap
(vooral op het platteland) (38)«
Opmerkelijk is nog dat in 1969

9% van de gezinnen één of meerdere ge

zinsleden tussen de middag niet thuis kwamen en geen brood meenamen. In
hoofdzaak ging het hier om de man die een maaltijd op de zaak gebruikte
(58).

1)

' Dit aanpassen blijkt vooral afhankelijk ta zijn van het feit ef het
gezinshoofd tussen de middag naar huis kan komen; in kleine gezin»dn
wordt de warme maaltijd da* naar het avonduur versahoven. Verder blijkt
ook het aantal personen, d^t tussen de middag niet thuie ka« keseit van
belang te zijn (20).

31

De tweede broodmaaltijd werd in 1961/62 op zaterdag en zondag veelal aan
het begin van de avond gebruikt (37).(Dit geldt natuurlijk niet voor die
gezinnen waarin op zaterdag en/of zondag meer of minder dan twee brood
maaltijden werden gebruikt).
Over de ontwikkeling van het aantal gebruikte broodmaaltijden op zater
dag en zondag is slscht3 een vergelijking tussen 1969 en 1972 mogelijk:
Tabel 13'
aantal gebruikte broodmaaltijden op zat ardag en zondag (in % gezinnen)
zaterdag

jaar

zondag

één

twee

drie

één

twee

idrie

1969a)

9

73

18

31

67

1

1972b)

20

67

12

37

58

2

a) ontlsend aan (38)

%

b) ontleend aan (24); 11

van de gezinnen gebruikte toen op werkdagen één

broodmaaltijd, 84$ twee en 4$ drie broodmaaltijden.
Het gebruik van drie broodmaaltijden op zaterdag komt vooral voor bij
grotere gezinnen, neemt toe bij toenemende urbanisatiegraad en komt
slechts weinig voor in het oosten van het land (24» 3ö).
Voor de zondag zijn er t.a.v. het maaltijdenpatroon nauwelijk» verschillen,
tussen de verschillende kategorieën geconstateerd (24? 38).
De tweede en/of derde broodmaaltijd op zaterdag en zondag verschillen met
die op werkdagen hierin, dat er in het weekend meer variatie in de brood
soorten wordt aangebracht dan op werkdagen (zie hoofdstuk 5)* Dit meer
afwisselen, vooral het meer-gebruik van "overige broodsoorten"

in het

weekend zou o.a. een gevolg kunnen zijn van een ander leefpatroon in het
weekend en ook van de mate van verkrijgbaarheid van de verschillende
broodsoorten bij de bakker (zowel bij de bezorger als in de winkel).
Grotere gezinnen en gezinnen uit de hogere welstandsklassen blijken in
het weekend veel meer variatie in de broodsoorten aan te brengen dan de
niet tot deze kategorieën behorende gezinnen (38).
Het gebruik van meer en/of minder broodmaaltijden op zaterdag en zondag
in vergelijking met de werkdagen is natuurlijk ook van invloed op de to
tale hoeveelheid gegeten brood op die dagen. In 19^9 werden b.v. de vol
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gende verschillen geconstateerd (zie Tabel 14 (58))'•
Tabel 14*
De broodconsumptie op zaterdag en zondag vergeleken met die op werk
dagen^/ (in % gezinnen):
evenveel

meer

minder

zaterdag

58

26

16

+10

zondag

55

8

59

-31

Saldo (meer minus minder)

Als reden van het meer-broodgebruik op zaterdag werd in de helft van de
gevallen genoemd het gebruik van drie broodmaaltijden. Andere veel ge
noemde redenen waren: "gezelliger / zien eten doet eten" en "meer tijd
om te eten". Degenen die 's zaterdags minder brood aten schreven dit
vooral toe aan het laat opstaan.
Als reden van het minder-broodgebruik op zondag werden vooral genoemd het
laat opstaan, het gebruik van slechts twee maaltijden en het uitge
breider) koffiedrinken.

5.5. De warme maaltijd en de tussenmaaltijden.

In bijna alle Nederlandse gezinnen wordt dagelijks (alleen de zaterdag
wijkt hiervan af) een warme maaltijd gebruikt (24» 57)- In de vorige pa
ragraaf is reeds geconstateerd dat op werkdagen in de meeste gezinnen
's avonds warm wordt gegeten en in het weekend meestal

1

s middags.

In de meeste gezinnen blijkt de warme maaltijd te bestaan uit groenten,
aardappelen en vlees (19)5 in ongeveer de helft van de gezinnen wordt
daarbij een melkgerecht als toespijs gebruikt (57)• Het gebruik van soep
komt slechts in weinig gezinnen (in 1961/62 in 10$) dagelijks voor; hoge
percentages worden in Noord-Brabant en Limburg gevonden. Op het platte
land blijkt men vaker soep te gebruiken dan in de stad (57)- Wel komt het
in veel gezinnen voor dat er voor het weekend soep wordt gemaakt, waar
men dan één of meerdere keren van eet (57)-

Voor 1972 zijn mij hierover geen gegevens bekend, maar Tabel 13 doet
vermoeden dat het saldo voor de zaterdag in dat jaar ook negatief is.
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De consumptie van aardappelen neemt in de Nederlandse gezinnen een be
langrijke plaats in (zie Tabel 15 09))*
Tabel 15*
Het gebruik van aardappelen in de stad en op het platteland
(in % gezinnen):
stad

platteland

Nederland

7 x p.w.
4-6 x p.w.
1-5 x p.w.

15
74
11

11
73
12

12
73
12

opgebakken
aardappelen

1-2 x p.w.

25

19

21

patates frites

1-2 x p.w.

16

8

11

stamppot

1 x p.w.
2-3 x p.w.

32
4

36
14

35
11

voedingsmiddel

frekwentie van
het gebruik

gekookte aardappelen

Het gebruik van patates frites blijkt relatief het hoogst te zijn in de
lagere beroepskategorieën en in de zuidelijke provincies (19)«
Het gebruik van macaroni, spaghetti, rijst, etc. blijkt in de steden veel
groter te zijn dan op het platteland en in de hogere beroepsklassen veel
hoger dan in de lagere beroepsklassen (19)Op het platteland wordt tijdens de warme maaltijd frekwenter vlees ge
bruikt dan in de stad, terwijl voor het gebruik van vis en ei het omge
keerde zou gelden (19)»
Op het platteland gebruikt men vaker melkgerechten als toespijs dan in de
stad, terwijl in de stad voor dit doel vaker fruit wordt gebruikt (19)'
Over het gebruik van tussenmaaltijden is zeer weinig bekend. Vanwege het
feit dat velen de tussenmaaltijden (behalve 's avonds misschien) niet
thuis gebruiken en dat niet alle tussendoortjes door de huisvrouw zullen
zijn verstrekt is het moeilijk om hierover enig inzicht te krijgen door
middel van ondervraging van de huisvrouw alleen.
Dit in aanmerking nemende volgt thans een overzicht over thuis genuttigde
tussendoortjes. De gegevens hierover zijn ontleend aan (19)s
Tussen het ontbijt en de middagmaaltijd wordt vrij algemeen koffie ge
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1)
dronken (93%)> terwijl in de stad het gebruik van chocolademelk ' vrij
groot (13$) mag worden genoemd.
In de helft van de gezinnen wordt bij de koffie meestal een koekje genomen,
terwijl het dagelijks gebruik van cake en/of gebak weinig voorkomt. Het
schijnt zelden voor te komen dat er in de loop van de ochtend brood wordt
gegeten (geen

fo

bekend).

Tussen de middag- en de avondmaaltijd wordt voornamelijk thee gedronken
(82$), terwijl op het platteland dan relatief vaak koffie wordt gebruikt
(21$). In de meeste gezinnen wordt er een koekje bij genomen en op het
platteland wordt er waarschijnlijk nogal eens brood bij gegeten (geen

fo

bekend).
Tussen de avondmaaltijd en het naar bed gaan is het zeer gebruikelijk om
koffie te drinken, waarbij dan vaak koekjes (52 fo), koek (2 6fo) en cake of
gebak (15 fo) worden gegeten. In ongeveer

ifo

van de Nederlandse gezinnen

(voornamelijk op het platteland) wordt er dan door iemand brood gegeten.
Ook is het gebruik van frisdranken (15 fo) en alkohol (8 fo) in de loop van
de avond het vermelden waard, waarbij dan aangetekend moet worden dat het
alkoholgebruik in de stad veel vaker voorkomt dan op het platteland (resp.
18% en

Af°) •

's Avonds wordt in ongeveer 3% van de gezinnen zoutjes of

iets dergelijks gegeten.
Op het platteland komt het nogal vaak voor (20 fo) dat er in de loop van de
avond fruit wordt gebruikt.
Ben onderzoek verricht door een aantal levensmiddelenfabrikanten (18) gaf
aan, dat in gemiddeld 43% van de Nederlandse gezinnen - buiten de drie
hoofdmaaltijden om - op nog 9 andere momenten werd gegeten. In hoofdzaak
betrof dit koekjes en andere versnaperingen die te rangschikken zijn
onder de noemer: snoep.

5.4« Conclusie.
Ten aanzien van de fluktuaties in het broodverbruik is het van belang na
te gaan of deze fluktuaties evenredig verdeeld zijn over de verschillende
broodmaaltijden. De bestaande literatuur geeft hierover geen informatie,

De chocolademelk wordt voornamelijk door kinderen gebruikt.
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zodat verder onderzoek noodzakelijk is. We kunnen met de bestaande lite
ratuur weinig méér doen dan de verschillende broodmaaltijden apart be
schouwen en suggereren wat de eventuele invloed van de in de tijd opge
treden veranderingen zal kunnen zijn geweest.
Het ontbijt is een typische broodmaaltijd. Vanwege het feit dat het aan
tal broodontbijters sinds 1961/62 vermoedelijk gedaald is en vanwege een
geconstateerde toename van het verbruik van broodvervangende Produkten
mogen we aannemen dat het broodverbruik per hoofd tijdens het ontbijt ver
moedelijk ook gedaald is.
Het middagmaal is voor meer dan 50% van de Nederlanders tegenwoordig een
broodmaaltijd. Vroeger was dit anders, toen werd 's middags in de meeste
gezinnen warm gegeten. Of deze verschuiving van de tweede broodmaaltijd
van het avonduur naar het middaguur van invloed is geweest op de hoogte
van de gemiddelde broodconsumptie is niet met zekerheid te zeggen. In
Duitsland is sinds 1954 de tendens aanwezig om de tweede broodmaaltijd
1)
steeds meer 's avonds in plaats van 's middags te gaan gebruiken 1 (49,
53). Toch is daar sinds die tijd het gemiddelde broodverbruik ook ge
daald. Een vergelijking tussen Nederland en Duitsland wekt daarom de in
druk dat de verschuiving van de tweede broodmaaltijd naar het middaguur
op zichzelf geen al te grote verandering in de hoogte van de gemiddelde
broodconsumptie teweeg kan hebben gebracht. Toch zou een vergelijkend
onderzoek naar de gemiddelde broodconsumptie van personen die 's middags
en van personen die 's avonds brood eten in deze op zijn plaats zijn.
Ofschoon de meeste gezinnen in het weekend niet afwijken van het maaltij
denpatroon zoals dat op werkdagen bestaat is het toch belangrijk om de
invloed van de gezinnen die in het weekend wel een afwijkend maaltijden
patroon vertonen op de totale broodconsumptie na te gaan. Vooral het feit
dat het weekend als geheel in vergelijking tot werkdagen een negatieve
invloed op de hoogte van de broodconsumptie heeft - welke momenteel ver
moedelijk groter is dan in het verleden (zie Tabel _Tj) - maakt een der
gelijk onderzoek noodzakelijk.

In 1954 werd in Duitsland in 54% van de gezinnen 's avonds brood gege
ten en in 19&7 i*1 ^9% van de gezinnen. Deze verschuiving schijnt gro
tendeels tot stand gekomen te zijn doordat de hiervoor in aanmerking
komende gezinsleden steeds meer • s middags in de bedrijfskantines een
warme maaltijd gebruiken. Het maaltijdenpatroon wordt daar vaak aan
aangepast (49)-
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Het feit dat de consumptie van verse aardappelen ongeveer hetzelfde beeld
vertoont als de consumptie van brood (zie bijlage III) zou er op kunnen
wijzen dat de consumptie van beide produkten van dezelfde faktoren afhan
kelijk is. In de periode dat het broodverbruik daalde is het verbruik Van
broodvervangende produkten vermoedelijk toegenomen; het zelfde kan gezegd
worden voor het verbruik van verse aardappelen en van aardappelvervangende
Produkten'' ^.
Daar niet bekend is of de daling van het brood- resp. verse aardappelenverbruik geheel gecompenseerd is door een meer-verbruik van de respectie
velijke vervangingsprodukten, bestaat ook nog de mogelijkheid dat men in
de betreffende periode tijdens de hoofdmaaltijden minder is gaan eten. Als
dit zo is dan moet hetgeen met tussentijdse verstrekkingen is binnen ge
kregen in dezelfde periode gestegen zijn; immers de gemiddelde bruto be
schikbare dagelijkse voedselenergie is in de periode dat het gemiddelde
brood-en aardappelverbruik afnam niet gedaald (13)•

De jaarlijks terugkerende publikaties van het Ministerie van Landbouw
(13) geven voor de periode dat het gemiddelde aardappelverbruik daalde
over het algemeen een stijging van het gemiddelde rijstverbruik te
zien (zie ook bijlage lil).
Volgens het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten en de
Koninklijke Scholten-Honig B.V. is ook het gemiddelde verbruik van
macaroni, spaghetti, etc. in die periode iets gestegen.
We weten echter niet of er bij het gebruik van deze produkten ook al
tijd van aardappelvervanging sprake is.
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Hoofdstuk 6. BROOD EN BELEG.
Brood is een produkt dat bijna altijd in combinatie met boter/margarine
en/of beleg gegeten wordt. Wij eten nu eenmaal geen "droog" brood.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de broodconsumptie en
van de faktoren die daarmee samenhangen is het niet alleen belangrijk na
te gaan wat er mogelijk in plaats van brood gegeten wordt, maar ook wat
er sämen met brood (op het brood) gegeten wordt.
Dit is zeker belangrijk wanneer men bij de voedingswaarde van brood ook
gaat letten op de voedingswaarde van de broodmaaltijd.
De fluktuaties in het broodgebruik zullen waarschijnlijk niet zonder ge
volgen zijn gebleven voor de consumptie van het broodbeleg. Als men per
snee brood evenveel boter/margarine en beleg is blijven gebruiken als
men vroeger deed, dan zal het gebruikspatroon van het totale beleg op de
zelfde wijze fluktueren als het broodgebruik zelf. Omdat echter de meeste
Produkten die als smeersel en/of beleg dienst doen niet alleen in com
binatie met brood maar ook op andere wijze gegeten worden, is de paral
lelliteit van die fluktuaties moeilijk vast te stellen.

6.1. De smeersels (boter, margarines en halvarines).
Er is gevonden dat het nog maar weinig voorkomt dat er boter op het
brood wordt gedaan; in verreweg de meeste gezinnen wordt margarine ge
bruikt (46).

6.2. Het beleg.
Over de aard en hoeveelheid van het broodbeleg is zeer weinig bekend.
Uit een in 1961 in Tiel gehouden onderzoek zijn hierover enige gegevens
bekend (12):
Allereerst blijkt uit dat onderzoek dat kinderen onder de 10 jaar (vooral
die onder de 6 jaar) relatief veel vaker zoet beleg gebruiken dan de
oudere kinderen en de volwassenen. Bij de kinderen onder de 10 jaar was
de verhouding zoet beleg : hartig beleg ongeveer 3 : 2 en bij de volwasse
nen was deze verhouding ongeveer 1 : 5. Bij toenemende leeftijd wordt ook
meer variatie in het beleg aangebracht: de kategorie 0-10 jarigen ge
bruikte gemiddeld 2,7 soorten beleg, de kategorie 11-16 jarigen gemiddeld
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3,8 en de volwassenen gemiddeld 5,0 (12).
De soorten broodbeleg welke de jongeren het meest gebruikten waren kaas,
jam, hagelslag, ei en vleeswaren (in volgorde van meest naar minst
frekwent). Voor de ouderen gold een totaal andere volgorde: kaas, worst,
andere vleeswaren, ei, jam, hagelslag.
Bij het onderzoek onder personen met een zeer hoge broodconsumptie (37)
werd gevonden dat deze naar verhouding zeer veel hartig beleg (vooral
vleeswaren) gebruikten en dat er door hen maar zelden zoetigheid op het
1)

brood werd gedaan '.
In het in Tiel gehouden onderzoek werd gevonden dat een dergelijk ver
schijnsel zich in alle leeftijdskategorieën voordoet (12); m.a.w. per
sonen met een relatief hoge broodconsumptie gebruiken relatief meer
hartig beleg dan personen met een lagere broodconsumptie.
Uit een ander onderzoek (46) is gebleken dat er ten aanzien van het ge
bruik van de verschillende soorten beleg tussen stad en platteland ge
ringe verschillen blijken te bestaan. Regionale verschillen zijn er daar
entegen wel gevonden; in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg blijkt
men relatief minder vaak zoetigheid op het brood te gebruiken dan in de
overige provincies (46).
Yoigens dit onderzoek zou er tijdens de tweede broodmaaltijd meer eiwit
rijk beleg (vooral vlees, vis en ei) op tafel komen dan tijdens het ont
bijt.

6.3» Conclusie.
Er zijn aanwijzingen gevonden dat kinderen meer zoet dan hartig beleg op
het brood doen en dat ouderen meer hartig dan zoet broodbeleg gebruiken.
Tevens kan men concluderen dat personen met een relatief hoge broodcon
sumptie naar verhouding meer hartig beleg gebruiken dan personen met een
minder hoge broodconsumptie. Indien de hoeveelheid gegeten brood min of
meer bepalend is voor het gebruik van hartig of zoet beleg, dan zou men
vanwege de daling van het broodverbruik misschien kunnen verwachten, dat

Het is opmerkelijk dat de personen met een zeer hoge broodconsumptie
(vermoedelijk het meest voorkomend in de laag geklassificeerde beroe
pen) de voorkeur geven aan hartig beleg, hetgeen doorgaans veel duur
der is dan zoet beleg.
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er momenteel naar verhouding vaker zoet beleg op het brood wordt gedaan
dan vroeger het geval was.
Maar er is ook een andere mogelijkheid: De relatieve verschuiving in de
broodconsumptie naar veredeld brood (zie hoofdstuk 1.J.) kan een veran
dering van de verhouding zoet beleg : hartig beleg ten gevolge hebben
gehad. Mosolff en Schwenzner (31) hebben namelijk gevonden dat er een
zeer nauwe samenhang bestaat tussen broodsoort en beleg. Zij vonden dat
1)

bij de lichtere ', minder grove broodsoorten meer zoet dan hartig beleg
1)
wordt gebruikt en dat bij de donkere ', grovere broodsoorten meer hartig
dan zoet beleg wordt gebruikt.
Aangezien er in Nederland een verschuiving heeft plaatsgevonden naar het
gebruik van lichtere, minder grove broodsoorten, zou dit tot gevolg ge
had kunnen hebben dat men naar verhouding vaker zoet beleg is gaan ge
bruiken.
Omdat er momenteel een kleine opleving in de broodconsumptie valt te
constateren en omdat de verhouding wittebrood : bruinbrood blijkbaar ten
gunste van het bruinbrood verschuift, is, indien deze trend zich blijft
doorzetten te verwachten dat de frekwentie-verhouding zoet beleg : hartig
beleg zal veranderen ten gunste van het hartig beleg.

Hier wordt bedoeld licht van kleur, resp. donker van kleur.
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Hoofdstuk 7. HET KOrEN VAN BROOD.
Het broodkoopgedrag van de huisvrouw is t.o.v. vroeger sterk veranderd.
Deze veranderingen kunnen gedeeltelijk een "gedwongen karakter" hebben
gehad (o.a. door afschaffing van de broodbezorging door vele bakkers en
1)
het verdwijnen van steeds meer bakkersbedrijven '), terwijl een aantal
veranderingen van het koopgedrag wellicht een "vrijwillig karakter" heb
ben gehad (o.a. door de mogelijkheid om gesneden brood te kopen).
Om een beeld te geven van de koopgewoonten zal in het onderstaande vooral
aandacht worden geschonken aan het brooddistributiesysteem, het kopen
van brood bij de kleinere en bij de grotere bakker en aan het kopen van
verpakt gesneden brood.

7.1. Het brooddistributiesysteem.
Het bezorgen van brood aan huis is de laatste jaren zeer sterk afgenomen.
De afschaffing van de broodbezorging is in de steden veel eerder begonnen
dan op het platteland (9) en is in de steden ook veel rigoreuzer door2)

gevoerd ' (zie Tabel 16):
Tabel 16 ;
Het percentage gezinnen dat het brood meestal aan huis bezorgd krijgt
naar urbanisatiegraad van de woonplaats:
jaar

drie grootste
steden

grote
steden

kleine
steden

platteland

Ned.
gemiddeld

1961 a ^

51

84

91

89

79

1969k)

55

64

79

86

65

1972 e )

28

47

58

63

48

1975 e )

22

57

43

53

38

ontleend aan (57)

^ ontleend aan (58)

ontleend aan (40)

1)

' In de periode 1960-1970 is het aantal bakkersbedrijven in Nederland
bijna gehalveerd. In oktober i960 telde men nog 10.139 bakkersbedrij
ven en in juli 1970 nog maar 5-542 (9)>

2 )

' Voor de achteruitgang van de broodbezorging worden o.a. de volgende
redenen genoemd (9)s veranderingen in de behoeften van de consument,
een toegenomen aanbod van brood in de levensmiddelenbedrijven, de
steeds moeilijker verkeerssituaties en de filiaalverkoop.
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Van alle gezinnen die in 1973 zelf het brood haalden, deed 63$> dit hij
een hakker of hakkersfiliaal, 31$ bij een supermarkt of zelfbediening
en 6% hij een kruidenier (4-0) - Ofschoon het percentage gezinnen dat in
1973 zelf het brood haalde t.o.v. 1972 met 10fo is gestegen, zijn in die
periode de onderlinge verhoudingen van de plaatsen waar men het brood
haalde niet veranderd (40).
In 1973 werd bijna al het bezorgde brood door het bakkersbedrijf zelf
bezorgd; slechts 5i° van de gezinnen kreeg het brood bezorgd door een
rijdende winkel (40).
In grote gezinnen komt het relatief meer voor dat men het brood laat be
zorgen dan in kleine gezinnen (37? 38)' De broodbezorging is voor de
grote gezinnen dus blijkbaar een belangrijke faktor waarbij men een in
het algemeen hogere prijs van het brood op de koop toeneemt.
Teneinde na te gaan welke waarde men hecht aan het systeem van de brood
bezorging als zodanig is in een in 1969 gehouden onderzoek (38) ge
vraagd of het bezorgen van brood zou mogen verdwijnen en wat men er
eventueel nog méér voor zou willen betalen om deze dienstverlening te
behouden. De resultaten hiervan staan in de volgende tabel:
Tabel J_7:
meningen omtrent het systeem van broodbezorgen (in fo huisvrouwen):
zou het bezorgen van brood nog op prijs stellen, zelfs al
zou het brood 10 cent duurder zijn dan wanneer het in de
winkel werd gehaald

31

idem tot 5 cent prijsverhoging

16

stelt het nog op prijs zonder prijsverhoging

19

mag verdwijnen

34

De broodbezorging werd verreweg het meest op prijs gesteld op het plat1)

teland '; bijna de helft van de daar ondervraagde huisvrouwen zei er
zelfs een prijsverhoging van 10 cent voor over te hebben.

Dit zou misschien kunnen liggen aan de af te leggen afstanden; gege
vens hierover zijn echter niet bekend.
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Voor bijna tweederde van de huisvrouwen in de drie grootste steden zou
de broodbezorging mogen verdwijnen.
Huisvrouwen van grote gezinnen stelden de broodbezorging meer op prijs
dan huisvrouwen van kleine gezinnen. Bij de eerstgenoemde kategorie was
er naar verhouding een groot percentage dat er evenwel geen hogere prijs
voor het brood voor over zei te hebben; zij zullen het gemak moeten afwe
gen tegen de voor hen relatief hoge extra kosten.

7.2. De kleinere en de grotere bakker als leverancier

van het brood.

Om te weten te komen waar men zijn brood meestal köopt is het nodig om
een nadere aanduiding te verkrijgen van het "soort bakker" van wie men
zijn brood meestal betrekt.
In verschillende onderzoekingen zijn hiervoor de begrippen grotere bakker
1)

en kleinere bakker gehanteerd '. Deze indeling voldoet blijkbaar beter
dan die in begrippen als warme bakker en koude bakker.
In 1972 kocht 54io van de Nederlandse gezinnen meestal brood van de klei
nere bakker en 46%

van

de grotere bakker; in 19&9 varen deze cijfers 60$,

resp. 40io (39)* Er wordt dus steeds meer brood van een grotere bakker ge
kocht.
Ten aanzien van het kopen van brood bij de kleinere of bij de grotere bak
ker valt alleen maar een verschil te constateren tussen stad en platte
land. Op het platteland kocht in 1972 tweederde van de huisvrouwen het
brood bij de kleinere bakker en in de stad was dit ongeveer de helft (39)«
Ten aanzien van de redenen van het kopen van het brood bij de kleinere of
bij de grotere bakker zijn belangrijke verschillen geconstateerd (38):
Van de huisvrouwen die het brood bij de kleinere bakker kopen noemde bij
na tweederde een reden die gericht is op de smaak (lekkerder, verser)
van het brood. Van degenen die bij de grotere bakker hun brood kopen voer
de slechts een achtste deze smaakargumenten als reden voor hun klandizie
2)

aan '.

Onder grotere bakker wordt in het algemeen verstaan: de bakker (of fa
briek) die het brood bakt en het verkoopt via winkels en/of bezorgingswijken en/of supermarkten. De kleinere bakker is degene die het brood
in zijn eigen winkel bij zijn eigen bakkerij verkoopt, of ook zelf
thuis bezorgt.
Deze verschillen duiden er niet op dat brood van de kleinere bakker ook
werkelijk lekkerder is dan dat van de grotere bakker, maar wel dat dat
door de klanten zo ervaren wordt.
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Voor de klanten van de grotere bakker bleek vooral van belang te zijn het
feit dat hij het brood bezorgt, voor de klanten van de kleinere bakker
was de bezorging van het brood veel minder essentieel.
Smaakargumenten ten gunste van het brood van de kleinere bakker werden
vooral aangevoerd door huisvrouwen uit de drie grootste steden. Dit komt
misschien omdat men in de drie grootste steden veelal meer keus heeft uit
verschillende bakkers en omdat daar het meeste brood toch in de winkel
gehaald wordt het eerder de moeite loont om naar een andere bakker (met
lekkerder brood) te gaan; op het platteland en de overige steden daaren
tegen is de keuze uit verschillende bakkers vaak beperkt en indien men
erg gesteld is op het bezorgen van brood heeft men soms misschien hele
maal niet te kiezen.

7.5. Het kopen van verpakt gesneden brood.
Sinds de opkomst van de broodfabrieken is de verkoop van verpakt gesneden
brood zeer sterk toegenomen. De situatie van 1972 was dat ongeveer JO%
1)
van al het verkochte wittebrood en bruinbrood verpakt gesneden was (4) .
Het aandeel van verpakt gesneden brood (zowel voor wittebrood als voor
bruinbrood) in de totale hoeveelheid gegeten brood (wittebrood, resp.
bruinbrood) is in de steden veel groter dan op het platteland (4) (zie
Tabel 18):
Tabel 18:
Procentueel gewichtsaandeel van verpakt gesneden brood in de totale hoe
veelheid verkocht brood naar urbanisatiegraad van de woonplaats:
periode

drie
grootste
steden

meer dan
80.000
inwoners

30.000 80.000
inwoners

overig
stedelijk

lande
lijk

Nederland
gemiddeld

jan-mrt 1971

38

42

35

26

22
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jan-mrt 1972

30

41

35

24

19

28

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat het aandeel verpakt gesneden brood
in de kategorie wittebrood ongeveer even groot was als in de kategorie
bruinbrood.
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Deze tabel wekt de indruk dat het procentuele gewichtsaandeel van ver
pakt gesneden brood aan het dalen is.
Opvallend is verder dat het aandeel verpakt gesneden brood het hoogst is
in de grote steden (excl. de drie grootste steden).
In Duitsland is gevonden dat het aandeel van verpakt gesneden brood in
kleine gezinnen groter is dan in grote gezinnen (49? 55)* Of dit ook voor
Nederland geldt is niet bekend.
Hoezeer verpakt gesneden brood aan bepaalde eisen van de Nederlandse con
sument tegemoet komt moge blijken uit Tabel 19 welke een gedeelte is van
een tabel uit (24):
Tabel

,

Belangrijke aspekten ten aanzien van het aanbod van brood (in fo):
Belangrijk
heel erg

erg

tamelijk

niet zo

helemaal
niet

dat niemand het brood
met zijn handen heeft
aangeraakt

55

25

18

16

6

dat het brood verpakt
is

50

25

15

15

15

dat het brood gesne
den is

21

22

15

19

22

7.4« Conclusie.
Door verschillende oorzaken is de huisvrouw het koopgedrag inzake brood
(moeten) gaan veranderen. Aan een paar bijzonderheden van het broodkoopgedrag is in verschillende onderzoeken aandacht besteed met als belang
rijkste resultaten:
- Hoewel tegenwoordig verreweg het meeste brood in de winkel wordt ge
haald blijkt het bezorgen van brood door het merendeel der huisvrouwen
erg op prijs gesteld te worden, waarbij voor de meeste van hen een
kleine prijsverhoging nog wel acceptabel is. Op het platteland, waar
naar verhouding meer brood bezorgd wordt dan in de steden, is men in
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het algemeen zeer sterk gekant tegen een eventuele afschaffing van het
systeem van de broodbezorging.
- Er wordt relatief steeds minder brood bij de kleinere bakker .";ekoeh l..
In de steden worat naar verhouding' door minder huisvrouwen brood bij
de kleinere bakker gekocht dan op het platteland.
Misschien is dit het gevolg van het feit dat de kleinere bakker op het
platteland sterk is vertegenwoordigd en dat op het platteland de bezor1)
ging vooral een zaak van de kleinere bakker is (9)*
Uit de redenen die de huisvrouwen zelf voor hun klandizie bij een be
paald soort bakker opgeven zou men kunnen afleiden dat in het algemeen
het smaakargument voor de klandizie bij de kleinere bakker en het argu
ment van de bezorging voor de klandizie bij de grotere bakker voorop
staat. Op het platteland wordt voor de klandizie bij de kleinere bakker
ook vaak als reden genoemd dat hij het brood bezorgt en dat er geen
andere mogelijkheid is.
- Het gewichtsaandeel van verpakt gesneden brood in de totale hoeveelheid
brood bedroeg in 1972 ongeveer 30$. In de stad wordt naar verhouding
meer verpakt gesneden brood gekocht dan op het platteland; wellicht is
dit verklaarbaar door het feit dat de grotere bakker (met verpakt ge
sneden brood) in de stad sterker vertegenwoordigd is.
Ten aanzien van de hier genoemde bijzonderheden van het broodkoopgedrag
valt telkens een verschil op tussen stad en platteland. Deze verschillen
kunnen mogelijk verklaard worden door de verschillende strukturen van het
bakkersbedrijf:
Op het platteland zijn de kleinere bakkers relatief sterk vertegenwoordigd
en nemen daar het grootste gedeelte van de bezorging voor hun rekening.
In de stad zijn de grotere bakkers in de meerderheid en daar zijn zij het
die het meeste brood bezorgen.

In de steden vindt de bezorging van brood vooral plaats door het groot
bedrijf (9).
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Hoofdstuk 8. SUBJECTIEVE

VARIABELEN.

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is aangetoond, spelen bij het koopen consumptiegedrag inzake brood veel variabelen een rol. Over het alge
meen waren dit objectieve variabelen, waaruit met een bepaalde mate van
waarschijnlijkheid de hoogte en de aard van de broodconsumptie voor een
bepaalde kategorie personen te voorspellen valt.
2)

Doordat deze objectieve variabelen grotendeels met elkaar samenhangen ',
hoeft toevoeging van één zo'n variabele aan een andere variabele weinig
meer gegevens op te leveren dan die ene variabele alleen.
Behalve deze objectieve variabelen zijn er ook andere variabelen welke
mogelijkerwijs een rol spelen in de totstandkoming van de hoogte en de
aard van het broodgebruik; iemand met bepaalde objectieve eigenschappen
hoeft immers nog niet per se hetzelfde broodgedrag te vertonen als iemand
anders met precies dezelfde objectieve eigenschappen.
Indien tussen twee "objectief-identieke" individuen een verschillend
broodgedrag wordt geconstateerd, dan zijn situationele en/of subjectieve
variabelen in het geding. Het gaat hier niet alleen om subjectieve vari
abelen van het individu zelf, maar ook van de persoon die de toegang tot
brood kan bewaken. Lewin (50) heeft hiervoor de term poortwachter inge
voerd. Het door hem gebruikte begrip "poortwachter van de voedingsgewoon
ten in het gezin" is een aanduiding voor de in het gezin aanwezige sleu
telfiguur met betrekking tot de voedingsgewoonten. Algemeen wordt aange
nomen dat de huisvrouw de poortwachter van de voedingsgewoonten van het
gezin is, maar of dit ook t.a.v. het produkt brood het geval is, is nim
mer .onderzocht.

Subjectieve variabelen zijn die variabelen die per individu kunnen
variëren bij personen die dezelfde objectieve eigenschappen bezitten.
B.v. In het westen eet men minder brood dan in het zuiden; op het
platteland eet men meer brood dan in de steden; in grote gezinnen
wordt door alle gezinsleden meer brood gegeten dan in kleine gezinnen.
Dat in het westen minder brood gegeten wordt dan in het zuiden zou
kunnen liggen aan het feit dat in het westen relatief meer stedelijke
bevolking voorkomt dan in het zuiden en aan het feit dat in het wes
ten relatief meer kleine gezinnen voorkomen dan in het zuiden; Beide
variabelen zouden elkaar dan versterkenI
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In de door mij geraadpleegde literatuur is het individuele broodgedrag
nergens gerelateerd aan subjectieve variabelen. De subjectieve variabe
len van de huisvrouw (zij zijn het die meestal ondervraagd worden),waar
over wat meer bekend is, zijn nimmer gerelateerd aan het broodgedrag van
haar gezin; wel zijn enkele algemene gegevens beschikbaar, welke, in
verband gebracht met het gemiddelde (Nederlandse) broodgedrag, tot een
aantal opmerkelijke resultaten hebben geleid. Hieraan zal in het onder
staande aandacht worden besteed.

8.1. Preferenties.

8.1.1. Preferentie voor brood t.o.v. een ander voedingsmiddel.
Wanneer men iemands preferentie voor een bepaald voedingsmiddel wil vast
stellen, dan krijgt men te maken met een resultaat dat gebaseerd is op
een vergelijken vnn dat voedingsmiddel met één of meerdere andere voe
dingsmiddelen. Daarnaast kan ook de situatie waaronder men het ene voe
dingsmiddel boven een ander prefereert van belang zijn.
Bij het vaststellen van iemands preferentie voor brood kan men o.a. te
maken krijgen met:
1- het vergelijken van onbelegd brood met een ander "enkelvoudig"voedings
middel (b.v. pap, aardappelen, etc.)
2- het vergelijken van brood(maaltijden) met een andere maaltijd
3- het vergelijken van belegd brood met een "samengesteld" voedingsmiddel
(b.v. snacks, e.d.).
ad 1 - Over de preferentie voor brood in vergelijking met die voor een an
der voedingsmiddel is maar weinig bekend; slechts een paar onder
zoekingen melden een verschil in appreciatie (smaak) tussen brood
en andere produkten.
In een in Tiel gehouden onderzoek (12) is aan de respondenten de
vraag voorgelegd of zij spontaan de vergelijkingen "brood is lekker
der dan ..." en "brood is niet zo lekker als ..." wilden invullen.
Door slechts weinigen werd hier een ander "enkelvoudig" voedings
middel ingevuld, waarvan alleen het produkt pap vermeldenswaardig
is; 13% vond brood lekkerder dan pap, terwijl er bijna niemand was
die pap lekkerder vond dan brood.
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Brood wordt ook wel vergeleken met aardappelen, hetgeen uit een
Belgisch onderzoek gebleken is (29); er bleek daar geen verschil
in voorkeur tussan brood en aardappelen te bestaan. Interessant was
daarbij de volgende constatering: Bij arbeiders werd een veel gro
tere voorkeur voor brood dan voor aardappelen gevonden, terwijl bij
handelaren de situatie juist andersom was. De hoeveelheid gegeten
brood of aardappelen kan hierop nauwelijks van invloed zijn ge
weest (van beide produkten aten de arbeiders het meest), zodat de
indruk gewekt wordt, dat de voorkeur voor deze produkten sterk
milieu bepaald is.
Uit laatstgenoemde onderzoek kwam ook naar voren dat mannen meer
voorkeur aan brood geven dan vrouwen. Hierbij moet misschien wel
aan de hoeveelheid gegeten brood worden gedacht.
ad 2- Van de meeste onderzoeksgegevens over de preferentie voor brood is
niet bekend of zij betrekking hebben op een broodmaaltijd, belegd
brood of oiibelegd brood. Dit maakt het op de juiste wijze interpre
teren van uitkomsten onmogelijk, zodat niet meer dan veronderstel
lingen mogen worden verwacht.
Uit het spontaan invullen van enkele vergelijkingen in het in Tiel
gehouden onderzoek (zie ad 1-) kwam naar voren dat de meeste ant
woorden betrekking hadden op een vergelijken van brood (maaltijden?)
met een warme maaltijd. Slechts 18$ vond brood lekkerder dan een
warme maaltijd, terwijl ruim de helft brood niet zo lekker vond als
een warme maaltijd.
Iets dergelijks kwam ook uit een in 1972 gehouden onderzoek (24)
naar voren (zie Tabel 20).
Jongeren blijken relatief vaker warme maaltijden te prefereren dan
ouderen (24)«
De preferentie voor een broodmaaltijd boven een warme maaltijd
blijkt in wezen een smaakpreferentie te zijn (24).
ad 3- Hierover zijn geen onderzoeksgegevens bekend. Aangezien sommigen
tijdens een werkpauze (lunchpauze) een keuze kunnen maken uit van
thuis meegebrachte belegde boterhammen en in de pauze gekochte snacks
(soms verkrijgbaar in school- of bedrijfskantines of snackbars in de
buurt), is onderzoek naar de preferentie voor belegd brood en snacks
noodzakelijk. Ook de situatie waarin een bepaalde voorkeur tot een
overeenkomstig gedrag leidt, dient nader onderzocht te worden.
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Tabel 20:
Preferentie voor broodmaaltijden en/of warme maaltijden
(in fo) (N - 1600):
broodmaaltijden

11

warme maaltijden

57

maakt niet uit

22

a)
hangt af van tijdstip '
geen antwoord

8
2

' Het is niet bekend waarop een bepaalde voorkeur voor voedingsmiddelen
berust. Het feit dat blijkens de antwoorden van een aantal responden
ten de voorkeur afhankelijk is van een bepaald tijdstip duidt er op,
dat een bepaalde voorkeur voor een voedingsmiddel niet alleen maar
produkt afhankelijk is, maar ook situatie afhankelijk.

8.1.2. Preferentie voor bepaalde eigenschappen van het produkt brood.
Het merendeel van de huisvrouwen, vooral de jongere, verkiest vers brood
en brood dat lang houdbaar is (24> 49)«
Er bestaan verder aanwijzingen (weliswaar niet zeer betrouwbaar, verkre
gen op grond van gegevens gebaseerd op 20 proefpersonen), dat de smaak en
de consistentie van het brood de belangrijkste sensorische eigenschappen
zijn welke de voorkeur voor brood bepalen (52).
Uit een in 1972 gehouden onderzoek (24) kwam naar voren dat de voorkeur
van de consument voor het produkt brood te ontleden is in een drietal
basis-aspekten:
1- versheid; 87% van de ondervraagden prefereerde vers brood en 1 yfo prefe
reerde brood dat niet zo vers is. Verder gaf men voorname1)

lijk voorkeur aan geurig ' en luchtig gebakken brood.

Het verspreiden van een (sterke) geur is bij voedsel bijna altijd ge
bonden aan temperatuur; ook bij het brood is dit het geval. Brood dat
pas uit d® oven komt heeft een typische geur welke na afkoeling snel
verdwenen is. Door verpakking gaat de geur van het brood nog sterker
achteruit (®). Doordat we steeds msLaader ia de gelegenheid zijn om
"©venvers" bi*ood te kopen en ©rndat er veel verpaJrb brood verkocht wordt,
zal het verlies aan geur vermoeêelijic ee$ negatieve invloed op de brood
consumptie uitoefenen.
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2- korst; ongeveer ^/3 van de ondervraagden gaf de voorkeur aan een
knapperige korst en 1/5 aan een zachte korst. Vooral ouderen
prefereerden een zachte korst.
3- struktuur; sommigen prefereerden donker brood met een grove struktuur,
anderen lichter brood met een fijne struktuur (^'s onbe
kend).

8.1.3• Preferentie voor broodsoorten.
Bij een onderzoek naar de voorkeur voor brood dient ook een onderscheid
gemaakt te worden naar de voorkeur voor de verschillende broodsoorten.
Afgezien van de vraag of men brood wel of niet lekker vindt, zal men toch
wel meer voorkeur voor de ene dan voor de andere broodsoort hebben.
Uit verschillende onderzoekingen (12, 24, 29) is gebleken dat er bij som
migen een verschil bestaat tussen de soort brood die men gewoonlijk eet
en de soort brood die men prefereert; over het algemeen wordt wittebrood
meer gegeten dan geprefereerd, terwijl voor bruinbrood het omgekeerde
geldt.
Dit zou betekenen dat niet voor iedereen "voorkeur" de belangrijkste be
palende faktor is voor de keuze van de broodsoort. Welke faktoren dan wel
bepalend zijn blijft de vraag. Is dit het beschikbare assortiment, is het
misschien de poortwachter-invloed, of is het de situatie waarin het brood
gegeten moet worden?

8.2. Beaamde en ontkende beweringen over brood.
Hoewel de Nederlandse bakkerijen er in het algemeen naar streven brood
van de best bereikbare kwaliteit te leveren, beklaagt een deel van de
1)

consumenten zich juist over de broodkwaliteit

uit een in 1969 gehouden

onderzoek (38) is dit goed naar voren gekomen (zie Tabel 21):

Hoezeer de kwaliteit van het brood van belang kan zijn voor de hoogte
van de broodconsumptie is aangestipt door Desouches (17): In sommige
Amerikaanse steden werd zonder voorkennis van het publiek 5^ ondermelk
poeder aan het bakmeel toegevoegd; terstond bleek het broodverbruik
aanmerkelijk toe te nemen
stijging onbekend).
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Tabel 21 :
Uitspraken

mee eens

niet mee eens

vroeger was het brood veel lekkerder

33$

26$

echt lekker brood is moeilijk te krijgen

32$

39$

in vergelijking met vroeger is het
brood beter van kwaliteit geworden

27$

25$

Ten aanzien van de eerste bewering viel een verschil te constateren tus
sen huisvrouwen van verschillende leeftijd: 41$

van

de huisvrouwen van

50 jaar en ouder was het met deze uitspraak eens, bij de huisvrouwen in
de kategorie 35-49 jaar was dit percentage 31j terwijl bij de aller
jongste huisvrouwen het overeenkomstig percentage 25 bedroeg.
Beweringen, voorgelegd aan huisvrouwen, aangaande de broodconsumptie
leverden o.a. de volgende antwoorden op (38) (zie Tabel 22):
Tabel 22:
Uitspraken

mee eens

niet mee eens

Als ik vers brood heb wordt er in mijn gezin
meer brood gegeten

58$

18$

Als het brood een dag oud is wordt er in
mijn gezin minder brood gegeten

35$

30$

Van brood word je vooral dik omdat er boter
en beleg op moet

32$

26$

Van brood wordt je dik

21$

33$

Uit deze tabel blijkt dat volgens meer dan de helft van de huisvrouwen
de broodconsumptie positief wordt beïnvloed door de aanwezigheid van
vers brood. Daarnaast blijkt dat brood dat een dag- oud is voor ruim een
derde van de huisvrouwen een vermindering van de broodconsumptie in hun
gezin betekent. Tevens blijkt dat door ongeveer een vierde van de huis
vrouwen brood van een dag oud nog als vers brood wordt beschouwd.
Het idee dat men dik wordt door het eten van brood blijkt wel te bestaan,
maar of dit van invloed is op de broodconsumptie is niet bekend.
Dat gezondheidsaspekten bij het broodgedrag waarschijnlijk geen grote rol
spelen zou afgeleid kunnen worden uit het feit dat bruinbrood het ge
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zondste wordt gevonden (24)> terwijl het nog niet de helft van de totale
broodconsumptie uitmaakt. Iets dergelijks is ook in Duitsland geconsta
teerd (31)($'s onbekend).
Hoezeer de meningen over de verschillende broodsoorten uiteen kunnen
lopen blijkt uit onderstaande tabel welke aan het laatstgenoemde onder
zoek is ontleend:
Tabel 25:
Auf die Brotsorten zutreffende Aussagen (Brot-Profile)
(Basis: 2000 Haushalte)
lfd.
Nr.
(1)

Aussagen
(2)

Weizenbrot
u. Brötchen
(3)

Roggenbrot

Mischbrot

(4)

(5)

1

ist besonders nahrhaft

7

69

22

2

ist sehr gesund

6

69

24

3

Ärzte empfehlen es meistens

15

65

17

4

schmeckt am besten

23

37

39

5

kann man immer essen

17

36

46

6

besonders für Kinder geeignet

43

33

21

7

Feinschmecker bevorzugen es

49

30

17

8

schmeckt nicht mit jedem Belag

53

30

12

9

ist eher ein Diätbrot

61

23

12

10

macht eher dick

77

9

10

11

sollte man nicht zu häufig essen

81

9

6

12

wird leicht trocken

80

7

10

In deze tabel valt o.a. op dat tarwebrood het meest geschikt voor kinde
ren wordt geacht, terwijl het als het minst gezonde brood wordt gezien;
verder is het opmerkelijk dat men tarwebrood het meest dikmakend vindt
terwijl het het meest als een dieetbrood wordt beschouwd.
Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat ook in Nederland bepaalde
eigenschappen niet in gelijke mate aan de verschillende broodsoorten
worden toegeschreven. Het verdient aanbeveling hiernaar onderzoek te doen
en de resultaten te relateren aan het broodgedrag. Daardoor kan mogelijk
geconcludeerd worden welke (toegeschreven) eigenschappen van een bepaalde
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troodsoort van invloed zijn op de keuze van die broodsoort.

8.5. Associaties.

Sommige begrippen roepen bepaalde associaties op welke een indruk kunnen
geven over de gevoelens inzake het verschijnsel waaraan deze begrippen
zijn verbonden.
Uit een in Tiel gehouden onderzoek (12) kwam naar voren dat de veel-brood-eter overwegend met iemand van lage welstand wordt geassocieerd
en de weinig-brood-eter met iemand uit de hogere welstandsklassen. Uit
hetzelfde onderzoek bleek tevens dat men in het algemeen denkt, dat men
sen uit de hogere welstandsklassen brood niet lekker zullen vinden en
dat mensen uit de lagere welstandsklassen brood juist wel lekker zullen
vinden.
Hier wordt dus door de ondervraagden het verband gelegd tussen smaak en
consumptie en tussen welstand en consumptie.
Deze beide bevindingen zouden van invloed kunnen zijn op de gevoelens
inzake brood en op het broodgedrag.
Weinig brood eten zou daarom voor sommigen

mogelijk een gevolg kunnen

zijn van het streven naar een hoge status en voor anderen het gevolg van
een behoefte aan demonstratie van de eigen status.
Uit een in 1972 gehouden onderzoek (24) kwam naar voren dat fabrieksbrood
voornamelijk geassocieerd wordt met: machinaal bewerkt / lopende band /
mechanisch gebakken / massaproduktie / diepvries / smakeloos / eenheidssmaak / plastic brood / geen zorg aan besteed / plakkerig / conserveer
middelen, e.d. Uit het vooronderzoek van bovengenoemd onderzoek bleek
dat het "massale" karakter van fabrieksbrood overwegend als negatief
("onpersoonlijk") wordt ervaren. Als meest positieve punt van fabrieks
brood kwam naar voren dat dit brood hygiënischer is dan ander brood.
Teneinde na te gaan in hoeverre bepaalde aanduidingen van brood positieve
of negatieve associaties oproepen, werd in een in 19^9 gehouden onderzoek
(38) voor een aantal begrippen gevraagd welke van de vier aanduidingen,
te weten "sandwich, broodje, boterham en sneetje brood" daar het best bij
past. De resultaten hiervan zijn in Tabel 24 opgenomen:
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Tabel 24 '•
Overzicht van de associaties bij vier aanduidingen van brood (in fo):
associatie

aanduiding
sandwich

broodje

boterham

sneetje
brood

gezellig

55

28

5

4

8

licht verteerbaar

38

9

10

26

17

lekker

44

31

11

9

5

gemakkelijk klaar
te maken

13

30

27

22

8

geschikt om mee
te geven

12

39

33

11

5

voedzaam

10

17

51

10

12

ouderwets

5

6

41

37

11

niet smakelijk

7

4

14

11

64

past nergens

Uit deze tabel valt af te lezen dat het woord sandwich algemeen gesproken
positieve associaties oproept (gezellig, licht verteerbaar, lekker), die
aangeduid kunnen worden met de term "plezierig". De ouderwets gevonden en
vermoedelijk meest gebruikte aanduidingen boterham en sneetje brood roe
pen deze associaties nauwelijks op.
Opvallend is dat men voedzaam voornamelijk bij boterham vindt passen. Het
is echter niet bekend of deze associatie door de huisvrouw als positief
of als negatief geïnterpreteerd wordt.
In 1969 is gepoogd inzicht te krijgen in de eigenschappen die de huis
vrouw aan brood van de kleinere, resp. grotere bakker toekent. Er bleken
hierbij grote verschillen te bestaan tussen het brood van de beide soor
ten bakkers (38) (zie Tabel 25).
Het brood van de kleinere bakker wordt door de huisvrouwen duidelijk po
sitiever beoordeeld dan het brood van de grotere bakker.
Ook kan men vaak horen dat men van mening is dat het fabrieksbrood
(brood van de grotere bakker) meer vet bevat dan het brood van de "warme"
(kleinere) bakker. Dat dit in werkelijkheid maar gedeeltelijk het geval
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is, is aangetoond door Onneweer en Mul

1)
1

(42).

Tabel 25:
Eigenschappen die goed passen bij het brood van de kleinere en bij het
brood van de grotere bakker (in % ondervraagde huisvrouwen (N = 1203)):
Eigenschap

brood van de
kleinere bakker

brood van de
grotere bakker

saldo (kleinere
bakker minus
grotere bakker)

lekker

66

18

+ 48

vers in de winkel

72

31

+ 41

goede kwaliteit

64

23

+ 41

smakelijk

61

20

+ 41

gezellig

44

16

+ 28

aantrekkelijk

46

18

+ 28

gezond

49

23

+ 26

ouderwets

33

12

+ 21

voedzaam

43

24

+ 19

blijft langer
vers

38

29

+

9

33

25

+

8

duur

25

27

-

2

gemakkelijk klaar
te maken

38

41

-

3

overal verkrijg
baar

20

42

- 22

licht verteerbaar

.

Het brood van de kleinere bakker wordt op het merendeel van de in tabel
25 genoemde punten ook door de meeste klanten van de grotere bakker veel
positiever beoordeeld dan het brood van de grotere bakker (38). De eerste
negen eigenschappen vinden de klanten van de grotere bakker over het al-

Het totaal vetgehalte van wittebrood van de warme bakker bedraagt ge
middeld 1,9$ (1,2% vet is toegevoegd) en dat van wit fabrieksbrood
3,3% (2,6% vet is toegevoegd). Voor bruinbrood zijn de verschillen in
toegevoegd vet en daardoor ook in totaal percentage vet tussen fa
brieksbrood en brood van de warme bakker te verwaarlozen. Het gemid
delde totaal percentage vet van bruinbrood is 2,^(1,6% vet is gemid
deld toegevoegd).
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gemeen beter bij het brood van de kleinere bakker passen dan bij het
brood dat ze zelf kopen. Hierbij valt vooral het verschil in waardering
van smaak en kwaliteit op. De laatste vijf eigenschappen vinden de klan
ten van de grotere bakker beter bij "hun" brood passen dan bij het brood
van de kleinere bakker; vooral ten aanzien van de verkrijgbaarheid is
het verschil groot te noemen.
Het koopgedrag van de klanten van de kleinere bakker lijkt dus goed in
overeenstemming te zijn met het oordeel over het door hun gekochte brood.
Yoor de klanten van de grotere bakker zijn de smaak en kwaliteit blijk
baar veel minder belangrijk dan andere faktoren. Zijn voor hen het gemak
kelijk verkrijgbaar zijn van brood en/of het feit dat brood bezorgd wordt
misschien van doorslaggevende betekenis?
In een in Tiel gehouden onderzoek (12) is gevraagd naar de mate waarin
men bepaalde eigenschappen aan brood en aan andere produkten toekent. De
resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel weergegeven. De eigenschap
pen zijn naar ainemende betekenis van links naar rechts gerangschikt en
zijn gebaseerd op antwoorden van huisvrouwen en van de overige gezins
leden van 16 jaar en ouder (zie Tabel 26):

Tabel 26:
Toegeschreven eigenschappen aan brood en aan een aantal andere produkten:
produkt

eigenschappen

brood

gezond

voedzaam

gemak.

gezellig

afwis.

lekker

slaatje
cracker/,
, .,
/beschuit

gezellig

lekker

afwis.

gezond

voedz.

gemak.

gemak.

lekker

gezond

gezellig

afwis.

voedzaam

patates frites

lekker

gezellig

gemak.

voedzaam

afwis.

gezond

kroket/
,
/worst

lekker

gezellig

gemak.

afwis.

voedz.

gezond

soep

gezond

lekker

afwis.

gezellig

gemak.

voedzaam

warme hap

afwis.

gezellig

lekker

voedzaam

gezond

gemak.

pap

voedzaam

gezond

gemak.

lekker

afwis.

gezellig

gemak. = gemakkelijk
afwis. = afwisseling
voedz. = voedzaam
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Uit deze tabel blijkt, dat men brood voornamelijk als een gezond / voed
zaam produkt ziet en dat men brood nu niet zo zeer als een lekker produkt
beschouwt.
De produkten slaatje, patates frites en kroket/worst roepen voornamelijk
associaties op welke als plezierig kunnen worden aangemerkt, nl. gezellig
en lekker. Hoe deze gegevens geïnterpreteerd dienen te worden is niet
met zekerheid te zeggen. Op grond van deze resultaten lijkt het echter
aannemelijk te veronderstellen dat wanneer er een keuze gemaakt kan wor
den tussen brood en slaatje, patates frites en kroket/worst (en waar
schijnlijk ook andere snacks) de snacks op grond van de als plezierig aan
geduide eigenschappen een bepaalde mate van voorkeur genieten. De reeds
vermelde cijfers van verkochte snacks in de bedrijfskantines van Philips
Eindhoven (zie Hoofdstuk 4*6.) wijzen ook in die richting.

8.4. Poortwachtervariabelen.

Veel voedingsonderzoek en voedingsvoorlichting richt zich op de huisvrouw,
omdat zij met betrekking tot de voedingsgewoonten in haar gezin als de
poortwachter wordt beschouwd. Of de huisvrouw algemeen als de poortwachter
van de broodconsumptie kan worden aangemerkt is niet bekend. Evenmin is
bekend wat de invloed van de poortwachter inzake brood op de aard en de
hoogte van het broodverbruik van de gezinsleden is. Deze onbekendheid
met een mijns inziens belangrijke faktor inzake de broodconsumptie maakt
onderzoek naar het opsporen van de poortwachter en naar de invloed van
subjectieve poortwachtervariabelen op de broodconsumptie van de gezins
leden noodzakelijk. Bepaalde subjectieve variabelen van de poortwachter
kunnen van invloed zijn op het soort brood dat gekocht wordt en het is
mogelijk dat dit, indien de voorkeur van een of meerdere gezinsleden naar
(een) andere broodsoort(en) uitgaat, de totale broodconsumptie van het
gezin negatief beïnvloedt.

8.5- Conclusie.
In tegenstelling tot de objectieve variabelen zijn de subjectieve varia
belen nog nooit gerelateerd aan de hoogte en de aard van het broodgebruik.
Er van uitgaande dat er tussen individuen en gezinnen verschillen in
broodgedrag bestaan welke verklaard kunnen worden uit subjectieve varia-
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beien van het individu zelf, resp. de poortwachter van het gezin, is het
noodzakelijk hiernaar onderzoek te doen.
Indien de subjectieve variabelen van het individu, resp. poortwachter van
het gezin gerelateerd worden aan het broodgedrag van het individu, resp.
gezin kan mogelijk de relatieve bijdrage van de verschillende subjec
tieve variabelen in de totstandkoming van het broodgedrag worden vast
gesteld.
Het blijkt dat "gezond" en "voedzaam" voor de consument een totaal ver
schillende betekenis kunnen hebben (zie b.v. in Tabel 25 onder produkt
soep). Gezien de belangrijkheid van deze begrippen voor de vaststelling
van iemands kennis en houding over voeding en gezondheid en de mogelijke
invloed daarvan op het broodgedrag, dienen de begrippen gezond en voed
zaam in toekomstig onderzoek te worden opgenomen.
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Hoofdstuk 9. DE PRIJS VAN BROOD.
De broodprijs als zelfstandige variabele blijkt geen merkbaar effekt te
hebben op de hoogte van het broodverbruik; het prijsniveau van brood is
in de periode 1951-19^0 met ongeveer 10$ gestegen, terwijl in dezelfde
periode het algemene prijsindexcijfer van de kosten van levensonderhoud
met ongeveer 26$ omhoog is gegaan (zie bijlage 1V). Gezien het relatief
achterblijven van de broodprijs en de voortdurende daling van het broodverbruik in die periode blijkt dat de prijselasticiteit van brood nage
noeg nihil is.
In de periode 1963-1971 heeft het prijsindexcijfer van waterwitbrood on
geveer gelijke tred gehouden met het prijsindexcijfer van de kosten van
levensonderhoud, terwijl het prijsindexcijfer van het landelijk merkbrood
daarbij relatief iets is achtergebleven (zie bijlage IV). Gelet op het
feit dat in deze periode het broodverbruik per hoofd is gedaald en dat de
uitgaven van brood slechts een fraktie van het totale gezinsbudget vor
men (in 1961 was dit 2,5$ (37))? mag aangenomen worden dat er ten aanzien
van de prijselasticiteit

van brood t.o.v. de periode 1953-1960 nauwelijks

verandering is opgetreden.
Ook in buitenlandse literatuur valt te lezen dat de prijs van het brood
niet van invloed is op de hoogte van het verbruik (21, 485 50)«
Uit een in 1961 gehouden onderzoek (37) is gebleken, dat een prijsverho
ging, resp. prijsverlaging van het brood met zo'n 10$ volgens de huis
vrouwen nauwelijks invloed zou hebben op de hoeveelheid gegeten brood in
hun gezin; slechts enkele huisvrouwen zeiden in een dergelijk geval te
zullen gaan uitwijken naar goedkopere, resp. duurdere broodsoorten.
Uit het in Tiel gehouden onderzoek (12) kwam naar voren dat ongeveer een
kwart van de ondervraagde huisvrouwen bereid was voor een betere kwali
teit brood meer te betalen. Dit zou kunnen wijzen op een positieve basis
houding t.o.v. brood en het benadrukt de belangrijkheid van de kwaliteit
van het brood.
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Hoofdstuk 10. MOGELIJKE OORZAKEN VAN HET FLUKTUEREND BROODVERBRUIK.
Ten aanzien van het gemiddelde broodverbruik vallen de laatste 40 jaar in
twee periodes uiteen: een periode (van 1935 tot 1971) waarin het broodverbruik is achteruitgegaan (vooral nâ de tweede wereldoorlog) en een
(tot nu toe zeer korte) periode (1972-1973) waarin het broodverbruik
zich heeft gestabiliseerd op ongeveer het niveau van 1970-1971 (zie
hoofdstuk 1). Voor de daling van het gemiddelde broodverbruik in eerst
genoemde periode zijn in de literatuur en in onderzoekingen meerdere
verklaringen geopperd. Over de oorzaak van de stabilisatie van het brood
verbruik in laatstgenoemde periode zijn slechts enkele suggesties ge
daan.
10.1. Daling van het gemiddelde broodverbruik.
10.1.1. Literatuur.
De in de literatuur als mogelijke oorzaken van het dalende broodverbruik
aangemerkte faktoren zijn tot een aantal kategorieën terug te brengen:
1. Vermindering van de lichamelijke aktiviteit (2, 25, 36, 56).
2. Verandering in de bevolkingssamenstelling naar leeftijd en sociale
kategorieën (36).
3. Andere beoordeling van het brood door de consument (3» 6, 31, 47)*
4- Wijziging van het algemene voedingspatroon (2, 7) 29, 32, 33, 37? 56).
ad 1. De vermindering van de lichamelijke aktiviteit kan o.a. worden toe
geschreven aan:
- mechanisering van de arbeid
- mechanisering van het persoonlijk transport
- werktijdverkorting
- overgang naar een meer zittende leefwijze.
Dat de vermindering van de lichamelijke aktiviteit een verminderde
broodconsumptie tot gevolg zou hebben gehad is hoogst onwaarschijn
lijk: Ondanks de vermindering van de lichamelijke aktiviteit is men
calorisch niet minder gaan eten, integendeel: de bruto-energetische
waarde van de gemiddelde dagvoeding in Nederland is sinds 1950 van
ongeveer 2800 calorieën tot momenteel ruim 3000 calorieën toege
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1
nomen (13) .

Het is moeilijk aan te nemen dat de consumptie van één enkel voe
dingsmiddel -brood- nu juist wel als gevolg van een vermindering
van de lichamelijke aktiviteit gedaald zou zijn.
ad 2. De veronderstelling dat een verandering in de leeftijdsopbouw van
de Nederlandse bevolking alléén de vermindering van de broodconsump
tie zou kunnen verklaren berust op de gevonden samenhang tussen
leeftijd en broodconsumptie. Een berekening (zie bijlage V) toont
echter aan dat, indien de verandering van de leeftijdsopbouw als
enige oorzakelijke faktor voor de hoogte van de broodconsumptie
wordt beschouwd, de gemiddelde broodconsumptie tussen 1951 en 1970
zelfs met jaarlijks ongeveer 0,1% gestegen zou moeten zijn. De ver
anderde leeftijdsopbouw is als zelfstandige eenheid dus niet als
een van de mogelijke oorzaken van het dalend broodverbruik aan te
merken.
De verandering van de leeftijdsopbouw kan wel indirekt een nega
tieve invloed op de gemiddelde broodconsumptie hebben gehad: Zoals
in hoofdstuk 2 is vermeld, is de leeftijdskategorie van de veel-brood-eters tussen 1961/62 en 1968/69 het sterkt in broodconsumptie
achteruitgegaan, terwijl terzelfdertijd de omvang van deze leeftijdskategorie is toegenomen.
Ofschoon de verandering van de bevolkingssamenstelling naar sociale
kategorieën als een van de mogelijke oorzaken van het dalend broodverbruik wordt beschouwd (36), is dit in de literatuur niet bestu
deerd. Onderzoek hiernaar verdient zeker aandacht, want het feit
2)

dat er o.a. steeds minder agrarische gezinnen ' en steeds minder

Dit gegeven geeft echter geen zekerheid over de energetische waarde van
het werkelijk gegeten voedsel en evenmin over de gegeten hoeveelheid
voedsel. Het is mogelijk dat de netto-energetische waarde van de gemid
delde dagvoeding minder snel (of helemaal niet) gestegen is dan de
bruto-energetische waarde (o.a. doordat er misschien meer weggegooid
en/of aan dieren gegeven wordt dan vroeger) en ook is het mogelijk dat
de gegeten hoeveelheid voedsel een andere tendens heeft vertoond dan de
bruto-energetische waarde (b.v. doordat er nu meer calorieën in klei
nere porties "verpakt" zitten dan vroeger het geval was; men kan dan wel
kleinere porties zijn gaan eten, maar krijgt toch meer calorieën binnen).
In deze gezinnen wordt immers verhoudingsgewijs veel brood gegeten (zie
hoofdstuk 2).
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grote gezinnen ' voorkomen kan mogelijkerwijs een invloed op de
ontwikkeling van het gemiddelde broodverbruik hebben gehad.
ad 3. In de literatuur worden bepaalde feiten aangehaald waarvan wordt
verondersteld, dat die bij de consument mogelijk een minder gunstig
oordeel over brood hebben doen ontstaan. Als gevolg daarvan zou, zo
redeneert men, de broodconsumptie afgenomen kunnen zijn:
- De afschaffing van de bakkers-nachtarbeid zou een verminderde
broodconsumptie tot gevolg kunnen hebben gehad vanwege het feit
dat men 's ochtends geen oudbakken brood wenste te eten (6).
- Aebi beschrijft een verandering van het image van het brood waar
door ook mogelijkerwijs de broodconsumptie is gedaald (3)«
- In tijden van nood (oorlog) kwamen er voor brood allerlei bepa
lingen en voorschriften. Dit zou op zo'n manier gebeurd zijn,
dat het brood niet alleen van de kwaliteitswensen van de consument
afweek, maar dat zelfs ook een afkeer tegenover brood ontstond
(31, 47).
ad 4- De laatste decennia hebben voortdurend verschuivingen in het alge
mene Nederlandse voedingspatroon plaatsgevonden (32, 33 > 56), waar
in ook het brood was betrokken.
Yoor deze wijzigingen in het algemene voedingspatroon worden in de
literatuur o.a. de volgende verklaringen genoemd:
- Door het toenemend kontakt met andere volkeren zijn andere Pro
dukten en voedingsgewoonten in aanzien gekomen en overgenomen (7)>
- Het steeds gejaagder levensritme heeft ertoe geleid dat men aan
die voedingsmiddelen de voorkeur is gaan geven die een minimum
aan kauw- en verteringsarbeid vergen en een maximum aan verzadi
ging geven en tegelijkertijd een "opwekkend" karakter hebben. Dit
zou geleid hebben tot een steeds minder volumineuze en ballaststoffenrijke voeding, dus o.a. tot een verminderd broodgebruik
(2).

- Stijging van de koopkracht.
Door de gunstige ekonomische ontwikkeling en sociale voorzienin

In deze gezinnen wordt immers verhoudingsgewijs veel brood gegeten (zie
hoofdstuk 2).
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gen werd de welstand van vooral de grote massa van de bevolking
groter. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt meer afwisseling in de
voeding te brengen (29).
Deze opvatting wordt gesteund door econometrisch onderzoek dat aan
toonde dat de verschuiving in consumptiegewoonten niet door het ver
loop van de diverse prijzen, maar door de ontwikkeling van het in
komen wordt bepaald (37)De in deze paragraaf aangehaalde veronderstellingen maken duidelijk dat
de daling van de broodconsumptie niet als een op zichzelf staand ver
schijnsel, maar als een onderdeel van een verschuiving van het algemene
voedingspatroon wordt beschouwd; d.w.z. een toenemend verbruik van ge
raffineerde produkten (3) en een verminderd verbruik van ballaststoffenrijke produkten (Hieruit zou ook het toegenomen verbruik van het ver1^
edeld wittebrood (zie hoofdstuk 1) te verklaren zijn ;).
Als we de veranderingen van de voedingsgewoonten in Nederland bekijken
dan zien we dat het brood plaats heeft gemaakt voor andere produkten.
Voor deze verdringing van het brood door andere voedingsmiddelen zijn in
het bovenstaande enkele mogelijke oorzaken genoemd: een veranderde leef
wijze, een grotere voorkeur voor andere produkten en een minder positie
ve beoordeling van het brood zelf.
In hoeverre deze veronderstellingen ook de werkelijke oorzaken aangeven,
die de broodconsumptie hebben beïnvloed en/of ze elkaar mogelijkerwijs
hebben versterkt is niet duidelijk.

De stijging van het gebruik van "wittere" broodsoorten wordt in de
literatuur vaak aan oorlog(en) toegeschreven, waarin men gedwongen
werd om "donker" brood te eten.
Zo schrijft Staudt (47)! "In vredestijd, als voldoende levensmiddelen
ter beschikking staan, laat zich de bevolking niet dwingen tot een don
ker "regeeringsbrood" te eten en door Mosoli'f-Schwenzner (31) wordt
gesteld, dat de grote toename van de wittebroodconsumptie na de beide
wereldoorlogen berust op een psychologische afkerigheid van de consu
ment tegenover de "geweldpleging" t.o.v. zijn wensen en tegenover de
bemoeienissen van de Staat met de broodkwaliteit.
Deze uitspraken berusten echter niet op onderzoek.
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10.1.2. Onderzoek.
Ook door empirisch onderzoek is geprobeerd om achter de mogelijke oorza
ken van het dalend broodverbruik te komen. De resultaten hiervan geven een
beeld van de oorzaken van de daling van het gemiddelde broodverbruik, dat
gebaseerd is op de ervaring en/of de mening van de ondervraagden.
Allereerst dient echter opgemerkt te worden dat niet alle huisvrouwen de
ervaring hebben dat het broodverbruik in hun gezin is achteruitgegaan
(38) (zie Tabel 27):
Tabel 27 *•
in het gezin wordt in de laatste jaren meer brood gegeten
in het gezin wordt in de laatste jaren minder brood gegeten

32%

weet niet

42%

Tegenover 42% die geen idee hebben over het verloop van het broodgebruik
in hun gezin staan 58% d-ie dat wel weten. Van de laatste is 55% van oor
deel, dat in hun.gezin minder brood wordt gegeten, terwijl 45% meent, dat
zij meer zijn gaan eten.
In hetzelfde onderzoek (38) werd na een korte uiteenzetting over het da
lend broodverbruik in Nederland door middel van een projectie-vraag (51)
geprobeerd te ontdekken wat volgens de huisvrouwen de mogelijke oorzaken
van deze daling zouden kunnen zijn (zie Tabel 28):
Tabel 28:
faktoren die volgens de huisvrouwen ' van invloed kunnen zijn op het
dalend broodverbruik in de Nederlandse samenleving (in %):
eten van patates frites

33

er wordt meer gesnoept

19

veranderde eetgewoonten

13

men is bang om dik te worden

10

er worden meer broodvervangende voedingsmiddelen gegeten

10

er wordt tussen de maaltijden meer gegeten

7

gemakszucht, men haalt even wat

6

eten van kroketten

4

welvaart, verschuiving van goedkopere naar duurdere produklen

4

a)
' De percentages hebben betrekking op alle ondervraagde huisvrouwen
(N = 1203).
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Het valt op dat het eten van patates frites verreweg als belangrijkste
oorzaak wordt aangemerkt (vooral door huisvrouwen uit de laagste wel
standsklassen wordt dit antwoord gegeven), terwijl uit andere gegevens
uit hetzelfde onderzoek niet valt af te leiden dat er in de onderzochte
gezinnen vaak patates frites gegeten wordt. Dit zou er op kunnen duiden
dat hier een perceptie-vraag i.p.v. een projectie-vraag is gebruikt;
d.w.z. dat een beeld verkregen werd van wat de ondervraagden denken dat
anderen doen in plaats van dat er een beeld verkregen werd van het eigen
handelen van de ondervraagden.
Overigens is het opvallend dat "meer snoepen" naar verhouding vaak werd
genoemd door de oudere huisvrouwen en het toenemend gebruik van broodvervangende Produkten wordt relatief vaak genoemd door huisvrouwen uit
de hoogste welstandsklassen.
Uit een ander onderzoek (24) kwam naar voren dat 32$ van alle ondervraag
den (800 mannen en 800 vrouwen van 16 jaar en ouder) in vergelijking tot
1)

drie jaar geleden minder brood at '. Als belangrijkste motieven om minder
brood te gaan eten werden genoemd "de leeftijd" en "de lijn" (zie Tabel
29):

Tabel 29:
Motieven die een rol spelen om minder brood te gaan eten (in % van dege
nen die t.o.v. drie jaar geleden minder brood waren gaan gebruiken):
1. vanwege leeftijd minder voeding nodig

49 *

2. vanwege de lijn

45 -

3. heb lichter werk en minder voeding nodig

25

4. eet tijdens maaltijd andere dingen dan brood

•>

f

19

5- op doktersadvies

16 »

6. eet meer tussen de maaltijden door

12

7. eet meer warm eten

. 12

8. gebruik meer beleg

8

9. heb geen tijd om goed te ontbijten

7

10.at vroeger thuis, nu op het werk

5

11.heb geen tijd om goed te lunchen

4
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De in Tabel 29 gegeven motieven om minder brood te gaan eten zijn in drie
kategorieën te verdelen:
1- een kategorie antwoorden welke betrekking heeft op een verminderd voedselgebruik in het algemeen (motieven 1, 2, 3 en 5)
2- een kategorie antwoorden welke betrekking heeft op een vervanging van
brood door andere produkten (motieven 4» &(?)» 7 en 8)
3- een kategorie antwoorden welke betrekking heeft op tijd en/of situatie
verandering (motieven 9, 10 en 11; alsook 1, 3 en 5)•
Welke andere mogelijke kategorieënindelingen, gebaseerd op Tabel 29, ook
gehanteerd worden, het is opvallend dat bij geen der aangevoerde motieven,
over het brood zelf als direkte oorzaak van het dalend broodverbruik ge
sproken wordt. Bijna alle genoemde motieven hebben betrekking op een
situatieverandering. Indirekt zou ontevredenheid over de kwaliteit van
het brood misschien aan enkele genoemde motieven ten grondslag kunnen lig
gen, maar erg waarschijnlijk is dit niet. De reden hiervoor is dat uit
hetzelfde onderzoek (24) ook op andere wijze naar voren is gekomen dat de
kwaliteit van het brood niet of nauwelijks van invloed is op de hoogte
van het broodverbruik; er bleek namelijk geen verband te bestaan tussen
de hoeveelheid gegeten boterhammen en de mate waarin men tevreden is
over het "eigen" brood. Zij die ontevreden zijn over hun brood eten er
dus klaarblijkelijk geen boterham minder om.
10.1.3• Literatuurstudie.
In de geraadpleegde literatuur is nog een aantal andere faktoren naar
voren gebracht welke mogelijk ook van invloed zijn op de daling van het
gemiddelde broodverbruik. Te noemen vallen o.a.:
- Veranderingen in de organisatie van de produktie; het aantal kleinere
bakkers is aanzienlijk gedaald (9), waardoor men steeds meer zijn
1)
brood bij de grotere bakker is (moeten) gaan kopen '.
- Veranderingen in de organisatie van de distributie; het bezorgen van
brood -iets dat door veel huisvrouwen nog steeds zeer op prijs wordt
gesteld- komt veel minder of minder frekwent voor dan vroeger (zie
hoofdstuk 7)•

Het aandeel van de supermarkten in de totale broodmarkt is van 7$ ir.
1969 opgelopen tot 23^ in 1973/1974 (5)-
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De vraag is nu: Hoe hebben deze beide veranderingen de positie van het
brood als een gemakkelijk voedingsmiddel aangetast en wat voor invloed
kan dit gehad hebben op het koopgedrag van de consument, c.q. zijn poort
wachter en daardoor op zijn broodconsumptie?
- Naar aanleiding van de gevonden associaties van het in Tiel gehouden
onderzoek (zie hoofdstuk 8) is o.a. gesuggereerd dat weinig brood eten
een gevolg kan zijn van het streven naar een hogere status. Dan zou de
daling van het gemiddelde broodverbruik een indikatie kunnen zijn voor
de mate, waarin de Nederlandse samenleving zijn status-streven op dat
punt heeft weten te realiseren.

10.2. De stabilisatie van het broodverbruik.
Aan de daling van het broodverbruik is (voorlopig) in 1972 een eind ge
komen. Als mogelijke oorzaken worden in de literatuur o.m. de volgende
vermeld.:
- De directeur-generaal voor de landbouw- en voedselvoorziening,
ir. A. de Zeeuw, noemde op een studiedag van de "voedsel- en agrarische
industrie" als vermoedelijke oorzaak de stijgende afzet van luxere
broodsoorten en kleinbrood en het introduceren van andere vormen, zoals
stokbrood en reformbrood (54)*
- "De geconstateerde grotere trek in brood van het publiek gaat uit naar
bruinbrood, vooral daarvan wordt meer verkocht" (34)«
- "Er is een groeiende vraag naar het luxere en ambachtelijker produkt,
waarvan de kleine ("warme") bakkers het meest profiteren" (5)*
- "De waardering van het publiek voor de kwaliteit van het brood is weer
aan het toenemen"; dit zou mede komen omdat de broodproducenten meer
aandacht aan de samenstelling van hun produkten besteden en zij meegaan
met de tendens-naar meer broodassortiment en naar "ambachtelijker"
brood (5)•
Het is opvallend dat al deze niet op onderzoek gebaseerde suggesties over
de mogelijke oorzaken van de s tab!li;:atie van het gemiddelde broodverbruik
direkt betrekking hebben op het brood als produkt, terwijl de op onder
zoek gebaseerde veronderstellingen over de mogelijke oorzaken van het
dalend broodverbruik bijna allemaal betrekking hebben op situationele ver
anderingen.
Gezien deze (schijnbare?) tegenstrijdigheid is het noodzakelijk om or.der-
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zoek te doen naar de mogelijke oorzaken van de stabilisatie van het ge
middelde broodverbruik. Op die manier kunnen we te weten komen of de oor
zaken van een vermindering, resp. een stabilisering, resp. verhoging van
het gemiddelde broodverbruik al dan niet aan dezelfde krachten kunnen
morden toegeschreven.

10.3- Conclusie.
Het gemiddelde broodverbruik is gedaald in een periode waarin de bruto-energetische waarde van de gemiddelde

dagvoeding gestegen is. Dit bete

kent dat er een verschuiving in het algemene voedingspatroon heeft plaats
gevonden, m.a.w. dat het brood door andere Produkten verdrongen is.
Uit onderzoek (24) is gebleken dat de verminderde broodconsumptie zich
voornamelijk heeft gemanifesteerd in een verminderd boterhammen-gebruik
per maaltijd en niet in een verminderd aantal broodmaaltijden per dag/
week. TJit Tabel 28 en Tabel 29 komt naar voren dat een verminderd boter
hammen-gebruik per maaltijd zowel het gevolg kan zijn van een toegenomen
consumptie van broodvervangende voedingsmiddelen als van een toegenomen
gebruik van tussendoortjes.
Ten aanzien van de mogelijke oorzaken van veranderingen in het gemiddelde
broodverbruik kan het volgende worden opgemerkt:
In de literatuur kunnen twee kategorieën van antwoordgevers worden onder
scheiden, die elk getypeerd worden door hun type antwoord.
De eerste kategorie wordt voornamelijk gevormd door de onderzoekers van
de broodconsumptie en van de faktoren die de verandering in de brood
consumptie verklaren. Deze antwoordgevers stellen het brood en de houding/
waardering van de consument t.o.v. brood centraal.
De tweede kategorie antwoordgevers bestaat voornamelijk uit al degenen
die in voedingsonderzoek als respondent betrokken zijn geraakt. Zij wij
zen als oorzaak voor veranderingen in hun broodconsumptie bijna allemaal
op veranderingen in hun situatie en nooit direkt op hun houding t.o.v.
brood.
De vraag is nu: worden veranderingen in broodconsumptie nu inderdaad beter
verklaard uit situationele veranderingen dan uit de houding/waardering
t.o.v. brood? En zo ja, welke situationele veranderingen hebben een meer
dere en welke een geringere broodconsumptie tot gevolg?
Toekomstig onderzoek zal hierover meer duidelijkheid moeten brenger..
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Het brood is in de afgelopen decennia een steeds kleinere plaats
.n de Nederlandse voeding gaan innemen. Men vraagt zich daarom af
of het brood als voedingsmiddel wel dié waardering van de consu
ment geniet waar het krachtens zijn voedingswaarde recht op zou
kunnen doen gelden.
Door middel van een literatuurstudie is getracht meer inzicht te
vernemen over de brood-etende mens. Speciale aandacht is hierbij
besteed aan verschillen in hoogte en aard van het broodgebruik
tussen verschillende kategorieën van de bevolking en aan de moge
lijke oorzaken van deze verschillen. Daarnaast werd de aandacht
gevestigd op het broodgedrag van de consument/koper.
Kort samengevat komen de resultaten hierop neer:
1

Het_broodverbruik_in_het_alcfemeen.

1. In de na-oorlogse periode is het broodverbruik in Nederland
sterk gedaald; bedroeg in 19 51 het gemiddelde broodvebruik
281 gram p.p.p.d., in 1971 was dit nog slechts 174 gram p.p.p.d.
2. Het broodverbruik heeft zich in 1972/73 ongeveer gehandhaafd op
het niveau van 1970/71. Deze periode van twee jaar is echter te
kort om nu reeds van stabilisatie te kunnen spreken.
3. In de periode 19 51 - 1970 is de onderlinge verhouding van de
hoofdbroodsoorten nauwelijks veranderd.
4. In de periode 1951 - 1970 is binnen de kategorie wittebrood wel
een verschuiving te constateren geweest, nl. een relatieve stij
ging van het veredeld wittebroodgebruik. Dit is bijna volledig
ten koste gegaan van het regeringswitbrood.
5. Opvallend is, dat er na 1970 in de verhouding tussen wittebrood
en bruinbrood een verschuiving is opgetreden ten gunste van het
bruinbrood. Het procentuele gewichtsaandeel van wittebrood in de
totale hoeveelheid gegeten brood kan thans geschat worden op
ongeveer 50, dat van bruinbrood op 40, dat van kleinbrood op 2
en dat van de overige broodsoorten op 7.
6. De gemiddelde broodconsumptie ligt boven de mediaan; d.w.z. dat
de uitlopers naar boven groter zijn dan die naar beneden.
7. Mannen blijken gemiddeld meer brood te eten dan vrouwen. De
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gemiddelde broodconsumptie is echter zowel bij mannen als bij
vrouwen het grootst tussen het 15 e en het 20 e levensjaar.
8. Een vergelijking van de situatie van 1961/62 met die van 1968/69
wekt de indruk, dat de veel-brood-eters in deze periode relatief
het sterkst in broodconsumptie zijn achteruitgegaan.
9. Er bestaat een zeer duidelijke correlatie tussen de individuele
broodconsumptie en de gezinsgrootte.
10.Een hoger opleidingsniveau van het gezinshoofd gaat gepaard met
een lagere individuele broodconsumptie van de gezinsleden.
11.Een hoger geklassificeerd beroep van de hoofdkostwinner van het
gezin gaat gepaard met een lagere individuele broodconsumptie
van de gezinsleden.
12.In het zuiden van Nederland is de gemiddelde broodconsumptie
het hoogst en in het westen het laagst.
13.Op het platteland (vooral in agrarische gezinnen eet men veel
brood) wordt gemiddeld meer brood gegeten dan in de stad.
14.Het weekend heeft als geheel een negatieve invloed op de hoog
te van de broodconsumptie.
15.In de zomer wordt gemiddeld het minste brood gegeten en in de
winter het meest.
Met de beschikbare gegevens is het niet mogelijk een rangorde van
belangrijkheid op te stellen van de verschillende faktoren welke
bepalen of iemand van een bepaalde leeftijd en van een bepaald ge
slacht systematisch meer of minder brood eet.

1. In het algemeen bestaat er tussen mannen en vrouwen nauwelijks
verschil t.a.v. het aandeel dat de verschillende broodsoorten
in de totale hoeveelheid gegeten brood innemen.
2. Bij toenemende leeftijd wordt het aandeel van bruinbrood gro
ter en dat van wittebrood kleiner.
3. In de hogere beroepsklassen wordt relatief meer bruinbrood ge
geten dan in de lagere beroepsklassen.
4. Ten aanzien van het gebruik van de verschillende broodsoorten
zijn aanzienlijke regionale verschillen geconstateerd.
5. Tussen stad en platteland blijkt nauwelijks verschil te bestaan
in het gebruik van de verschillende broodsoorten.
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6. Er bestaat geen verband tussen de mate van variëteit in het
hoofdsoortengebruik in het gezin en de individuele broodcon
sumptie van de gezinsleden.
7. Wittebrood-eters eten gemiddeld meer brood dan bruinbroodeters.
8. Wittebrood wordt meer gegeten dan geprefereerd en voor bruinbrood geldt het tegenovergestelde.
9. In de meeste gezinnen worden doorgaans verschillende brood
soorten gegeten, in het weekend wordt er in het broodpakket
meer afwisseling aangebracht dan op werkdagen.
III Het_verbruik_van_broodvervangende_voedingsmiddelen.
1. De daling van het gemiddelde broodverbruik is vermoedelijk
gepaard gegaan met een stijging van het verbruik van broodvervangende voedingsmiddelen.
2. Het gebruik van broodvervangende voedingsmiddelen komt ver
moedelijk het meest voor in de hogere welstandsklassen.
3. Over het gebruik van broodvervangende voedingsmiddelen is ei
genlijk alleen maar iets bekend ten aanzien van de situatie
bij het ontbijt en dan nog alleen maar over de frekwentie en
niet over de gegeten hoeveelheid.
4. De rol van snacks als broodvervangende voedingsmiddelen is
nog onduidelijk en nauwelijks onderzocht.
IV H§t_brood_in_het_maaltijdenpatroon.
1. Indien we voor Nederland een "ideaal-typisch" hoofdmaaltijden
patroon vaststellen, dan bestaat dat uit twee broodmaaltijden
en één warme maaltijd, maar vooral in het weekend wordt vrij
veel van dit patroon afgeweken.
2. Het eerste maal van de dag -het ontbijt- is meestal een brood
maaltijd.
3. De tweede broodmaaltijd, welke vroeger vooral 's avonds werd
gebruikt, wordt hoe langer hoe meer rond het middaguur gebruikt.
4. Brood wordt gewoonlijk in combinatie met margarine en/of beleg
gegeten. Het komt nog maar weinig voor dat er boter op het
brood wordt gedaan.
5. Kinderen gebruiken meer zoet beleg dan hartig beleg, terwijl
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het bij volwassenen juist andersom is.
6. Personen met een relatief hoge broodconsumptie gebruiken ver
houdingsgewijs meer hartig beleg dan personen met een minder
hoge broodconsumptie.
7. Op grond van de in Duitsland gevonden samenhang tussen brood
soort en beleg lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat in
Nederland wittebrood vooral in combinatie met zoet beleg wordt
gebruikt en bruinbrood vooral met hartig beleg.
De bestaande literatuur geeft geen informatie over de vraag of de
fluktuaties in het broodverbruik evenredig verdeeld zijn over de
verschillende broodmaaltijden.

Ten aanzien van het broodkoopgedrag zijn t.o.v. vroeger enkele
veranderingen opgetreden:
1. Het bezorgen van brood komt momenteel veel minder voor dan
vroeger; in 1961 bij 79% van de gezinnen, in 1973 nog slechts
bij 38%.
2. Door de meeste huisvrouwen (vooral op het platteland) wordt het
systeem van de broodbezorging nog altijd zeer op prijs gesteld.
3. Van degenen die het bezorgen van brood op prijs stellen vindt
het merendeel een kleine, met de bezorging samenhangende,
prijsverhoging van het brood acceptabel.
4. Vroeger kocht het merendeel van de gezinnen hun brood bij de
kleinere bakker, tegenwoordig ongeveer de helft; steeds meer
gezinnen kopen hun brood bij de grotere bakker.
5. In de steden wordt verhoudingsgewijs door meer gezinnen brood
bij de grotere bakker gekocht dan op het platteland.
6. Het gewichtsaandeel van verpakt gesneden brood in de totale
hoeveelheid verkocht brood bedroeg in 19 72 ongeveer 30%.
7. In de stad wordt naar verhouding meer verpakt gesneden brood
gekocht dan op het platteland.
8. De broodprijs als zelfstandige variabele blijkt geen merkbaar
effekt te hebben gehad op de hoogte van het broodgebruik.
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VI Poo£twachters_van_de_broodconsumptie.
Met betrekking tot de broodconsumptie zijn er in het algemeen drie
kategorieën poortwachters aan te wijzen, welke meer of minder in
vloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid en aard van het brood
gebruik.
1. Allereerst is er de poortwachter van het gezin. Veel voedings
onderzoek en voedingsvoorlichting richt zich op de huisvrouw,
omdat zij met betrekking tot de voedingsgewoonten in haar gezin
als de enige/belangrijkste poortwachter wordt beschouwd.
Het is echter niet bekend of de huisvrouw ook als de poortwach
ter van de broodconsumptie mag worden aangemerkt en zo ja, in
welke richting haar invloed gaat.
2. Daarnaast is er de poortwachter van de distributie. De verkoper
van brood kan mogelijkerwijs door middel van o.a. reklame, pre
sentatie, bezorging, assortimentskeuze, etc. invloed uitoefenen
op de koper van brood. Van belang is in dit verband o.a. te on
derzoeken of er verschil in broodgedrag bestaat tussen gezinnen
die het brood thuis bezorgd krijgen en gezinnen die het brood
niet thuis bezorgd krijgen. Evenzo lijkt het gewenst na te gaan
of de grotere mate

van afwisseling in het weekend het gevolg is

van een grotere vraag naar meer assortiment of van een ruimer
assortimentsaanbod.
3. Tenslotte is er de poortwachter van de produktie. De bakker/producent van brood kan mogelijkerwijs door o.a. kwaliteitsverbe
tering, assortimentsverruiming, ruimer aanbod van vers brood,
etc. invloed uitoefenen op de broodconsumptie.
Het feit dat bruinbrood bijv. minder wordt gegeten dan gepre
fereerd zou misschien kunnen liggen aan een onvoldoende produk
tie (beschikbaarheid) van bruinbrood en de aanwezigheid van
vers brood heeft volgens meer dan de helft van de huisvrouwen
een positieve invloed op de hoogte van het broodgebruik in hun
gezin.
Welke invloed er van de verschillende poortwachters inzake brood
uitgaat op de hoogte en aard van het broodgebruik is onduidelijk.
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VII

Qbiegtieve x _subjeçtieye_en_sit.uationele_variabelen_met_betrek =

^•ê„fe£22^22£!§yS!lE£i§•
Objectieve variabelen zijn kategoriale variabelen, waarbij de per

soon als individu buiten beschouwing blijft. Voorbeelden zijn o.a.
leeftijd, geslacht, gezinsgroot ';e, etc.
Subjectieve variabelen zijn persoonsvariabelen die betrekking heb
ben op de denkwereld en de meningsvorming van het individu. Voor
beelden zijn o.a. preferenties, associaties, etc.
Situationele variabelen zijn variabelen die betrekking hebben op
(veranderingen in) de situatie waarin men tot een bepaald brood
gedrag is gekomen / moet komen. Voorbeelden zijn o.a. (veranderde)
eetgewoonten, beschikbare hoeveelheid tijd om een broodmaaltijd te
gebruiken, de aard, resp. omstandigheden van de beroepsarbeid,
de vrijetijdsbesteding, etc.
In de literatuur is aangetoond dat het broodgedrag met een aantal
objectieve variabelen verband houdt. Uit deze objectieve variabelen
is met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid de hoogte en aard

van de broodconsumptie van een bepaalde kategorie

van de bevol

king te voorspellen.
Aangezien blijkt dat twee "objectief-identieke" personen niet
steeds hetzelfde broodgedrag vertonen, mag worden aangenomen, dat
er ook een invloed van subjectieve en/of situationele variabelen
op de broodconsumptie uitgaat.
In de literatuur is echter alleen maar aandacht besteed aan de re
latie tussen objectieve variabelen en de individuele broodconsump
tie en nimmer aan de relatie tussen subjectieve, resp. situatione
le variabelen en de individuele broodconsumptie.
Welke variabelen nu de grootste invloed hebben en hoe zij elkaar
bij de totstandkoming van het broodgedrag beïnvloeden is daarom
niet duidelijk.
VIII Het_fluktuerend_broodyerbruik.
Over de mogelijke oorzaken van het fluktuerend broodverbruik zijn
in de literatuur vele veronderstellingen gemaakt, welke al dan
niet op onderzoek zijn gebaseerd. Globaal bezien zijn er twee kategorieën van oorzaken te onderscheiden:
1. Een kategorie van oorzaken die direkt betrekking hebben op het

brood als produkt en op de houding/waardering van de consument
t.o.v. brood. Deze oorzaken worden vooral genoemd door onderzoe
kers die zich met onderzoek, naar de broodconsumptie en naar de
faktoren die de veranderingen in de broodconsumptie verklaren
bezighouden.
2. Een kategorie van antwoorden die betrekking hebben op situatio
nele veranderingen, zowel binnen als buiten de gezinssituatie.
Deze oorzaken worden vooral genoemd door al degenen die in voe
dingsonderzoek als respondent betrokken zijn geraakt.
De vraag is nu, worden veranderingen in de broodconsumptie nu in
derdaad beter verklaard uit situationele veranderingen dan uit een
verandering in de houding/waardering van de consument t.o.v. brood?
IX Slot.
Deze literatuurstudie had o.a. tot doel het inventariseren van fak
toren welke in verband staan met de broodconsumptie en het opspo
ren van faktoren welke mogelijk als oorzaak van het fluktuerend
broodverbruik kunnen worden aangemerkt. Gepoogd werd hierdoor
meer kennis en inzicht te verwerven in het broodgedrag van de con
sument.
Vele vragen omtrent deze problematiek zijn nog onbeantwoord geble
ven en vele nieuwe vragen hebben zich opgeworpen.
Teneinde de kennis van de faktoren, die het broodgedrag van het
individu/ de huishouding beïnvloeden te vergroten is het vooral
nodig op de volgende vragen in te gaan:
1. Wordt het broodgedrag van het individu/de huishouding beter
verklaard uit objectieve, uit subjectieve dan wel uit situatio
nele variabelen?
2. Ten aanzien van de situationele variabelen kan o.a. de vraag
worden gesteld welke poortwachterinvloed het grootst is op het
broodgedrag; die van de poortwachter van het gezin, die van de
poortwachter van de distributie of die van de poortwachter van
de produktie?
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Bijlage I
Berekening van het broodverbruik in Nederland in 19721)

in tonnen

Afleveringen gedurende 1972

tarwebloem, inclusief geimporteerde bloem

663.774

tarwemeel

I2O.O5O

tarwegriesmeel

15.804

Totaal aan brood/banketbakkerijen en bloemverwerkende
industrie
verwerkende industrie

1)
J

799-628

in tonnen

inlandse tarwebloem en -meel
geïmporteerde tarwebloem

148.269

4-797

tarwegriesmeel

15.755

af voor verwerkende industrie

166.821

Opgenomen door de Nederlandse bakkerijen
hiervan bloem verwerkt in geëxporteerd brood

632.007
2)

6.107

verwerkt voor binnenlands produkt^

626.700

gemiddeld bevolkingsaantal 13-328.000
verbruik per hoofd per jaar

4)

47»0 kg bloem = 63>9 kg brood

verbruik per hoofd per dag 175 g brood
consumptie = verbruik - 4% afval = 168 g brood5)

1)
' Cijfers ontleend aan (28).
2)
' Cijfer verstrekt door de Nederlandse Bakkerij Stichting.
3)
' Inclusief de bloem die door niet-industriële banketbakkerijen opge
nomen is. Het bloemverbruik voor de broodbereiding zal dus iets lage
geweest zijn. Daar tegenover staat dat het roggebrood niet in deze
berekening is opgenomen. Beide posten compenseren elkaar ongeveer.
^ Berekend op basis van de gemiddelde verhouding: gewicht aan brood =
= 1,36 x gewicht verwerkte bloem (cijfer verstrekt door de Neder
landse Bakkerij Stichting).
5)
1

Afvalpercentage ontleend aan (37)-

Bijlage II

Percentielen van de "broodconsumptie per dag naar leeftijd en geslacht.

MANNEN

VROUWEN

Bijlage III

Het gemiddelde verbruik van verse aardappelen, brood en rijst per
hoofd van de bevolking in kg per jaar.
jaar

verse aardappelen1)

brood

rijst

I960

98,0

83,8

2,2

1965

82,0

73,2

2,2

1966

80,0

70,4

2,6

1967

79,0

68,7

2,4

1968

78,5

67,0

2,5

1969

77,0

66, 0

2,7

I97O

75,0

64,6

2,9

1971

73,0

63,4

2,8

1972

71,5

63,9

2,7

1973

69,0

64,1

cijfers verstrekt door de VAVI (Vereniging voor aardappelverwerkende
industrie).
cijfers ontleend aan (13).

Bijlage IV

Prijsindexcijfers van waterwitbrood, van landelijk merkbrood en van de
kosten van levensonderhoud over de perioden 1953-1960 en 1963-1973«

waterwitbrood

landelijk merkbrood

1953 (=100)

100

•

100

1954

103

•

105

103

•

107

1956

105

•

107

1957

108

•

119

1958

108

•

1 22

1959

105

•

123

1960
•

•
•

126

•
•
1963 (=100)

110
•
•
•
•
100

•
•
100

100

1964

106

104

106

1965

108

106

111

1 966

119

114

117

1967

127

120

121

1968

133

124

1 26

1969

142

130

135

1970

147

134

141

1971

160

144

1 51

1972

175

154

163

1973

183

161

176

jaar

1955

'

»

kosten van
levensonderhoud

Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek,
Nederlandse Bakkerij Stichting.
Opm.: De prijsindexcijfers van waterwitbrood en van landelijk merkbrood
zijn berekend op basis van de respectievelijke handelsprijzen,
welke beschikbaar zijn gesteld door de Nederlandse Bakkerij
Stichting.
Hierbij is er van uitgegaan, dat het landelijk merkbrood ongeveer
20 cent duurder is dan het waterwitbrood.

Bijlage V
Invloed van de veranderde leeftijdsopbouw op de broodconsumptie.

leeftijdsopbouw van de
Nederlandse bevolking (in %)
Leeftijd
0- 4 jaar

gemiddelde broodconsumptie
per persoon per dag in 1961
(in grammen)

1951

1961

197O

12,0

10,0

9.0

75

5- 9

"

9,2

9,7

9,3

163

10-14

"

8,2

10,0

8,8

235

8,5

275

15-19

"

7,9

8,6

20-24

"

7,9

7,1

9,2

262

25-29

"

7,8

6,5

7,1

245

30-34

"

6,9

6,6

6,3

229

35-44

"

13,1

12,4

11,7

229

45-54

"

11 ,0

11,1

10,8

225

55-64

"

8,2

9,0

9,1

214

65 j. en ouder

7,8

9,0

10,2

181

100,0

100,0

100,0

totaal

210 (Nederland

Aandeel van de verschillende leeftijdskategorieën in de totale brood
consumptie indien de gemiddelde broodconsumptie per leeftijdskategorie
gelijk gehouden wordt aan die van 1961 (in fo) :

1951

1961

1970

0- 4 jaar

4,3

3,6

3,2

5- 9

"

7,1

7,5

7,2

10-14

"

9,2

11,2

9,8

15-19

"

10,3

11,3

11,1

20-24

"

9,9

8,9

11,5

25-29

"

9,1

7,6

8,3

30-34

"

7,5

7,2

6,9

35-44

"

14,3

13,5

12,8

45-54

"

11,8

11,9

11,6

55-64

"

8,4

9,2

9,3

6,7

7,8

8,8

98,6

99,7

100,5

leeftijd

65 j• en ouder
totaal

