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NfET UITLEEt.JBAAR . LT.H.' Ei;;dl;;,;_--,_ 
· Studi~bibliot~eei: t 

Eindrwven 24/}/r:r: aan de leden van de eksamenkorurnissie 
van Niek Verdonk en Pieter van 
Hoogstraten; 

:L.S., 
Wat later dan gepland was krijgt u hierbij de stukken voor de 
eerste eks9.."'TTenvergadering. 
In de \"•;)or u. liggende skl'iptie wordt het verband onderzocht tusl: 
regionale cnderontwikkeling en ontwikkelingen in de landbou.w. AJ 
.zodanig maakt h~t een onderdeel uit- van een groter werkstuk over 
regionale onderontwikkeling • . · 
De verschillende regios in Nederland, die als onderontwikkeld 
kunnen v.rorden gekwalifiaeer·d ·- kennen verschlllende oorzaken die 
tot dit feit hebaen geleid. In grote lijnen kuunen we twee type!: 
van onderontwikkeling onderscheiden: 
-allereerst de regios die in· v-roeger tijd een perj,.ode van ekono
miese bloei hebben gekend. Hieronder vallen de limburgse mijnsi 
streek, tekstielgebieden als Twer1te, Helmond, Til burg, en het 
veenkoloniale industriegebied in G~oningen; 

-de tweede groep van ~egios is die welke nog nooit enige vorm v<: 
industrigle aktiviteit van ·betekenis hebben gekel}.d: · de speci- · 
fieke landbouwgebieden. ·. 

In deze skriptie worden ontwikkelingswetraa-tigheden in de landbot 
onderzocht met als doelstelling bloot te leggen waarom landbouw· 
gebieden meer en meer gebiedon zijn w~ar een laag inkomen ·n6rmae 
is, waar een hoge werkeloosheid normaal is, waar het .normaal is 
dat de middenstand verdwijnt, waar het normaal is dat dejonge 
·bevolking wegtrekt, .en waar het steeds .. normaler is dat men het · 
_er niet meer bij laat zitten. 
De skriptie toont enkele ernstige beperkingen: 
-voor zover standptmten zijn ontwikkeld dragen deze een sterk in 
. teties · karakter; het kader van een afs tu.deerskriptie bleek ·.te 
nauw te zi jn om di t bezwaar op te hef.fen; ·· 

-de door ons gedachte di:tekte relaties tussen landbouw· en regio
nale onderontwikkeling 9 l5.ggen tach complekser; de ui twerking 
hiervan laat d.us te W8!1sen over~ Zo is bijvoorbeeld paragraaf 1 
var1 hoofdstuk 1 gewijd . aan de regionale aspekten bij de ver .... 
de ling van de landbouwproduktie ~ We wetfm op het ~enblik nog te 
weinig af van bijv. de techniesc aspekten van de landbouwpro-

. duktie om daar gedetailleerde ui tE;praken over te· ku.nnen do en. 
Het paragraa.fje is dan ook nogal rnager; 

-de poli tieke implikaties van onze anali.ese . zijn niet ui tgewerkt 
het~een voornarnelijk t~rug te voeren is op onze (no~) weinige · 
praktijkervaring. Als zich i:h de temagroep de PAB-diskussie 
verder konkretiseert zal de volgende lichting_afstudeerders uii 

· on~~e gelederen daar minder last va."l hebben. · 
Zoals in de laatste zin is aangegeven is -deze spriptie in sa'!1en
w~.!'king birinen . de temagroep tot stand gekomen. · Zender de diskus
sies die daarbinnen zi jn gevoerd en nog gevoerd \'Iorden was deze 
skriptie noo:i.t een fei t gm'Vorden .. Speciale steun hebben we even·· 

·ee!ls ondervonden van -de leden ·van _de Boerengroep uit Wage:tilingen 
wier ~ta~ieses en praktijkervaring van onschatbare waarde zijn 
ge b~. en::n;,. 
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HOOFDSTUK 1 
DE INTEGHATIE VAN DI~ LAl~DDOUW IN HET KAPITALISTIESE PRODUKTIJ<;
SIS'l'EEM 

1. inleiding 
Voor iedereen die wel eens op een boerderij heeft rondgesnuffeld 
is duidelijk dat de onbvikkeling van de produktiekrachten -van . 
de machines, de gebouwen die nodig zijn, van de rationele aanwen~ 
ding van a~beidskracht- in de landbouw ~en veel minder hoge vluch 
heeft genomen dan in de j_ndustrie. Lopende-band-sistemen die in 
de fabriek al zo'n honderd jaar lang in gebruik zijn zul je op 

. een boerderij niet tegenkornen. Pas de laatste jaren is er een ont 
keling waar te nemen die enige gelijkenis vertoont met de ·fabriek 
matige .produktie • . In de eerste plaats . denken we nier aan lig-box
stallen voor koeien, kippenbatterijen, varkensfokkerijen .. en aan 
de kas-tuinbouwo · 
Als het sentrale begrip voor het aangeven van de ontwikkeling van 
de produktiekrachten nemen we de verhouding tussen het konstante 
kapitaal (c) -de grond, machines en gebouwen, alsmede de grondsto 
fen ~n de benodigde energie- en ·het varlabelekapitaal (v) -de 
arbeidskracht die voor de produktie nodig isv De verh9uding tusse 
deze twee kapitaalssoorten dle in de produktie heiden nood7.akelij 
zijn noemen we .:'de organiese samenstelling van bet kapi taal', of-
wel c/vo . 
Een hoge organiese samenstelJ,ing van het kapi taal in em produkti 
sektor of be.Q.rijf duidt erop dat per arbeidskracht v.eel geinves
teerd is in machines, grondstoffen, etc. Een lage organiese samen 
stalling van kapitaal duidt daarentegen op een relatief arbeidsin 
tensieve produktieo 
Het begrip geeft niet meer dan een grove indikatie -het geeft im .... 
mers niet meer aan dap de hoeveelheid konstant kapitaal per hoe~ 

·veelheid variabel kapitaal- maar bet is- het beste dat op het :~ 
ogenblik hebben. · · · 

, In di t hoofdstuk will en we een aantal punten ~ bespreken . di.e ·kt,mnen 
bijdragen tot de verklaring van het bestaande verschil in ontwik
keling van de produktiekrachten in de landbouw. Uitgangspunt daar 
bij is -zeals uit de titel van het hoofdsttik is af te lezen- dat 
hoewel de ont-vlikkeling van de produkti vi tei t in de landbom'i, 
absoluut, de basis vormt voor de ontwikkelin:g van h~t kapitalisme 

· zij zelf in eerste instantie geheel buiten de .sfeer ·van de -kapita 
listiese produktiewijze gebleven is. Langzaam maar zeker wordt 
zij nu een in~egraal onderdeel . van het kapitalistiese produktie- · 
sisteemo · 
Nadat we hebben aangegeven dat de ·ontwikkeling van de produktie-
krachten in de landbouw bet mogelijk maakt dat arbeidskrachten 
kunnen worden vrijgemaakt en dat dit .de basis voor de ontwikkelin 
van ambachten, steden, etc,vormt; zullen ,.,e beargurr.enceren dat 
het ontstaan van steden juist de produktie voor de markt inhoudt. 
Nadat we dan het verschil hebben aangegeven tussen de kustprovin
cie_s met hun kleigrond, enerzijds, en de inlandse provincies met 
in hat algemeen zaridgrond anderzijds, zullen \ve ons dan rich ten · 
op het ontplooingsproces dat de ;t.andbouwna 150o" -ongeveer- in 
de kustprovincies heeft gek,mds dear lagen de st'eden, daar werd 
voor de markt geproduceerd en daar kende -dus- de landbouw zijn 
' meest ideaal .... tipiese' ontwikkeling. Pas na de laatste eeuwwisse
ling raakt ook de landbouw in de zandprovincies opgenomen in de 
stroom des tijds en de vaart der volkeren. 
Als eerste punt van het ontplooingsproces behandelen we de verand 
4e eigendomsverhoudingen. ' ne - eigendomsrechten die de feodale here 
van oudsher over de landbouwgi'ond kortden laten gelden, kwamen 
in h~ndon van stedelijke kapitaalsbezitters die door de handel 
hun rijl<:dom hadden vergaard. Di t betekent het · ontstaan van pacht 
en grortdrerite. 
Daarna behandelen we de specifTeke plaats die .de landbouw in het 
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. kapi talistiese repro(luktieproces inaeemt. . 
Zowel de eigendomsverhoudingen in de landbouw, alswel de specifiel 
plaats van de landbou\v vormen -tesamen met enkele techniese zaken
een rem op de mogelijlrneden tot akkumulatie · van kapitaal in de 
landbouw. . En aangezien di t een van de ·belangrijks.te punten is om 
a; kapi taal te int.eresseren om in de landbouw '4e investeren en 
b. -daarmee samenhangerid- de produktiekrachten teo ntlvikkelen, 
zij~ we ~angeland bij hat p~nt waar we wilden komen in het kader 
van dit hoofdstuk1 daarom worden de produktiekrachten niet zo 
sterk en zo shel als elders ontwikkeld. 
Als laat~te twee punten van dit hoofdstuk zullen de klassepositie 
van de boer ei1 enkele aspekten m. b. t. de regionale .verde ling van 
de landbouwproduktie besproken worden. ~-

2o surplussen in de landbouw, · als. basis voor de ontwikkeling van 
de produktiekrachten 

De ontwikkeling van de produktiekrachten in de landbouw, waarvan 
een stijgende produktiviteit een uitdrukking is, vormt de basis 
van iedere arbeidsdelingo(1r · 

. De neo•litiese revolutie -vele honderden jaren voo~ Christus
bracht het begin van het in kul tuur brengen van l~d en · hat · houdeJ 
en fokken van beesten. De middelen van bestaan werden voor het 
eerst in de geschliedenis van de mensheid onder dezer kontrole 
gebracht. -Daarvoor leefde men immers van de jacht ofvan bet ver
z.amelen van vruchtan e.d. ·en ·was men afhankelijk van allerlei . 
toevallige . faktoren. . ·· ·. . 
"Door het uitoefenen van de landbouw beheerste hij de · levende na
tuur, omdat hij haar voottplrultingswetten kende, en verwierf hij 
zich .een grotere onafhankelijkheid en externe omstandigheden" zag· 

, Bernal als hij de ve~~orvenheden van de neolitiese . pev6lutie 
beschrijft.{2) . . . _ . 
De landboul'r zelf bracht een aantal nieuwo techniek_en met zich mae 
die met het kweken van gewassen en het klaar maken van vo.edsel 
verband hielden: zaaien, schoffelen, maaien, dorsen het opslaan 
van de oogst, malen bakken ~n brouwen. · 
Als ~evenprodukten hiervan on~stonden technieken als w~ve11; ~oge-. 
lijk gemaakt door het voorhanden zijn van wol en vlas, ·anderzijds 
het pottenbaltken en het bomien van hutten .waarvan · het ontstaan 

. ver'Vand hield met 'de'. noodzaak tot en de mogelijkheid van een per
m&nente vestiging. 
De stijging van de produktiviteit in de landbouw leidde tot het 

.. mak.en van een permanent ·surplus aan landbouwp~odukten en dit vorm· 
de materitHe basis van de vrijstelling van arbe'idskrachten in de 
landbouw, ofwel. de mogelijkheid tot de kreatie van . ambachtslieden 
van professie. (3) . · • · 
In volgorde van ontstaan zien we de religieuse ambten, .· de handel · 
en de nijverheid een steeds grater persentage van het ekonomies 
en maatschappelijk gebeuren in beslag nemen. ~ 
De ontwikkeling van de religieuse ambten en -we moeten .dit heel 

' ruim opvatten- 'aanvoerders' of 'hoofdmannen' van een boerensamen~ 
~-~ving leidt tot de eerste maatschappelijke klasse die -bui ten _ 
liet onmidd.elijke ·produktieproses om~ eeri · nood~akelijk o~derdeel .-
vormt van het totale samenlevingspatroon en zichzelf daarvoor be
loond door . de surplussen uit_ de landbouwproduktie af te romen en 

_te elgen nutte toe te ~~genen.(4) · . 
Lane;zaamaan oritwikkelt zich dez~ groep tot de klasse van feodalen , 
die met slechts weinigeq de beschikking hadden over ~11~ grond; 
en daar de landbouw in die tijd de enige produktie~ekior was waar 
werkelijk surplussen warden geproduceerd betekende dit eveneens d~ 
deze klasse in staat was om zich· alle maatschappelijke surplussert 
toe te eigenen. · 

*noten op .pagina · 
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3• produktie voo~ de markt 
Het ontstaan van steden tiatekent tegelijkertijd de ontwikkeling 
van regionale markten voor landbouwprodukten. De stedelingen pro
duseerden immers zelf geen voedsel, maar hadden het -natuurlijk
wel nodig. 
In de minst ontwikkelde vorm van de markt brachten boeren die mee1 

)iadden geproduceerd -en na belastingen e.d~ aan de Reer- kunnen 
overhouden brachten dit naar de markt en ruilden dat voor dingen 
die ze niet zelf konden maken. 
De markt werd eveneens bevoorraad door de feodale grondeigenaar 
die meer van de surplussen afroomde dan hij voor ~ijn eigen onde~-

. houd €m voor dat van zijn huishouding nodig had, en deze resten · 
ook verkocht of ruilde • 

. Als de ruil tussen waren steed.s vaker voorkomt do en zich daarmee · 
moeilijkheden voor: als een mud tarwe evenveel waard is als 5 ell~ 
linnen en dat is evenveel waard als bijv. een gouden broche uit 
I~aliij, en dat is ••• • ets. Hoe meer waren er .op de markt verschijn~ 
deste moeilijker is het om -als je met een mud tarwe naar de mark1 
gaat- te weten wat je met . een mud tarwe kan kop~n, zonder opgelicl 
te worden. Mettertijd doet zich eigenlijk de noodzaak voor om 
maar · 1'n of twee dingen te hebben waarin de je waarde van de warex 
kan uitdrukken: zout, schelpen en -in l-lest Europa- kostbare metal1 
worden e.-lgemene . ekuivalenten waarin de waarde van alle .andere ,pro· 
dukten worden uitgedrukti · · - . 
Nu ontstaat de situatie dat het voor boeren goedkoper is om zich 
te richten op de produktie voor de markt, omdat hem dat meer ver- . 
diensten oplevert dan dat hij bij. zelf ook nog zijn werktuigen z< 
maken, zelf zou weven ets. De tijd dat hij zou weven of zijn wer~ 
tuigen zou maken kan hij beter · besteden aan het produseren van tal 
we en andere granen, domweg omdat het ·dat meer · oplevert._ 

. Er wordt nu niet meer geproduseerd om eigen behoeften te .dekken, 
· maar voor een anonieme . markt. Pas bij de uiteindelijke ve~koops

handeling zal de boer merken of de inspanningen die hij en zijn 
knechten zich een jaar lang hebben getroost zullen worden gehono
reerd door .een goede pr1JS: er wordt niet alleen voor de markt ge· 
produseerd, maar men is nu .ook afhankelijY. van de marktverhou
~in&~n. ( 5 ). 

4. vorschillenc tussen twee soorten Nederland 
. De llandbouw in het westen en noorden van ons land verschilt aan
zienlijk van de landbouw in het oosten en zuiden. Deie verschillen 
gelden nu nog maar in beperkte mate, maar we hoeven maar een paar 
decenia terug in de tijd te gaan om enorme grote verschillen te 
kons t a teren. · -
Aan die verschillen liggen een aantal 'natuurlijke' en'maatschap
pelijke' oorzaken ten grondslag. 
De minder vruchtbare zandgronden in het oosten en .zuiden waren 
door het ontbreken van waterwegen relatief .sterk geisoleerd· van de 

_rest van Nederland . Dit werd .nog versterkt doordat feodalist'iese · 
· maatschappelijke ·verhoudingen zeer langhandel en verkeer belem
merden: de talrijke tollen verhinderden dat steden ~ls Sittard, 
Gangelt, Valkenburg en Heerlen -om maar een aantal limburgse 
voorbeelden te geven- zich ontwikkelden, waardoor deze het karakte 

. hielden van landsstadjes met zeer beperkte invloedssfeer .( 5a) 
Aangezien we in de vorige paragraaf konde~ konkluderen dat het 
.ontstaan van een landbouwmarkt in West europa direkt gerela teerd · i s 
met de opkomst van de st~den, is het te begrijpen dat de landbouw 
op de zandgronden niet tot ontwikkeling is gekomen zdals -zoals 
we dadelijk zullen zien-~de l~ndbouw op d e zee~ en rivierklei 
dat wel deden, er werd niet voor de markt geproduceerd, want die 
was er nau,velijks o f niet . : 
Daarbij moet .wel worden opgem~rkt dat de 6verschotten van de pro~ 
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duktie op zandgronden erg gering waren, zodat er -zou er een mark 
bestaan- deze toch in geringe mate maar hevoorraad zou kunnen wor· 
deno ~~t De reeds gememoreerde lage vruchtbaarheid van de grond 
implicee~de een intcnsieve be~esting. 
Om een beter beeld te geven van deze landbouw-zonder~markt volgen 
we Brugmans : " • • • men · zou kunnen sprel<:en van een gesloten familie
huishouding. De voeding bestond uit zelfgebakken roggebrood, pap 
van eigengemaakt ~. rogge- en boekwei tq1eel, aardappelen van eigen 
akker, vlees en spek van dieren uit eigen stalo De kleding werd 
gemaakt van vlas en wol in eigen bedrijf ·gewonnen en tot gar~n ge· 
sponnen; het weven geschiedde meestal door een beroepswever in 
het · dorp, maar ook ineermalen in het eigen boe.renhuis, want menig 
landbou\"er zocht ·in de wintermaanden bijverdienst...e - door . in opdracl 
van t-extielondernemers weefarbeid te verrichten. Brand- en timmer· 
hout was in voldoende mate aariwezig in de gemeenschappelijke . 
bossen en heidevelden, terwijl de hout~allen langs de perce~lgren· 

zen akkermaalshout opleverden~ Er was aldus ook voldmende hout 
voor het bouwen · van woningen en schuren; zelfs kwam het voor dat 
de balanghebbende boeren associaties vormden om gemeenschapp:elijk 
stenen te bakkeno . 
De meeste zandbedrijven waren . ~emengde bedrijven, waar akkerbouw 
en veehouderij samengingen. Aankoop van veevoeder was niet nodig 
(en onmogelijk): het vee werd gevoederd ~et gras, hooi en rogge-
stro uit eigen bed~ijfo · 
Toch moet men zich niet voorstellen dat : de ekonmmische ~esloten
heid volledig was: rogge, bo~kweit, voor zover niet in het boeren· 
gezin ~enodigd, werden op de lokale markten verkochto 
Bij ~e winkeliers in het dorp had vaak natu~a~ruil plaats: kruide· 
niers- of andere waren tegen boter en eieren. De meesto zandbe
drijven waren klein en werden gewoonlijk zonder hulp van lo<Dnar-

. beiders geexploiteerd; men kan deze keuterboertijes dan ook gevoeg· 
·lijk tot de armen rekenen,want ze leidden een sober bestaan."(5b 

Heel anders . was het gestel.d in de kleigebieden. In de 14e eeuw . 
h~dd~n de zeeuwse steden -bijvoorbeeld- reeds weekmarkten~ De mar: 
van Middelburg is in 1256 reeds in oude stukken gemoemd . Ui t 
stukken van 1440 konkludeert Boerendonk dat "er toen reeds men
schen waren die van den handel in graari leefden, want zij kochtte1 
het e;rae.n · or · het .zaad op het platteland, en verkocht-=m het. weer · 
in de stad. Van direkte ruil 'tussen boeren en burgers was invele 
gevallen al geen sprake meer ." (5c) 
Sneller geeft aan dat rond. die tijd de internatiQn"lle handel zelf 
als een belangrijke positie in het zeeuwse inneemt, als hiJ de 
volgende kroniek citeert: "Ter selver tijt" -1505- "quamen in . 
Zeelant , bisond,er .die Wielinge ende 't Veergat inne, veel diverse] 
schepen, te weten in het l-.'ielinge iJ:uamen veel Spaenjaerden, Ita- · 
liailsce , Fransche ende Rngelsche schepen; · ende in ' t Veergat 
quamen bisonder die schepen van Lubeck ende van Dansyc quamen mee 
ter Veere"o(5d) . 
Het produceren voor de markt -het is reeds gezegd- -impliceert een 

. afharikelijkheid van de marktverhoudingen . De marktsituatie bepaal t 
welke hoeveelheden van welk product ieder j aar zouden worden ge
produceerdo Natuurlijk bezet te men niet het gehele land m~t een 
en hetzelfde product . Het risico voor een misoogst of een slechte 
marktprijs zou dan te groot worden. Er ward een sisteem van vruch · 
wisseling ontwikkeld dat a. de boerenbedrijven indekte tegen al tj 
grote risico's door een spreiding van aktiviteiten over verschil.! 
lende producten en b.een efficienter gebruik van de bodem ga:f 
doordat dierlijke meststo:f:fen minder noodzakelijk .werden, en c. 
ziektes · die ontstaa n bij te vaak telen van een· bepaald gewas . (bij• 
aardappelmoeheid) beter konden worden voorkomen. · 

•' '· ~. ·• 



"Tot in de achttiende eeuw goih:d in Zeeland een systeem van vrucht
wmsseling met een zevena arige omloop. Deze oude vruchtwisseling 
was gewoonlijk: 1. gerst (of koolzaad), 2. tarwe, 3· boonen of 
erwten, 4. tarwe, 5o erwten of boonen, 6. klaver of paardeboonen, 
7• braak. Dit landbouwstelsel werd in de provincia met de noodige 
variatie gevolgd. In het begin van de negentiende eeuw liep de toe
passing ervan op de ~erschillende eilanden en in Zeeuw~ch Vlaan
deren zelfs vrij ver uiteen. 
In het reisjournaal van Goldberg wordt voor Noord Beveland omstreek 
·1800 de volgorde vermeld: 1. gerst, 2. tarwe, 3• bo~nen of erwten, 
4. tarwe, 5. e~wten of boonen, 6. braak. -e~rtiets ~ortere omloop 
dus. Op minder vruchtbare landen van Noord Beveland hield men zich 
omstreeks 1820 aan de vlgorde: 1. zomergerst of koolzaad~ 2o tarwe, 
3· boonen, en daarna twee jaar braken voorafgegaan door twee jaren 
klavers. 

-- . 

Met het oog ~P de gewenste risikoverdeling, paste bijna iedere 
landbouwer een der genoemde vruchtwisselingsst~lsels z66 toe, dat 
voor verschillende perceelen van zijn grond de omloop op verschil
lende tijden bego~. Op deze wijze werd vanzelf afwisseling van ge
~ijktijdig . verbouwde produkten gekregeno "(5e) 

In de skriptie Zl.Jn een aantal 'interiT'.ezzo's' gevoegd. Zij Zl.Jn 
voor de loop .van ·het betoog niet van groot belang, doch bevatten 
aanvullende . informatie. De haastige lezer kan ze overslaan. 

INTERMEZZO 1: de organisatie van de landbouwmarkt in Zeeland 
Om peesies nate kunnen gaan wat het produseren .voor de markt in..;. 
houdt, zullen we haar organisatie moeten onderzoeken. 
In bet voorgaande is reeds. aan€JStipt dat de overzeese handel -die 
zich in eerste instantie bep~rkte tot .de i~voer va~ kolonia1e en 
lukse-artikelen- zich op den duur wierp op de uitvoer van de pro
dukten van de ambachtsmari; produkten voor het gewone dagelijkse 
gebruik: het moment waarop de manufaktuur zijn inteede doet • . Immel 
dn.danks degroei . van de gilden, waarbinnen de produktie aan een 
aantal beperkingen was onderworpen, kon deproduktie niet langer 
voldoen aan de eisen van de_kooplieden~ De .gilde-beperkingen be
troffen het voorschri j ven VaT'. bepaalde · produktiemetoden, het aant~ 
gezellen dat in dienst mocht worden genomen, de hoeveelheid pro
dukten die mocht .worden gemaakt, ets. Om aan deze beperkingen te 
ontkomen richtten de kooplieden grote werkplaatsen in en stelden 
daarin een groot aantal .anafhankelijke werklieden te werk. , Vaak 
vond dit plaats nadat daarvoor de koopman met vele individuele 
tuiswerkende ambachtsl.ieden een kontrakt had afgesloten voor het 
leveren van een bepaalde hoeveelheid produkten. Alle -dan nog
onafhankelijke induviduele produsenten kwamen echter steeds meer 
onder het kommando van de machtigste schakel van bet hele proses: · 
de .handelaar. De stap daarna: de ruimelijke samenvoeging van de 
individuele produsenten is slecht het logiese gevolg van het voor-
gaande. · 
De markt voor landbouwprodukten kent, wat dit betreft . natuurlijk 
zijn beperkingen' ze kan nooit result eren in de ruimtelijke samen
voeging van de i n dividuele produsenten. in de fase die daarvoor 
ligt is zij dan ook blijven steken: 

. -
Hoewel bet Zeeuwsche eilandengebied in sommige opzichten altijd · 

over eeu zekere mate van isolemeut te klagen heeft gehad, bleek zijn 
: liggi.n,g toch ook weer voordeelen · op te leveren. De verbindingen over ' 5 
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· ~zee en langs de binnenwateren baden transportmogelijkhCden, die hi} 
·. voorbeeld verschillende landbouwgebieden in Oost-Nederland ·misten. 
Van deze mogelijkheden werd vroegcr niet voldoende gept:ofiteerd, 

· vooral door de onkunde der boeren ten opzichte van buiten de provincie 
. gelegen mark ten. Ook het handelsverkeer tusschen de Zeeuwsche etlan
.· : den zelf was zeer beperkt • 
.. , · Dikwijls blecf de boer, wat de afzet van zijn producten betreft, geheel . 

. :? ~ passief: In vele gevallen stelde hij zich persoonlijk op de hoogte van het 
· prijsbeloop op de locale markten, maar ook dan berustte hij in de af
.· : hankelijkheid van de vele tusschenpersonen, die in den handel in land
; .. , bouwprOducten een bestaan hadden gevoudell. Men trof deze tusschen-
. personen aan: · _ _ 
;.,,,J •. op· de ta.Irijke plaatselijke markten en in de prdvinciehoofdstad met 
:? ;;:idwu~ belangrijke graanbeurs; ·:· . . . · ·· 
·:::f~ 2~· op de buiten de provincie gelegen markten en in het verkeer tusschen 
~?.i;.; · deze markten en de Zeeuwsche marktplaatsen en havens. 
~· :·.-. Zij waren het talrijkst en het meest kapitaalkrachtig in de beide takken 
':· van handel, die voor Zeeland de grootste beteekenis hadden: de graan-
~ . en de meekraphandel. · 
':'~:.>'In · de tweede helft van de achttiende. eeuw werden nog vrij veel 
~· Zeeuwsche producten, o.a. tarwe, witte boonen en meekrap rechtstreeks 
·;~·.pyer Zeeuwsche havens naar het buiteruand verzonden. Sedert het begin 

:, van de negentiende eeuw echter, trokken buiten de provincie gelegen . 
markten, Rotterdam en Dordrecht, spoedig ook Antwerpen, dit export- _ 

· · ~ijf steeds meer tot zich. Daar concentieerde zich. bet scheepvaart-
. :· . bedrijf; daar woonden de kapitaalkrachtigste kooplieden en vertegen-: . 

:• · woordigers van buitenlandsche handelshuizen .. Bovendien volgden deze 
·~ ;markten het snelst de prijsfluctuaties van de wereldmarkten, hetgeen 
:·· voor kooplieden, die groote voorraden hielden, · van veel beteekenis 
.: wa.S. Het verband tusschen markten van verschillende grootte beschree1 
f~Van der Kooy1) op deze wijze: . . · _·. · · . · : · ' · 
;·(: . ,Handel en verkeer hadden woeger de strekking, zich op regionale . 
,\ ~~~~arkten samen te _trekken. In elk distr!_c~~traliseerden produ~:_ 
· . tie en consum:;:>tie elkaar gedeeltelijk, zoodat men op een vast en aanvoer 

en afzet kon rekenen, welker omvang en gel_ijkmatigheid de beteeke~ · 
.. der markten bepaalden. . . . . , . · .. 

Evengoed als de. koopers en verkoopers in elk district,· moesten nu in 
het belang van een juiste distributie der goederen ook de verschillende 

• .. marktgebied~n met elkaar in contact geraken. Om dezelrde rede.•~tn als 
. ·· ginds geschiedde dit ook weer district.Sgewijs. Op deze wijze voortgaande, 
. kan men zich een hierarchic van markten en inagazijnen denke~1, · te 

vergelijken met een wijdvertakt stelsel van communiceerende vaten, aile 
! ·: in directe of indirecte. verbinding staand met een centraal reservoir. Dit 
-' reservoir was ·. de - concrete - wereldmarkt, die ·aile goederen van 

verren afzet verzamelde en distribucerde en zoo de eindregulator van 
.. productie en consumptie was." . 

' , . Deze rangorde van markten en de taak vande tusSchenpersonen, die 
. voor de verbinding van deze markten zorgdeii, blijken ook uit de organi- . 

· satie van den Zeeuwschen graanhandel in het laatst van de achtti~nde 
, · eeuw. Plaatselijke markten, waar de boeren zelf hun graan kwamen 

Yerhandelen ware~ er in Zeeland vele, bijvoorbeeld te Zierikzee, Haa.oi-
. ·8tede, Tholen, Goes, Hulst, Axel en Terneuzen. Het graan .werd . er 

mee!!tal in zakken aangevoerd 1); verkoop op monster, in navolging van . 
· '.·de gebruiken _der Middelburgsche korenbeurs, bleef Uitzondering. Het 
· plaatselijk karakter van dezen markthandel, waarbij het graan meestal 
·- werd opgekocht door opkoopers uit de streek zelve, blijkt o.a. uit de : 
: . sterke vatiatje van gebruikte maten. Men sprak vim Middelburgsche, 
-: Goessche, Cadzandsche zakken, enz. Soms kwamen op een eiland nog 

weer verschillen voor; zoo gold te Haamstede op Schouwen een anderen 
korerunaat dan te Zierikzee 2). ·' .. . . . . ';.· ...•. _ .-: _ .. 

De opkoopers, die de kleine · markten afreisden, zonden hun graan . 
naar de Middelburgsche graanbeurs of rechtstreeks naar een der groo-

. · tere, buiten de provincie gelegen inarkten. _!_n de tweede helft der acht-

6 



tiende eeuw was de handel nog grootendeels op Middelburg geconcen- : 
treerd. Het transport van de eilanden of van Zeeuwsch-Vlaanderen naar . 

. Midd~lburg geschiedde in den regel door middel van beurtschepen. ·De 
: beurtschippers zorgden voor het vervoer der partijen graan, die de plaatse- . 

lijke oplioopers hun meegaven, maar traden zelf ook wel als commission
nairs op. Zij belastten zich eveneens gaame met den verkoop van graa~ · 
dat sornrnige boeren hun, buiten andere tusschenpersonen om, meegaven • 
. Van de centrale proVinciale. markt werd het graan gedeeltelijk recht- : 

: streeks overzee uitgevoerd; het grootste gedeelte ging echter naar de ' 
stapelplaatsen Rotterdam en Dordrecht, waar kooplieden woonden, die 
voortdurend in contact stonden met de kleine ookoopers, de comrnission
riairs en de kooplieden uit *eeland. Deze kooplieden, voor zoover zij 
waren·ingcschakeld in het C!Xportbedrijf, noemde men ,zeehandelaren". 
Hun functie berustte op hun speciale kennis van het aanvoerland 1). De 

.. zeehandelaren konden, wanneer de aanvoer uit hun district druk was; 

.. geen· groote voorraden houden in afwachting van den \uiteindelijken 
afzet. Zij stonden daarom in verbinding met een groep kooplieden, die 

. men de ,tweede hand" noemde. Dit waren kapitaalkrachtige koop':" 
lieden, die de goederen in pakhuizen opsloegen, sorteerden en. verdere . 
bewerkingen deden ondergaan. De ,tweede hand" apecialiseerde zich 

. niet als de zeehandelaren op een district; mhar kocht, ieder in eigen 
.. _branche, goederen uit het geheele land op, hetgeen gelegenheid gaf de 
:(marktl>ositie te overzien en yoorraden op het meest geschikte oogenblik 
. . te. verkoopen aan de exporteurs, die tot de groep van de ,eerste hand" 
~-. behoorden (bij importzaken verliepen de transacties tusschen de eerste'. 
·.· .. en ·de tw17ede hand in omgekeerde volgorde). · .. · 
.,. · , In vele gevallen gaven cie-kleine kooplieden uit de provmcie er de 
~-.. : voorkeur aan niet rechtstreeks met de kapitaalkrachtige Rotterdammers 
· te · onderhandelen. Zij kenden ·de plaatselijke marktomstandigheden 1n 
: Zeeland beter dan die te Rotterdam en wisten uit ervaring welk nadeel· 
·k dit voor hen opleverde indien zij de centrale markt bezochten. Daarom 
>~ maakte menigec-n gebruik van de diensten van te Rotterdam gevestigde 
, · tusschenpersonen, die men ,pondgaarders" noemde. De pondgaarders 

. :;, deden .. corDmiSsionnairswerk. Zij verkor.hten gewoonlijk ,op Vier weken" 
'- ~ 'en bleven borg voor. de verkoopsom, waarvoor zij delcredere-provisie 
.. , . in rekening brachten aan hun lastgevers. Door hun roep van vakkennis 
· en betrouwbaarheid hebben zij zich de geheele negentiende eeuw en · 

_ oiJk daarna nog kunrien hrutdhaven ·en enorme hoeveelheden graan, 
peulvruchten of kootzaad omgezet - gedeeltelijk aan bovengenoemde · 
zeehandelaren en kooplieden van-'de tweede hand, gedeeltelijk voor de _ 

•. binnenla1;1dsche consumptie · aan bakkers, molenaars, enz. · . . _ . -~ 
. - . Langen tijd werd het meeste graan, . dat de proVincie verliet, over ' 

Middelburg verhandeld. De 1\fiddelburgsche korenbeurs was de tus-
: .. schenschakel tusschen de streekmarkten · en de beide groote markten 
-J Rotterdam en Dordrecht. De graanhandel schonk de proVincieho'Jfd-

. stad dan ook veel vertier: drukte in de havens, bedrijvigheid op de kaaien . 
voor de pakhuizen. De beurtschippers, die af- en aanvoeren, verdienden 
hun vrachtpenningen in sommige tijden van het jaar voor hct grootste 
gedeelte met transporten van granen en peulvruchten. V erder waren 

. de koommeters - degenen die door het stadsbestuur belast waren met 
·. · het · 111eten van het graan :....... de sleper8, de ,kraankinderen" of sjo~wet- · 

. lieden: enz. in hun ~estaan afhankelijk van den graanhandel. 

(overgenomen uit: P.J. Bouman, 11 Geschiedenis van den Zeeuwschen 
Landbouw in de 19e en 20e eeuw en van de Zeeuwsche landbouwmaat
schappij 184)-~94}11 , N'ageningen 1946, p.59 ev.) 

In bet biernavolgende zullen we i.b.a. spreken . over de landbouw 
in bet westen ennoorden van bet lando . Pas in een vergevorderd 
stadium van de skriptie zull~:m we de zandgronden opnieuw in ue 
analiese betrekkeno · 
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4 . ; het ontstaan van pacht 
~eeds in de 10e eeuw trekt de adel zich terug uit de landbouwpro
' duktie en houdt zij zich uitsluitende. bezig met edeler zaken.(6) 
Dit was tenminste bet geval in . de westelijke en noordelijke delen 
van Nederland- maar daarover komen dadelijk te spreken. 
Het instituutvan de pacht ontwikkelde zich toen. De feodalen liet 
en de boerenbevolking op bet land werken tegen betaling van cijnse 

· tienden, herediensten en nog vele dingen meer; de boerenbevolking 
-was wel gedwongen een derg~lijke ongelijke overeenkomst te sluiten 
omdat bet geen andere _mariieren had om in haar levensonderhoud te 
voorzien. 
Er was eigenlijk een mogelijkheid naast, en dat w8:'~:( zelf land te 
winnen op bet water. Dit gebeurde en leidde tot het . ont~taan van 
privaat eigendom van grond, naast ·het feodale groot-grondbezit. 
Konform hieraan schrijft Jansen dat ct:e rechtvormen van ui tgifte 
van · landerijen, .de 'tenures', enerzijds lagen in bet domaniale 
stelsel van een hoi', bet onvrije of hofrechtelijke leen -dus 
vanuit de feodaliteit- en anderzijds in de ·vrije sfeer, bet vrije 
of landrechtelijke leen, ,.dat meer overeen kwam met de moderne · 
vorm van pacht. Tot da laatste katagorie behoorden de e~fpacht, 
de pacht· voor levensduur . en de tijdpacht. Deze vrije pachtvormen 
ontstonden in de 12e eeuw.(7) 
"De vrije pachten namen toe door ekonomLsche motieven. De presta
ties der onvrije boeren waren immers vastgelegd, en bij de ont:... 
wikkeling van den landbouw warden deze dus relatief geringer. Voor 
al wanneer de cijnzen in geld waren omgezet, kwamen de landheeren 
veelal in ~en ongunstige positie als gevolg van muntverzwakking 
e~ waardev~rmindering van bet geld. 
Grootere inkomsten waren alleen te verkrijgen door h~t sluiten van 
vrije pachtcontracten, waartoe de boererr bereid waren op grond van 
grootere persoonlijke vrijheid. Op deze wijze ontstond tijdpacht, 
die echter wel weer kon overgaan in erfpacht. Na de 1)e eeuwneemt 
de tijdpacht hand over hand toe."(8) 

Een tweetal enkettes naar de ekonomiese toestanden in bet graaf
schap Holland in resp. 1494 en 1514 leren dat de pacht reeds in j 
geld werd betaald. (9) . · . . ,.. 
Op basis van bet in paragraaf drie verme1de kunnen we daarui kon
kluderen da:t de warenruil rgeds een dergelijke graad van algemeen
heid heeft dat geld als algemeen ekwivalent is ingevoerd. Toch 
moeten ,.,e dat een beetje relativerens .. Het kleine kroniekje van 
Leeghwater geeft hieromtrent (de aanwezigheid van pasmunt rond 
1500/ pvh) wetenswaardige bizonderheden. In -de eerste jaren van 
Kaerl V stond er op bet ~ilapd, dat zich tusschen d~ beide, later 
drooggemaakte, wateren van de Schermer en de Purmer uitstrekte, 
maar een enkele molen, waar alle boeren hun graan moesten laten · 
malen voor een oortje den zak: doch dikwerf konden zij dat maal-. 
lo~n niet bijeenbrengen, en betaalden zij met eieren. Eieren waren 
er, naar bet schijnt, de gewone pasmunto De eenige waschvrouw, die 
de hoof'ddoeken der def'tige boerinnen met zeep, in plaats van met 
den gewone duivendrek wiesch',. een Brabantsche van afkomst, ontving 
''n ei voor haar ~oeite; en twee en dertig eieren golden ''n stui
ver."(10) 

Het proces van de omzetting van de pacht in. natura betaald naar 
pacht in geldvorm afgedrageri aan de brondeigenaar werd versneld 
door de toenemende behoefte aan geld van de feodale heren die zich 
na de eerste jaren van de 16e 'eeuw gekonfronteetd zagen met enor
me prijsstijgingen• .Deze werden veroorzaakt door de .invoer van 
zilver dat in een aantal mijnen op grote schaal werd gewonnen. De 
prijs van dit metaal daalde door bet grote aanbod, en dus werden d 
pFijzen -in naam- boger. ' · 

:.~ . . 
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)e konflikten die feodale heren in het algemeen met elkaar pleeg
den te hebben vormden voor hen eveneens een brori van uitgaven 
waarvoor ze de nodige duiten moesten hebben. 

De behoeft; a~~ geld om" in het levensonderho~d - te ·voorzien ~erd 
niet aileen b ij de feodalen tijdens de prijsstijgirigen sterker 
dan ooit gevoeld. Zij probeerden hun wegglijdende maatschappelijke 
invloed te herstellen door verscherpte ui tbui ting van de. boeren
stand, die eveneens bet slachtoffer werden van de duurte. 
In 1491 en 1492 zijn er in Holland g~ote boerenopstanden als ge-
volg van de toenemende duurte. · 
Het land v:i.el in deze periode in handen van de kapitaalbezitters 
-ha.Ilde;taren in de steden d.ie grond beschouwden als een veilige 
belegging van hat kapitaal dat door de internationale handel was 
gewonnen. Elk ._jaar _weer . leverde het immers een zekere rente in de 
vormvan . pacht op; -deze rente was in het algemeen evenboog zo nfet 
boger dan de gemiddelde opbrengst ·van risikodragende ondernemingen 
als handelsvloten. 
Daarbij kwam nog dat er in die tijd zoveel kapitaal in Holland 
werd geakkumuleerd dat deze niet aliemaal in de handel en manufak
tuur kon worden produktief gemaakt: investeringen in grond vormden 
een welkome ontluchtingsmogelijkheid. 
De spreuk van de vroegere tijden: 11Nulle terre sans seigneur", 
veranderde in "!'Argent n'a pas de maitre". Edelen -wat beet edel-
en ve vrije boeren -diehun land door winning op de zee hadden 
verkregen- waren gedwongen hun land te ver~open aari de kapitaal-
bezitters in de stad. · 
In het begin van de 16e . eeuw was de pacht in Holland .en Zeeland 
_ee_n algemeen verschijrisel. -.. -~--~ --·" . 

, De -·li terattiUi die we. gpebi-UI""l<:t hebbt311 ge(~ft legio voorbeelden van 
· grondopkopingen door handelsbourgeois .. Sneller geeft voor Zeeland 

nog een pikante bizonderheid: vele middelburgse kooplieden placht
ten hun penningen niet in nieuwe handelsondernemingen te steken, 
maar ze te beleggen in landbezit, konstateert hij."Zij deden dit 
liever dewijl naar oud privilege, de (Middelbnrgsche) landerijen 
der Middelburgers vrij waren van het betalen van schot; bet te
kort dat hierdoor ontstond in de opbrengs,der grafelijke bedenJ 
werd door de stad in haar geheel aangevuld."(10a) Een deel van 
de eigendomslasten werd dus afgewenteld op de stad en haar hele 
bevolking. 
Het kapitaal -dat mag nu duidelijk zijn- kreeert die vorm van 
grondeigendom die met haar belangen overeenstemd, daarmee de · .land
bouw aan zich onderwerpend.(f1) 
De invoering van de kapitalistiese eigendomsverhoudingen in de· 
landbouw vind -als je let op heel -Nederland- pas zijn beslag 
in de 19e eeuw: 

:-" ••• cfe wijzigirig van de rechtsverhouding"Em d.er ·pacht van boeren
plaatsen en los land, sedert eeuwen in gang, had met het begin 
van de 19e eeuw haar volkomen beslag gekregen. Of de pachtverhou
ding was geworden tot huur en verhuur, overeenkomstig het romeins 
recht~lijke locatia-conductio: een •ontract voor een betrekkelijk 
korte tijd, zuiver persoonlijk, zonder enig zakel~jk bijmengsel 
zonder vaste band tussen de pachter en zijn pachtgrond (in tegen
stelling tot in de feodale tijd, waarbij de pachter aan zijn 

' grond gebonden was/ pvh). Ofwel, er had eigendomsverschuiving 
plaats gehad: de vroegere gebruiksgerechtigde was eigenaar gewor 

. en de oude prestaties werden door de vroegere eigenaar (thans 
.. bloot-eigenaar. of a.riderszins beperkt zakelijk · gerechtigde) nog 

slechts.als zakelijke heffing uit . andermans goed geheven, onder 
benamingeh als •erfpacht' (grondrente, oudeigen of welke andere 
dan ook)~"G11) · , . 

t 
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$o grondrente 
.Tot nu toe hebben we het instituut van de pacht zien ontstaan .uit 
de feodale verhoudingeno Het eigendom van de grond in feodale ii. , 

handen ging over naar kapi taalsbezi tters die het beschouwden a:ls 
een rustige investering waarbij zonder enige moeite elk jaar weer 
vruchten van geplukt konden worden. In gebieden waar de pacht 
algemeen is, worien de grondeigenaren in het ~lgemeen in . de steden 
-dit is het door velen gehate verschijnsel van 'het absenteisme'
en onttrekken dus produktief kapitaal aan de landbouw doordat de 
pacht die zij inkasseren niet meer wordt gestoken in de ontwikke-
ling van het boerenbedrijf dat het kapitaal heeft voortgebracht 
-of presieser: de arbeid in het boerenbedrijf die . het kapitaal 
heeft voortgebracht-, maar hetzij onproduktief wordt · gekonsumeerd 
dus opg~t in de voorziening van de direkte· levensmiddeien -in de 
meest rui~e zin van het woord-, hetzij in een andere produktieve 
sektor wordt geinvesteerd, om daar te dienen in het proces van 
meerwaardevorming. 
In: deze paragraaf gaat ons het erom na te gaan waaruit de pacht 
presies bestaat ~- hoe deze als ui tdrukking van maatschappelijke · 
verhoudingen tot stand komt ·en aan welke wijzigingen bet inst!tuu 
van d_E! . pacht onderhevig is o __ R~ t _b_etek~nt dfl.t yan het fei telijke 

r proces van prijsvorming wordt geabstraheerd; het gaat er niet·om 

--- . .Ptc.-M- ~l~~:af0tfftd.:i:~~~l;-5f'd1~ v~:tlf~if~/gnf~c(o.f 'nett6-pa:cht' f 
bo de kosten van afschrijving van gebouwen en kunstwerken, c. r
kosten van onderhoud en reparaties en a. de betaling van water
schaps- en polderlasten. ( 13) De pun ten b t/m . d .-de zgn. eigendoms 
lasten zullen we hier buitEm beschouwing laten. Op andere plaatse 
zijn deze · zaken ui tvoer'ig punt van diskussie ge'\veest. { 14) Inter-

-+--- · 
essanter voor ons is het eerste; dat is immers het gedeelte . . 
dat de boer/pachter niet .zou hoeven te betalen als hij eigenaar z 

-zijn geweest, en het is het gedeel te dat de bron van inmomsten. is 
·van de grondeigenaar. (13a) · -·--.---
Vat ten we landbauwbedrijven op als 'normale kapitalistiese' bedri 
v~n, en in eerste instantie moeten we dat ¥el, omdat 1. een boer 
in het algemeen een .flink aantal knechts en meiden onder zich 
heeft -loonarhe.!ders ·dus- en 2. voor de markt wordt geproduceerd • . 
Het· eerste gold in ieder geva1~ voor de boerenbedrijven in de 
kustprovincies. · 
Normale kapitali~tiese bedrijveh hebben kapitaal nodig~ Dat kapi~ 
taal is aanwezig in de vorm van grondstoffen, machines, grond e.d 
-kortom het constante kapitaal- en in de vorm v~· aangekochte .. 
arbeidskracht. In het produktieproces worden ' met deze bestanddele 

. ware~ geproduceerd die tegen hun waarde op de markt verkocht 
worden. Kapitaai kan vrijelijk een bepaalde produktietak instrome 
op een moment dat in die prbduktietak gunstige winstverwachtingen 
aanwezig zijn, en ·er weer uit verdwijnen 6p het moment dat die 
verwachtingen er niet meer zijn.(~5) · · 
Wil het kapitaal in · de landbouw investeren, dan ontstaan er pro
blemen. Dit kapitaal ziet zich gekonfronteerd met een tweevoudig 
monopolie: 
- .allereerst is grond iets wat je· nlet zomaar kan maken. In tegen 
stelling tot machines e.d. die zichzelf in het produktieproces . 
kunnen reproduceren; we spreken hier van een 'natuurlijk monopo
lie van de grond'; 

-op de tweede plaats kunnen we spreken van een •maatschappelijk 
monopolie' van de grond. De . grondeigenaar moet het kapitaal 
toestemming verlenen van de grond gebruik te maken: . de grondrent 
is de prijs die daarvoor betaald moet worden. 

Door deze beide monopolies is het grondkapitaal in staat zich te . 
onttrekken aan een van de belangrijkste bewegingswetmatigheden 
in de kapitalistiese ekonomie: zij is in staat zich . te onttrekken 



aan de nivellering van de winstvoet. 
In een nu volgende intermezzo willen we dit teoreties afleiden. 
De lezer die dit wel gelooft kan het overslaan en verder lezen 
over de konsekwenties van het hier al te leiden feit op p. 

INTER~ffiZZO!:de nivellering van de winstvoet & de ontwikkeling 
van het begrip 'grondrente' 
Indien anders vermeld is dit intermezzo samengesteld uit stukken 
die uit de Marxist Economic Theory van Mandel zijn overgenomen 
-met name de hoofdstkken V en IX-. (1) . . 
_Stel je voor: op het moment dat duidelijk wordt dat de produktie 
van bepaalde waren zeer winstgevend is -meer dan gemiddeld- dan 
zie je dat er kapi taal naar toe stroomt. __ _ 
De heer Bleibtreu bijveorbeeld produceerde reeds 10 jaar vastbe
raden het Portlarit· .. cement, dat hij had uitgevonden voordat een 
ekonomiese opbloei de vraae: naar Portlant cement zo deed - stljgen 
dat een winstpersentage van 25% per ton kom worden gerealiseerd. 
In korte tijd schoten de fabrieken die het Portlant cement ~ok 
gingen produceren de grond uit. Het voorbeeld van Ford en de auto 
is eveneens genoegzaam bekendo 
Een laatste mooi voorbeeld dat we hier geven is dat van de suiker 
industria in Nederland. In 1858 doet deze industria, na een perio, 
van verval door handelspoli tieke maatreg.elen, opniet.iw haar intred 
in dat jaar werd de eerste suikerfabriek die beetwortels verwerkt 
in Zevenbergen geopend. In 1871 -13 jaar later dus- waren er 
reeds 32, met stoomkracht eil al. Elk van ·deze fabrieken hood werk 
aan -100 tot 300 man. ( 1~) 
Maar goed, -wat we wilden zeggen was dat kapitaal in een bepaalde 
branche stroomt als daar eeil hoge(re dan gemiddelde) winst gere
aliseer~ kan worden. 
Als een groot aantal bedrijven zich in die bewuste branche hebbeil 

,ontwikkeld, _dan stijgt het aanbod van produkten op de markt, wat 
. tot gevolg heeft dat de prijs daalt, en daarmee ook de winst per 
eenheid produkt. · 
Vooronderstelt dat kapitaal zich uit de ene tak kan terugtrekken 
en in andere .kan penetreren (van kolen naar chemie, van tgkstiel 
naar staal en omgekeerd) ontstaat· er door 'eb en vloed van ka
pitaal' een gemiddelde winstvoet. 
Deze konstruktie is abstrakt: dat is te z~ggeil, de - gemiddelde win 
vuet is niet met het blote oog waarneembaar. Zij _zal niet _konkree 
gaan heersen, maar is -als tendens aanwezig. 

Door de konkurrentie -dus- tussEm kapitaal en goederen ontstaat 
een gemiddelde winst~oet. 
De waarde van een onder. kapitalistiese · verhoudingen geproduceerde 
waar kan je weergeven als: e + v + m. · · 
Laten we · ons nu voorstellen dat er slechts drie industrieen zijn: 
in evenzoveel verschillende produktiesektoren en verder niets: · 
fabriek ,A heeft een arbeidsintensief procedee: weinig machines (c 
en veel arbeidskracht (v) ~bijvoorbeeld een pasta-fabriek; 
fabriek B heeft een gemiddeld arbeidsintensief procedee, evenveel 
c als v -bijvoor·beeld . een tekstiel-fabriek; 

· fabriek C heeft · e.en wein~g arbeidsintensief procedee , bijvoorbeel' 
in de· chemie. 
Een _andere voo~onderstelling die nog moeten invoeren om het over
zichtelijk te houden i~ dat alle drie de fabrieken evenveel ar~ 
beiders in dienst hebben, en dat deze evenhard en evenlang werken· 

.Het voorgaande schematies geresumeerd: 
A: ).000 c + 1.000 v + 1.000 m = 5.000 
B: 4.000 c + 1.000 v + 1.000 m = 6.000 
C: 5.000 c + 1.000 v + 1.000 m = 7.000 



voor A geldt dat m {ofwel de uitbuitingsgraad) = 100% 
v m 

de winstvoet van bet geinvesteerde kapitaal c + v 
= 25% 

= 
1.000 . 
4.ooo 

voor B geldt dat de uitbuitingsgraad eveneens 100%, en dat de 
winstvoet m = 1.000 = 20% 

c + v 5.000 
voor C geldt dat de uitbuitingsgraad eveneens 100% is, en dat de 

m 1.000 
winstvoet c + v = 5•000 = 16.6% 

Uit deze eenvoudige berekening blijkt dat de winstvoet bet hoogst 
is in die bedrijfstak die de laagste organiese SapJ.enstelling van 
kapitaal ( c/v) kent. Dit is te begrijpen daar we weten dat de 
lev~nde arbei~slechts; in st~at is om nieuwe waarde te. produce
ran. De kapitalisten gaat bet om de winst en hun kapitaal zal 
vloeien in die takken van de_ produktie waar de organiese samen
stelling bet laagst is. 
Dit heeft tot gevolg dat de konkurrentie in die branche enorm 
toeneemto Deze konkurrentie leidt tot een stijging van de organie 
srunenstelling van bet kapitaal, omdat een mechanisering van de 
produl<tie -i. c. bet vervangen van dure levende arbeid voor goed
kopere dode machinale arbeid- een van de meest voor de hand lig
gende mogelijkheden is om de konkurrent 'net een stapje voor te 
zijn' door m.b.v .. machines goedkoper te-. produceren. Die konkur
r~nt de~kt op zijn beut ~e - ander 'net· ~en stapje •••• ets. 
Het eb en vloed van kapitaal .veroorzaakt een tendens van nivel
lering van de winstvoet in de verschillende produktietakken door 
verandering -via de konkurrentie- van dP. organiese samenstelling 
van het kapitaal. 
Op de vraag echter, of bet gelijktrekken van de organiese samen- · 
stalling van kapitaal in de verschillenae industrietakken feite
lijk .voorafgaat aan de nivellering van de ~instvoet, moet ontken-
nend worden beantwoord. · 
De verschillen in de organiese samenstelling tussen de verschil~ 
lende bedrijven of produktietakken korresponderen grosso modo· met 
de verschillen in prodaktiviteit. Deze laatste kunnen we beschou
wen als min of meer proportloneel aan de organiese . samenstelling. 
Stel nu dar ~abriek B, met zijn organiese samenstelling van 

~:ggg (= :> ook de gemiddelde arbeidsproduktiviteit in een ~epaal 
de periode in een b~paald land, vertegenwoordigd. 
Als dit zo is, dan betekent dit dat de arbeidsproduktiviteit van 
A lager en die van C boger is dan bet gemiddelde. 
Vanuit bet standpunt van de maatschappij .vindt in A een verspilli 
plaats, terwijl inc juist menselijke - arbeidwordt gewonnen. 
Nu is het ook zo dat . de hoeveelheid maatschappelijk noodzakelijke 
arbeid -noddzakelijk. onder de gemiddelde produktievoorwaarden- de 
maatschappelijke waarde . van een waar bepaald. 
De maatschappelijke waarde van A's produktie zal dus lager zijn 
dan de hoeveelheid arbeid die werkelijk uitgegeven wordt door die 
g~ederen t~ producer~n; m.a.w. de m~at~chappelijke waarde is l~ge 
dan zijn individuele waarde. 
Bij C i s bet precies andersom. 
Door de konkurentie van kapitaal en goederen vindt een overdracht 
van waarde en meerwaarde plaats van die sektoren waar de produk
tiviteit laag is, naar de sektoren waar de produktiviteit hoog . 
is. 
Logies is dat slechts datgene wat bestaat kan worden overgedragen 
De to tale waarde: .van alle waren kan niet bet totaal aan ·de · be- · 
staande en nieuw geproduceerdc waarde overtreffen. Door de nivel
lering van de winstvoet l-tordt nu deze waardetransfer van de ene 
bedrijfstak naar de andere geUffektueerd. 
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In ons voorbeeld was de totale geproduceerde meerwaarde (m) 
1o000 + 1.000 + 1.000 = ).ooo. De totale hoeveelheid voorgescho
ten kapitaal (cA + vA + cB + vB ~ cC + vC}• was 4.000 + 5.000 + 
6.000 = 15.000. . 3 000 
De gemiddelde maatschappelijke winstvoet is dan 15.ooo = 20% 

De prijs die de waren van A, B, en C op de markt zullen halen 
wordt dan: 
voor . A: 20% = 
voor B: 2o% = 

voorC: 20% = 

m 
4.ooo = 
m 
s.ooo 
m 
6.000 

m 
c + v 

==-

== 

Onze uitgangsvergelijkingen 

A: ).000 c + 1.000 
B: 4.ooo c + 1.000 
C: s.ooo c + 1.000 

== m = 800 

m = 1.000 . 

m = 1.200 

zien er nu als volgt 

v + 800 m = 4.800 
v + 1.000 m = 6.ooo 
v + 1.200 m = 7.200 

. Tot zover deze abstrakte redenering. 

---
uit: 

Willen we de landbouw als een van de produktietakken in het boven 
staande schema invullen, dan moeten er een aantal extra's inge
vuld wordeno 
Het ligt voor de hand om de landbouw in bet schema A te rioemen. Z 
Zeker vroeger, maar ook nu nog is de ho~veelheid machines e.d. 
per arbeidskracht zeer gering. De produktiviteit in de landbouw 
ligt dan ook ~er onder de gemiddelde maatschappelijke produktivi
teit.(2) 
Het zijn fisieke en maatschappelijke omstandigheden die ervoor 
zorg dragen dat de landbouw in staat is zich aan de tendens die 
in dit intermezzo is geschetst kan onttrekken. 

·Kapitaal dat in de ltandel en industrie wordt aangewend·:;is in 
staat om zichzelf te reproduceren: kapitaal wordt omgezet in iron 
stoffen, ·arbeidskracht en arbeidsmiddelen, daamee worden waren ge 
produc~erd, die verkocht worden op de markt, het geld kari weer wo 
den omgezet. in grondstoffen, ets. ·· 
In de::..landbouw is dat problematies, immers grond is niet vermenig 
vuldigbaar -afgezien dan . van de polders waar we zo trots op zijn, 
maar dat . is eigenlijk een ander p robleem-. "Grond vormt nu eenmaa 
een oppervlak. Met het twee-dimensional·e karakter van de grond 
kRn niet gebroken worden •• • H~t grondoppervlak is niet voor vermec 
dering vatbaar."(3) 
Een tweede -meer maatschappelijk bepaald- punt is dat kapitaal 
zich in industrie en handel vrij kan hewegen (welliswaar hi~r en 
daar geremd door het patentrecht e.d., maar toch in princiepe 
vrij). In de landbouw is dit evens niet het gevala heji kapitaal 
wordt slechts toegang verleend .door de grondeigenaren als zij ·daa 
voor een bepaalde rente betaald 

In de industrie wordt in een branche meer-winst gerealiseerd/ver
kregen als de produktiviteit als de produktiviteit aldaar hoger 
is . dan in de andere branches, z.oals we net zagen. Zelfs als deze 
hogere produktiv:iteit het m'>gelijk maakt om de waren boven hun 
produktieprijs te verkopen, leidt dit toch tot een verlaging van 
de gemiddelde marktprijs. De konkurrentie, immers, in de branche 
zelf zal een prijsdrukkend effekt hebben. 
In de landbouw stellen grote verschillen in produktiviteit sommig 
ondernemingen in staat op op sommige stukken land enorme meer
wiristen te behalen (niet in vgl. met het maatschappelijk gemiddel 
de, maar binnen de landbouw-sekt6r zelf). Deze ~eerwinsten door 
produktivi tei tsveihi:chillen gaan echter niet · gepaard met ·een · 
daling van de marktprijs van · de landbouwprodukten, maar eerder 
met een stijging ervano 
De redan daarvoor is . te vinden in het achterblijven van het aan~ 
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bod van agrariese produkten bij.de vraag die steeds toeneemt door 
de sterkere bevolkingstoenamef de reden waarom l\1altbus zlcb in 
de vorige eeuw zo bezorgd maakte over de toekomst van het mensdom. 

Enerzijds door de beide vormen van monopolie, anderzijds door bet 
acbterblijven van bet aanbod op de vraag naar landbouwprodukten, 
waardoor voor boerenbedrijven een gegarandeerde afzet bestond 
waardoor oo~ op bet minst-rendabele perceel dat in kultuur is'ge
nomen een.w~nst wordt gemaakt, levert elk stuk in kultuurgebrachte 
~of gebru~kte- grond een rente op aan zijn eigenaar. En die rente 
k~ word~n betaald om~at bet la:ndbouwkapi taal niet_ meedoet in de 
n~veller~ng van de winstvoet omdat er een voibx:loende uitgebreide 
markt bestaat, waarbij zelfs bet mirist rendabele perseel een winst 
oplevert. 
In onze scbema-vorm: 

L: 2.000 c + 1.000 v + 1.000 m = 
AJ ).000 c + 1.000 v + 800 m = 
B: 4.000 c + 1.000 v + 1.000 m = 

J c: · s.ooo c + 1.000 v + 1.200 m = 

4.ooo 
4.800 
p.OOO 
?.200 

. i . . . 
c:.De winstvoet in de industrieele sektoren was 2o%, te.cwijl in de 
landbouw~ektor L deze )J.J% bedraagt. Een gedeelte daarvan wordt 
opgeeist doo·r · de . grondeigenaar, terwijl het voor de pachter even-· 
eens rendabel boeren is. Als indikatie ~oor bet hiergenoemde 

: acbterblijver£de aanbod van l;an_dbouwprodukten mag d~ bier afgebeeld' 
~grafiel~ ~iE;l.nen. ' · · · . 

·"· I 
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- bevolkio,go 

Nevemstaande gra:fiek geet't indi
ces van de bevolkingsgroei en d.e 
stijging van de graan~rijzen in 
de peri~de van 1200 tot 1850. 
Duidelijk is hierbij te zien dat 
de graanp:t:ijzen i.h.a~ sterker 
stijgen dan de· bevolking groeit. 
(4) 
De verbanden tussen de beide indi
ces zijn uiet direkt, maar worden 
door de markt bemiddeld! 

-·- graanpr~jzen 
Met name na 1850 stijgt echter de produktiviteit in de landbouw 
met rasse schredeno Dbrsblokken, hakselsnijders, het draineren vat 
de grond door middel van aardewerkbuizen , de rijencultuur, onkrui< 
verdelging door 'cultivators' brachten belangrijke verbeteringen 
in de produktie-opbrengst; meer en meer produkten werden op de 
mark~ geworpen en de openstaande vraag werd daarmee 'opgevuld'. 
De ekonomen beginnen te spreken van de 'inelasticiteit van de 
vraag naar landbouwproducten', waarmee niets ander:::l bedoeld wordt 
dan dat de ekstra-produktie niet gepaard gaat met de toeneming va1 
(le vraag · (je eet nu ·eenmaal niet meer dan je op kunt). Volgens . 
de -\ie·t vari-v·r .aag en· aanbod·, · 'betekent di t dat de pri;)s van de . 
produkten daalt. Maar niet alleen hun prijs, maar ook hun waard~ 
daalt: de in ieder product opgeslagen -of 'gestolde'- hoeveelhe~d 
arbeidskracht daalt bij een toename van de produktiviteit.(5) 
De potentie~le konflikten tussen pacbter en verpachter o~er de 
hoogte van d e grondremte worden steeds vaker manifest. De te ver
delen opbreggst vermindert en iedereen wil daar natuurlijk zelf 

. zo weinig mogel ijk van merker1 o In de volgend·e paragraaf zullen we 
1 aan deze konflikten aandach~ b~steden. 



-- -------

NOTEN behorende bij het intermezzo over de nivellering van de 
winstvoet en het begrmp 'grondrente• 

Oo We hebben hier een abstrakt denlm10del opgebouwd waarin ui t 
tend de verhouding tussen kapitaalsfrakties met verschill en 
produktiviteitsnivo's is aangegeveno Bijvoorbeeld betekent 
dat de hieronder af te leiden tendens tot nivellering van d 
winstvoet in de praktijk niet boeft te wo-rden waa~genomen. 
DE gemiddelde winstvoet is op een moment niet vast te stell 
Het gaat om een denkmodel, waarmee een aantal 

. ~ensen verklaarbaar zijno 
1.. Brugmans, "De arbeidende· klasse in Nederland in de 19e eeuw" 

Aula-pocket 1), 1971, P• )4; 
2. o.a. iri "lndustriepolitiek van de Gemeenschap", een EEG-publi 

katie, Brussel 1970, p. 195/196: "In de EEG pcoduceert 16% va 
. de bevolking -n.m. delartdbouwbevolking- slechts 8% van bet 
Bruto Nationaal Produkt. In de USA gaat bet om 5% van de bevo! 
king dat slechts een bijdrage van 3% aan het BNP 1 evert!#-'o 

)o Dr. E. van Hinte, "Stad en platt~land", Amsterdam 194), p. 65; 
4. B.H. Sl~cher vaQ Bath, ,De agrariscbe geschiedenis van West

Europa . ~55-1850J, Utrecht/Antwerpen 1960, p. 115. 
w- J - ' 



6~ de delen waaruit de grondrente is opgebouwd 
Nadat we in de vorige paragraaf het ontstaan van het begrip 
grondrente en . de mogelijkheden van -Uberhaupt- het b~staan van 
grondrente .hebben behandeld is het nu zaak om de faktoren die de 
hoogte van de grondrente bepalen te onderzoeken. 
In de mark~istiese teoretiese 1traditie wordt de grondrente opge
bouwd gedacht in drie komponenten: de diffe~entiaal-renten 1 _en a 
en de absolute grondrente. · 
Met name in de stedelijke ontwikkeling deden zich na de tweede 
~ereldoo~log vele kwesties rondo~ grondspeculatie e.d. voor. De 
saneringsproblematiek die door buurtkomitees al dan niet gesteund 
door studenten scherp naar voren we~d gebracht vormde de .tweede 
red en waarom '.grond.' , 'grondeigendom' en 'grondspe.cula tie' in toe
nemende mate punten van onderzoek ·zijn geworden. Een reeks van 
publikaties hierover was het gevolg.(16) Willen we de drie kom
pomenten uitleggen 9 dan hoeven we maar een losse greep te doen. 
De moeilijkheid bij deze hele 'grondrente-problematiek' is dat 
het teoreties welliswaar goed doortimmerd is, maar dat het opera
tioneel maken van de begrippen nog maar weinig op gang gekomen is 
~n dat het emp~riese materi~al zeker nog niet in voldoende mate 
verzameld en verwerkt iso · 

a. de eerste vorm waarin de differentiaalrente zich voordoet 
is die waarbij · ~en perce~l gron~ door zijn ligging of doo~ zijn 
vr~chtbaarheid ekxtra voordelen opleveren die tot uitdrukking 
komen in een hogere opbrengst. · - ' 
V~or zover het relatieve voordeel van een stuk grond te danken is 
aan eEm hogere vrucht~aarheid van de grond spreken we van . 'dif
ferentiaal-rente 1a', voor zover het liggingsvoordeel de basis is 
van het ·voordeel spreken we van·'l.iggingsrente', of 'differentiEHe 
rente 1b'l Diet name de ontwikkeling van het transportwezen. 
De beide nummers 1 · (natuurlijke vruchtbaarheid en ligging) hebben 
met elkaar gemeen dat ze produktie-ekstensief zijn:cgronden ·wordel 
m.b.v. infrastruktuur 'dichterbij gebracht'; bij een achterblij
vende vraag zullen ook relatief sle·chte percelen (,.;at hun vrucht
baarheid betreft) .toch ~og produ~ten opleveren die op de markt ee1 
koper zullen vinden. ·Dienovereenkomstig wordt de differEmiell:e:--~ ren· 

.1a bepaald door het voordeel dat ieder perceel heeft t.o.v. het 
minst vruch~b~re perceel. 
Bij de differenti~le rente 2 gaat het niet om produktie-ekstensie· 

· maar juist om produktie-interisieve zaken: stel je voor dat o~ 
twee helemaal identieke percelen op het . ene gewoon wordt verbotiwd 
tervrijl op de andere grond m.b.v. kunstmest, drainage e.d. produk
tieverbeteringen worden aangebracht. Bet licht voor de hand dat · 
dit laatste psrceel een hogere opbrengst heeft dan het eerste. 
De laatste vorm waarin de grondrente zich voordoet is: de absolut1 
gr6ndrente. Deze verschijnt echtet aileen onder di zeer specifie~~ 
omstandigeheid als de groei van .de bevolking sneller verloopt 
dan de produktie-ontwikkelingen inde landbouw. De marktprijs van · 
landbouwProdukten zal dan zkker hoven de produktieprijs stijgen. 
Dat stel t de paGhter in staat om ool< de slechtste bodem/grond te· 
pachten en zowel zelf de gemiddelde winst te realiseren, alswel 
de grondeigenaar-..pacht te betalen. En omdat di t onafhankelijk van 
de di§ferenti~le produktiviteit van de grond ~s noemen we dit de 
abso>lute grondrente . We hebben in Intermezzo · 2 betoogd dat na 
1850 sterke produktiviteitsontwikkelingen in de landbouw zich heb· 
ben voorg~daan, dat de 'in~lasticiteit van de vraag' zich voor be· 
gon te doen. Dit betekent dat de 'absolute ·grondrente ' in de land· 
bouw, en daaraan gekoppeld de kwestie van bet nationaliseren van 
de grand van weinig belang meer zijn~· (17) 
Voor de stedelijke grond geldt dit niet, maar daar willen we nu 
liever niet op ingaan. . 
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7• de strijd tussen pachter en verpachter om de hoogte van de 
J· grondrente . 

Door de eeuwen heen was de po·si tie van de verpachter tegenover de 
pachter zeer sterk. Dit werd o.a~ vero6rzaakt door de schaarste 
van grond als gevolg van de landelijke overbevolkirigo(18) 
De konflikten over de hoogte van de grondrente tussen pachter en 
verpachter zijn net zo oud als bet inst·ituut van ·de pacht, of be
ter gezegd: net zo .oud als dat grond in de vrije ekonomie is op 
genomen;. 
"Het toenemende verkeer en de geldcirculatie verdrongen in Zeelan1 
steeds meer de langdurige pacht om er de korte pacht voor in de 
plaats te stellen, wat voor de eigenaar veelal voordeeliger was." 
( 19) Een kortere pachttijd leverde herr. immers de mogelijkheid om 
zijn pachtprijs sneller aan te passen bij een verbeterde markt
situatie. 
"Als de pachter de gewensbhte pachtverhooging niet wenschte dan 
·werd met de gewoonte van verlenging gebroken."(20) · · · 
De romeinse invloed op ons recht-sisteem kende de eigenaar van 
grond het .recht toe om ·pachters van hun gz-ond te verdrijven; het 
gaf aan de ·pachtei- daarentegen niet bet recht op vergoeding VI)Or 
verbetering vart opstallen en bodem. Vandaar ook, schrijft Boeren · 
donk, dat de pachters soms niet voor geweld terugschrikten wannee: 
zij hun hoeven moesten verlaten. 
In 1515 vaardigde Karal v · een plakkaat uit met bet oog op de onwi. 
van pachters .om bij het ·eindigen van hun kontrakt · de hoeve te ver· 
laten. Di t voor Holland, Friesland an Zee).and geldende plakkaat · 

_memoreerde, datal lange jaren milsstanden ,bestonden hieromtrent. · 
De oude pachters bedreigden de komende pachters, zij gingen hen _ 
zelfs te lijf, verjoegen hun ·vee en vernielden later hun gewassen 
De pacht werd op vier jaar gesteld, er moesten schriftelijke kon
trakten worden gemaakt en de pacht mocht niet meer. worden overge
daan. 
Ook later vermelden plakkaten, traktaten e.d. bet streven van 
pachte~s o~ zich· srfelijke gebruiksrechten te veroveren. In Z~elru 
werd hiertegen in 1618 een boos plakkaat van de Staten van Zeelan1 
tegen uitgevaardigd. De pachters, zo stond erin, wilden landerijeJ 
blijven bezi tten door bet aan leggen van erfbeplanting, betimmerinJ 
bet verbeteren van afwatering e.d. buiten ·medeweten van de grond
eigenaar om. De 'door hen aangebrachte verbeteringen· werden dan al 
armtment aangevoerd om te mogen blijven zitten.(21) 
Slechts in Groni ngen had deze strijd om bet g~bruik van d~ grond 
sukses: " het leidde tot het zgn. 'beklemrecht' waarbij de eigenaar 

·van een huis een blijvend recht op gebruik van de onder di t hui s 
beklemde landen kon laten gelden. (22) 
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In bet algemeen brachten "pachtovereenkomsteno•••de pachter in ee 
volslagen afhankelijke positie t.o.v. -zijn verpachters, die -zelfs 
bij een geringe wanprestatie de pacht konden be~indigen zonder 
daarbij de tussenkomst van de rechter te moeten inroepen • . Dat het 
niettemin mogelijk was om ••• te verpachten onder dergelijke voor
waarden kan, ••• tot oorzaak hebben een grote vraag tegenover een 
gering aanbod v~n hoeven en landbouwgronden."(2J) 
Als de verpachting openbaar gebeurde leverde dit vaak felle ta
frelen op om beslag te kunnen leggen op een lap grond. In de pu
blieke opinie was een a.rbeider-pachter toch heel wat gunstiger. af 
dan een arbeider die uitsluitend op zijn arbeidskracht was aange-
wezen. (24) · · 
Een en ander komt ook tot uitdrukking als we het --prijsverloop van 
een aantal produkten vergelijken met het verloop van de pacht
prijzen t~jdens, bijvoorbeeld, de landbou~krisis (1878-1895). De 
prijzen daalden diRwijls tot de helft van het nivo van voor de 
krisis -op wier. oorzaken we straks nog verder in zullen gaan-, te 
wijl de pachtprijzen slechts met 20 a JO% daalden: 

produkten; 
:koolzaad 
gerst 
tarwe 

pachtpri jzen: . 
wei land 
bouwland 

(produkten in 
gemiddeld per 

1878 1894 
J 14,= I 7-,= 
~; 7,50 
' 11,= 

1874-1881 
I. 10),54 

74,96 

' 4 .• 25 
' 5,50 

1881-1888 
f 81,05 . 
' 72,54 

1888-1895 
f 70,92 
' 61,15 

guldens/hektoliter; de pachtprijzen in guldens/ha 
tijdspanne; Bron: Bouman p.206) 

De konklusie is duidelijk, en wordt door iedereen gedeeld: "In 
. onze landbouw- en handelsstaat van hot· .einde van de vorige . 
en _het begin van deze eeuw waren de pachtprijzen ook in slechte 
tijden relatief hoog, terwijl de hoogst~ p~ijzen . door publieke 
verpachtingen in het leven werden geroepen."(25) 
De ongunstige verhouding tussen de pachtprijs en de netto-opbreng 
van de pachter tijdens de nog normale periode van 1923-1929, . zowe 
als de wanverhouding tussen. de pachtprijzen en de financiEHe re
sul taten van de . landbouwbedrijven in .·de crisis-peri ode in . de dar
tiger jaren. hebben de definitieve stoo:t tot eem wettelijke be-
scherming van de pachter gegeven. (26) · 
Eerste sporen van een dergelijke wetgeving vinden we in de wet va 
28-7-'24 -staatsblad no. 375- waarin de kosten van een openbare . 
verpachting komen op rekening van de verpachter. Tegeliijkertijd 
ward het uitloven van premieen verboden. (27) · 
De pachtwet van 1937 regelde de bescherming van de pachter tegen
over de verpachter. Tot dan toe was de meerderheid van de Staten
Generaal fel gekant geweest tegen de -in de wet genoemde
pachtkommissies, die als taak hadden · iedere pacht te kontroleren. 
Deze kommissies waren tot dan toe beschouwd als onduldbare hin
derpaal voor het partikuliere eigendom. 
De politieke aktie die werd gevo~rd · om de wet erdoor te krijgeri 
ltikt . meer omdat er ten tijde van een relatief dalende voedselpro
duktio meer eri meer boeren failliet gingen en dus de noodzaak tot 
bescherming van de pachter ·en het aan banden leggeri van nhet ko
pen van boerderijen door personen, buiten de landbouw staande" 
-zoals het in een enkette-vraag aan de leden · van d~ Groninger 
Maatschappij van Landbouw heette, zich opdrong. 
Onderzoeks-kommissies deelden mee, dat "elke stijging van de 
produ~tprijzen, z~lfs een optimistische verwachting voor de toe
komst, in de koopsomeri bij publieke verpachtingen, in de pacht ... 
som verdisconteerd."(28} 
En men stelde nal kan men niet elken aankoop door een geldbelegge 
door een algemeene bepaling verbieden, een andere vraag is . het of 
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het niet aanbeveling verdient, den overinatigen aankoop van lande
rijen voor geldbeleggini tegen te gaan door voor elke overdracht 
van landbouwgrond goedkeuring te eisschen van het een of ander 
staatsorgaan. 
De onbeperkte vrijheid van vervreemding en bezwaring van den gronc 
een van de dogma's der 19e eeuw, is in den tegenwoordigen tijd 
op verschillende p unten ,.,eer prijsgegeven." Om nu een beeld te 
geven van het feitelijke karakter van de eisen . van de landbouw
organisaties nog een laatste sitaat uit dit rapport, dat in 1938 
door de Groninger Maatschappij van Landbouw werd aanvaard: "De 
eisch van goedkeuring op elke vervreemding van landelijk eigen
dom zal niet alleen kunnen dienen om den aankoop door geldbeleggeJ 
tegen te gaan, ma.ar ook ·om Bui tensporige koopprijz-en voor meer 
normale te do en plaats maken. •.• De princiepes blijven, een aantal 
eksessen moeten ·verdwijnen. Men heeft dus duidelijk niet in de 
gaten, waar de prijsstijging van grond vandaan komt.(29} 

De klasse van grondeigenaren eigent zich het verschil tussen de 
waarde en de prijs van landbouwprodukten toe -zagen we in het 
2e intermezzo. "De grondrente verschijnt.o.in de vorm van winst
uit-de-grond: de pacht die voor het gebru~k van de grond moet wor· 
den b~ta~ldo ••• de grondeigenaar onderscheidt zich door een alge
hele passiviteit: hij wacht totdat zijn land hem winst oplevert 
en inkasseert dan eenvoudig ·het geld."(JO) 
De burgerlijke revolutie -eind 18e eeuw- leverde in Frankrijk -da1 
ook de afschaffing van deze parasiiair~ klasseo Dii vormde d~ 
basis voor~t enorm verspreide en verbreide kleine boerendom: 
alle boeren namen gew·oon -konform de i dee~n van de franse revolu-
tie...; . gewoon een stukje land.(J1) · 
In Nederland gebeurde niets van dit alles: allereerst omdat de 
klasse die de revolutie in Frankrijk leidde: de opkomende burge
rij, in Nederland al sinds het begin van de 16e eeuw alle grond 
-maar dan als geldbelegging- in bezit had. Stel dat nederlandse 
boeren toendertijddoor de franse ideet3n bezield zouden zijn ge~ 
weest dan zouden ze niet samen met de burgerij -zoals in Frankrijl 
maar tegen diezelfde .burgerij hebben moeten strijden. En .voor de 
strijd tegen de burgerij was de tijd toen nog niet rijp. 
In latere fasen verhinderen de liberale (KNLC) en religieuse 
ideologie~n een · juist inzivht in de werkelijke verhoudingen zo
dnt het doorvoeren van eenagrariese revolutie verhinderd wordt. 
Een tweede punt hierbij is dat in een periode van relatieve bloei 
in de landbouw de mogelijkheid ontstaat om de ekstra-winst die 
een boerenbedrijf maakt te gebruiken om het gepachte land in eigei 
dom te verwerveno Het eigendom van de produktiemiddelen· lijkt 
immers de beste garantie tegen de grillige ontwikkeolingen op de 
markt. · · · 
Langzaam maar zeker ontstaat in gebieden waar in de vorige eeuw 
de pacht algemeeri is, zeker voor de kleinere bedrijven een tendenl 
tot het kopen van de grond waarmee geproduceerd wordt • . 
Prijsbeheersing door de staat is .zeker debet aan dit proces. In 
het beleid van de staat werd naan het inkomen van de exploit.ant 
••• voorrang verleend". (32) Wat de voordelen daarvan· :zijn als je 
de totale landbouwontwikkelingen bekijkt, is nieterg duidelijk. 
De ontwikkeling van de pachtprijzen na de tweede wereldoorlog 
is een zeer konstante. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je 
weet dat deze volkomen gekonkroleerd wordt. Zie tabhllen h~erna. 

-De licht,dalende tendens die m.n. na 1967 in begint te zetten is 
o.i~ te wijten aan de steeds slechter wordende bedrijfsopbreng
sten, die in · de pachtprijs doorberekend wordeno Zorgvuldiger ondel 
zoek hiernaar zou eigenlijk moeten gebtimren. 
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Grafiek 1: verloop pachtprijzen in Nederland 
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Grafiek 2: verloop pachtprijzen in Zeeland 
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7• Pacht en eigendom in Zeeland 
De verhouding pacht-eigendom is door ons in Zeeland onderzocbt. 
In Zeeland was de pacht in de 18e eeuw haast algemeen. In bet alg1 
meen is dit verschijnsel niet begrepen: Bouman vraagt zich na bet 
verstrekken van enige data ~.b.t. bet pacbtwezen dat "bet een opel 
vraag blijft hoe wij dit verschijnsel moeten verklaren"(Jl); ook 
Keuning komt niet veel verder als bij zicb voorzicbtig afvraagt o : 
de reden van bet overwegende pachtwezen niet gezocht moet worden 
in . de hoge waterscbapslasten, die de neiging bebben Om gondaankopE 
niet te stimuleren.(J4) 
We hebben bet verschijnsel tot nu toe onderzocht door uit te gaan 
van maatscbappelijke belangenverhoudingen en van daarui t ontwi.k-
kelingeri te analiseren. . 
We konkluEleerd,en dat in de -~eer lange- periode dat de landbouw 
produktiviteit in vergelijking met de bevolkingsgroei achterblee: 
waardoor ook de produktie op bet slechtste stuk land een rente 
opleverde. De prijzen bleven hoog en de produkten werden boven 
hun waarde verkocht. Dit was de reden · voor kapitaalbezitters om 
hun, in de handel geakkumuleerde kapitaal in 'de grond te steken' 
In bet nuvolgende intermezzo willen we een voorbeeldje geven van 
een dergel(jke grondaankoop door een Hotterdamse handelskombinatil 
Voor bet verloop van de lijn v~n bet verbaal is dit voorbeeld nie1 
van belang: de haastige lezer kan bet dus overslaan en verder lez( 
op p .~12 • 
INTERMEZZO!: een handelskombinatie koop~ :-. J.andbouwgrond in Zeeland . 
( ove.rgenomen ui t Bouman, "de • geschiedenis van den zeeuwschen land· 
bouw" , p. 20 ev. ) 
Het is van belang om, als je naar de motieven van de handelskom- · 
binatie zoekt allereerst te kijken naar bet prijsverloop van de 
voornaamste zeeuwse produkten: 

.Tabel 1: prijsverloop van de voornaamste zeeuws·e produkten van 
1782 tot 1821 op de markt te Middelburg 

tarwe gerst haver tarwe ·haver ·gerst 

1782 f 7,50 f ),75 f 2, 75 i 180) f 1)~69 f 7,96 f 3~96 
1785 9,75 ' 4,25 ' ),1) 1806 

' 
11 ,46 ' 7,64 ·' 4,25 

1788 
' 7,75 ' 4,25 ' ),50 ·1809 ' 9,87 ' 

6,05 . 
' ),13 

179'1 
~ 

8' 13 ),88 ),50 -1812 21,65 8,91 ' 1794 ' 
8,89 ' 5,50 ' 

2,p4 1815 ' 9,87 ' -5 '09 
1797 9,25 . ' 4,75 ' ; ~ '75 1818 17,82 ,10,18 
1800 

' 15,15 6,45 ' 2,73 1821 7,62 ' . 3' 30 
Op de eerste plaats vinden we in deze tabel duidelijk de invloed 
van de oorlog weerspiegold. Handelsbelemmeringen, inbeslagname 
vari voorraden voor legerbehoeften en andere omstandigheden dreven 
de graariprijzen na 1795 tot - ongekende hoogte. · 
Reeds in bet derde kwart van de acbttiende eeuw is ~t in;olderen 
van bet schorrengebied ten Noord-Oosten van Goes, vooral van de 
Mosselbank en de Goenje overwogen. Nen sprak ook wel van de schor· 
ren van Hongersdijk, zoo genoernd naar een dorpdat omstreeks 1550 
door een boogen vloed moet zijn verd~enen. Een proces tussen de 
ambachtsheeren van Wolphaartsdijk en de Staten van Zeeland over 
bet eigendomsrech't op deze scborren, eindigde met de · sbhikking 
dat men de bedijking voor gemeene rekening zou Iaten beginnen 
(1793). Voorlopig kwam bier niet van en eenigen tijd later eiscbt1 
de staat de buitendijkse landen op. · 
Op last _van de Directeur-Generaal over den Waterstaat van bet 
Koninkrijk Hol~and werd in 1808 een nieuw plan van bedijking ont
~orpen; bet gewonneri l~nd zou ter eere van koning Lodewijk den 
naam Lodewijkspolder dragen. ·ne voorwaarden, die "de staat bij den 
verkoop van bet . schorr~ngebied van ruim 1600 ha stelde, waren nie1 
bizonder aanlokkelijk: de kooper moest terstond aan de bedijking 
beginnen, bet Goe~sche Ssa verlengen en een sluis laten bouwen 
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bij den uitgang daarvan, wegen aanleggen enz. 
In 1809 kwarnen de schorren op deze wijze voor f 650.000,= in eig
en~om van een Rotterdamsche combinatie~ die onder leiding van 
Staatsraad Willem Suermondt een burgerlijk maatschap vormde om de 
inpoldering te beginaen. Het kapitaal was verdeeld in 37 aandelen 
waarvan Wille~ Suermondt en Thomas Cremer er ieder vier van na~en 
De aannemers-bedijkers, Theunis Blanken en Jacobus Bosdijk te Goe 
ontvingen elk twee aandelen als beloning voor hun werkzaamheden. 
De Rotterdamsche kooplieden, die in 1809 hun braa~liggend kap i 
taal -wij bevinden ons in het noodlottige Continentale Stelsel
in grond belegden, handelden daarmee niet anders dan hun voorgan
gers in de 18e eeuw, die eveneens voordeel hadden gezien indeze 
vorm van investatie. In een verhandeling van 1787 _lezen wi ,j : " \van 
na dat Hollands rijkdom steeds vermeerderde, de wi.sslvalligheden 
des koophandels door de menigvuldige bankroeten grooter, de ~nter 
essen der obligatie~n geringer werden, en het crediet voor de 
vreemde effecten verminderde, zorgde ieder zijn geld vaster te 
maken door het aankopen van landerijen". 
Vermoedelijk hebben Suermoondt e.s. aan een tijdelijke belggging · 
gedacht, maar toen na de voltooiing van de bedijking iri 1809 
de vooruitzichten voor den handel nog steeds somber waren, leek 
bet hen beter het gewonnen land voorloopig in exploitatie te neme 
De eerste oogsten van koolzaad en vlas waren veelbelovend. Uit · 

. de voorloopige regeling groeide een blijvende. In de vergadering 
van den )Osten December 1812 "tot scheiding en ver~eeling van den 
polder" besloten de aandeelhouders "om· door eene nieuwe vereenig
ing van hunne gemelde aande~l~h, dit hun eigendom tot het meest 
gemeenschappelijk voordeel te willen cultiveren . " 
II et pr i j sver 1 oop · van de volgende f.: Het prijsbeloop voor.een-aaribl belangrijkelandbou.;..art 

markt te Midddburg leeren wij uit d~ volgeode tabcl (in guJ 
jaren leert dat ze eeri gelukkiger kennenl): . ~ ~. :: .'-. ,. . , ·-·'·. . . . . 

. · keus om huu gelden te beleggen 
Haaaen kunnen maken: 

(Bron: Bouman p . 101) 

In gunstige jaren voor boeren waren deze in staat om zich grond
eigendom te verwerven. Een pacht liet in het derde kwart van de 
18e eeuw en later voor een periode van 7 jaar (soms ook 14). Gun
stige prijzen in de tijd tussen het begin en het e .i..nd· van de pach 
konden niet worden doorberekend in de hoogte van de pachtprijs. 
De voordelen die ' hierdoor ontstonden kwamen ten goede aan de 
pachter. Met name klaine percelen verwisselden op die manier van 
eigenaar . 
Deze tendens zette zich duidelijk waarneembaar van 1850 in, toen 
er een periode van bl~ei optrad. 
Dit werd makkelijker gemaakt doordat toch al een schaalverkleinin 
optrad. De grondeig~naar kon als hij zi~n land versnipperde veel 
meer percelen verpachten, De pachtprijs voor een klein .bedrijfje 
is relatief boger dan voor een grotere. Een additionele bron 
van rente dus. · 
Vanaf 1910 beschikken we over . officiele statistieken die betrouw
bare gegevens geven. Daarvoor gaat het hetzij om schattingen, bet 
zij om niet te kontroleren tellingen. Omdat bet in eerste instan
tatie gaat om een tandens, zullen we alleen de betrouwbare cijfer 
bier vermelden. · · 
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Tabel J: eigendom en pacht 

Tholen & St. Philipsland 
Schouwen Duiveland 
Noord Beveland 
Zuid Beveland 
Walcheren 
Westelijk Zeeuws Vl. 
Oostenlijk Zeeuws Vl. 
Totaal Zeeland · 

in Zeeland 1910 en 1930 
%eigenaar 191~gebr.grond 

2J.7% 29.16 
28.7 J7.10 
11.1 12o0 
)0.6 )4.)6 
44.9 J7.98 
18.6 17.09 
14.8 18.02 
26.8 26.89 

% . 1930 
e~g. 

35.72 
41.93 
40o9) 
44.77 
49.)9 
)8.15 
)2.77 

%gro; 
)4.81 
45.1 ; 
)0.71 

42.7' 
40.1 1 

)6 .1 : 
)6 .1 : 

De period~ na de tweede wereldoorlog geeft een _doorzetten van dez, 
tendens te zien: ----
Grafieken J en 4: oppervlakte kultuurgrond in resp. eigendom en 
pacht in Zeeland (Bron: CBS) 
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Gedetaillerden onde~zoek laat zien dat er naast ~en toenemend per· 
sentage eigendomsgronden, _eveneens een tendens is dat de grote · 
be~rijven juist zoveel mogelijk hun · g~ond in pacht hebben. En ook 
dat ligt wel voor de hand; de grondkosten zouden immers een te 
zware wis~el op de jaarl~jkse eksploitatie gaan leggen. En dat 
doet het . toch al. · . 
Op de volgende pagina is een kaart afgedru'kt .waarin de _ ontwik~e
lingen in de pacht en eigendomsverhoudingen zijn a£ngegeven~ in 
een groot aantal gemeenten vindt een afname plaats van het opper
vlak gepachte cultuurgrond van meer dan 10% in de genomen periode 
van 1950-'59. . 
Een toenemen van dit persentage vindt men in een aantal 'zand
gemeenten' en de NoordoostPolder die geheel in staateigendom in 
die periode is o ntgonnen. -
Fluktuaties zijn echter van weinig schokkende grootte: voor Meder· 
land gold een afpame van het aantal ha gepachte grond J.5%. 
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'6• de specifieke maatschappelijke plaats van de landbouw in 
kapitalistiese reproduktieproces 

De verhouding tussen bet landbo~wkapitaal enerzijds en bet j 

strie- en handelskapitaal anderzijds kent een aantal konflik' 
de belangen. Let wel: bet gaat bier mm kapitaalsbelangen en . 
om de zgn. ogjektieve tegenstellingen die tussen boeren en a 
ders zouden bestaan, evenmin bedoelen we bier de naar .bloed-e 
dem-teorieen ruikende uitbuiting van het platteland door de s 
(341>).; we spreken slecht , over objektieve kapitaalstegenstelli 
De eerste tegenstelling die we moeten onderzoeken, · wordt m.i. 
best verwoord door 'G.J. van den Bosch, direkteur van de lvilhel1 
polder in Zeeland, als hij verzucbt: "Hetgeen onzen voorspo~d ~ 

de weg staat, wordt echter beschouwd als een zegen voor bet alg 
meen." Hij slaakte 4eze zucht toen een goede oogst, in 1821, me 
verlies moest word~n ~erkocht.(J5) 
De Boerengroep, die dit punt eveneens vrij uitvoerig onderzocht~ 
stelde- dat een laag nivo van de landbouwprijzen hetekent dat bet 
loon van de arbeiders in fabrieken en bedrijven laag kunnen blij 
ven.(J6) 
De hoogte van bet loon komt niet 'zo maar' tot stand. Van de in 
bet kapitalisme te onderscheiden twee·klassen, kenmerkt de ene 
-de kapitalisten- zich door bet in bezit hebben .van de proauktie
middelen, en de ander~ -de arbeiderskl~sse- doordat ze juist 
vrij zijn van produktiemiddelen, d . w.z. niet over de produktie
middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien, anders 
dan dat ze hun arbeidskracht verkopen aan de bezitters van de 
produktiemiddelen. Op de arbeidsmarkt wQrdt deze arbeidskracht 
aangeboden; bet nominale loon vormt de prijs voor/van deze arbeids 
kracht. De kapitalist koopt deze arbeidskracht, net zo als hij 
machines en grondstoffen koopt. Hij voeet ze samEm in bet produk
tieproces en de daaruit resulterende produkten of waren worden doo 
hem op de markt verkocht. 
De arbeid wordt als bet we.re overgedragen op bet produkt, ze wordt 

·volledig verbruikt. Als de arbeidskracht niet wordt gereproduceerd 
dan raakt de arbeider -de eigenaar ervan- uitgeput. Het loon dat 
hij voor zijn werken ontvangt is om zijn arbeidskracht te repno
duseren, door er levensmiddele~-in de ruimst~ zin van bet woord
voor te kopen. 
Als we ons nu eens stellen op bet standpunt van de kapitalist: dan 
kopen ~e arbeidskracht, ~iet om bet in leven te houden, maar om he 
te gebruiken voor onze produktie -omdat w~ niet zonder kunnen-. 
De gebruikswaarde die de arbeidskracht bezit is -voor ons- de 
kapasiteit om er winst mee te makeno En -weer: voor ons . kapita~ 
listen~ hoeft de prijs die we voor de arbeidskracht betalen niet 
boger te zijn dan de kosten die verbonden zijn aan de reproduktie 
van de arbcidskracht. {ledereen herinnert zich wel de affiche, 
waarop Wiegel, na een heleboel bla, bla ••• , snauwend vraagt of 
gehakt niet geed genoee is voor 'ju~lie') 
Als de reproduktiekosten laag zijn kan bet loon eveneens laag zijn 

· Een van de belangrijkste uitgaveposten van een lQontrekker is 
het voedsel -hoewel .dit t~ndeert naar een kleiner persentage-. 
Objekti~f gezien heeft de kapitalisten-klasse als geheel baat bij 
lage voeaselprijzen. 
le problematiek van de hoogte van bet loon .is natuurlijk veel kom~ 
lekser_dan bier vermeld, maar valt buiten bet kader van deze skri 
ie. Kortheidshalve moeten we naar een .aantal publikaties hierover 
lrwijzeno(37) · · . 
n tweede belangrijke tegenstelling in di t verband is die tussen. 

landbouwverwerk.ende industrieen en de sfeer van de landbouw
~duktie zelf. De eerste immers gebruikt de produkten van · cte 
tste als grondstof. Vanuit bet standpunt van een bakkeri-i 
vleesfabriek -ai dan ~een monopolies- is bet m .. h .. 
)fen presies hetzelfde als met betrekkinu ~ 
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mogelijkheden worden vergroot, de konkurentiepositie wordt verbe
terd. 
De geschiedenis heeft vele voorbeelden laten zien waarbij deze 
konflikten hoog opliepen. · 
Met name na de grote landbouwkrisis (1878-1895) ontwikkelt zich d 
verhouding tussen landbouwproducenten enerzijds en de verwerkende 
industrio~n anderzijds tot een verhouding waarbij d~ eerst m~er e 
meer afhankelijk wordt van de laatste. Door de daling van de graa 
prijzen nam de tarweTbotiw af en in plaats daarvan gingen de boere 
vooral aardappelen en suikerbieten verbouwen; ••waardoor zij . afhan 
kelijk werden van de op het platteland verri'jzende aardappelmeel
eb stroopfabrieken en van de beetwortelsuikerfabrieken, ook de 
machinale zuivelbereiding neemt hand over ·hand to.e".(J8) 
Hentr~~tte Roland Holst drukt dit uit in de mooie woorden: "De 
schoorstenen der boterfabrieken duiken overal -op tusschen de wei
landen en groene stee~n en de centri-fuge zwaai t rond, waar het 
karnvat eeuwenlang onveranderd stand hield."(39) 
De konflikten tussen de landbouwers en de industrie zijn ge~en
treerd om de hoogte van de prijzen van de produkten. 
Uit de periode van het einde van de vorige en het begin · van deze 
eeuw willen we twee voorbeelden memoreren. 
In Groningen vonden herhaalde konflikten plaats tussen boeren en 
de aardappelmeelfabrikanten omdat de kwaliteit van de aardappel 

· onrechtvaardig laag wErd aang~geven ~wat een lagere prijs tot 
gevolg had-, omdat me~ niet zuivere weegschalen ward gewogen, of 
omdat een do6r e~n fabriek 'geclaimd' aardappelveld plotsklaps 
een veel lagere opbrengst opleverde dan normaal als de 'vrije' 
prijzen hoger waren dan de 'fabrieks'prijzen.(40) 
Ook met de suikerbieten in .Zeeland verliepen de konflikteri uit
sluitend in deze sfeer. De situatie was daar schrijnender, omdat 
na het wegvallen van de meekrap-kultuur_(dat een van de belang- . 
rijkste handelsgewassen was) de boeren eigenlijk aangewezen waren 
op de suikerbietenproduktie• De snel uitbreidende industrie - ~ocht 
naar mogelijkhedan om zich te· garanderen van een zeker kontingent 
bieten door de bieten op voorhand van de boer reeds te kopen. 
Deze laatste kreeg daarvoor een voorschot en in slechte jaren 
was dit in het voorjaar verstrekte voorschot een welkome mogelij~ 
heid om de . nood.zakelijkste dingen aan te schaffen. De boer was _da 
wel verplicht het zaad te gebruiken dat de fabriek -hem verstrekt~ 
Nu was dit fabriekszaad voor -produkten met een relatief ·hoog 
suikergehalte en een laag beschot, terwijl de boeren betaald wer
den voor de hooge van het beschot in kilo's. Voor een boer ligt 
het dus voor de hand het fabriekszaad ·in zee te gooien en er P.ige 
zaad dat wel een hoog beschot, maar minder suiker leverde voor in 
de plaats te stellen~ Aan de fabriekspoort gekomen was het dan 
knokken geblazen. . 
Ook hier speelden kwesties als oneerlijk wegen, gebruikmakend 
van de geld-behoefte van de . boeren laag ui tbetal en van voorschot
ten en dergelijke. Dit leidde op een bepaald moment zelf~ tot een 
verhi tte vergadering in een van de be ide Bevel.anden waarbij de 
vraagstukken m.b.t. de oprichting van een vakbond voor suikerbiet 
boeren werden bepproken. Tot de daadwerkelijke oprichting is 
het nooit gekomen, mede omdat deze vergadering bru~t werd ver-
stoord d<?C?r _ k~()kploee;en van fabrikanten.(41) · . ____ ... .:....-
Mee~r recentere voorbee-lden v.fncien· we in de N.ieuwsbrieV'en vie 
geregeld door de Boerengroep worden uitgegeven. 
Een .voorbeeld uit de melkveehm.iderij: afgelopen december ontvouwd 
de DOMO een beleidsplan, dat ertoe zou moeten leiden dat er in · 
1980 alleen nog maar boeren met een melktank aan deze cooperatie 
zouden leveren. In vijf jaar tijd zouden zo•n 5.000 tanks moeten 
worden geplaatst . (en betaald). Z6'n tank wordt pas kostendekkend 
als een b edrijf 35 koeien heeft. "Zo zien we'' , konkludeert de 
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ta. de . specifieke maatschappelijke plaats van de landbouw in het 
kapitalistiese reproduktieproces 

De verbouding tussen . het landbouwkapitaal enerzijds en bet indu
stria- en handelsl<:api taal anderzijds kent een aantal konflikteren· 
de belangen. Let wel: het gaat hier mm kapitaalsbelangen en niet . 
om de zgn. ogjektieve tegenstellingen die tussen boeren en arbei
ders zouden best~an, evenmin bedoelen we hier de naar bloed-en-bo· 
dem-teorieen ruikende uitbuiting van het platteland door de stad. 
(341>).; we spreken slecht over objektieve kapitaalstegenstellingen 
De eerste tegenstelling die we ~oeten onderzoeken, wordt m.i. het 
best verwoord door G.J. van den Bosch~ direkteur van de Wilbelmin; 
polder in Zeeland, als hij verzucht: "Hetgeenonzen voorspoed in 
de weg staat, wordt echter beschouwd als een zegen- voor ·bet alge
meen." Hij slaakte ~eze zucbt toen een goede oogst, in 1821·, . met 
verlies moest worden verkocbt.(35) · 
De Boerengro~Pr die dit punt eveneens vrij uitvoerig onderzocht, 
stelde- dat een laag nivo van de landbouwprijzen betekent dat het 
loon van de arbeiders in fabrieken en bedrijven laag kunrien blijv 
ven.(J6) . 
De hoogte van het loon komt niet 'zo maar' tot stand~ Van de in 
bet kapitalisme te onderscheiden twee klassen, kenmerkt de ene 
-de kapitalisten- zich door bet in bezit hebben van de produktie
middelen, en de andere -de arbeidersklasse- doordat ze juist 
vrij zijn van produl<:tiemiddelen, d.w. z. niet over de produktie
middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien, anders 
dan dat ze hun arbeidskracbt verkopen aan de bez{tters van de 
produktiemiddelen • . Op de arbeidsmarkt wordt deze . arbeidskracht 
aangeboden; het ilominale loon vormt de prijs voor/van deze arbeid : 
kracht. De kapitalist koopt deze arbeidskracht, net zo als hij 
machine8 en grondstoffen koopt. Hij voegt ze samen in bet produk
tieproces en de daaruit resulterende produkten of waren worden doc 
hem op de markt verkocht. - .. ·. . 
De arbeid w6rdt als het ware overgedragen op bet produkt, ze , wora 

· ·volledig verbruikt. Als de arbeidskracht niet wordt gereproduceerc 
dan raakt de arbeider -de eigenaar ervan- uitgeput. Het loon dat 
hij voor zijn werken ontvangt is om zijn arbeidskracht te repoo- · 
duseren, door er levensmiddelen ~in de ruimste zin van het woord
v·oor te kopen. 
Als we ons nu eens _ stellen op het standpunt van de . kapi:talist: da1 
kopen we arbeidskracbt, niet om het in leven te bouden, maar om h' 
te @ebruiken voor onze produktie -omdat w~ niet zonder kunnen-. 
De . gebruikswaarde die de arbeidskracbt bezit is -voor ons- de 
kapasi tei t om er winst mee te makeno En -weer: voor ons . kapi ta1- . 
listen- boeft de prijs die we voor de arbeidskracht .betalen niet 
boger te zijn dan de kosten die verbonden zijn aan de reproduktie 
van de arbeidskracbt. (Iedeieen herinnert zicb wel de affiche, 

· waarop Wiegel, na een heleboel bla, bla •• ~, snauwend vraagt of 
gehakt niet geed genoeg is voor 'jullie') 
Als de reproduktiekosten laag zijn kan het loon eveneens laag iij1 
Een van de belangrijkste uitgaveposten van een lmontrekker is 
bet voed~el -hoewel dit tendeert naar een kleiner persentage-. 
Objektief gezien heeft de kapi talisten-klasse als ·gebeel baat bij 
lage voesselprijz~n. . 
De problematiek va~ de hoogte van het loon is natuurlijk veel . ko~ 

, plekser dan bier vermeld, maar valt buiten het kader van deze . skr 
tie. Kortheidshalve moeten we naar een aantal publikaties hierove: 
verwijzeno(37) · · 
Een tweede belangrijke segenstelling in dit verband is die tussen 
de landbouwverwerkende industrieen en de sfeer van de 1andbouw
produktie zelf. De eerste immers gebruikt de produkten van de 
laatste als grondstof. Vanui t het standpunt van een bakkerij of 
een vleesfabriek -al dan geen monopolies- is het m.b.t. de grond
stoofen presies hetzelfde als met betrekking tot bet loon .dat aan 
zijn arbeiders · wordt betaald: "hoe lager hoe beter"t de winst-

'r. 
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. Boerengroep, "dat bet ontwikkelingspla.n, waarvan DO:r-.10-koerier 
zelf zegt dat bet 'niet beoogt de klein~ veehoud~rs t~ dwing~n 
hun bed~~jf te be~indigen' en dat er 'sociaal gezie~ ruimte blijf 
voor de individuele ondernemer, groot en kleih' -dat ·dit plan in 
praktijk talloze veehouders voor de keuze stelt om binnen vijf 
jaar hun bedrijf te beEHndigen ofwel door mnorme investeringen 
in een aanzienlijke uitbreiding van hun bedrijf te trachten· bet 
hoofd boven water te houden. Een groot aantal boeren wordt eenvou 
·dig gedwongen zivh zo ·in een avontuur te storten., waaraan weinig 
zeker is, behalve dat hun inkomen nog veider onder druk zai ko~en 
te staan dan tot nu toe het .geval was."{41a) 
E~n ander voorbeeld vinden we in de suiker: In de period~ 1967-'7 
steeg het gedeelte dat de Suiker .Unie -beetwortelverwerkende 
industria op kooperatieve basis- voor zich zelf hield en niet 

. aan haar leden -de boeren die suike~bieten verbouwen en bij de . 
Unie zi,:!n aangesloten-met 26,4%. Het totale bedrag l'lat jaarlijks 
aan de bietentelers .werd uitgakeerd steeg slechts met 10,2%. De 
bietenprijs bleef dus relatief achter. 
De afgelopen campagne leidde dit zelfs tot planngn oni een produk
tiestaking af te kondigen: de boeren zouden weigeren om nog . 
verder aan deUnie . te leveren, voordat ·er · een betere bietenprijs 
was bedongen. Allerlei bezlvaren deden bet niet doorgaan maar de 
situatie werd . er niet minder ·nijpend om, zoals onderstaand tabel
letje we~rg.eeft: 

wat de praktijk op de boerderij vraagt 
wat . de Suiker Unie biedt aan haar leden 

1974 
f 100,= 
f 90,= 

1975 
f 1~5 ,, 
f 100, 

Ook in de sektor van de veredelingsindustrie leidt de verhouding 
tussen boeren enerzijds en d e verwerkende industria amderzijds 
telkens weer tot konflikten over de hoogte van de prijzen-af-boer 
derij. Ter illustratie drukken we hieronder een gedeelte van een 
artikel ui t de Waarheid van 15 december • 73 af, waarin de m eeste 

· · · punten ui t de · problematiek van de veredeling worden genoem, 
In -di t · verband gaat h et ons niet om bet verloop van· de specifieke 

· konflikten en de stategiese en taktiese konklusies die eruit ge -
trokken moeten worden , maar ·we behandelen deze konflikten om 
de verhouding tu~sen boeren en verwerkende industria te schetsen. 
In paragraaf 12 willen we wat specifieker op de taktiek en 
strat~gie ingaan, als ,.,e de ontwikkeling van de klasseposi tie van 
de boe~ gaan behandelen. 



Grote iridu·strie wil ~·gr·eeJ 
gp vlees_prod ukti~' ~!if!~?~:~~l?~r:t] 
iversterken· 

j 
Heftig touwtrekken tussen enkele banken en 
vleesconcerns met als inzet een grotere greep op 
de vleesproduktie heeft ·grote opwinding veroor
zaakt onder de agrarische bevolking. in Brabant. -. . 

Vertegemvoordigers van de Rabobank, nauw ver
bonden met de vleesfabriek Homburg en aan de 
andere kant de vleescentrale van de NCB, de Bra
bantse Boerenbond, overladen elkaar met bittere 

·. verwijten en ernstige beschuldigingen over de af
. · ~luiting . van mestcontracten met varkenshouders· 

De NCB beschuldigt de bank ervan dat zij met 
haar financieringscontracten de boeren in de wie
len rijdt. De Ra:bobank is een ~cooper a tie die on
langs ontstond uit een fusie tussen de Raiffeisen- · 
en Boerenleenbank. De bank heeft met de vlees
warenfabriek Homburg contracten gesloten die de 
boer nag meer overleveren aan de macht van vee
voederconcerns, bank en vleesindustrie. De ge
beurtenissen in Brabant vestigen opnieuw ·de aan
dacht · op de gevolgen van de contractproduktie 
voor de boeren. . · · . ·-~ , · 

De varkensmesterij is momenteel een 
·van de belangrijkste. agrarische be
drijfstakken. .Met Amerikaans graan 
worden bier miljoenen varkens gemcst, 
waarvan bet vle.es naar de EEG-lan
den . wordt · uitgevoerd. Dat hierbij 
enorme kapitalen omgaan, waarover . 
de . boeren niet bescbikken, spreekt 
haast vanzelf. 
Vandaar de opkomst van bet ver
schijl)sel 'contractteelt', waarbij over
eenkomsten worden afgesloten tussen 

. enerzijds boeren en anderzijds de toe
leverende en verwerkende · fndustrie · 
(veevoedertabrieken en vleesindustrie), 

. waarbij de bank als kredietverschaf
fer voor de boer.optreedt. In deze con
tracten kunnen bepalingcn voorkomen 

: waarin kwaliteit, kwantiteit, tijdstip, 
· de prijs etc. van bet produkt worden ' 
gelegerd. . 

t.COntractproduktie is een uitingsvorm 
·van 'verticale integ.-atie'. Hieronder 
wordt verstaan al die ontwikkelingen 

.waarbij activiteiten van ondern-drriin .. 
gen in opeenvolgende fasen van het 
produktieproces in toenernende mate 
op elkaar worden afgestemd. Enig cij
fermateriaal toont het stijgende aan
deel van · de contractproduktie in var-

' kens-, kalver- en kuikenmesterij. Van 
1960 tot 1970 nam het aantal varkens
slachtingen toe van 5,1 miljocn tot 8,5 
miljoen,· het aantal slachtingen van 
kalveren van 394.000 tot 994.000 Em de ' 
produktie van slacbtkuikenvlees steeg 
in deze jaren van 42,5 miljoen tot 339 
miljoen kg. levend gewicbt. 
In 1968 werd 42°/o van de varkens op 
contract gemest.; bij kalveren 66% en bij 
slachtkuikens !150/o. Het aantal varkens- · 
houders nam in povengenoemde pe-

; · riode snel af. In 1962 kwamen op bijna ' 
,. 119.000 bedrijven mest- of fokvarkeris 

voor; in 1970 zijn er nog 75.000 over. 
Bij de kippen en kalveren is een soort
gelijke ontwikkeling gaande. Er is 

. duidelijk sprake van specialisatie en 
, schaalvergroting. In 1970 bv. is naar 

. bedrijf veriekerd . te zijn. Herinveste
ring. van een deel van de gemaakte 
~inst is de aangewezen weg, ten· bate 
van de groei van het concern. De con
currenti~·spitst zich dan toe op ver
groting van bet marktaandeel of een 
absolute vergroting van de omzet. Hoe 
meer biggen er gemest worden, hoe 

· meer voer er immers omg~t wordt; 
• De contracten ontstaan dan ook uit het 

oogpunt van kostenminimalisatie van 
de vleesindustrie en veevoederfabrie-

. ken. Hun voordeel Is duidelijk, hun 
winsten worden groter door de kosten 
zoveel mogelijk op de boeren af te wen
telen en door een reusachtige uitbrei
ding van de afzet op de markt. 

. In deze keiharde · strijd om de markt 
tussen de verschille:tde veevoer- en 
vleesconcerns en hun bankea vormen 
de boereri duidelijk de zwakste scha
kel. Zij :vinden bij het afsluiten van 
contracten bedrijven tegenover zich die 
de beschikking hebben over grote aan
·tallen 'voorlichters' en juridische me-: 
dewerkers, die \iieten hoe ze risico's 
contractueel · op de boeren af kunnen · 
·wentelen. Door de voortdurende drei-

- ging van · 'overproduktie' zullen de 
prijzen dalen als de . mai·kt weer eens 
verstopt zit. . · 
Juist in die perioden zwermen· de voor
lichters uit naar de boeren om dan 
contracten af te sluiten met prijsclau- · 
sules. Als daarna dan de prijzen weer· 
stijgen is de extra· winst · voor de fa
briek.. 

EEG-econoom 
In Brabant, waar van oudsher kleiile 
boeren wonen, die bij gebrek aan vol
doende grond al in een vroeg stadium 
op varkensteelt waren aangewezen, 
waardoor hier .de 'integratie' zicb het 
eerst kon ontwikkelen, is de born nu 
gebarsten. De Ieiding van de Brabant
se boereoorganisaties gaat nu heftig 

• · schatting 500/o van de mestvarkens af
komstig van 14% der bedrijven. · 

· tekeer tegen concurrenten die nog ho
gere financieringsCC>ntracten afslui~en. 
Daarbij blijkt de Rabobank opeens in 

, · het kamp van de concurrentie te zitten, 
door een overeenkomst met de vlees-.· Conlracte.n 

Het credo van de veevoedcr ·en vlees
con'cerns ·en ook van een bank a!s de 

___ Rabobank is het zo rendabel mogelijlt 
.. maken van gelnvesteerd kapitaal. 
·~ _Daartoe dient de continulteit van het · 

~ 
J-· 

. fabriek Homburg af te sluiten. . 
In deze ;r.aak valt de rol op, die profes
sor Kriellaars, voorzitter van ·de Bra
bantse Boerenbond en voorzitter van 

· de commissie buitenland en integratie 
van het Iandbouwschap, speclt. . ~- ~ 

Deze EEG-e.~onoom uit d; 'Tilburgse 
school' en een van de grondleggers van 
de 'integratiepolitiek', die aan de 
EEG-landbouwpolitiek ten gronds!ag 

· ligt, is zelf lid van .de raad van beheer 
·van · de Rabobank, de bank die mef 
zijn overeenkomst met Homburg de 
'integratie' extreem wil doorvoeren. . 
Hiermee blijkt dat agrariscbe · topbe-: 
stuurders in Brabant ook in de toppen 
.van banken en particuliere veevoer- en 

, vleesconcerns zitten. Geen wonder dus,·, 
dat de onrust over de praktijken van . 
sommige topbestuurders van de Bra-: 

.. bantse Boerenbond en haar cooper.a-, 
Ueve organisaties als de NCB-vlees
centrale en de CHV te Vegbel onder 
de Brabantse boeren met ce dag toe-· 

· neemt. · ·. ; 

: Arbeider in buitendienst ·: ·· 
In een gesprek met Ernie! van Geste!,' 
maatschappelijk werker in Schijndel, · 
en destijds betro1<ken bij de berucbt 
geworden Trolimaffaire . (eeri experi
mentele varkensstal van · het veevoe- · 
derconcern Trouw,·die tot bet faillise-" 
ment van P.en aantal boeren leidde) en 
enkele Brabantse boeren komt de on- · 

f'~gel')lsth~id 9v~~ pe positie._ van. ~e l:>oo,:. · 
ren naar voren. · · · 
Ernie! van Ge11tel, zelf boerenzoon:· 
'Die hele integratiegedachte waar..o · 
aan de NCB heeft gewerkt, blijkt in bet 
belang van de industrie te zijn en niet 
in het belang van de boer. Het samen
spel van meelfabrieken, banken en 
vleesindustrie berooft de boeren· van 
hun zelfstar.dig bestaan en maakt hen 

· iil1feite tot lcverancier van goedkope 
arbeidskracbt, een soort· arbeider in 
buitendienst, maar dan zonder de so-'_ 
ciale voorzieningen. . ·: 
De boer is geen · zelfstandige ondeme
mer meer. Daar had de NCB wat aaa 
moeten doen. Waarom treedt zij niet op 
voor goed sluitende arbeidscontracten 
voor de varkensmesters waardoor de 
rechtspositle van de boeren kan verbe
teren? De boerenbond heeft de taak de 

· boeren teorganiseren en partij te kie- · 
· zen tegen de industrie'. · 

Kritiek i 
De kritiek van de boeren op de gang ' 
van zaken, tot uiting komend op de · 
vergaderingen van de plaatselijke ai
delingen, wordt luider. 'De bond moet 
een instrument worden in handen van 

~de boeren'. _ -
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In een skriptie hebben drie nijmeegse studenten eveneens dez\. -
verhouding tussea de masters en de 'slachterijen onderzoecht.(42) 
En ook zij komen tot de k6nklusio dat in een zgn. •vertikale 
indiegratie' -een kombinatie .in een organisatie _ van opeenvolgende 
stadia in het produktie~ en distributieproces- of bij zgn. 'kon
traktteelt' -die vorm van agrariese produktie, waarbij tussen de 
boer on en hun leverancie_rs (van veevoeder enz.) of afnemens (van · 
eindprodukten) kontrakten ·worden afgesloten, die betrekking 
hebben op de levering van grond- of hulpstoffen en/of krediet 
aan de ~oar dan wel op de afzet van eindprodukten- de hand~l 
en industria een beslissende stempel op het gehael drukken. 

In latere fasen van de integratie van de landbouw iri het kapita-
lisme -zoals we verderop zullen zien- spelen nie~alleen de in 
6b en 6c behandelde tegen~tellingert een rol, maar -en dit is in 
het laatste voorbeeld al duidelijk gewnrden- ook de handel en 
het kredietwezen. Vooi:dat we deze echter kunnen behandelen, rnoete 
we eerst de weinig gunstige akkumulatiemogelijkheden die in 
de landbouw te -ontdekroen zijn verder behandelen 

lJ .• ongunstige akkumulatiemogelijkheden in de · landbouw 
Over de noodzaak om kapi taal te akkumuleren will en '"e in di t ver
band weinig zeggen, maar meer het feit poneren. Het "akkumuliert, 
akkumuliert~ •• das ist Noses und die Profeten" van Marx is een 
pregnante uitdrukking van die noodzaak. 
De vrije konlmrrentie dwingt iedere individuele kapi talist te 
streven naar een ma±imalisatie van de ~eerwaarde: wil hij zich . 
handhaven als kapitalist dan is hij gedwongen te akkumuleren. · 
De ·' geeuwhongei:r ,naar 'meerwaarde''' -zoals het bij Maxx heet- is 
niet iets irrationeels of mities; 
Vergelijken we dit .met bet afromen van het maatschappelijk meer

. produkt of surplus van de oude bezitten9e klassen (farao's t/m 
leenheren) dan zien we dat. deze met surplus hoofdzakelijk namen 
in de vorm van gebruikswaarden en .ze konden dit blijven doen · zo..; 

· lang ze in staat waren om het hele maatschappelijke sisteem, aan 
de top waarvan ze stond"3n, in takt konden houden. Rampen, oorloge 
e.d. waren eigenlijk de emige zaken die dit sisteen1 aantasten en 
ze konde~ zich ~rtegen wapenen door grote voorraden gebruikswaar
den aan te leggen. Stabiliteit en veiligheid vormen sleutelbegrip 
pen. 
Bij de kapitalistiese onderneming · ligt dit allemaal anders. De 
aktiviteiten die voor een anonieme markt worden verricht worden 
geregeerd door onzekerheid tm risiko: vandaag een suksesvolle 
handel, morgen h~t *egenovergestelde. Niet alleen het feit van . 
de konkurentie, · maar Uberhaupt het ontbreken van iedere vorm vah 
• over-all' sosiale/maatschappelijh:e regulering geeft de kapi talis 
tiese onderneming het karakter van onzekerheid en dwingt de kapit 
list om bij iedere aparte zaak de maksimum winst te realiseren, 
"in face of the permanent danger that hangs over his business 
as a whole".(4J) . 
Op basis hiervan mogen o.i. konkluderen dat · de belangrijkste ka
pitaalsfrakties die frakties zijn d:i,e de mees;t :gunstige akkumu-
latiemogelijkheden kennan. - · 
Het is duidelijk'dat de landbouw dit niet -meer- iso De remmende . 
faktoren zullen we hieronder onderzoaken. 
De eerste hebben we reeds onderzocht: de grondrente die aan de 
eigenaar moet worden .afgedragen, impliseert dat dit kapitaal niet 
meer kan worden aangewend om in te landbouw aan te wenden. 
Een tweede faktor is het feit dat. telkens vela boeran indmvidu
eel tegenover een klein aantal ma:chtige industrieen staan. Een 

· proces waarbij nog steeds sprake in van verdergaande polarisatie. 
Zo zijn er nog maar een paar veevoederindustrieen, npg maar een . 
Rabo-bank en nog maar een paar slachterijen, en nog maar fw~e ~r~ · 
suikermonopoli~t~gen-over 160.000 boer~n. Het is voor die gro~a 
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monopolies makelijker hun wil op te leggen aan de boeren dan 
andersom. In hun map "over boeren, bazen en banken" geeft de 
Boerengroep daarvan een aantal voorbeelden.(44) 
De maatschappelijke verhoudingen tussen boerenfamilies en in 
gezinnen zijn va~k zo dat eerder een versnippering van de land
bouwgrond optreedt dan een konsentratie. 
Boerendonk geeft van een groot aantal streken de gebruiken hierom 
trend. ?-1et name in de Zandgebieden is de deling van eigendom bij. 
vererving bijna algemeen. {45) f..Iet enkele uitzonderingen komt 
erfdeling in Friesland, Groningen, Noord en Zuid Holland en Zee
land niet ~oor. Hoewel in de laatste provincia een uitzondering 
moet worden gemaakt voor kleinere bedrijven. 
Een beetje grappig voorbeeld geeft van Balen als -}1ij de . verkave
lingstoestand in 1930 rorid Staphorst beschrijft: 
"Bewesten den zgn 'Dijk' 
liggen de vochtige graslan
den, die hoofdzakelijk 
voor de hooiwinning dienen 
en die gaandeweg overgaan 
in een moerassig laagveeno 
Beoosten den Dijk vindt men 
~~rst de weidegronden en 
vervolgens de akkers waar 
in hoofdzaak rogge, en 
aardappelen word~n verbouwd. 
Gaandeweg worden deze ter
reinen hooger en droger, tot 
zij uiteindelijk overgaan in 
de 'zanderige' hulst waar de 
heide, het eikenhakhout en de 
denneboschjes beginnen. 
Nu heeft elk van de boerderij· 
en behoefte aan ·een stuk ter
rain van ieder der· opgenoemde 
soorten, en zoo moet men zic4 
d~n oorspronkelijken toestand 
aldus voorstellen dat elke 
eigenaar e~n r~ep gronds be
zat die ter wwerdzijde wel 
5 l 10 kilometer lang was, 
doch dan natuurlijk slechte 
enkele tientallen meters bree• 
kon zijno Maar naarmate; door 
vererving de deeling toenam, 
werden deze bezittingen nog. 
smaller, opdat toch ieder zoo . 
veel mogelijk van alle grond
soorten wat zou behouden. Op 
den duur echter is deze ver-

STAPHORSTERHEIDE 
OUOE TOESTAND 

snippering dusdanig verergerd, dat sommige stukjes land, . dat som
mige stukJes land niet groter meer zijn dan een stadsschooltuintj 
ja bijna als . een, beddelaken. Bovendien werd deze 6haos nog ver
groot doordat bepaalde lapjes land, die een verdeeling eigenlijk 
niet meer toelieten, overgingen in den toestand van 'mandeelig
heid'. Dat wil zeggen, dat van bijvoorbeeld drie breers elk een 
jaar lang~de grond mocht gebruiken, zoodat ieder pas weer naa 
drie jaar weer aan de beurt k''lamo Op perceel tjes van 100 vierkant 
meter waren soms wel 150 deelgerechtigden."(46) 

Naast deze dri~ maatschappelijke faktoren zijn ·er ook een aantal 
te noemen van ' meer techniese aard. Minderhoud geeft daarvan een 
opsomming. ( 47) · . 

~ 
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·Allereerst noemt hij het feit dat in de industrie zeer veel profij 
kan worden getrokken van de verdeling van de arbeid en van de spe
cialisatie . 
In de landbouw is de specialisatie van het werk maar in geringe 
mate mogelijk. Het productieproces schrijdt met de tijd voort. 
Er kan niet het hele jaar geploegd worden, of gemaaid . Elke maand, 
vaak elke week stelt haar bizondere eisen aan het werk. In som
mige bedrijven heeft men welliswaar afzonderlijke tractorbestuur~ 
ders, afzonderlij~e melkers, maar dat kan aileen bij hele grot~ 
bedri,iven. . 
Een tweede punt is volgens l'Underhoud, het fei t dat in de indu
stri~a rege lmatig kan worden gewerkt. Dag na dag, _w~ek ui t, week in 
Het grootste gedeelte der landbouwwerkzaamheden ·gebeurt in de open 
lucht1 regen vorst . en sneeuw, de toestand van de grond zowel als 
de toestand van de sewassen maken het telkens moodzakelijk de 
anbeid te onderbreken (denk de moeilijkheden die tijdens de afge
lopen oogstperi6de zich voordeden toen de machin~s, i.v.m. de 
overdadige regenval het land niet opkohden en op grote scbaal 
handkracht moest worden ingehuurd omdat anders alles in de grond 
weg zou rotten). 
Een derde punt is dat de landbouw met veel grotere oppervlakten 
werkt dan in de industrie: de afstanden die moeten worden af'gele:?;d 
spelen een belangrijke rol. 
Als vierde is -daarmee samenhangen- het . feit dat men de arbeiders 
in de industria in een ruimte samen kan -brengen en onder direktere 
kontrole kunnen komen te staan. In de veredelingssektor wordt 
getracht dit nu wel door te voeren. 
Hiermee komen we dan op het laatste punt in deze trits: de 
machines: de toepassing van machines in de landbouw kan maar op 
bescheiden schaal plaats vinden. De zeer vari~rende werkzaamheden 

'zijn daarvan de oorzaak. Een zaaimachin6 of ~en maaimachine kan 
slechts enkele weken per jaar worden . gebruikt . Om hieraari hef hoof 
te bieden gaan boeren vaak over tot het inhuren van loonwerkers: 
iemand die een bepaalde machine in eigendom hefft en 'de boe~ af'
gaat•, of ze sluiten overeenkomsten .met elkaar over de kooperat~~ 
ve aankoop van het een of ander. 
Voorts moeten de meeste machines worden voortbewogen. En van der
gelijke machines is het rendemer.t meestal geringen dan van sta
tionaire• 
De produktie per arbeider is in de nijverheid in de laat~te eeuw 
veel en veel meer gestegen· dan die in de landbouw. Het resultaat 
is dat het aandeel van de boerenbevolking aan het Bruto Nationaal 
Produkt, dat in eerste !nstantie erg hoog was, .een steeds dalende 
tendens vertoont. Reden genoeg om deze tlure • .produktieta_k te · sane
ren, maar daaroverllater. 
Onderstaande tabel mag daarover een beeld geven: 

Tabel 4: aandeel van de beroepsbevolking in het BNP 

landbouw bereopsbev. BNP relatieve bijdrage per boofd . 

Verenigd K. 
USA 
EEG 
Japan 

industria 

USA 
Japan 
EEG 
U.K. 

3% 
5%. 

16% 
23% 

34% 
34% 
44~& 
47% 

3% 100 
3% 60 
8% 50 

12% 52 

40% 118 
38% 11-2 
44% 100 
47% 100 
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vervolg Tabel 5: 

diensten bereepsbev. 

EEG 40% 
Japan 43% 
U.K. 50% 
USA 61% 
(Bron: "De industrie-politiek 
P• 195/196) . 

BNP 

48% 
50% 
50% 
57% 

rel. ·bijdrage per ho~fd 
120 
116 
100 
93 

van de Gemeenschap" Brussel 1970; 

. Eigenlijk mogen we deze tabel riiet gebruiken, maar ze geeft een 
beetje een beeld van wat we bedoelen. De katagori~'n , en d~ reke1 
wijze die ~ehanteerd wordt is niet z·onder smet zoals Mandel aan-
ioonde.(48) . . . . . 
Ondanks deze kritiek geven we een tijdreeks voor Nederland -we 
hebben immers niets anders-

Tabel 6: index van de produktie per werkende 

landbouw & visserij 
nijverheid 
diensten 
bedrijven totaal 
(Bron: Statisties 

1~~~ 1~~g 1~~7 1~gS 1~gg 
114 121 131 145 155 
108 108 110 11~ 116 
113 116 123 132 138 

zakhoekje,tabel 13, p.146)(1973) 
., 

1~~8 
185 
119 
145 

. -~de integratie van de landbouw vindt- plaats in de sirkulatie
sfeer 

De ongunstige akkumulatiemogelijkheden in de landbouw hebben het 
. voor het kapitaal onaantrekkelijk gemaakt zich in deze sektor te 
bewegen . · 
De speciale posi1tie die de landbouw in het totale maatschappelijk 
reproduktieproces inneemt verhindert het · kapitaal echter deze pro 
duktietak volledig te laten verdwijnen. Slechts Engeland -van ·na 
de industrie~le revolutie- is in staat geweest om de landbouw 
prakties te laten afsterven.(49) Tabel 5 geeft aan dat in het UK 
nog maar drie procent van _de beroepsbevolking in de landbo,~w werk 
zaam is, dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de EEG en Ja
pan. De 1aatste tijd komt daar verandering in -in de zin dat er 
in ~lle eerste wereld landen een steeds meer dalend percentage aa. 
landbouwers komt. 
Dat Engeland in staat was om dit te doen is te wijten -of te dan
ken, zoals u wilt- aan het feit dat vele koloni~n, maar ook ander 
landen door haar ekonomiese voossprong op hen, in een vo~strekte 
afhankelijkbeidspositie van haar geraakten. Engeland was in staat 
~oedsel in te voeren dat goedkoper was dan bet ·voertsel dat ze zel 
prosuceerde; daarbij kwam dat de in korte · tijd tot enorme bloei 
komende industriele productie enorme hoeveelheden arbeiders nodig 
had, en die moesten van bet platteland gerekruteerd worden. De 
barbaarse manier waarop de Britten in de kolonieen tegen de in-
heemse bevolkingoptraden, verscb.ilde vaak niet van de manier 
waarop de boerenbevolkin~ van bet land werd gejaagd en de fabrie
ken in werd gedreven.(50) 
In Nederland ging het allemaal niet zo als in Engeland -dat door 
Marx enEngels werd gezien als het land dat de meest ideaal-tipie 
kapitalistiese ontwikkeling doormaakte vanaf het begin van de 
19e eeuw. Alles nam een veel minder duidelijke vorm aan, alles 
ging veel langzamer en met meer overgangssituaties en zelfs met 

. ontwikkelingen die lijnrecht tegenovergesteld waren aan de v'er
wacbte tendensen.(51) 
Toen de landbouwkrisis ui tbrak gaf di t de defini tieve n ekslag . 
aan eenieder die nog probeerde de . landbouw op een leest te schoei 
die gelijke~is verto~nde met een industrieele produktiewijze. Dit 
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was in Nederland geprobeert in Zeeland, Friesland, Groningen 
zowel in het zeekleigebied als in de veenkolonie~n. 
In de USA was dat ook gedaan, maar op een dermate grote sch~al 
dat de daar ontwikkelde 'big business', ondanks het feit dat 
de afstand tussen Europa en de USA vele handerden kilometers be
draagt veel goedkoper voor de europeese markt kon produceren dan 
de west-europeese boeren dat konden. Het gevolg was een enorme 
scherpe daling van de prijzen van de landbouwprodukten -vaak tot 
so% van hun oorspronkelijke nivo- met als gevolg, een noodlijdendt 
boerenstand, een afstervende middenstand in landelij~e gebieden, 
ets. 
"De stoomploeg zal de akkerbouw op deze.lfde manier revolutioneren 
als bet stoomwee-fgetouw en de spin-machine de industria hebben 
gerevolutioneerd·-hij vernietigt de kleinschalige produktie." 
voorspelde w. Liebknecht toen hij a~n het ~nde van de vorige 
eeuw een parallel trok ttis~en 4e ontwikkeling in de landbouw met 
de industriele ontwmkkeling Uberhaupt.(51) En hij was niet de e
nige: " ••• de absolute zekerheid, dat de kapitalistiese grootscha
lige produktie over hun machteloze verouderde kleine bedrijfjes 
been zal denderen, zoal~ de lokomotief dat deed over de krui~~ 
wagen."(52) 
In eerste instantie zeker -van later weten we niet zo ve.el- is 
dit in de USA gelukt. In het nuvolgende intermezzo laten we R. 
Luxemburg aan het woord, als de de amerikaanse kapitalistiese 
landbouwbedrijven beschrijft.(53) 

INTERMEZZO: amerikaanse landboull.•bedrijven in het einile van de 
vorige eeuw 

- Wir habcn gesehen, daB der ,groBe Krieg" in der amerika~ischen 
Union cine Aera der grandiosen Pliinderung _der nationalen Lllnde
relen durch · monopolitische l(apitalgesellschaiten und einzelne Spe
kulanten erollnet hatte . . lm AnschluB an den ficberhalten Eisenbahn- 
bau und noch mehr die Eisenbahnspekulation cntstand eine tolle 

1 Bodenspekulation, bei dcr riesige Vermogcn, ganze Herzogtiimer zur 
i Beute von einzclncn Gliicksrittern und Kompagnien wurden. Von 
· .bier aus wurde durch einen Heuschreckenschwarm von Agenten. 
-• durch aile Mittel einer marktschrelerischen skrupellosen Reklamc. 
.' durch allerlei Vortiiuschungen und Vorspiegelungen der gewaltige 

!;trom der Immigration aus Europa nach den Vcreiniglen Staaten ge-
. Ieite!. Dieser Strom setzte sich zun1ichst in de'l tistlichen Staaten 
an der atlantischen l(iiste ab. Je mehr .aber hi_cr t'ie lndustrie wuchs, 
urn so mehr verschob ~ich die Landwirlschalt nach . dem Westen. 
Das ,Weizenzentrum", das sich 1850 bei Columbus in Ohio beland, 
wanderte in den folgenden 50 Jahren .weiter und verschob sich urn 
99 Meilen nach Norden und 680 Meilen nach Westen. 1850 lieferten 
die atlantischen Staaten 51,4 Proz. der gesamten Weizenernte, im 
Jahre ISSO nur noch 13,6 Proz., wahren!l die nordzentralen S~aaten 
1880 '11,7 Proz., die westli,ch~n 9,4 Proz. lieferten. 

· 1825 hatte der KongreB der Union unter Monroe beschlossen, die 
.lndianer vom Osten des MississiPPi nach dem Westen zu verpfla-nzeh. 
Die Rothfiute wehrten sich verzweifelt, wurden abcr - wenigstens 
der Rest, der ·von den Gemetzeln der 40 Jndianerkriege noch ver· 
sehont geblieben war - wie liistiger Plunder weggerliumt, wie Biif- _ 
felherden nach dem Westen getrieben, urn hier wie das Wild im 

'·Oatter der .. Reservationcn" cingeP.fercht zu ;werden. Der lndianer 
muBte dem f'armer -weichen; ietzt kam die Reihe an den Farmer, 
der dem l(apital weichcn mullte und ~elbst jenseits des Mississippi 
geschoben wurde .. 

Den Eisenbahncn nach zog der amerikanische Farmer nach dcm 
Westen und Nordwesten in das gelobte Land, das ihm die Agcnten 
der groBen Bodenspekulanteri vorgaukelten. Aber die fruchtbarsten, 
bestgelcgenen Uindereien wurden vop den Gesellschaften zu groBen 
rein kapitalistisch betriebenen Wirtschaften verwendet. Ncben dem 
in die Wildnis gcschlcpptcn Farmer erstand als seine .;ci.Ahrlid;e 1\on
kurrentin und Todfeindin die ,Bonanzafarm", der groBkapitali~tisch ·~ 
Landwirtschaftsbetrieb, wie er his dahin in der Alten und Neucn 
Welt unbekannt war. Hier wurde die Mehrwertproduktion mit allen 
Hilismitlcln der modernen \Vissenschaft und Technik betrieben. 

. .. Oii~·icr Dalrymple, dcssen Name heute aui heiden Seiten des ,\1. 
lantischcn Ozeans bckannt is! - schrieb Lafargue 1885 ~ kann al!< 

- der bcste l~eprascntant dcr Finanzlandwirtschalt betrachtet werdcn. 
Seit 1814 leiict cr glcichzcitig · cine Dampfcriinic auf dem Roten 

_flusse und scchs Farmcn, die ciner Oesellschafl von Finanzleuten ge-

horen, mit cinem Gesa·m-tumfang von 30 000 Hektar. - l!r tcilte dit 
sclbcn in Abteilungen von ic 300 Hcktar, dcren icde wieder in dr• 
Untcrabteilungcn von je 267 Hcktar zerfiel. Diesc ·stehcn unte 
Werkfilhrern und Unterwcrkfiihrern. Auf iedcr Sektion sind l3~ 
racken crrichtet, in dcncn sich Untcrkunit fiir fiinfzig Menschcn un 
Stlille liir cbcnsovicl Picrde und Maulticrc bcfindcn, sowie Kiiche1 
Magazine fiir Lebeusmi1tel iiir Menschcn und Vieh, Schuppen zu1 
Unterl:rin--'cn der Maschinen, endlich Schmicde- und Schlosscrwer• 
statten. Jed.: Scktion hat ihr vollstiindigcs 'nventar: 20 Paar Pferd' 
8 Doppelpillige, 12 Siimaschincn. die .;·om Pferde a us dirigiert wcrdcl 
IZ Eggen mit Stahlziihnen, 12 Schncidc- und Garbenbindemaschi~_e: 

· 2 Dreschmaschincn und 16 Wagcn; aile Maflregeln sind getrollc 
_ daB Maschincn und Arbcits.tierc (Menschen, Picrde, Maultierc) i 

gutem Zustand und llihig sind, die griHltmtigliche Summe vo~ Arbe 
zu lcisten Aile Scktioncn stchcn untercinander und mit d'!r. Zcntra 
lcitun.: in. telcphonischer Verbinuung, · . · 

,llie sechs Farmcn von .lU C.ill) Hcktar wcrdcn von '!mer Ar:m 
von 6fl0 Arheitcrri hc>telit, wdchc militiirisch organisiert sind; z1 
Zeit dcr t~n:k wirht uie Zcntralkitung noch .'iOO his 600 Hilfsarbcit< 
an, welch.: sic unter · die S~ktionen vcrt.!ilt. Sind die Arbeiten i. 
Herbst beendil:t. dann wen.lcn die Arbeiter entla~sen, mit Ausnahn 
dcr Werkfiihr~r lind von z~:hr. Mann per Scktion. Aui manch< 
Parmen Dakotas und Minncsotas tibcrwintcrn die Pferde nnd MaD 
tiere nicht am Arbcitsortc. Sohald die Stoppeln um~cpilligt sin 
treibt man sie in tlcrdcn von 100 bis 2iJ0 Paaren 1000 his 1500 Kil• 
meter weit nach Jctn Siiden, \ 'Oil wo sic erst im Friih].-.hr wicder z: 

. riickkehren. . - . . 
,Mccha.nikcr zn PicrJc iull!cn •.h:n Piliigc-, S:1· •md r.rnt· 

ma~chinen bd o.ler A rh·!il; . ~nbaiJ c1was in Unordnun~ ~era!, ~alOi 
<Jicrcn sic zu ~ bct;cii::mkn Ma~cilir;e, um sic unvcrzii;:lich zu n:p 
ricrcn unJ wicJcr in Gan,.: zu hringcn. Das gecrntcle Octreidc wi 
,_ 1 d~n !Ji-e~chma~chincn &·~scl!ailt. die Tag unJ Nachl un.mlerbrC~Ch . 
.Hbeiten; die~c Werden mit Strohbilndeln geheizt, wclche cur; 
Roihrcn von [isenblech iu den l'cuerhcrd gcschoben werden. D. 
Korn wirrl dur~:h Masrnincn ;.:dr~ ·•h ·:n, geworiclt, ~:cwo~:en ur.j 
..:1. -:kt: ;::;filii!. _woral:f man es 1ur Hahn brin:1;t. die an dcr farm en 

I;.ng filhrt; von da. $:eht es nacilDututh oder Buiialo. Jelles . J::~ 
vrrrnehrt Dalrymple scin Saatland urn 2000 Hektar: 1580 betru;: 1 

10 OOU lfektar·••). Es gab schon Ende· der 70er Jahre einzelne J<ap 
talisten·und Gesellschaften, die Oebictc von 14 000 bis IS 000 Hckt: 
ur.ter Weizcn ihr eigen nannten. Seit Lafargue dies geschrkbel 
h:.ben die tcchnischen Fortschritlc in der amerikanischen gro£kap 
t<Jiistischen Landwirtschaft und die Mascbinenanwendung noch p n 
r.cwaltig zugenommen .. ). 

.• 
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Het feit dat deze vorm van landbouw in de USA -door allerlei hier 
niet te behandelen omstandigheden- wel lukt, impliseerde tegelij
kertijd dat het in West-Europa niet . lukte: de boerenstand werd 
-letterlijk en figuurlijk- weggekonkurreerd. 
De pogingen om de landbouw te verheffen uit de fase van de een
voudige warenproduktie ~produktie · voor de markt, zonder dater 
in het produktieproces feitelijk sprake is van kapitalistiese ver 
houdingen tussen loonarbeid en kapitaal- waren -van nu af d!bfini
tief gedoemd te mislukken. 
Knechts en meiden verdwenen .langzaamaan van de boerderijen en de 
arbeid werd meer en meer verricht door de boer met zijn gezin. De 

katagorie 'loonarbeid' verdwijnt uit het gezichtsveld, 
en in die zin kunnen we ook niet meer spreken van.-- de <_.marksisties 
katagorie .'uitbuiting', ofwel het toeeigenen van de door arbeider 
geproduceerde meen<~aarde door de eigenaar van de produktiemiddele 
c.q . de kapitalist. · 
Analoog met het terugdringen ·van ae·landbouw naar de een<.oudige 
warenproduktie ontwikkelen zich vorml:m van -wat lie misschien 
beter 'uitboven• kunnen noemen' 

•manieren om de prijs van landbouwprodukten tot onder hun waarde 
te drukken -bijvoorbeeld doo~ prijspolitieke maatregelen, het 
aanwakkeren van de internationale konkurrentie, de invoer .van goe 
kopere produkten uit de derde ~ereld landen, prijsdrukkende 
maatregelen van de laridbouwproduktenverwerkende industrie; . 

•andere vormen, als het verlenen van landbouwkredieten tegen hoge 
renlen e.d. . 
In het kort: allemaal maatregelen waardoor de ·waarde die in de 
landbouw wordt geproduceerd aan diezelfde landbouw wordt onttrok
lten en elders_ wordt geakkumuleerd of onproduktief verteerd. Geen 
van deze vormen van onttrekaing van waarde vloeien dus voort uit 

.het direkte proces van produktie, maar allemaal Vinden Zf3 plaats 
in de sfeer van de distributie "'"de verspreiding en de verkoop-· 
van de waren die -in de landbouw worden geproduceerd . · 
Poppinga en de Boerengroep -die daa~bij abuisiveliJk de term uit
bui ting · hanteert- geven een everzicht hiervan: (54) . -·· 
-alle investeringen die boeren gedwongen zijn te doen om hun in-

komenspositie niet helemaal onmogelijk te maken, kunnen alleen 
maar bekostigd worden door leningen bij de bank . De -lange ter
mijn-leningen bij de _banken ~ijn van 1957 tot 1970 toegenomen va 
f 540 miljoen tot f 1. 700 miljoeri . Voor deze leningen moet een 
zeer hoge rente worden betaald; deze rente is afgestemd op het 
winstnivo van de industrie. 

-het _kapi taal dat m. n . de Habo-bank heeft geakkumuleerd, en voor 
een groot gedeelte door de boeren is bijeengebracht, wprdt 6p 
haar beu~t ~n de industria, en dan met name · de landbouwindustrie 
geinvesteerd of anderszins .winstgevend belegd; 

-voor de west europeese land~n die landbouwprodukten exporteren 
in de landbouw een bron van deviezen die de industrie in staat 
stellen te steunen op invoer van buitenlandse grondstoffen en pr 
duktiemiddelen; 

-door de achterblijvende prijzen zijn . deboeren gedwongen hun pro
duktiviteit voo~tdurend op te voeren door intensivering, mecha
nisering en rationalisering. Dat maakt de l~ndbou~ tot een ruim 
afzetgebied voor de landbouwmachine-industrie, de chemiese indu:
strie en de veevoederindustrie . 
Steeds meer immers -en dit proces is prakties geheel voltooid
wordt de produktie van produktiemiddelen voor eigengebruik door 
de boer afgestoten' zogauw ·als de ontwikkeling van de produktie
krachten een industriel:He -d.i. een sterk arbeidsdelige produkti 
van produktiemiddelen mogelijk maakt wordt deze produktie door 
industrieel kapitaal overgenomen. Een duidelijk voorbeeld hi e rva: 
vormt de bemesting: vroeger had een boer vee om voor de noodza-
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kelijke mest te zorgen. De invoering van kuristmest maakte dit 
overbodig, maar vooral ook duurder; de eigen mestproduktie wordt 
vervangen door de industrieUle mestproduktie. Aa~loge voorbeelden 
zijn te geven in de voederbrache. 
Bet overnemen van produktiedelen herhaalt zich bij de verwerking 

-.van de produkten: de landbouwproduktenverwerkende industria legt 
zijn normen -zoals we gezien hebben- op aan de boer. 

-Tot nu toe spraken we over voorbeelden van 'uitroving' waar de 
produktie zelf nog onder kontrole van de boer plaats vindt. Dat 
verandert op het moment dat de horizontale kooperaties en -de· ver

· tikale integraties hun intrede doen. Eveneens twee zaken die we 
hiervoor reeds behandelden 

Ret afstoten van vroeger in de landbouw· geintegreerd produktie van 
produktiem,iddelen en · de verdere verwerking van gewassen en dierlij: 
produkten heeft tot gevolg dat het boerenbedrijf riog slechts de 
produktie van grondstoffen overblijft. Toch gaat het verder: zo " ~\ 

gauw het mogelijk is om de produktie van landbouwprodukten los te 
maken van de bodem, of zo gauw het mogelijk is landbouwprodukten 
te vervangen door chemies vervaardigde produkten treedt het indu
strieUle kapitaal naar voren om deze produktie dan ook daadwerke
lijk ter hand te nemen. 
Zo werd de o.a. in Zeeland geteelde Meekrap ~nodig voor het verven 
van linnen en katoen- in de vorige eeuw verdrongen door een chemie 
bereide kleurstof aniline. (55) · 
Het · 'los maken van de grond' van de produktie vinden we in feite 
alleen nog in de veredelinessektor, en dan nog embryonaal. Op gro
te schaal worden wel provven gedaan , om langs cheniese weg voedsel 
uit de zee, of waar dan ook vandaan te maken. 

j~. de klasseposite van de boer 
Marx heeft de arbeidswaardeleer noodzakerlijkerwijze ook geldig 
verklaard voor de analiese van. de ontwikkelingen in de landbouw. 
In het tijdperk van het kapitalisme konden de boeren echter . geen 
politieke rol -van betekenis meer .spelen.(56) 
Net als lo/. Liebknecht en F. Engels, \'Taarvan we i~ het vorige para.,. 
graafje uitspraken afdrukten, was Marx ervan overtuigd dat ~e kapi 
talistiese landbouw een landbouw zou zijn waar het klein-bedrijf . 
zou zijn uitgebannen •. De produktiemiddelen zouden inhanden zijn 
van. groot-grondbezitters , die een massa van landarbeiders en meide 
onner zich lieten werken . 
He klasse-positie van eenieder die in de · landbouw werkzaam was -op 
welke. manier dan ook-, was dus eenvoudig te bepalen. 

· Hoewel Marx zelf nooi t tot een sistemi:}.tiese behandeling van het · .· 
begrip 'klasse' · is gekomen heeft zijn analiese van h et kapitalisme 
er wel de basis voor verschaft. Het was Lenin, die dit werk af
rondde, en er de definitie voor verschafte: " Als Klasse bezeichnet 
man grosse Menschengruppen, die sich von einander. tinterschieden 
-nach ihrem Platz in einem geschichtlich ~bestimmten System der 
gesellschaftlichen Produktion . 

-nach ihrem (grossenteils in Gesetzen fixierten und formulierten) 
Verhaltriis zu den Produktionsmitteln, 

-nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Organisatiop der Arbei 
und folglich ·-... . 

-nacht der Art der Erlangung und der Grosse des Anteils am gesell-
schaftlich~n Reichtum , Uber den sie verfUgen~ 

Klassen sind Gruppen van: Menschen, von denen die eine si~h die 
Arbei t ' ande~n ane.ignen kann infolge der Verschiedenhei t ihres 
Platzes in einem bestimmten System der gese~lschaflischen Wirt
schafto"(57) 
Het meest kenmetk~nde in de bepalin~ van een klasse is in deze 
definitie de plaats die men inneemt in een histories bepaald siste 
van maatschappelijke produktie , en de daardoor gegeven v e rhotiding 
t.o.y. de produktiemiddeleno De rest volgt e~ zo'n beetje uit . 
voort. 
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De ortodoks , marksistiese klassenanaliese in de landbouwproduktie 
is dus duidelijk: een steeds kleiner wordende groep van groot
bezitters eksploiteert -bet is al gezegd- een steeds groter wordel 
de ·groep van landarbeiders en meiden en krijgt tevens steeds meer 
produl-~tiemiddelen in handen. Een van de ui twerkingen van de an tagc 
nistiese tegenstelling tussen (grond)kapitaal en (land)arbeid zou 
tot uitdrukking komen in bet overbodig maken van arbeidskrachten 
doordat ze vervangen zouden worden door dode machines die goed
koper en sneller hun \verk deden. 
Nauwkeuriger onderz.oek eind vorige en begin deze eeuw legde de 
basis voor een genuanceerdere . stellingname. De reden van dit ondeJ 
zoek dat in de hier genoemde periode nog een zeer groot deel . van 
de werkende bevolking in Dui tsland, Frankrijk en _de andere West
Europeese landen -eksklusief Engeland- nog in de landbouw werk
zaam was en dus voor de opbomv van de socialistiese revolutie 
een belangrijke politieke faktor vormde.(58) 
Fo Sternberg formuleerd later -in 1926- uitvoerig de naanceringe1 
die aangebracht ·moeten worden op bet traditionele konsept: 
Hij konstateert dat , 
de scheiding van loon
arbeid en kapitaal 
die zich in de indu
stria snel en rUck
sichtlos ~eeft door
gezet in de landbouw 
een toaal ander ver
loop heeft gekend 
dan verwacht waso 
De tegenstellingen 
tussen landbouwka
pitaal, grondbezit
ter en landarbeider; 
de tegenstellingen 
tussen landbouw en 
industriekapitaal 
hebben tot een zeer 
rijk skala aan ver- . 

"-> schillende belangen 

Grollgrund 
It!' besitzer 

~ 
Marxsche Pyramide 

.. ·,. 

Landarbeiter 

. _Statt _ der M~rxschen industriellen Py~amide 

groepen in de landbouw geleid , zoals de bier opgenomen figuur uit 
zijn boek mag aangeven . De groot-grondbezitter, ~e grote boer en 
-zij bet minder- de boer met knecht kunnen objektief tot de klass• 
van de kapitalisten worden gereken-1: zij bezitten de produktie
middelen en hebben loonarbeiders in dienst . De meerwaarde die 
dezen produceren wordt door hen toege~igend . 

De landarbeider en de kleine pachter behoren tot bet proletaiaat 
-objektief- hun arbeidskracht wordt door anderen geeksploiteerd . 
Moeilijker ligt bet bij de boer: hij is in bezit van Z1Jn eigen· 
produktiemiddelen maar zijn situatie wort meer en meer verslechteJ 
doordat . hij in de konkurrentieslag met de grote ondernemingen h~t 
onderspit ~oet delven. Op bet punt s taat -in bijv . een slecht jaa: 
zijn produktiemiadelen te verkopen om over voldoende geld te be
s chikken zichzelf en zijn gezin in leven te houden. Zijn positie 
mag als zodanig niet worden verdedigd omdat zijn produktiewijze 
er een is van een vooige eeuw . Het kleinbedrijf is een overleefd• 

, produktievorm. 
Voor Duitsland blijkt dit schema nog steeds behoorlijk gded te 
kloppen, behalve dan het feit dat de proporties zoals deze in de 
priamide worden gesuggereerd niet kloppeno(59) 
De literatuur die ons voor deze skriptie ter beschikking stond 
bevat enig materiaal met behulp waarvan we enige nuanceringen 
-of misschien wel ver-nerlerlandsingen- willen aanbrengen. 
We weten reeds van de steedse groot-grondbezitters, waarvan sommi j 
hun hun grond zelfs door bemiddeling van 'bedrijfsboeren' eksploi· 
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het feit dat de produktie op de boerd~rij is teruggedrongen tot 
uitsluitende de produktie van erondstoffen voor verwerkende indu
·strieUn betekent tegelijkertijd een toenemende afhankelijkheid 
van deze industrieUn. De specifieke vorm dee c.:leze afha nkelijkheid 
aanneemt verschilt per sektor. 
Er zijn m.i. twee hoofdkatagorieUm te onderscheiden; 
-allereerst de afhankelijkheid van de markt. Als de boer Z~Jn grm 
stoffen, machines e.d . van de markt betrekt en zelf voor deze 
anonieme markt produceert, dan is hlbj -net als de industrie~le 
kapitalisten- afhankelijk van die markt. Met name na de tweede 
weieldoorlog grijpt de staat meer en meer in in de marktverhou
dingen door prijsdiktaten , e.d. De specifieke positie die de 
landbouw inneemt in het kapitalistiese reproduktieproces beteken1 

dat dit staatsingrijpen een daling van de bedrijfopbrengsten en 
-omdat l1et om gezinsbedrijven gaat- een daling van de inkomsten. 
Deze afhankelijkheid betekent geen re~le onderschikking voor de 
boeren, m.a.w. de beslissingen over de ontwikke l ing van het be
drijf blijven zelfstandig door de boer genomen. Hoewel -maar 

····--· dat begeeft zich op het vlak van de int i rr. i datie en de overtuiginl 
~~e dat zoals een Boer~ngroepmap aangee f t ook met een koDreltje i, . 

. I 

·· ~out moeten nemen.(63) · 
-de tweede katagorie van afhankelijkheid is een meer direkte: 

door o.a. de schaalvergroting in de landbouwproduktenverwerkende 
industrieUn doet zich van die kant uit de noodzaak voor om een 
gegarandeerde aanvoer van produkten te hebben. Deze produkten 
moeten dan ook nog .· ··-:~oveel mogelijl{ uniform van kwali tiet zij1 
Het feit dat deze industrieUn een prakties monopoliepositie t.o. 
v. de boeren hebben stelt hen in staat dit door middel van kon
trakten te realisereno 
Het zelfde geldt voor de kant van de toeleveringsmonopolies in 
de voeder- en kunstmestsfeer . In een aantal gevallen (de vertika: 
integraties) doet zich een konglomeraat voor waarbij zowel de 
voederbedrijven, ven.verkende industrieen en banl<en 'tesamen met 
de boer' de produl{ti e van braadkuikens of var!{enslap·j es ter 
hand nemeno Voor de boer betekerit dit dat de marges waarbinnen 
hij zelfstandig zijn bedrijf kan voeren steeds enger 'verden: de 
reUle onderschikking van de boer aan het bank-, voeder- en ver
werkingskapitaa1 wordt in deze integratie meer en meer een feit. 

Al met al kunnen ~e stellen dat het proces van onderschikking 
van boeren aan het kapitaal voortschrijdt. Slechts voor de klei
ner e boeren (in ons DOMO-voorbeeld die met mlnder dan 35 koeien, 
in andere gevallen meet dat anders aangegeven worden) betekent 
dit ook een dRadwerkelijke teruggang van hun inkomsten. Daardoor 
laat het zich -omgekeerd- ook ve~klaren waarom tegenwoordig hier 
en daar verzekeringsmaatschappijen grote ·•ontwikkelingswaardige' 
boerderijen -mono in de veehouderij- als gunstige belegging zien. 
De politieke betekenis van dit alles voor de boerenbeweging hopen 
we elders te kunnen bespreken. 

12o enige aspekten m.b.t . de regionale verdeling van de -landbouw 
produktie 

In paragraaf 4 hebben· we een onderscheid gemaakt tussen westelijk 
~n noordelijk Nederland enerzijds, en oostelijk en zuidelijk Ne
der land anderzijds. ·Di t had te maken met het fei t dat dekleige
bieden in het eerst genoemda deel van Nederland een veel groter 
produkt-voortbrengend vermogen hebben dan de relatief arme zand
grondeno Het tweede punt was het aanwezig zijn van een mmmarkt in 
de steden die aan de kust lagen . 
Dit impliceerde twee fundamenteel verschillende soorten landbouw. 
Ook nadat de zandgebieden na de laatste eeuwwisseling in het 
maatschappelijk sisteem hechter ,.,erden opgen.omen werke n deze ver
schillen nog dooro 
Pas in deal IV van onze afstudeerskriptie zullen we de theorie van de 
regionale verdeling van kapitaal en arbeid uitwerken• de stap naar de 
landbouw is dan makkelijk te maken. ' . 37 



Op de zandgronden was een goede situatie voor de veredelingsindu
strte. Specieker onderzoek hiernaar- hierna .is belangrijk maar 
daaraan zijn we echter niet toegekomen. __ . 
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De uitstoting van arbeidskracht~n uit de landbouw 

1. inleiding 
Histories gezien vormt het vrijmaken van arbeidskrachten uit het 
proces van de produktie van de meest direkte levensbehoef'ten een 
absolute voorwaarde voor de· verdere ontwikkeling van de bescha
ving. De ontwikkeling van de produktiekrachten in de landbouw, 

• waarvan een steeds stijgende ar.beidsprodukti vi tei t een ui tdrukkin~ 
is, vormt de basis voor een echte arbeidsdeling, de scheiding tus· 
sen stad en platteland.(1)• ·. . · 
De neolitiese revolutie -vele honderden jaren voor Christus- bracl 
het begin van het in kultuur brengen van land en het houden en 
f'okken van beesteno De middelen van bestaan werden voor het eerst 
in de gescbiedenis van de mensbeid onder dezer be~t.aan gebracht. 
Daarvoor leef'de men immers van de jacht of van bet verzameien van 
vrucbten e.d. 
"Door het uitoef'enen van de landbouw bebeerste hij de levende na
tuur, omdat bij haar voortplantingswetten kende, en verwierf hij 
zicb een grotere onaf'bankelijkbeid van externe omstandigbeden", 
zo beschrijf't Bernal de verworvenheden van de neo-litiese periode 
(2) . 
De landbouw zelf bracht een aantal nieuwe technieken met zicb mee 
die met bet kweken van gewassen en het klaarmaken van voedsel ver· 
band hielden:· zaaien, scbof'felen, maaien, dorsen~ het opslaan van 
de oogst, malen, bakken en brouweno Als nevenprodukten biervan on· 
stonden tecbnieken als weven, mogelijk_gemaakt door het voorbande1 
zijn van wol en vlas, anderzijds het pottenbakken en bet bouwen . 

· van butten waarvan bet onts.taan verband hield met de noodzaak tot 
en de mogelijkheid van een permanente vestiging. 
De stijging van de produktiviteit in de landbouw leidde tot het 
maken .van een permanent surplus aan landbouwprodukten en dit vorm· 
de materiele basis voor de vrijstelling van arbeidskracbten in de 
landbouw, of'wel de kreatie van ambacbtsiieden van prof'essie.{J) 
De onblikkeling van religieuse ambten, handel en nijverheid in de 
steden gaat -noodzakelijk:ewijs- gepaard met een prosentuele af'nam~ 
van bet aantal personen dat .werkzaam is in de landbouw. 
Echter pas na de tweede wereldoorlog tekent zicb de tendens af', d; 
niet alleen het persentage arbeidskrachten in de landbouw, maar 
ook hun aboolute aantal af'neemtt het is ·een tendJens die zich 
steeds sterker dooizet. 

Tabel 1: de Nederlandse beroepsbevolking sinds 1899 

_· jaar 

1899 
. t909 

t920 
t930 
1947 
t960 

landbouw en 
visserij 

XtOOO in % 

592,3 30,8 
640,8 28,4 
640,9 23,5 
655,4 20,6 
747,1 19,3 
446,8 10.7 

nijverheid 

XIOOO in% 

598,0 3t,t 
723,6 32,0 
937,2 34,5 

1125,6 35,5 
t385,7 35,9 
t7t7,6 41,2 

overheid diensten 

X 1000 in% XtOOO in % 

9,2 o.s 687,4 35,8 
t6,2 0,7 855,3 37,9 
31,4 t,2 . t079,9 39,7 
32,9 t,O 1332,1 41,8 
39,0 t,O t638,t 42,4 
50,t t,2 t857,9 44,6 

uitr 'Zeventig jaren statistiek in Nederland' CBS, (4) 

totaal 

. x 1000 in~ 

1920,9 . 100 
2259,1 100 
27t9,2 100 
3179,2 tOO 

. 3866,4 too 
4168,6 too 

Wat ons in bet verband van deze skriptie interesseert is naast 
-natuurlijk- de vraag naar de regionale verdeling van de vermin
daring van het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw, de vraag . 
naar de spesif'ieke historiese achtergronden en de konkrete vorm 
van de ui tstoting en de vraag naar de gevolgen .. voor de boer en, 
de landarbeiders en hun gezinnen. 

2. een -eerste- regionale verdeling --
Het statisties apparaat van het CBS. kent doorgaans een opdeling 
van Nederland in een viertal regio's: Noofd {Groningeri, Friesland 

j. 
.... : ~J, ... :"'~· 



en Drente)~ Oost (Overijssel, Gelderland, NO-Polder en Flev~land ) 
West (Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland en Zeel~nd) en Zuid 
(Noord Brabant en Limburg). 
De voorgaande tabel opgesplitst naar deze regie's geeft bet vol
gende beeld: 

Tabel 2: werkgeleg enheidsstruktuur der regie's sinds 1899 
- Noord · Oost 

1899 

1. Jandb., bosb., viss . . 41,2 
24,5 
32,0 

2. nijverheid 
3. diensten 
4. overbeid 
5; totil.al 

0,25 
100 

1899 

I. 41,9 
: 2. 33,1 

3. 24,4 
:· 4. 0,2 

s. 100 

1930 

35,4 
28,0 
34,9 
0,7 

100 

iuid 

1930 

26,8 
44,1 
27,9 
0,7 

100 

1947 

33,8 
28,2 
35,8 
0,8 

100 

1947 

1960 . 

21;5 
36,4 
38,5 . 

1,1 1 
100 ' 

1960 

22,4 . 10,1 
42,5 51,7 
33,0 . 34,7 
0,9 1,2 

100 100 

1899 

1. 38,7 
2. 32,3 
3. 28,1 
4. 0,3 
5. 100 

1. 
2. 
3. 

• i 4. 

:5. 

1899 

20,4 
31,9 
44,1 
0,7 

100 

Bron: CBS, overgenomen van J. de Vries_{5) 

1930 1947 

27,9 27,6 

40,4 - --- 36,9 
30,2 - 33,5 
0,7 0,8 

100 100 

West 

1930 

12,6 
34,2 
50,5 

1,3 
100 

1947 

11,8 
35,5 
49,9 

1,2 
100 

1960 

14,4 ' 
45,4 
36,9 

1,0 
100 

I 
196Q 

7,3 ~ 
36,6 
52,5 

1,3 
100 

Als we bet verschi1 nemen tussen de sijfers van 18~9 en 1960 ~an 
zien we dat in bet Zuiden een daling in bet aantal arbeidsplaat
sen in de landbouw heeft plaats gehad van 3,1,8%. In bet Costen 
is datzelfde persentage 24,)%. In bet Noorden 19,7% en in bet 
Westen slechts 13,1%~ 
Voor ons onderzoek kunnen dergelijke globale sijfers nier meer 
_zijn dan een inleiding, een richting waarin we moeten zoeken. In 
het Noorden zijn zowel zeekleigebieden, veen-weidegebieden als 
zandgebieden opgenomen en we hebben gezien dat ieder van deze ge~. 

bieden zijn eigen dinamiek heeft gekend en nog kent. Hetzelfde 
geldt voor de andere drie •regio's•. 
We zullen hieronder proberen een ·historiese behandeling te geveri 
van de uitstoting van arbeidskrachten uit de landbouw waarbij we 
!etten op o.ao 1. de ontwikkeling van de produktiekrachten in be
paalde landbouw-gebieden (dus in de zeekleigebieden, in de zandg ror 
gebieden, etc .. ) ofwel de arbeidsproduktiviteit per arbeidskracht, · 
ofwel bet aantal manuren dat noodzakelijk. is per hektare, . 2 • . de 
vraag naar arbeidskrachten in de industie per regie en bet gedee11 
daarvan dat door de landcouw moet worden opgebracht. 
D~ meest resente periode van _de geschiedenis (van de vijftiger 
jaren) is voor ons -natuurlijk- van bet grootste belang, maar om 
een duidelijk beeld ·te krijgen van de ontwikkelingswetmatigheden 
waarmee we te maksn hebben beginnen we ons histories onderzoekje 
in de negentiende eeuw. 

3· de opkomst van bet moderne kapitalisme 
Het Nederland van voor 1850 ging gebukt onder een achterlijke 
ekonomiese situatie. De koopman-rentenier en de rijke planter 
waren toonaangevende figUren. Nederland bleef -in tegenstelling 
tot Engel and, ··. Frankrijk en onze Zuiderburen- een landbouwnatie 
vol Middeleeuwse relikten en met slechts enkele sentra van nijver
heid en handel. Onderstaande tabel mog dat verduidelijken: 

Tabel 3: -de beroepsuevolking in 1849 

Bron: ,.. 6 



De ontwikkeling van de produktiekrachten in die landbouwgebieden 
waar sinds jaar . en dag voor de markt ,,.erd geproduseerd had reeds 
lang een groot aantal arbeidskrachten overbodig gemaakto 
Heel anders was dit in de -in het algemeen- niet voor de markt 
produserende zandgrondgebieden waar bevolkingsoverschotten eigen
lijk niet bestonden omdat al deze mensen in het produktieproses 
ter plekke, werden opgenomen: hield de stijging van de produktivi
teit in de landbouw gelijke tred met de bevolkingsgroei 1 dan was e 
niets aan de hand, bleef deze daarentegen adlter dari moest iederee 
genoegen nemen met minder, of er werd woeste grond ontgonnen.(7) . 
De 'overbodige' arbeidskrachten -met name in het Noorden ~n Weste~ 
van ons land- hielden zich in ('schamel) leven door een halve of 
hele hektare grond te pachten waardoor men zichz~1f en zijn gezin 
net in leven kon houden, of men sloot zich aan bij een van de 
zwervende bendes die het platteland en vooral de omgeving van de 
steden ·onveilig maakten. 
"Geen huis in Zeeland", zegt Boerendonk over de 17e en de 18~ 
eeuw in Zeel~nd, "of er · was ingebroken, vaak met groot geweld. De 
inbrekers en dieven bedelden overda~ om zich te ori~nteren voor 
den slag, dien zij •s nachts zouden kunnen slaan ••• Veel werd ook 
door dit gespuis gedreigd met brartdstichting om geld vah de platte 
landsbevolking los te kr~jgen."(8) 
Het kapitaal om deze 'vrije' arbeidskrachten te binden was niet 
voor handen, of eigenlijk het was er wel, . maar het werd op een 
zekere manier belegd in Staatsobligaties en buitenlandse leningen, 
(9) Geeselidg, brandteekening en het 'leggen ter torture' en zelfs 
de doodstraf golden voor deze paupers als alternatief. 
De ondergang van de rr1anufaktuur in de 18e eeuw als het resul taat 
van het door talrijke oorlogen eh het kontinenta1e stelsel (10) 
in elkaar zakken van de handel, maakte de situatie alleen maar 
erger: ook in de steden waren grote hoaveelheden werkelozen. 
Meegezogen door een algemene opgang in de konjunktuur van West
Europa veranderde de ekonomiese verhoudingen ir. Ne.derland zich 
na 1850 eerst langzaam en ua '1871 een stuk sneller..'e 
De industria bleef verspreid -in tegenstelLing tot bijvoorbeeld 
Engeland vaa~ Manchester, Leeds, Liverpool en London belangrijke 
en uitsluitende metropolen werden, d.w.z. de industria -of kiemen 
daarvan- in andere steden werd_ er kapotgekorikurreerd. 

Tabel 4: arbeidskrachten in landbouw en industria in 1849 en 1859 · 
1849 1859 

l~n~bouw 322.000 253.000 
industria 350.000 372.000 
(bron: Sneller p.172)(11) 
Als deze sijfers juist zijn, _ stelt Bou~an (12), verduidelijken 
ze de afvloeing van landarbeiders naar de stedenlijke bedrijven. 
Ook zouden vele landarbeiders door de aanleg van kanalen en van 
wegen te werk gesteld zijn. Op verschillende plaatsen worden nogal 

·· wat relativerende opmerkingen gemaakt over het karakter van de 
industriele ontwikkeling, elders wordt deze eerste opbloei tot 
1870 niet eens gemerkt • 

. "Ook profiteerde Nederland van de ekonomiese opbloei (internatio
naal gezien) in de jaren '50; die niets met de strukturele ontwik
keling van de nederlandse ekonomie te maken had en bovendlien tij
delijk van aard waso In deze jaren van versnelde industrialisatie 
groeide in het biutenland de behoefte aan goedkope levensmiddelen 
Ne.derland werd de vee-, zuivel- en graanlever~ncier voor de indu
strielanden, maar de landbouwmetodes bleven achterlijk. Ook maakte 
de twentse katoenindustrie een snelle . groei door in de jaren •6o, 
toen de anierikaanse katoenuitvoer stagneerde door de Burgeroor1og • 
••• en dat was dan nog de groot-industrie. De overige mijverheid 
kon zich alleen handhaven met seizoenlandbouw en huisnijverheid. 
Het is daarom te vroeg om van een industriele revolutie in Neder-



land te spreken."(13) 
De sijfers uit tabel 4 lijken ons dan ook overdreven;, Daarvoor 
hebben we nog een indikatie: toen na 1860 zich in de landbouw een 
steeds sterkere vraag naar arbeidskrachten manifesteerde stegen 
de landarbeiderslonen, ondanks verhoogde kosten van levensonder 
houd, nergens meer dan 20 a.' JO%o ( 14) 
Net zo onbetrouwbaar als de bovenstaande tabel is het statisties 
materiaal over de werkeloosheid ten plattelande gedurende de land
bouwkrisis die, zoals we zagen, gedurende zo'n twintig jaar de 
verhoudingen op het platteland bepaaldeo 
Het karakter was niet een te kort aan produkten, arbeidskrachten 
of grondstoffen, maar een te veel aan produkten die d~ardoor niet 
verkocht, maar verriietigd moesten worden. ----
Landbouwkapitaal rendeerd~ niet meer: grond bleef braak liggen, 
akkerland werd tot weiland omgezet, arbeiders ontslagen, etc. 
De stormachtige ontwikkeling van de duitse groot-industrie na 1871 
had tot gevolg dat de grote aantallen duitse landarbeiders die in 
Dns land werkten nu in Duitsland zelf werk zochten. Vele neder
landse landarbeiders trokken met hen mee~ 
Velen vertrokken ook naar de nieuwe wereld. (15) Een derde oorzaa~ 
van de -relatieve- vermindering van de ontspanning van de ·land
arbeidersmarkt werd veroorzaakt doordat vele van hen de pauper
toestanden op het land ontvluchtten en zich in een ongewisse toe-
komst in de steden strotten. · 
Tot .dan toe was daar eigenlijk nauwelijks sprake · van geweest. Na 
1850 was er een flauwe tegenovergestelde tendens gekonstateerd. 
En dat lag ook wel . voor de hand bij een sneller groeiende land-
bouw dan nijverheid en handel. . . 
Postmus geeft een zeer - gedetailleerde beschrijving van de : demo
grafiese ontwikkelingen in de tijd waarover we nu spreken. Hij 
geeft daarbij aan d~t de groei van de st€den door'verstigingsover
schotten (de zgn. 'primaire concentratie van bevolking•) tot 18"/0 
nauwelijks iets voorstelde. Het geboorteoverschot -dat de zgn. 
secundaire concentratie van bevolking' vormt- was zo goed als de 
enige faktor die het inwonertal van de steden deed stijgen.(16) 
Een··· drietal tabellen mogen di t in eerste instantie aangeven: 

Tabel 5: Bevolkingsgroei van Amsterdam e.o. van 18)0-1927 
1 Jan. 19 Nov. 1 Dec. 31 Dec. 31 Dec. 31 Dec. 1 Jan •• 

Gemeenten: 1830 1849 1869 1889 !909 1920 . 1927 

Amsterdam 202364 224.035 264.694 408.061 566.131 647.427 726.527 
Nieuwer Amstel 4.440 5.570 8.040 22.221 8.206 8.180 10.898 
Buiksloot 859 840 1.010 1.071 1.537 1.801 
Nieuwendam 1.141 1.193 1.582 1.593 2.194 2.587 

, Ransdorp 833 957 1.269 1.715 1.927 2.013 
•:· Watergraafsmeer 647 657 840 2.400 7.814 10.760 
' Sloten . 2.347 2.404 3.120 7.313 9.294 15.884 
- Diemen 753 900 918 1.676 1.905 2.121 3.317 

. Totaal 213.384 236.556 281.473 446.050 597.008 690.773 740.742 

Tabel 6: Bevolkingsgroei van Rotterdam e.o. van 18)0-1927 

· Gemeenten ·-.... Jaren. 
1 Jan. 19 Nov. 1 Dec. . 31 Dec. 31 Dec. 31 Dec. 1 Jan. 

1830 1849 1869 1889 1909 1920 1927 
.· . .r ·: 

:.· '* 
Rotterdam 72.294 90.073 116.232 201.858 417.989 516.271 562.99,1 -~ 
Katendrecht 562 768 1.293 . --:-7~~ -~ ~ 

Del£ shaven 3.065 3.180 7.942 ·-:-"'.-
Kralingen 2.731 3.686 7.025 
Cbarlois 2.450 2.951 4.465 9.706 
Schiedam 11.588 12.786 19.274 25.533 32.024 40.469 43.263 
Vlaardin~n 6.823 7.590 8.575 12.622 21.885 ' 25.447 27.236 
Pernis 1.275 1.592 1.866 2.318 3.233 3.981 4.460 
Hoogvliet 780 899 961 1.002 1.053 1.130 1.177 
IJselmonde 1.740 2.282 2.744 3.766 4.755 5.351 5.761 
Hillegersberg 1.850 2.027 2.467 . 4.114 3.296 · 4.964 10.449 
Schiebroek 220 289 357 385 655 756 1.860 

6o 
Overschie 2.231 2.526 3.040 4.188 4.081 5.017 6.063 

Totaal 107.609 130.649 176.242 265.492 488.971 603.386 663.260 



Tabel 7: geindekseerde bevolkingsgroei in een aantal industriele 
centra van Nederland 18)0-1927 
(de kolon~en komen overeen met 
tabellen, 18)0 is 100) 

die van de voorgaande 

bet Rijk 100 116 o;, 136 172 224 262 288 
Amsterdam e.o.') 100 110 131 209 270 319 347 
H.otterdam e.o.') 100 121 162 243 446 551 605 
Twente ·~ 100 120 163 232 440 546 651 
·zaans tr e ek '? 100 110 117 140 201 2)4 253 
Groningse ') 100 120 147 179 211 . 221 226 
Mijnstreek 1) 100 110 123 145 270 626 811 

'Amsterdam e.o.: zie tabel 5 voor de presiese gemeentenamen, 
~Rotterdam e.o.: idem, 
')bet Twents industriegebied: Almelo, Borme, Enschede, Hengelo, 

Lonneker en Vriezenveen, 
~Zaanstreek: Krommenie, Wormerveer, Koog aan de Zaan, Zaandijk 

en Zaandam, 

twee 

')de Groningse veenkoloniale industriestreek: Hoogezand, Sappemeer, 
Veendam en Wildervank, 

~de Mijnstreek: Bocholz, Brunsum, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade, 
Schaesberg, .. Simpelveld en Voerendaal •. (17) · - _ 

We moeten er voor oppassen de migratiebeweging waarover we nu 
spreken te zien als uitsluitend een t~ek naar de grote stad. Tal
rijke arbeiders die werk vonden in de nieuwe industrieen die land
bouwprodukten verwerken en die zich daarom 6p het platteland vesti 
den, konden in hun dorpen blijven wonen. . 
Zo leidden de geaardheid van de bodem, de ~anwezigheid van een 
wijd ver:takt net van kanalen, van goedko·pe brandstof, voldoende 
disponibel kapitaal (de landbouwopbrengsten waren gunstig geweest) 
en voldoende betrekkelj.jk goedkope beschikbare arbeidskrachten 
ertoe dat de veenkolonieen bij uitstek geschikt waren voo~ de ves
tiging van aardappelmeelfabrieken. Vestigingen in Zuidwendine, Vee 
dam, Tripscompagnie, Eexterveenschekanaal, Oude Pekala en riog vele 
andere kleinere en grotere dorpen leverden rond de eeQwwisseling 
werk aan 2.000 arbeid&rs. In 1921 waren dat er al ).)00.(18) 
Stokarton, bietsuikerindustrie, leerfabrikage, zuivelverwerking, 
het .gaf allemaal hetzelfde beeld • 

.__ . -. ... ..... 
Een presieser be-eld geeft Brugmans ons als . h:tj een overzicht 
geeft van de nederlandse groot-industrie · (meer dan 40 arbeiders) 
in de 19e eec.wo 
Als verdere voorbeelden geven we bier die van West Brabant, waar 

· in 1871 reeds 32 suikerfabrieken met stoomkracht warden geteld, 
die ieder aan 100 tot JOO arbeiders werk verschaften. 
In Maastricht stond/staat de glas- en · aardewerkfabriek van negout 
wiens arbeidersbestand zich als volg~ ontwikkelde: (19) 

18)8 
48 
53 

240 
530 

1046 

1858 
63 

"" 73 

1)00 
1797 
229_e; 

A de Jonge behandelt verschillende bedrijfstakken in die periode 
en hij geeft een voorbeeld dat in ons verband interessant is (en 
elders veel verder uitgewerkt is). Hij geeft aan dat door een 
tariefmuur de wollen.stoffenindustrie tot krachtige ontwikkeling 
kon komen5 het zwaartepunt van deze ontwikkeling lag daarbij in. 
Brabant. InTilburg, Helmond, Gelderop en Eindhoven nam de bedrij
vigheid snel toe. Van de 98.000 arbeiders die in 1849 in de teks
tiel werkten in Nederland, woonde een· groot gedeelte in Brabant. 
(20) 



Na ~en aanvankelijk opbloei van deze regionale industria trad er 
door de daardoor toenemende konkurentie al snel een konsemtratie 
in de verschillende bedrijfstakken ip. Voor alle in Groningen 
relevante iridustrie-takken maakt Minderhoud -op wiens gedegen 
bronnenstudie wij hier vertrouwen- opmerkingen in de trant van 
"Naast eenige bestaande fabriekjes, welke zich door gunstige re
sultaten en doordat in de omgeving voldoende melk te krijgen was, 
konden ontwikkelen tot flinke bedrijven, hebben de door 'Lijempf' 
gestichte en de door fusie ontstane op cooperative ·grondslag wer-
kende fabrieken veel kleinere overbodig gemaakt."(21) . 
De suikerraffinage bereikte ·een monopolie: ~~n bedrijf beheerste e 
beheerde de markt. 
Door verbeterde produktiemetoden -eveneens door de drang naar 
goedkopen produseren ontwikkeld- nam de kapasiteit om landarbeide 
in de landbouwindustrie op te nemen relatief af. Te meer daar de 
ontwikkeling van de produktiviteit in de landbouw geen gelijke 
tred kon houden met die van de industria, zoals we gezien hebben 
in een vorig hoofdstuk. 
In de periode 1890-1900 bleef in de suikernijverhe~d hat aantal 
bedrijven onveranderd, maar belangrijke verbeteringen in het pro
c~d~ wer~en doorgevoerd. De moderhi~er{ng door mechanisatie en 
rationalisatie leidde tot .een verdrievoudiging van de produktie, 
met . cen stijging van het arbeidersbesta,nd van 70%. 
In de daarop volgende tien jaren sloten niet minder dan 8 grote 
bedrijven hun poorten. Ook werd er een begin gemaakt met de kon
sentratie van het beheer, toen in 1908 de algemene Suikermaatschap 
pij, als een kartel van verschillende partikuliere kapitaalbezit
ters, werd opgericht.(22) 
Terwijl de 'opnamekapasiteit' van de plattelandsindustie~relatief 
daalde steeg de vraag naar arbeidskrachten, met name in de teks
tiel, scheepvaart, overslagbedrijven e.d. en deze waren gekonsen
treerd in degrote steden Rotterdam, Dordrecht en omgeving, Am
sterdam, de Zaanstreek, Groningen en de tekstielsentra in Twente 
en Brabant. "Na 1914" kunnen we dan ook lezen, •verhoogde de mo-

. biliteit van de plattelandsbevolking"(23), wat een mooie uitdrukki 
is voor het feit dat vale landarbeiders, fabrieksarbeiders van die 
landbouwproduktenverwerkende · industrieen e. d. geen droog brood · 
meer konden verdienen in de plaats waar ze woonden en waren opge
groeid, en daarom maar naar de stad gingen. Vooral tijdens de eer
ste wereldoorlog -maar ook later, zij het dan in iets mindere mare 
maakten de elektrotechniese, de chemiese en farmaceutiese indu
strieen en de fijne machineindustrieen (Philips, Shell, v.d.Ber~ 

-- ·enJu'rgens, AKU) een enorme ekspansie door, evenals de tekstiel- . 
nijverheid en de mijneng.'Onoor de hoge oorlogswinsten konden deze 
bedrijfstakken de basis leggen voor grote investeririgen die vele 
arbeidsplaatsen vereisten. Het resultaat is duidelijk waarneemeaar 

Tabei @: arbeidskrachten in landbouw en ni jverheid 1889-1920- --
1889 1899 1909 1920 

nijverheid 531.021 650.574 796.790 1.028.155 
landbou~ 525~182 570.278 618.066 622.514 
(bron: Sneller p . {82) 

, Dat het bij het wegtrekken van 'bevolkingsoverschotten' van het 
platteland niet gaat on het 'overscht', een wat onvriendelijke 
benaming voor mensen die niet in het direkte produktieproses zijn 
betrokken, maar jdist om de "jonsten, de krachtigsten eri de be
kwaamsten" is niet moeilijk voor te stellen als we de . 'overbevol
king' van het platteland opvatten als de onmogelijkheid om het 
het beschikbare kapitaal (produktiemiddelen, geld) de aanwezige 
arbeidskracht produkt{ef aan te wendeno Juist diegene die het mak
kelijkst kunnenwegtrekken verlaten, aangelokt door de hogere 
lonen of Uberhaupt omdat ze elders werk denken te vinden, het _ 

0 

6i 



. . . . 
eerst de s treek . De leeftijdsopbouw van stad en platteland laten 
deze tendens makkelijk aflezen: de gemiddelde leeftijd op het 
platteland ligt beduidend boven die van de stad. 
In een zeer gedetailleerde studie naar migratiebewegingen in Ne
derland in het begin van deze eeuw toont Vooys een vijftal gebiede 
waar de uitstoning uit de landbouw het meest hevig plaats vindt.(~ 
Op de eerste plaats is dat het gebied van de grote rivieren: de 
dalgemeenten. van Limburg, Oost-West door ons land loopt -deze gord~ 
van e:x;pulsiegebieden. Bij het HollandsDiep verbreedt deze gordel 
zich en breidt zich uit over N.Wo Brabant en de Zuid Hollaridse en 
Zeeuwse eilanden ui t. ---
Het tweede gebied is de verveningsstreek van Noord Oost Nederland, 
Het derde de noordelijke landbouwstreek, 
Het vierde het friese weidegebied, evenals het overijsselse en 
Noord Hollandse, met uitzondering van de erin gelegen steden. 
Het laatste duidelijke gebied is dat van de Zuiderzeeplaatsen -zo~ 
die toen nog heetten. 
Zijn de expulsiegebieden duidelijke regio's, de gebieden met een 
sterke konsentratie liggen meest stipvormig in het land: bost Bra
bant met als kern Eindhoven, Twentk met als kern Enschede , het 
mijnbouwgebied van Limburg, een smalle gordel achter de duinenrij 
die tot in de zeeuwse eilanden loopt, met een brede aftakking naai 
Rotterdam en de utrechtse heuvelrug. 
Er zijn verschillende faktoren van invloedo Als eerste daarvan 
onder~oekt Vooys het 'geboorteoverschot'o Hij komt daarbij tot de 
ontdekking dat n_jui~t de streken met een hoog geboorteoverschot v 
veelal nog bevolking van elders aantrekken." (26) . --· 
Daarna berekent hij dat "een steeds grote deel van het geboorte: 
overschot in landbouwgebieden een plaats. buiten de landbouw moet 
vinden 9 " omdat de 'opnamecapaciteit ' van de landbouw te geri~g is. 
De migratei wordt zijns inziens voormamelijk door ekonomiese£ak-
toren bepaald. . 
De zandgronden bezitten een aanzienlijk geringere bevolking dan de 
reeds lang bewoonde gebieden van het •oude' Holland en Zeeland. 
In vele streken van de zandgronden was door ontginning en de ~aar
door geboden gelegenheid tot gemengd bedrijf een grotere bevolkin~ 
dichtheid mogelijk gewordeno Zonder de ste1·ke opbloei van hct . ge
mengde bedrijf op onze zandgronden, die geheel samenhangt met de 
ontwikkeling van de .H'lndbouw toed~rtijd zou een dergelijke ontwik:.; 
keling niet tE:J verkJa ren- zijn geweest. 
Bet gemengde bedrijf bezat in de aangegeven periode een voorspron@ 
op de akkerbouw, daar de landbouwprodukten re~d~ sterk ih prijs 

- ach~eruitgingen en de veeteeltprodukte~ : hun ' prijsnivo wisten te 
handhaven. Het verschil in sociale struktuur op de zandgronden 
en op de klei is niet minder een oorzaak voor het verschil in be
volkingstoename. De landbouwer van het grote akkerbouwbedrijf op 
de klei werkt met een aantal arbeiders, dat door rationalisatie 
steeds meer in aantal zal afmenen, wat noodzakerlijkerwijs een 
afname van het totale aantal inwondrs tot gevolg zal hebben, wan
neer teruninste de, bedrijven niet sterk -worden gesplitst. De zand
boer, meestal op veel kleinere bedrijven gevestigd, werkt met wei
nig of geen arbeiders, leeft eenvoudig en is nket een 'opzichter ' 
maar werkt zelf, vaak met vrouw en kinderen de hele dag op het 
land. De arbeider hier heeft z elf ook em stukje land · en kan dus 
ook slechts gedurende een deel van de tijd bijde boer gaan werken. 
De faktoren die elders een afname.' ·veroorzaken zijn hier niet aan
wezig. 



6. na de tweede wereldoorlog 
De oorlog had een puinhoop nagelaten : ruim 60% van de vooroorlog
logse produktiekapasiteit ~as nog maar over. 
Het wegvallen van de oorlog veroorzaakte in de USA een dreigende 
overproduktie, imrners de fabrieken en bedrijven daar hadden al d i4 
tijd op volle toeren gedraaid, de super\dnsten waren gestoken in 
de verdere uitbreiding van het produkie-apparaat en de afzetmarkt 
moest blijven gegarandeerd. 
De Marshall-hulp was de oplossing: het was een aan twee kanten 
snijdend mes. Allereerst stimuleerde het de ontwikkeling van de 
europeese markt en . de opbouw van het west-:europeese produkti eappa· 
raat en hield het daarmee uit de klauwen van het oost-europeese 
spook van het kommunisme, hetgeen nogal reeel bleek, Aan de ander4 
kant hielp het een amerikaanse overproduktie voorkomen. 
De hulp aan Nederland bestond uit 3t miljard gulden, die grotende4 
als schenking werd gegeven. De eerste 80 miljoen daarvan werd 
besteed aan militaire doeleinden. Van de rest werd 50% in grond
stoffen ' en machines en 50% aan voedsel besteed. · 
De schemking ,.,erd eedaan in de vorm van produkten. De nederlandse 
konsument moest de gewone prijs betalen en het ' geld dat op die 
manier binnenstroomde werd gebruikt voor de opbouw van het kap~
talistiese produktie-apparaat. 
Voor het herstel van het sisteem was deze hulp natu~rlijk onont
beerlijk, maar van het totaal aan kapitaal dat nodig was voor de 
opbouw van het hele apparaat was h~t ma~r een schijntje. De rest 
van het kapi)taal moest komen uit de meerwaarde die door de arbei
ders werd geproduceerdo Dat b~tekende lage lonen en hoge winsten. 
Het zal nu wel duidelijk zijn waar we naar toe willen: _ 
In de omstandigheden net na de W.O. II werd een sterk beroep ge
daan op de hele bevolking. Elders wordt de hele ideologiese ballot 
ftie er voor nodig was om iedereen te mobiliseren om inderdaad te 
werken aan de wederopbou,., van een heel sisteem dat niet het siste4 
van de · mensen is doorgeprikt. ( 'lT) 
Maar goed, de -mijnwerkers maakten ekstra diensten, . loonmatieingen 
werden doorgevoerd en ook op de boeren werd een beroep gedaan • . 
Met de toenmalig beschikbare produktiemiddelen werd een ~kstensie· 

ve uitbreiding van het produktiepotentieel nagestreefd' in rela
tief kleine bedrijven werden arbeidsintensieve produktiemetoden 
toegeFast. De herverkaveling van het in de oorlog or..der water ge
lopen Halcheren geeft ~aarvan· een duidelijk voorbeeldo Niet zozeel 
schaalvergroting vondt plaats, maar een aantal grotere · boeren wer 
huisden naar de net gereed gekomen Noord-Oostpolder en de fiierdool 
beschikbaar komende gronden worden verdeeld onder kleinere boeren 
opdat de 'ideale' bedrijfsgrootte v~n zo'n 5 ~ 10 ha zou worden 
verkregen voor zoveel mogelijk boereno Feitelijk vond er dus een 
schaalv~rkleining plaatsa 
De opvoering van de produktiviteit in de landbouw kende rtaast bet 
goedkope levensmiddelenpakket nog een tweede stimulator: de 
Marshall-hulp zou niet eeuwig duren en na 1953 zouden de geholpen 
landen zelfstandig deviezen moeten kunnen verkrijgen. Voor een 
aantal traditioneel landbouwprodukten-exporterende landen .-als 
Nederland en Frankrijk- was dit een _ekstra prikkel immers de 
export van landbouwprodukten zou hen de broodnodige deviezen kun-
nen verschaffeno ( iJJ) . . 

' Een derde punt -dat een beetje buiten dit verband ligt- is dat 
heti ndustriele pr~duktieapparaat enor~e ontwikkelingsmogelijk
heden kende. · o.a. omdat er een enorme nog in te halen vraag naar 
produkten bestondo Dit betekende dat er een toenemende vraag naar 
arbeidskr~chten bestond, die voor een deel moesten worden gerekru· 
teerd uit het landarbei dersproletariaato 
Zo werd er van drie verschillende oogpunten uit een . stijging van 
de produktiviteit aangedrongen. 



De 'zuigkracht' van de industria, de noodzakelijke mechanisatie 
maken dat he~ geslaagde experiment van de zgno 'eksterne' sanerin~ 
die in Halcheren zo suksevol was verlopen, mede door het feit 
dat zeeuwse boeren ).000 ha N.O.P.grond gingen bebouwen, niet voo1 
herhaling vatbaar was. 
Arbeidskrachten bleven gevraagd, de druk tot mechanisering -ook 
al doordat de prijspolitiek de boeren in een ongunstiger situatie 
bracht, zoals bet hierneven ~0 Grafiek 1 
staand kaartje vermag aan . .r 
te geven. Schaalvergroting 
intensivering en mechanise-
ring waren de mogelijkheden 
die een boeranbedirijf open
stonden om aan de gerezen 
moeilijkheden het hoofd te 
bieden. 
Zwakke bedrijven, te kleine 
bedrijven e.d. verdwijnen 
langzamerhand en hun grond 
wordt besteed voor de uit
breidirig van andere bedrij
ven die daardoor betere 
ontwikkelingskansen krijgeno 
In 1954 wordt een ruilver
kavelingswet aangenomen die 
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aan boeren die hun bedrijf willen beUindigen de mogelijkheid 
_geeft om dit ook te doen: ze krijgen een 'beUidigingspremie' van 
maxo 10x de pachtwaarde. Mogelijkheden daarvoor liggen alleen in 
ruilverkavelingsblokken. "Het spreek vanzelf", had de Centrale 
Cultuurtechnische Commis§ie reeds gekonstateerd, ~dat zo~el de na
tuurlijke overgang naar andere bedrijfstakken als de bedrijfsver
groting en andere verbeteringen mede sterk bevorderd kunnen wor-. 
den door bet uitvoeren van ruilverkavelingeno"(.$0) Het effekt van 
ruilverkavelingen zullen we in het volgende hoofdstuk onderzoeken, 
Het gaat ons nu om de.vraag ofj welke manier aan de stijgende 
vraag naar arbeidskrachten in de industria l::an worden volcfiaan. 

Tabel 9: percentage werkelozen op de beroepsbevolking 

1947: 2o8% 195): 2o8% 1959: 1.9% 
1948: 1 o9 1954: 1.9 1960: 1 o2 
1949: 1o7 1955: 1o) 1961: 0.8 
1950: 2o1 1956i 1.0 1962: 0.8 
1951: 2o5 1957: 1o) 196): Oo8 
1952: )o7 1958: 2o4 1964: Oo7 

(Bron: Offermans en Feis: "de geschiede•is van het gewone volk var 
Nederland, p.206) . 

Tot 1954 was de relatief alechte sociaal/ekonomiese positie van 
kleine boeren en landarbeiders eigenlijk de enige drijfveer ge- . 
weest om naar een andere bedrijfstak te ·gaan. Na 1954 komt daarin 
verandering. ~erst schuchter: in ruilverkavelingen kunnen boeren 
zich wegkopeno Het bl~jkt niet voldoende te zijn. Het ~antal ruil~ 
verkavelingen is te gering om er veel van te kunnen verwachten. 

Tabel /0: index 
in <;).e 

19)0 
1950 
196) 

ontwikkeling 
nijverheid & 

100 
159 
198 

werkzame personen 
handel ( 34 ) 

100 
11) 
149 

Een situatie van een dergelijke spanning op de arbeidsmarkt leidt 
tot loonskonflikten. Allereerst in 1954 en vlak daarop -in 1956-
v~nden duidelijke reeUle loonsstijgingen plaats, in 1964 is dit 
opnieuw het geval. Immiddels zijn in 1961 de eerste gastarbeiders 



binnen gehaald om 'de arbeidsmarkt wat te ontspannen', wat een 
_mooie eufemistiese uitdrukking is voor het feit dat het reserve
le,er van werkelozen kennelijk te klein is waardoor arbeidskon
fl1kten die uitvallen in het nadeel van de h.h. kapitalisten te 
vaak voor kunnen komeno 
Naast andere maatregelen -zeals het stimuleren van de migratie 
van groningers e.d. naar de Randstad- werd eveneens aktiver ge
tracht boeren te laten afvloeien. 
Enerzijds door de prijspolitieke maatregelen die in de grafiek 

· van de voorgaande pagina tot uitdrukking komen, anderzijds door 
een 'bedrijfsbeeindigingsregeling I' die boeren -al dan niet 
in een ruilverkavelingsblok- mogelijk maakt van beroep te verande 
eno 

Uit de volgende tabel mag blijken om welke aantallen we hier spreken; 
het talala aantal arbeidskrachten werkzaam in de landbouw daalt van 
513.400 in 1962 tot 426.600 in 1968. En als dan in 1969 in de .tabel de 
bedrijven kleiner dan 10 ~tandaard~edrijfs£enheden -d.w.z. de bedrijven 
waar zeker geen bestaan uit valt to halen- niet meer in de telling 
worden opgenomen, dan daalt het zelfs tot 325.700. 

label lOa: arbeidskrachten volgens landbouwtellingen (LEI-cijferc t ab . 31 

Bedrijfshoofden Medewcrkende Vreerndc arbeids· Totaal 
gezinsleden krachten ar beidskrachten 

m v tot. m v tot. m v tot. m v tot. 

X 1 000 

1962 249.5 9.6 259,1 75.2 105.2 180,4 71,5 2.4 73.9 396,2 117,2 513.4 
1963 2•15,4 9.5 254,9 70,1 103,4 173.5 67,1 2,5 69.6 382.6 115.4 498,0 
1964 238.3 8,9 247.2 65.0 96,6 161,6 66,6 4.2 70.8 369,9 109,7 479.6 
1965 232,5 8,6 241,1 59,8 101,2 161,0 59,9 3,5 63.4 352,2 11 3.3 465,5 
1966 229,5 7,0 236,5 53,2 97,2 150,5 56,5 3,0 59,6 339,3 107,2 446,6 
1967 220,6 6,5 227,1 50,4 92,5 142,9 53,7 2,9 56,6 324,7 101,8 426,6 
1968 1) 188,0 45,2 43.5 276,7 
1969 2) 183,5 3,5 187,0 38,3 58,7 97,0 40,4 1,3 41,7 262,2 63,5 325,7 

Bron: C.I3 .S. Landbouwtolting mei 
N.B.: Op aile bedrijven (incl. bedr ijven ;,encdcn 1 ha) . 
1) Uitsiuitend vaste arbc&dskrochten op bedrijvcn groter dan Y. manjaar. 

__ 2) ___ £0xcf. bedrijven met mindcr dan 10 S.B.E. 
~· ..... 

Tegelijkertijd met de uitstoting van arbeidskrachten uit de landbouw 
moeston mogelijkheden worden gecreeerd om de bestaande bedrijven betere 
ontwikkelingskansen te geven. De bedrijfsbe~indigingsr egeling [ had 
eigenlijk tot functie om de oud~re boeren te laten afvloeiren en de gran 
die o~ deze ~anier · vrijksam toe te spslen aan 1 ontwikkelingswaardige 
bedrijven 1 van jongere boeren die -wilden ze aanspraak op de vrijgekomen 
grand willen maken- aan bepaal~ kwalificaties omteent vakmanschap en 
kredietwaardigheid moesten voldoen~ 
Hierv66rhebben we de prijspolitiek aangegoven, in het nu volgende willen 
we de diverse bedrijfsbeeindigingsregelingen aan een onderzoek onderwer
pen. H~t aand eel dat deze rGgelingen heart · in Hat proces_van uitstoting 
vah arbeidskrachten mag niet overschat worden. Dit mag o.a. blijken 
uit een vergelij king tussen de hoogte van de getallen in tabel lOa en 
grafiek 2. 

Mede door het feit dat de werkeloosheid na 1964 weer voortdurend 
langzaa~ is gestegen werd de bedrijfsbeeindigingsregeling I ver
vangen door II, die beduidend veel slechter waso Metals gevolg 
dat ze geen enkel effekt sor teerde. 
In tegenstelling t~t I stelde ze wel boeren jonger dan 50 in de 
gelegenheid hun bedrijf tegen vergoeding te beeindigen -en aan 
jonge arbeidskrachten heeft de industrie juist behoefte- maar de 
premiehoogte was weinig aro lokkelijko 
Binnen een jaar was ze dan ook vervangen door het zgn. Bestuurs
besluit noo25o 
De hoogte van de ui tkering was nu niet lanter meer ·afhankelijk va 
de leeftijdp maar gedeeltelijk ook van de bedrijfsgrootte van de 
aanvrager . 
Door een kombinatie van uitkering op basis van bedrijfsgrootte en 
leeftijd waren de kleinere boeren slechter af dan de grotereo De 



allerkl·einsten kwanien niet eens meer in aanmerking voor een rege
ling: de bedrijfsgrootte -wilde je een·uitkering krijgen- moest 
minimaal 2a000 punten waarde zijn (overeenkomend met 4 ha graslanc 
en 6 koeien). Aan keuter ging de staat zijn goeie geld niot ver
gooien: het effekt of h~t rendement van een dergelijke uitgave wa~ 
te klein. . 
Op 15-11-'72 wordt deze regeling vervangen door een EEG richtlijn : 
het zgno Bestuursbesluit 103, welke vandaag de dag nog gebruikt 
wordt. 

Grafiek 2: 

9.000 

· .. ...: . .' ft.OOO 

aantal met behulp van de diva regelingen beeindigde 
bedrijven (Bron: O&S Jaarverslagen) 

~r-I 

De g~geven oijfers zijn- telkens van de laatste dus vaH ke~ jaar. 
Duidelijk waarneembaar is de steens nalenrle , tenrlens om gebruik te 
maken van de regeling om een bedrijf te beeindigen, hoewel de behoeft• 



ertoe duidelijk aanwe7.ig is. Zie daarvoor de enorme steile kurve 
waarmee de aanvragen voor B.Bo 25 aangegeven Z1Jn• 
Na 1972 ~s de belangstelling voor bedrijfsbe~indiging sterk afg~rio
men. '"-ls oorzaken hiervoor kunnen worden genoemd : 
-minder passende werkgelegenheid binnen het eigen woongebied; 
-de vrees om na bereop~verandeiing werkeloos te worden; 
-verminderde aantrekkelijkheid van de huidige bedrijfsbeeindigingsreg 
ling; 
-onvoldoend~ omscholingsmoe;elijkheden; 
-betere financiele uitkomsten in een aantal sektoren van land- en 
tuinbouw &n de periode '72-'73."(3~) 
Langere tijd dan in deze passage uit een rapport van het Landbouwscha 
word t gesuggereerd spelen deze pun ten reeds. --~ 

De betere bedrijfsuitkomsten ~en dat is nog iets anders dan gezinsin
komen- de zeer snel toenemende verslechtering v~n de werkgelegenh~ids· 
struktuur in vele regio's -met name de perifere regio's- en de sterke 
verslechteringen in de regelingen voor bedrijfsbeeindigingen veroorza. 
ken inderdaado 

Tabel 11:provinciale verdeling van het aantal beeindigde bedrijven in 
de landbouw 

provincia regel. r•) regel. I I 1
) b. b.25.1j b.b.103~ X~ 

Groningen 4~9 14 209 10 6,62 
Friesland 1.265 68 449 17 17,71 

· Drente 732 13 417 20 11 '66 ' 
Overijssel 508 24 )24 11 8,55 
Gelder land 949 16 349 3 12,99 
Utrecht 81 7 46 1,32 
Noord Holland 484 57 257 5 7,91 
Zuid Holland 349 19 316 25 6,99 
Zeeland 331 16 .. 249 5 5,92 
Noord Brabant 698 19 396 10 11,07 
Limburg 467+ 5+ ~61+ g4+ 8,55 + 

6.303 258 3.18 1 0 100 

~ Jaarverslag O&S-fonds 1974 -te beschouwen als een eindoverzicht; 
~~ eindoverzicht; 

1
; situatie 31/12/'71; 

~ . koefri~ierit verkregen door het provincietotaal te berekenen als pe 
sentage van het landelijk totaal • 

. (Bron: O&S jaarverslagen) . 

Door de Boerengroep is aangegeven op '"elke manier de diverse be~indig· 
ingsregelingen telkens een verslechtering van de uitgeloofde ·premies 
inhield: 

Tabel 12: uitkeringen O&S-fonds ~ _) 

~ 

... 
A -- graslat1dbcd.rijf: 5 bat 8 koeien, · 5 jongv8e, boc.r . 40 jnar. 
B = idem, boer 60 jaar. 
C -- graslc..ndbedrijf; 15 hR, 24 koeicn, 15 jongvee, boe1~ 40 jaar. 
D = ide~) bo2~ 60 jaar . 

. . ... ..... a . . b 
:tet;. I rsg. II re~. bcsJ,, ~S ~.besl.25 · r:?P.. be3J. .10) 
1_964- '67 "1966-•67 .1968-1970 1970-1972 1973 

: • 
J.\ .f 10.000 i' ),000 f 11 .000 f 1.0.000 

m1Jer C. an ·; 

B f 50.058 f 1 o. 000. i 18.538 f 23.·338 ..c 16.728 , 
;.·· 
·.· 

c f 3o.yoo f 15-.000 .f 31'.800 f )0.000 
r;;ecr dan 

D f )0.058 f 30 .000 f 23.538 f 37 ~ 338 f )1.728 



{Tot eenmalige bijdragen herleide uitkeringen aan boeren met ve~;... 
schillende lee:ftijden en verschillende bedrij:fsgrootten, krachtenl 
de achtereenvolgende bedrij:fsbeeindigingsregelingen van het ·o&s
fonds, volgen~ de schalen van 1973, uitgaande van een pachtwaarde 
van f 200,= per ha)(3~) 

De politiek die de staat in deze kwestie voert is er een die 
vele boeien moet o mzeilen: 
Op de eerste plaats is het haar taak om er voor te zorgen dat "de 
~konomie" goed rendeert, o:fwel dat de meest renderende kapitaals
:frankties aan hun trekken komen. Dit implicsert een arbeidsmarktp t 
litiek die erop gericht is voldoende arbeidskrachten voor die 
frakties te leveren. Arbeidskrachten uit de landbouw moeten worde1 
vrijgemaakt en ingezet in het i ndustriele produkt1€proces, 
Spierings ~die een beperkt onderzoek deed in Zuid Holland- merkte 
dat 87% van de a:fgevloeide boeren in loondienst k1"'am te merken. 
Hij vermeldt dat zijn onder11'Weksresul taten overeenkomen met ander• 
onderzoekingen ~n het oosten des lands.(3~) 

Tabel !3: beroep direkt na de overgang en het huidige bereep bij 
a:fgevloeide boeren in procenten 

Beroepscategorie Direct na de Huidig 
·.· over gang beroep 

· Zelfstandigen 13 13 
· · · Hoofdarbeiders 8 11 

Handarbeiders: vakarbeiders 7 11 

~. 
. transportarbeiders 11 .. 14 

! fabrieksarbeiders 17 14 
arbeiders in de 

.~ 

agrarische sector 8 7 
l . overige handarbeide rs 36 30 

Totaal 100 100 

Deze beroepsverandering moet met zo veinig rnogel ijk kosten gebeur1 

Daar doorheen speelt dat door een stijgende arbeidsproduktiviteit 
·de grondsto:f:fen voor de landbouwproduktenverwerkende industrieen 
een steeds belangrijker onderdeel van de totale voorgeschoten kap: 
taalsmassa worden, zoals een rekenvoorbeeldje mag aangeven; 
stel dat de hoeveelheid machinekapi taal gelijk blij:ft ,. evetlals he · 
var!abe~e deel van het kapitaal. Bij een stijgende produktiviteit 
w6rdt met hetzel:fde aantal arbeiders en dezel:fde machines een gro· 
tere hoeveelheid grondsto:f:fen (circulerend vast kapitaal) verwerk· 

1.000 (c vast) + 500 (c eire.) + 500 (v); is de totale voorgescho · 
kapitaalsmassa; c circulerend vormt 25% van de totale massa. 
Bij een stijg9nde arbeidsproduktiviteit krijgen we dan: 
1 . 000 (c vast) + 1.~~0 (c eire.) + 500 (v); waarbij c circulerend 
40 % van de totale kapitaalsmassa vormt. 

De tweede taak van de staat in deze is dat ze behoort te zorgen · 
voor de sociale zekerheid van het boerengedeelte van de bevolking 
en te garanderen dat het loon naar werken krijgt . 
De speci:fieke politiek situatie op een bepaald moment bepaalt de 
konkrete stappen die ~e staat zal ondernemen, waarbij haar mogeli . 
heden door kapita~istiese wetmatigheden sterk aan beperkingen ond· 
hevig zijn: haar :funktie mag zeker niet als autonoWn worden opgev; 

, Voor een bespreking van deze kwestie is bet bier niet de plaats. 
De provincies met de hoogste ' koe:f:fisient van uitstoting' -X- in 
tabel 11 wijken bier en daar sterk a:f met wat Vooys voor gebieden 
had gevonden in de eerste twintig jaar van deze eeuw -zie P• 
Met name de provincies Drente en Noord Brabant worden door hen ge 
noemd als gebieden waar de arbeidskrachten in de landbouw •vast' 
zitten a. door de gemend-bedrij:f struktuur eri b. doordat de boer/ 
eigenaar/zel:f-werker bet meest voorkomende :figuur is. 



Ontmenging, en de o nthoudbare inkomenssi tuatie -met n rune door de 
kontraktteelt hebben hieraan een einde gemaakt. 
Samen met Friesland en Gelderland . leveren de:r.~ provincies het: 
leeuwendeel van de uit de landbouw beschikbare arbeidskracht, nl 
53,98% van het totaal. 

~---
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Kapitalistische herstruk.turering in de textielindustrie en regionale on
derontwikkcling. 

Inleiding 

In di t deel van onze afstudeerscriptie doen v1e een poging om een ana
lyse te maken van de ontwikk~lingen in de textielindustrie, eri hoe recen
te ontwikkelingen in deze industrietak geleid hebben tot grote regionale 
problemen. · 
In het eerste hoofdstuk behandelen we allereerst hoe in de textielnijver
heid de direkte producenten worden on~eigend; hoe zij eerst de kontr6le 
over hun produkt kwijt raken, en d.aarna ook de .. zeggenschap over hun pro
duktiemiddelen verliezen. Marx beschrijft dit proces van oorspronkelijke 
onteigening in ·band 1. ··r~n het Kapitaal. Op pag.556 zegt hij: 11 Geld en 
waar zijn niet van mee·i; af kapitaal, evenmin als produktie en bestaa.ns
middelen. Zi: mo~ten in kapitaal worden omgezetG 
Deze omzettinb b.t.l echter alleen maar onder bepaalde omstandigheden plaats
vinden, welke hier op neer komen: twee zeer verschillende soorten l·raren
bezitters moeten tegenover elkaar komen te staan en met elkaar in kontakt 
treden, aan de ene kant bezitters van geld, produktie- en bestaansmiddelen, 
voor wie het er ·: om gaat de in hun bezit zijnde waardesommen in waarde te 
vergroten door koop van vreemde arbeidskracht; aan de andere kant vrije 
arbeiders, verkopers van hun eigen arbeidskracht en· daardoor verkopers van 

. arbeid. Vrije arbeiders in de dubbele ·betekenis van het '1-lOOrd, namelijk 
dat zij noch zelf direkt tot de produktiemd&ddelen .behoren- zoals slaven, 
lijfeigenen, ~nz. -, noch dat de produktiemiddelen hun toebehoren - zo
als bij de zelfstandige boer, enz., maar dat zij daarvan vrij, los en ont
bloot zijn. Met deze polarisatie van de warenmarkt zijn de fundamentele 
voorwaarden gegeven voor de kapitalistische produktie". 

In de volgende paragrafen bcspreken we hoe de textielproduktie wordt o
vergebracht naar de brabantse zandgronden, en hoe in Twente een snel 
groeiende textielindustrie o pkomt . Onvoldoende komt bij de bespreking ter 
sprake hoe het vrijzettingsproces van de boeren uit de Dandbouw plaats 
vindt • in he't tweede hoofdstuk proberen rre voor het doorzet"ten van de in
dustrialisatie van de textielnijverheid een aantal oorzaken te b_espreken. 
De schamele zandgrond.en kunnen geen blijvend bestaan biederi aan een snel . 
groeiende bevolkiij.g. Hierdoor ontstaat een groot arbeidsaanbod,. die de lo
nen laag houdt, en een sterke aantrekkingskracht uitoefend op arbeidsin
tcnsieve bedrijfstakken. 

Aldus ontstaat een situatie dat vrijwel de gehele rtederlandse .textiel
industrie 'gekoncentreerd ~-ras op ecn zecr klein gebied. In hoofdstuk drie 
zien l'Te dat als gevolg van machtsverschui vingen':op de wereldtextielmarkt 
de nederlandse textielindustrie eenngroot deel van haar traditionele afzet
markten verliest; slechts met zeer kapitaalsintensieve investeringen en 
ten koste van tienduizenden arbeidsplaatsen, is zij instaa~ om dit verlies 
enigszi1is te kompenseren. 

Aan het einde van di t hoofdstuk bespreken we welke invloed ··de ontrlikke
lingen in de textfelindustrie gehad hebben op de Herkgelegenheidssituatie 
in de traditioneletextielgebieden. 

In het vierde hoofdstuk tenslotte bespreken 'I-re, als voorbeeld, wat de 
gevolgen zijn geweest van het verlies aan textielarbeidsplaatsen in Bel
mond. vie zijn daarmee gekomen aan het beginpunt vc>.n onze afstudeerperiode · 
(van Niek). Aa.nvankelijk n.l. hield ik mij bezig met de problemen van sta.ds
vernieuwing en renovatie in de gemeente Helmond. Elders in stukken van de · 
projektgroep Helmond hebben we zeer uitvoerig de problemen bGsproken waar 
Helmond voot:- stond. \'le hebben toen ook proberen ann te geven hoe de enorme 
verkrotting en verpaupering, de grote ,kaalslag en de verkeersdoorbraken in 



samenhang stonden met het herstruktureringsproces in de textielindustrie 
en er voor een deel uit verklaard kunnen worden. Daarom ook heeft mijn 
afstudeerwerk in ' het laatste jaar veel meer gelegen in de regionale pla
nologie. Een gemis in de scriptie is zeker dat het verband tussen de re
gionale planologische problemen van .Helmond met de voornoemde stedelijke 
problematiek slechts zwak wordt gelegd; het was ook niet de bedoeling van 
deze sc:dptie, misschien dat dit . voor anderen op de afdeling een taak zou 
kunnen zijn. 

Tot slot wil!en we allen die op ~~n of andere wijze bij de tot stand.ko
ming van dit deel van onze scriptie betrokken zijn geweest, heel hartelijk 
danken en wel in het bijzonder de adviseur van onze examenkommissie 
Theo Bouwman. 

Eindhoven, 7 - 6 - '75 

N.B. Tenzij anders vermeld z~Jn de grafieken afkomstig uit het boek van 
J.Knoester: De nederlandse katoennijverheid op de drempel van mor
gen; R'dam, 1967 

--



I. HET ONTSTAAN VAN DE NEDERLANDSE TEXTIELNIJVERHEID. 

1. DE LEIDSE TEXTIELNIJVERHEIO. 

- De middeleeuwse lakennijverheid. 

Reeds in de middeleeuwen bestond in ons land een textiel

industrie, n.l. de lakennijverheid, ~elke haar centrum had 

in Leiden, maar die ook in andere HollandGe steden niet 

ontbrak. In de 14e eeuw had de lakennijverheid in Leiden al 

een enorme vlucht genomen. De prvduktiewijze van deze tak 

van nijverheid bleef gedurende de gehele middeleeuwen vrij

wel gelijk. N.l. in de vorrn van eenvoudige warenproduktie. 

Meester-wevers werkten samen met een aantal leerlingen en 

~Jj maakt~n een zekere hoeveelheid produktien in een bepaalde 
. . -

tijd en verkochten die rechtstreeks aan de gebruikers tegen 

prijzen die tevoren waren vastgesteld. 

Met het ontstaan van een markt die groter is dan die van de 

· stad alleen ontstaat een proces dat eindigt met het verlies 

van de controle over de produkten die door de wever werden 

geproduceerd. Om hun produkten naar een afgelegen markt te 

brengen moest de wever ophouden te produceren en kon niet 

opnieuw beginnen voor hij terug was. Onvermijdelijk gingen 

enigen van hen, vooral de rijkeren die thuis een plaatsver

vanger hadden, zich toeleggen op de handel. Eerst namen ze 

de produkten van hun buren mee naat de markt, eenvoudig als 

gunst. Later gingen zij ertoe over de produkten van een groot 

aantal meester-wevers op te kop~n· 1 ~ Niet alleen kochten zij 

.hun produkten, zij kopen ook de wol in het groo~ in en laten 

di~-bewerken door de talrijke groepen van ambachtslieden, 

welke in het produktieproces een rol spelen (sorteerders, 

wassers, ververs, kaarders, spinners, wevers; vollers enz.). 

Deze ambachtslieden vervaardigen als huisindustriPele arbeiders 

de lakenstoffen voor de handelaar, die het resultaat van deze 

arbeid weer in de handel brengt. "Hierrnee komt een nieuwe 

klasse van ondernemers op, n.l. die van de kapitaal krachtige 
1 drapeniers 1 "~ 2 • 
Di t proces vol trekt' .zich in Lei den op het einde van de 

middeleeuwen, .na 1350. 



Dit proces induceert .niet noodzakelijker-wijs de onder-

schikking van de handwerkliedeh- aan de handelaren, maar het 

bevordert deze wel, vooral in de textielnijverheid, waar een 

groot aantaL handwerksgilden ieder achter elkaar een serie 

handelingen verricht aan hetzelfde produkt en zichzelf zo 

tenslotte geplaatst zien tegenover een enkele opkoper~ 3 . 
Deze tendens tot onderschikking leidde in de 13e en 14e eeuw 

in Vlaanderen en Italie tot geweldadige . str~jd tussen de · 

handelaars en de handwerklieden, een strijd die vaak eindigde 

met een overwinning van de laatste1 .. 'Haar dit kon slechts het 

verval van de eenvoudige waren-produktie in de steden versnellen'• · 

Door de .protectionistische maatregelen, de strenge gildebe

palingen en de hoge lonen gingen de handelaren ertoe over om 

het--werk ui t te besteden aan handwerklieden op het platteland, 
-=·~ . ~ 

die hun grondstoffen en hun produktiemiddelen van de handelaars 

ontvingen. 

Ook in Leiden waren de lakenfabrikanten aan steeds strengere 

bepalingen onderwo:r:pen. Voorgeschreven werd, welke kwaliteiten 

wol voor de bereiding van lakens moesten worden gebruikt, en 

voor welke laken soorten elk van die wolkwaliteiten moest dienen. 

Voor elk stuk werden het gewicht aan wol en het aantal draden 

vastgesteld~ Het laken mocht niet worden verkocht, dan nadat 

het van overheidswege was gekeurd en gezegeld ("gelood"). Na 

1415 moest bovendien iedere krapenier in zijn laken een lood 

weyen met zijn merk, dat op het raadhuis moest zijn geregistreerd.· 

Het aantal werklieden, dat ieder in dienst mocht hebben, werd, 

evenals het bedrag van het loon en de wijze van uitbetaling 

daarvan, tot in de bijeonderheden geregeld; zo ook de arbeids

duur, het begin en het einde van de dagelijkse arbeid, de aan

neming en ontslag van werkkrachten, het aantal weefgetouwen en 

droogramen en nog vele andere punten. Het toezicht op de naleving 

van al deze overheidsvoorschriften was zeer nauwkeurig en streng. 

Door al deze strenge bepalingen en bovendien doordat de finan

ciele lasten van de lakenfabrikanten voortdurend toenamen, is 

het begrijpelijk, dat er een sterke drang ontstond om zich door 

vestiging buiten de stadsmuren aan dat toezicht en die lasten 

te onttrekken* 5 . Ook hierte gen echter werden door de overheid 



... · 

maatregelen getroffen. Zo werd reeds in 1351 de lakenbereiding 

· binnen een kring vari drie m{jl~~ buiten de stadsgrenzen verboden. 

Later bleef het gewestelijk bestuur op deze weg voortgaan en 

werden, ter .bestrijding van de 'buitennering' de . verboden kringen 

om de hellandse steden steeds ruimer~getrokken. 

Als sluitstuk op al deze, sterk protectionistische maatregelen 

dienden de fiscale bepalingen. De uitvoer van afgewerkte 

produkten werden zo gering mogelijk belast; de invoer van ar

tikelen, welke de eigen industrie oak voortbracht, werd zwaar be

last, evenals de uitvoer van grondstoffen. 

De tijd van de grootste ·bloei van de lakennijverheid in het 

. middeleeuwse Leiden ligt tussen de jaren 1450 en 1471. De voor

na~ste afz~tgebieden waren de oostzeelanden en de hanze-steden, 

met in}?egrip van die, gelegen aan de engelse kust. Later worden 

zelfs afzet gebieden gevonden in Frankrijk, Dui~sland, Spanje, 

Po~tugal en Italii. De stad was toen ~e grootste en wel~arendste 

van het gehele graafschap Holland. Met de toenemende bloei van 

de Leidse lakennijverheid ging een snelle groei van de stede

li:jke bevolking gepaard van heinde en ver kwamen zich spinners, 

wevers, volvers en andere wolbewerkers zich in Leiden vestigen. 

Naast uitgewezen Vlamingeh waren het vooral plattelandsbewoners 

uit de naaste omgeving en uit de overige landelijk gebieden van 

Holland*6 . Al vrij spoedig werd de stad dan oak te klein om 

al deze nieuwe mensen te huisvesten en · zodoende werd tot in de . . 

15e eeuw de stad viermaal 'uitgelegd'. Het inwonertal bedroeg 

in het begin van de 15e eeuw . 5000 en liep in de loop van die 

eeuw op tot ongeveer 12 ;.Woo*7 , omdat de bevolking van Leiden 

oorsp~onkelijk voor een belangrijk deel in de landbouw en vee

teelt werkzaam was, konden met de overschakeling naar de textiel

nijverheid de, binnen de stadsmuren gelegen, uitgestrekte tuinen 

en erven, gebruikt worden voor de bouw van woningen. Hierdoor 

was het mogelijk om tot de 17de eeuw de groeiende beveling (einde 

16de eeuw: ruim 15.000) te huisvesten zonder de stad nag verder 

uit te breiden. 



- Het verva1 van de· midde"l"e·euwse· Leids·e · "l"aken·n·ijverhe.i"d. 

Als oorzaken van het verval vari de Leidse lakennijverheid 

kunnen de volgende faktoren worden genoemd* 8 : . 
1. herhaalde oorlogen, binnenlandse twisten en oproeren~ 

2. stagnaties in de aanvoer van engelse wol~ in 1417 werd 

door de stedelijke overheid het verwerken van andere dan 

engelse wol verboden. De kwaliteit van de engelse wol was 

veel hager dan die van de inlandse wol, die aanvankelijk 

werd gebruikt. Teen Engeland voor de ontwikkeling van h ac:tr 

eigen industrie geen wol meer beschikbaar stelde voor de 

export, began men over te gaan op Spaanse wol en later oak 

weer op inlaridse wol, waarvan de produktie inmiddels be

larigrijk was toegenomen en de kwaliteit aanzienlijk ver

beterd-; oak hierdoor kan echter de lakenindustrie niet van 

dreigende ondergang gered worden; 

3. de financiele lasten en heffingen, waaraan ·de lakenproduktie 

in voortdurende toenemende mate onderworpen werd; 

4. het knellende keurslijf van de vele stedelijk reglementen, 

dat de lakenfabrikanten belette zich naar de wisselende 

omstandigheden te voegen~ 

5. de toenemende konkurrentie, vopral van Engeland, waar de 

voortdurend stijgende wolproduktie tot het ontstaan van een 

eigen lakenindustrie had ~eleid, grotendeels met behulp van 

uit het buitenland overgenomen wolbewerkers, waaronder zeer 

vele Hollanders en Vlamingen; aldus werd Engel~~d; Dor

spronkelijk de hoofdrnarkt van de .Leidse industrie, haar 

belangrijkste mededinger, oak op andere markten; zelfs de 

gollandse markten werden steeds meer door de goedkopere 

Engelse lakens overstroomd (dit proces zullen we ongeveer 

zich zien herhalen in Ce 20ste eeuw/n.v) eveneens werd Leiden 

ernstig beconcurreerd door verschillende Duitse steden waar 

tal van Leidse wevers zich reeds v66r 1550 een beter bestaari 

hadden weten te verzekeren; 

6. de vermindering van de deugdelijkheid van het Leidse produkt , 
. • I 

ten gevolge van de vele knoeierijen, die de fabrikanten be

dreven om de prijs zoveel mogelijk te drukken en aldus d e 

concurrentie te kunnen weer staan. 



Omstreeds 1560 was het verval van de Leidse lakennijverheid 

vrijwel volledig en heerste er onder een groot deel van de 

bevolking bittere armoede. Dit verval had natuurlijk ook zijn 

gevolgen voor de bevolkings-ontwikkeling van de stad. Zodra 

na 1498 de draperie vermindert 1 verliest Z1J ook haar aantrek~ 

kingskracht naar buiten. In de jaren 1500 tot 1530 als de 

lakenproduktie vrijwel normaal blijft 1 komt er ook in het be

volkingscijfer weinig verandering. Na 1~30 vertonen zowel de 

stand der bevolking 1 als die der T-'•ol:Lndnstrie een sterke 

achteruitgang*9. 

- De nieuwe bloei-periode van de Leidse textielnijverheid. 

D~ 'oude draperie'~ welke zich uitsluitend bezig hield met 
-

de vervaardiging van zware lakenstoffen 1 was ten dode opge-

schreven • De 'nieuw' draperie 1 die gericht was op de vroeger 

verwaarloosde en zelfs verboden produktie van goedkopere en 

lichtere lakenstoffen 1 als baai 1 saai 1 du~fel 1 grein 1 fustein 1 

ras en lichteren lakensoorten 1 werd naar Leiden gebracht door 

immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden. Holland was een 

~eilige wijkplaats voor deze migranten die 'de niet te keren 

ineenstorting van de handel en industrie a~daar wensten te 
. ~· 1 0 

ontgaan ' 

Prof.Dr. N.W. Postumus schat aan de hand van de oijfers der in 

1581 gehouden volkstelling het aantal van de toen reeds naar 

L~i~en uitgewezen zuidelijke Nederla~dsers op niet minder dan 
. ' *11 

26% van de gehele stadsbevolking . <12.144 inw.) • 

Postumus wijst er op dat de immigranten ook door .hun 

'psychologische installing' van grote invloed zijn geweest -- ' 

op de ontwikkeling van het .. Leidse bedrijfsleven. Hun geaardheid · 

W"l.S 1 aldus Postumus geheel anders dan die van de Leidse dra

peniers van de middeleeuwen 1 die geneigd waren zich op de 

stroom van de toevallige economische omstandigheden min of meer 

passief te ·laten voortdrijven. De Vlamingen waren gedoemd 

sterk te calculeren en hun bedrijf volgens zuiver commerciele 

beginselen te voeren. Zij gaven alle aandacht aan de wisseleri

de afzetmoge lijkheden 1 volgden de wijzigingen in de mode op 

de voer 1 en voerden snellere en goedkopere produktie-rnethoden 
in!it12 



Door toepassing van economische dwangmiddelen slaagden Zl.J erin 
.... , ., .. . _ 

grote groepen wolbewerkers van zich afhankelijk te maken. Hiermee 

zijn we aangeland op het voornaamste verschil tussen de oude 

en de nieuwe draperie. 

In de huisindustrie zien we dat de producent gescheiden wordt van 

z'n produktp Hij moet zijn produkt verkopen tegen een van te 

voren vastgestelde prijs en ook voor de aanvoer van grondstoffen 

was hij afhankelijk geworden. Tegen het eJ.nde van de 16de eeuw 

zet zich een ontwikkeling in ._ gang ~.;raa)::"bij de producent naast 

zijn produkt, ook van zijn produktiemiddelen wordt gescheiden, 

we zien het ontstaan van de manufaktuur. 

Manufactuur betekeht het bijeenbrengen onder een dak van arbeiders 

die werken met produktie-middelen die aan hen verschaft worden 

en_~et gro~dstof, dat hen voorgeschoten is. Maar in plaats van 

betaald te worden voor de totale waarde van hun gereed produkt, 

na aftrek van de waarde van de grondstof, die hen is voorgeschoten 

en de kosten van het huren van de arbeidsmiddelen, zeals in de 

huisnijverhe!id, wordt de verbloeming van de verkoop van het 

gerede produkt aan de ondernemer opgegeven. De arbeiderfontvangt 

niet meer dan dat wat hij al de facto verdiende onder het systeem 

van de huisnijverheid: alleen een loon* 13. 
In Leiden kunnen we in de aanvang van de n.ieuwe bloei-periode 

twee belangrijke groepen onderscheiden: de lakenbereiders of 

droogscheerders en de drapeniers. De eersten waren de leiders 

van het eigenlijke ambacht. Zij vervaardigden met hun personeel 

de wo1len stoffen. De laken-drapeniers waren deg~nen die de wol 

inkochten en als ondernemers ·ter bewerking aan de droogscheerders 

uitgaven, waarna zij het afgewerkte produkt weer in de handel 

bracnfen. Van de lakendrapeniers scheidden zich later af de wol

kopers, die zich uitsluitend bez~ghielden met het inkopen van 

de wol en de lakenkopers, die zich uitsluitend toelegden op 

het verhande.len van de afgewerkte stoffen. 

Omstreeks 1640 ontstaat een nieuwe klasse n.l. die der laken-

reders. Dit waren kapitaalkrachtige ' groot-ondernemers, die de 

wol in het groot opkochten; zij lieten deze echter niet door de 

droogscheerders bewerken, maar in hun eigen werkplaatsen, de z.g. 

"buytenwinckers", wat geschiedde door arbeiders in loondienst; 

tenslotte brachten zij het ge.t::sde · produkt zelf weer in de handel. 
·. 



Alleen het weven bleef nog in handen van de min of meer zelf

standige droogscheerders.* 15 

Dit nieuwe systeem bracht de kapitaalverschaffers twee voordelen• 1 

in de eerst~ plaats kon hij de extra kosten afschaffen, welke 

nodig waren om een groot a~ntal tussenpersonen te onderhouden, 

die de gerede produkten verzamelden en de grondstoffen verdeelden. 

Daarnaast kon hij een eind maken aan dG aanzienlijke verspilling 

van grondstof, welke noodzakelijkerwijs pJ.<::~atsvond in de huis

nijverheid. In de manufactuur heeft de r.c~centratie van de ar

beids-kracht en haar onderwerping ann het direkte en voortdurende 

toezicht van het kapitaal reeds een vergevorderd niveau bereikt. 

Ook ten aanzien van de arbeidsproduktiviteit vormt de manufactuur 

een aanzienlijke vooruitgang. In de eenvoudige warenproduktie 

be&taat er reeds een maatschappelijke arbeidsverdeling tussen de 
~,..JI!' 

verschillende ambachten. Binnen iedere ambacht, dat betekent 

gedurende het produktie-proces zelf, bestaat nauwelijks arbeids

verdeling. 

Dank zij de manufaktuur wordt het mogelijk om ieder ambacht onder 

te verdelen, zo ook ieder produktie-proces, in een oneindig 

aantal arbeidshandelingen, gemechaniseerd en . vereenvoudd,gd tot 

het uiterste. Dit maakt het tegelijkertijd mogelijk, het aantal 

produkten dat in dezelfde tijd gemaakt wordt te verhogen en 

om de produktie-kosten te verlagen door het inschakelen van 

goedkope arbeidskracht in de vorm van vrouwen, zieken, kinderen, 
iit17 ouden van dagen of zelfs gekken • 

Hierin nu waren ·de Vlaamse immigranteri wel zeer bekwaam.· Naast 

de vrouwenarbeid, die men in Leiden overigens al vroeg kende, 

voerden zij op grote schaal. de kinderarbeid in. Zij wisten het 

zelf~-zo te regelen dat de kinderen iri hele groepen uit de 

zuidelijke Nederlanden naar Leiden werden overgebracht om daar 

te werken. 

"Men kan zeggen; aldus Postumus, dat de grondslag van de lichame

lijke en geestelijke minderwaardigheid die de Leidse wevers in 

een groot gedeelte van de 19de eeuw heeft gekenmerkt , werd gelegd 

door de twee eeuwen systematische kinderexploitatie, die eraan 

vooraf gingen". 

Het arbeidsloon, dat de wolbewerkers in de 17de eeuw verdienden, 

varieerde van f 4WOO tot f 7.00 per week, wat zelfs voor die tijd 



een laag loon was. Oproer, werkstaking en boycot kwamen dan 

ook herhaaldelijk voor, evenals- het veelvuldig wisselen van 

werkgever. 

Haar allerhqogste bloei beleefde de "nieuwe draperie 11 in de 

jaren van 1630 tot 1672. De kwantitatieve produktie bereikte 

haar hoogtepunt in 1664, toen in de gezamenlijke hallen aan 

wollen stoffen niet minder dan 144.000 stukken werden aangevoerd. 

De produktie was zelfs zo toegenomen dat me!~ zich wegens geprek 

aan de vereiste arbeidskrachten genooJzaakt zag de wol elders 

te laten spinnem (Delft, Gouda, He t Gooi, Vlaanderen en zelfs 

Frankrijk) . 

Met de bloei van de wolnijverheid is ook een sterke stijging 

van het inwonertal gepaard gegaan. In de periode 1581-1664 

steeg het bevolkingscijfer van Leiden van 12.000 tot circa 
~~ __:; . 

72.000. Er moest dan ook driemaal tloe worden overgegaan om de 

stad uit te breiden. Als we bedenken dat er in deze periode 

jaren waren, waarin door hevige pest-epidemieen soms meer dan 

% gedeelte van de gehele bevolking werd gedood en dat oak in 

de andere jaren het aantal overlevenden vaak dat van de geborenen 

ov_erschreed, kunnE:n we ons een voorstelling maken van de enorrne 

stroom migranten die zich in deze periode in Leiden gevestigd 

hebben • 

.., De nieuwe neergang van de Leidse textielnijverheid. 

In het laatste kwart van de 17e eeuw zet zich opnieuw het proces 

van neergang van de Leidse textielnij~erheid in •. Eerst gaat de 

achterbitg~ng in een langzaam tempo en doen zich telkens nog 

weer belangrijke oplevingen. voor. In de 18de eeuw versnelt zich 

echt&~ het tempo van de achteruitgang ·en worden de oplevingen 

steeds zeldzamer. Het inwonertal was toen al tot ca. 30.000 

teruggelopen. Het zou in het begin van de 19de eeuw nog tot ruim 

28.000 dalen. De totale produktie van de gehele Leidse wolindus

trie bedroeg tegen het einde van de 18de eeuw niet meer dan 

27 a 28.000 stukken. Het aantal lakenfabrieken, in 1735 nog 80, 

was reeds in 1756 tot 25 gedaald. In 1753 waren er van de meer 

dan 1000 lakengetouwen, die in de bloeiperiode in bedrijf waren; 

nog maar 150 overgebleven en was .het aantal saaigetouwen van ruim 

1400 tot ca. 30 teruggelopen. Indien men hierbij bedenkt, dat 

elk . getouw 30 a 40 man aan het werk hield, blijkt de omvang van 



Mede aan de hand van wat daarover in het boek "de Leidse wevers 

bij gaslicht" geschreven staat ··iullen we nu de oorzaken be

handelen welke geleid hebben tot de neergang van de Leidse 

textiel-nijverheid: 

1. de tot in de ~ kleinste bijzonderheden uitgewerkte voor

schriften en het dwingende en door zijri. grote personeelsomvang 

zeer kostbare hallensysteem. Reeds in 15"1'7 werd o.m. bepaald -

dat degeen, die zich in Leiden als meester-linnenwever wilde 

vestigen, nog twee jaar als . leerling in loondienst moest gaan. 

Hij mocht niet werken met meer dan 3 getouwen en slechts een 

leerling in dienst hebben, die niet in onvrede van zijn vorige 

meester gescheiden mocht zijn. In de z.g.n. lakenhallen werden 

~~e produ~ten van de nijverheid gekeurd en verkocht; 

2. de hoge arbeidslonen, mede veroorzaakt door de hoge accijnzen, 

waaraan zeer veel verbruiksgoederen in de Hollandse steden . 

onderworpen .. waren; 

3. de hoge stedelijke lasten, welke op de produktie drukten; 

4. de konkurrentei van elders gevestigde industrieen, waartegen 

-de Leidse nijverheid het op den duur moest afleggen; in de 

tweede helft van de 18de eeuw komt een proces op gang van <le 

overplaatsing van tal van · takken van nijverheid uit de Hollands 

steden naar het platteland, waar zij zich later tot aanzienlijk 

hoogten zouden ontwikkelen. Op het platteland was het door 

goedkopere arbeidskrachten en geringere lasten mogelijk de 

kostprijs aarizienlijk te v~rl~gen; ·aldus oritstand een sterke 

konkurrentie voor de Leidse nijverheid. We zullen hierover 1n 

· het volgende hoofdstuk nog terugkomen. Ook uit ·het buitenland 

kwam een steeds zwaardere konkurrentie die er mede toe leidde 

dat grote delen van de buitenlandse markt verloren zijn gegaan. 

Een andere vorm van konkurrentie werd ondervonden van die 

landen waar, zoals b.v. in Engeland en Frankrijk, de binnen

landse wolnijverheid krachtig werd gesteund door een krachtig 

protectionistisch regeringsbeleid. 

5. het vertrek uit Leiden van talrijke bekwame arbeiders en 

energieke ondernemers, die elders onder gunstiger omstandig

heden een nieuw bestaan opbouwden. 

6. het beleid van de Leidse industrieen, die, om aan de concurren

tie het hoofd te kunnen bieden, met de kwaliteit knoeiden, 



j 

dan wel hun wol elders {b.v. in Brabant of het Gooi) lieten 

verwerken en het gerede produkt nochthans als Leids fabrikant 

· ~ in de handel brachten en daardoor schade berokkenden aan de 

goede naam van de Leidse textielwaren. 

7. de toenemende onkunde van de ondernemers, die zich meer met: . 

de politek, de economie en de letterkunde bezighielden dan 

met hun eigen bedrijf, 

8. het stijgende gebrek aan werkelijk bekwa.me arbeidskrachten, 

9. tal van misstanden op taalkundig g8biea , als gevolg van de 

decadentie, waarin het republikeinse bestuur was komen te 

verweren. 

De voortdurende pogingen van de Leidse textielfabrikanten en 
-

d~.Leidse .-overheid om door sterke protectie de wolnijverheid 

van haar ondergang te redden ontmoette grate tegenstand in de 

machtige handelskr~ngen, die in de volledige toepassing van de 

vrijhandelsgedachte het enige middel zagen om ons larid van 

de economische ondergang te redden. 

De nijverheid was behalve in Leiden ook geconcentreerd in Rotter

dam, Delft, Gouda en Kampen. Ook deze gingen in de 18de eeuw 

achteruit of zelfs ~en gronde, evenals de overige takken van de 

textielnijverheid in ons land, zeals de linnen- en damastweverij 

in Haarlem, de zijdeweverij eveneens in Haarlem, maar ook in 

Amsterdam, Utrecht, en Amersfoort, de fluweel-nijverheid in 

Utrecht en Naarden en de katoendrukkerijen in Amsterdam en 
~18 . 

Rotterdam • 

Dit verval werd veroorzaakt zowel door de met de mercantilis

tische opvattingen .van het buitenland verbonden protectionis-.. 
tische maatregelen als door de concurrentie van gebieden met 

laser loonpeillld 9 • 



2. De Tilburgse wolnijverheid. 

- De Middeleeuwse oorsprong van de wolnijverheid. 

Rond 1200 ~as het grootgrondbezit in de omgeving van Tilburg 

door vercijnzing van het }?ezit gekomen aan de bewerkers. In 

de schale en drassige gronden rond Tilburg was het niet mogelijk 

om voor de markt te produceren, de ];>oer.en. konden veelal juist 

zoveel uit hun perceel grond halen als zij nodig hadderi voor 

eigen onderhoud en voor het voldoen van de cijns, en dat 

werd op den duur zelfs onmogelijk. Doordat het aantal kinderen 

vaak groot was, en door het gelijke erfrecht voor allen, waar

door de toch al te kleine percelen nog kleiner werden, werden 

de boeren bedwongen uit te zien naar andere bronnen van inkomen . 

..R.fteds vanaf 1200 ontstond in Tilburg de wolnijverheid als huis-
. -

nijverheid en vorrnde deze nijverheid een konkurrentie voor de 

Bossche nijverheid. De weverij in de Meyerij werd niet gehinderd 

door de reglementeringen der gilden, en zij kon werken met veel 
. d kt' k . t ' *20 . ger1ngere pro u 1e- os en • 

~n 1622 is Tilburg reeds het voornaamste wolcentrum van Noord

Brabant. 'De gemakkelijke konkurrentie-voorwaarden van Tilburg, 

- men denke aan het kleingrondbezit en de lage levensstandaard -

werkten de overgang van de hand- naar de huis- en manufactuur

industrie in de hand•* 2 !In de 17de eeuw verstevigt Tilburg 

·nog verder haar positie als wol-centrum van Noord-Brabant 

dankzij haar ·positie als grensdorp en vooral na 1629, omdat 

zij dan de grootste 'commissionair' wordt van de Hollandse 

lakenindustrie. 

De-Tilburgse lakennijverheid, die zoals gezegd tegen lagere 

Rosten kon produceren, werd een steeds grotere bedreiging 

van die van Leiden. De Leidse drapeniers hebben alles ge

probeerd om door protectie, invoerheffingen e.d. de Tilburgse 

produkten te weren. In 1638 neemt de Staten-Generaal in deze 

kwestie definiti~f een standpunt in ten gunste van de Til

burgse wol producenten. 

Het succes van Tilburg in de stt~jd tegen de Hollandse stads

drapeniers wordt door prof. Posthumus toegeschreven aan twee 

omstandigheden: a. de ve!Cdeeldheid der tegenstanders, en 



b. de steun van het grootkapitaal~22 • 
Omstreeks 1631 heeft Tilbtir~ - ~~ grootst drap±ers van Holland, 

vooral die van Amsterdam, blijvend voor zich weten te in~ 

teressen. ~'De lakenmagnaten zagen in de eenvoudige, maar 

gezonde,Tilburgse weverij een prachtkans voor een bloeiende 

cornrnissie industrie, waardoor de uitvoer en de inkomsten van 

de unie belCt.ngrijk zouden kunnen worden verhoogd'~ 2 3. De 

Tilburgse lakens werden afgewerkt in de Hollandse steden, 

vooral in Amsterdam, waarvan de welvaart dus in grote mate .: 

afhankelijk was van die van Tilburg. 

Het eigenbelang van de Arnsterdarnse grootdrapies had de ogen 

van de Staten-Generaal geopend; de Tilburgse wolnijverheid 

voorzag niet alleen in het bestaanvan de Tilburgse fabrikanten 

en thuiswevers, maar ook verschafte zij werk aan duizenden 
-:-~ -- . . 

vollers, droogscheerders en wevers in de Hollandse steden en 

wierp vooral grote winsten af voor de grootdrapiers van het 

noorden. Deze ontwikkeling heeft bijzonder grote gelijkenis 

met een aantal ontwikkelingen in onze tijd; in de confectie

indnstrie worden de meesb loon-intensieve delen van het 

~roduktie-proces afgestoten naar lage-loon landen v.g.l. 

Tunesie, terwijl de winsten terugvloeien naar het moederland. 

Vanwege de funktie die Tilburg voor de grootdrapiers · in het 

Noorden verrichtte, wordt het in 1651 de Tilburgse fabrikanten 

toegestaan hun hele lakens vrij in te voeren in drie steden 

-van H~lland. Feitelijk werd Tilburg van nu af beschouwd als 

binnenland, terwijl staats-brabant nog steeds gold als buiten

land; zodoende genoot Tilburg als het ware een wolmonopolie. 

oe-omvang en karakter van de lakennijverheid in de jaren 

1651-1687. 

In 1687 wordt Tilburg definitief als binnenland beschouwd; 

tevoren had deze concessie steeds een voorlopig karakter n.l. 

van 3 jaar. 

Ond~r$taande tabel geeft een ove·rzicht van de omvang der 

Tilburgse lakenproduktie in bedoelde periode: 



De TillwrgscliC! lak<?np,;o<lU.cti<? t6'j'j-1074-

Jarcn Ophrengst dcr Schellin~ten Aanta! Ia kens Aantal getouwen 

t6)3 545 £ I s. . ·- t81 8 73 
ca. 166o 8o8 £ i8 s. 2j'12 110 

t668 749 £ 8 s . . 2j0j 102 

t6j't 8jl) £ 4 s. 28jt . 116 
1674 . s-~ 

I) - £ 9 s. 2919 118 

De berekening die Boeren heeft u~tgevoerd is om een aantal 

redenen onvoldoende daarom moet het door hem berekende aan

tal weefgetouwen zeker met twee vermenigvuldigd worden. 

Andereri schatten het aantal weef~etouwen rond 1670 zelfs op 

3 A 400: In 1661 bedroeg het aantal lakenkopers in Tilburg 

108, in 1687: 127. In 1665 waren er 83 linnenwevers en 135 

drapeniers en wolwevers. 

-
--! Ontstaan commisl!>ie-industrie. 

Uit het einde van de 17de eeuw stammen de eerstewerkkon

trakten tussen de Leidse en Tilburgse drapiers en gingen 

de laatsten over van de markthandel naar het werken op 

rechtstreekse bestelling van Hollandse grootdrapiers. De 

~aakverdeling was als volgt: het vollen, noppen, spinnen, 

weven en droogscheren vond in Tilburg plaats, het verven was 

vooralsnog aan de Hollandse techn.ici voorbehouden. 

De wolnijverheid was uiterma~e arbeidsintensief. Berekeningen, 

door verschillende historici onafhankelijk van elkaar gemaakt, 

komen tot de gelijke slotsom dat in die tijd het arbeidsloon 
llt24 -42% uitmaakte van de kostprijs van het laken . We kunnen ons 

een voorstelling maken welke voordelen de Tilburgse comm2ssie 

industrie bood aan de Hollandse opdrachtgevers als we bedenken, --dat in Tilburg de lonen van de kamrr1ers, spinners en wevers 

?0 a 45% goedkoper waren dan die in het noorden. Een ander 

voordeel voor . de ·.Hollandse opdrachtgever, was het ontbreken, 

in Tilburg van gilden, gildewetten, lakenhallen e.d. 

- De bloei van de Tilburgse commissie-industrie. 

Als gevolg van de blijvende rechtsgelijkheid van Tilburg 

t.a.v. de Hollanden, komt vanaf 1687 een verhuizing van 

de Hollandse textielindustrie naar Tilburg op gang; Tilburg 



wordt in deze jaren het belangrijkste wolcentrum van de 

Noordelijke Nederlandei. Het beleeft niet alleen de grootste 

bloei van de commissionaire industrie, maar ook ontstaat nu 

binnen haar grenzen een begin van een eigen Tilburgse indus

trie. Enerzijds d0drdat de plaatselijke tussenmeester voor 

eigen rekenihg begint te laten werken, anderzijds doordat 

een aantal fabrikanten uit het Noorden zich in Tilburg gaan 

vestigen. 

Aanvankelijk behield Leiden nog de overhand, omdat daar de 

meeste opdrachtgevers woonden, en daar ook de appretise~ 25 

voor het grootste deel plaats vond. Het vollen vond groten

deels plaats in Tilburg en omgeving. Ook t.a.v. het verven 

van de lakens had Tilburg reeds een deel van het Leids~ mono-

~olie overgenomen, vooral de bereiding van eenkleurige lakens. 
,· -~ 

In de nog steeds voortdurende Leidse pogingen om haar eigen 

industrie ten koste van die van Tilburg te be~chermen, trok 

Amsterdam voortdurend partij voor Tilburg; zij deed dit uit 

' de behoefte van Holland aan goedkope arbeidskrachten in Tilburg 

en de vrees voor een verplaatsing van de Tilburgse Nijverheid 

-naar de Oosterr.tijkse-Nederlanden. ' Nog in 1756 was het ver-

schil in arbeidsloon tussen Leiden en Tilburg 10 stuiver 
*26 per el op een geverfd laken van 5 gulden . 

Omstreeks 1740 was het verval van de Leidse industrie volledig. 

Juist daardoor krijgt Tilburg het feitelijk wolmonopolie in 

de N~derlanden. In 1739 werkten in Tilburg niet minder dan 

700 weefstoelen voor- Leidse ·rekening; de Leidse lakenindustrie 

was in letterlijke zin overgeheveld naar Tilburg. Niet alleen 

werkte de Tilburgse industrie voor rekening van Leidse 

opdrachtgevers, maar ook voor die uit Amsterdam, die het meest 

kapitaalkrachtig waren. HU:n aandeel in de Tilburgse corrtmissio

naire industrie heeft dan ook op den duur die van Leiden 

overtroffen. 



- De eigen Tilhurgse ·indust·rie. 

In de tweede helft van de 18de eeuw begint zich .in Tilburg de 

overgang t~ voltrekken van commissionaire naar eigen industrie. 

De Tilburgse drapier ging er langzaam toe over zelf wol in te 

ko~en. Het zou niet lang meer duren , of de vroegere tussen

meester trad op als zelfstandige fabrikant en liet de 

volledige verwerking inclusief de appretise op zijn rekening 

uitvoeren. 

Al lang had de Tilburgse nijverheid het karakter van zuivere 

huisindustrie verloren. Al in de 17de eeuw werktem in het huis 

van de 'Reyer' tientallen arbeiders voor het wassen, zuiveren, 

en kaarden van de wol; evenals in het huis v~n de drapier 

~oor het _Euwen, vollen, drogen- en scherven, eventueel ook 

verven. In de loop van de 17de eeuw het hele proces van de 

produktie zich steeds meer binnen de muren van €€n inrichting 
' 

af ging spelen, vooral na uitvinding en toepassing van mechanisc 

werktuigen . Zo vestigde zich in Tilburg de grootindustrie een 

halve eeuw voordat de stoomkracht in gebruik kwam; alleen het 

-spinnen behield er tot het midden van de 19de eeuw het karakter 

van hand- en huisnijverheid • 

.NAWOORD 

Het is in dez·e scriptie niet de plaats ui tgebreid in te gaan 

op de industrieele ontwikkeling van de Tilburgse textiel

nijverhedi gedurende de 19de eeuw en?eerste helft van de 20ste 

eeuw; het doel :Lmmers van deze scriptie is een verklaring tegen 

voor de ruimtelijke verdeling van de bestaansbronnen over 

ons land . We zullen na het volgende hoo~dstuk de grondslagen 

behandelen waarop zich de zeer snelle ontwikkeling van de 

textielnijverheid zich in deze periode in met hame Tilburg en 

Twente heeft kunnen plaatsvinden, alsmede de bevolkingsbeweingen 

die van deze concentratie van de textiel industrie het gevolg 

waren. 



3. De Twentse kat·oennijverheid. 

Deoude huisnijverheid. 

De situatie op het Twentse platteland in ,de periode vooraf

gaande aan de snelle opkomst van de Twentse katoennijverheid 

was zeer slecht. Roggebouw overheerste, het was niet talrijk, 

en werd vooral gehouden voor de mest, als gevolg van de geringe 

aanwezigheid vu.n schapen, heeft T\llente slechts sporadi.sch een 

wolindustrie gekend. Blonk verklaart de achterlijkheid van 

het boerenbedrijf o.a. uit het ontstaan van de landelijke in~ 

dustrie~ ' daardoor kon de kleine boer in de huis~ndustrie 

bijverdiensten maken, die hem ertoe brachten uit •het bedrijf 

hiet ··te: ·halen, wat erin stak, terwijl de inkomsten van het 

--.¥even we_er zozeer het karakter hadden van aanvulling der 

agrarische produktie, dat ze evenmin als het boerenwerk het 

besef bijbrachte?, dat de tijd waarde had, of de welvaart 

zozeer verbeterden, dat dit van invloed kon zijn op de toe

rusting van het bedrijf of de arbeidsmethode'* 27. 
De linnen garens, en weefsels, die van oudsher op de boer

- derijen werden vervaardigd, vonden voor een deel hun weg 

naar de koopman, die vlaszaad en potasch leverde om garen 

te logen. 

Sneller geeft aan dat het feit dat de bewerking van vlas tot 

linnen een reeks eenvoudige deelbewerkingen vereiste en dus 

niet de gespecialiseerde arbeid ver.eiste, waarbij vele groepen 

van arbeidskrachten moesten samenwerken, er de oorzaak van 

is geweest dat de wolindustrie zich bij voorkeur in de 

st~den concentreerde en de linnenindustrie zich beter op 
*28 het land handhaafde • 

Het verwerken van eigen verbouwd vlas tot linnen bleef in 

Twente een veel voorkomende bezigheid, toen elders de boeren 

zich reeds hadden toegelegd op het enkel produceren van lan.d

bouwprodukten en ze voor hun textiel aangewezen waren op de 

s tedelijke nijverheid. 

Hoewel de Twentse nijverheid aanvankelijk nog een deel van 

haar produkten exporteerde tot ver over de grenzen heeft zij 

voor de 19de eeuw nooit een grote bloei gekend . 



De Almelose nijverheid kreeg evenals Tilburg in de 

18de eeuw opdrachten uit steden als Leiden en Haarlem, 

welke werden aangetrokken door de te lage lonen en de 

afwezigh~id van belemmerende gilde-bepalingen. 

Reeds v66r 1800 liep het linnenwezen in Twente achteruit. 

De definiteive ondergang van de linnennijverheid werd be

zegeld in 1845 en de voornaamste oorzaak daarvan was volgens 

Blonk meer 16nAnde katoeninduatrie. 

Tussen deze k a toenindustrie en de oude linnennijverheid 

' schoof zich in en om Enschede een tijdvak, dat de bomba

zijnenindustrie er bloeide, die met haar linnen schering en 

katoenen inslag een overgang van het linnen op het katoenen 

produkt vormde ' * 29 . De bombazijnenindustrie werd behalve in 

..,.Jmisnij~~rheid ook in primitieve · fabrieken uitgeoefend, maar 

.in beide gevallen op handspinstoelen en handweefgetouwen* 30 • 
In 1819 werRten in en om Enschede 5000 min of meer agrarische 

wevers voor de stedelijke ondernemers in deze tak van in

dustrie. 

De landelijke organisatie en de afgelegen liggen, waren er 

- volgens Blonk de oorzaak van, dat de technische veranderingen 

die in ons omringende landen de textielnijverheid revolu

tioneerden er vrijwel onbekend bleven of er geen navolging 

vonden. In Engeland werd reeds in 1773 katoenen kettinggaren 

machinaal gesponnen,_ terwijl de machinale spinnerij pas in 

1796 in Enschede baar intrede deed. In 1802 werkten er een 

100-tal machines, maar dit waren nog d~ primitie~e jennies. 

an 1764 door Hargreaves geconstrueerd, welke in beginsel nog 

nauw a.an het spinnewiel waren verwant, waardoor zij zich aan

pasten aan het huisindustriele systeem. Ook bij de toepassing 

van stoomkracht op het spinnen was de T.wentse achterstand 

zeer groot; pas in 1835 werd in Enschede de eerste stoom

spinnerij geopend. 

De bloei van de katoennijverheid. 

De grote bloei van de Twentse katoenindustrie kwam pas tot 

stand in en na 1830, toen na de afscheiding van Belgie 

de Nederlandse Handelsmaatschappij voor de vervaardiging 

van katoenen stoffen, aan een nationale industrie behoefte had. 



De Nederlandse Handelsmaatschappij moest, wilde zij aan de 

Engelse konkurrentie het hoofd kunnen bieden, haar schepen 

'(. 

ook op de heenreis naar Java op winstgevende wijze bevrachten~3· 
Op de grondslag van het 1 konkelsysteern 1 tussen de 

handelsmaatschappij en de regering kwam op tal van plaatsen 

in ons land een textiel-industrie op. Zij kon zi6h echter, 

ondankg de hoge differentieele rechten voor ·de Nederlandse 

textiel-produkten in Indie, slechts in Twente en Noord-Brabant 

handhaven 
1 In die streken vonden de industriele kapitalisten een be

volking, die, door de geringe middelen van bestaan die te schra: 

zandgrond opleverde tot bijverdienste gedwongen, van ouds 

gewend-was het linnen weven gelijk in Twente, het wolweven . 

..,.Joals in ·Brabant, uit te oefenen voor een hongerloon 1 ~ 32 . 
. -
Over deze lonen schrijft J.H. Halbertsrna in zijn in 1902 ver-

schenen boek: 1 De weefschool in Goor 1
, het volgende: 

1 De linnenwevers van Twente werkten nogal veel voor bazen, 

die een loon gaven te veel om te sterven en te weinig om te 

leven; iemand die geregeld vijf stuivers daags bij hem ver-

- diende was nog niet een van de allerongelukkigsten 1
• 

Naast de lage lonen werden de katoennijverheid in Twente 

gestimuleerd door de invoering van het Engelse weefgetouw, 

en de popularisering daarvan door de oprichting van weef

scholen verder de steun van de Nederlandse Handelsmaatschappij. 

Hoez~er men gebruik wenste te maken van de grote goedkope 

arbeidskrachten, zonder grote investeringen wordt duidelijk 

uit het feit dat Einsworth, een Engelse adviseur, de invoering 

verwierp van Powerlooms, waarvan er in Engeland reeds 100.000 

liepee! : met het beroep op Ulster, waar de handweverij door 

lage lonen zich handhaafde. De weefnijverheid bleef nog zeer 

lang uitgeoefend in kleine bedrijven, (ook buiten Twente} 

en wel met handweefgetouwen. Pas na 1852 verrezen de eerste 

stoomweverijen. 



Brabant vertoond ongeveer eenzelfde ontwikkeling. Ook hier 

was linnenweverij van ~udsli.e·r.· op het platteland bekend en 

in het midden van de achttiende eeuw ontstonden in Helmond 

bontweverijen die gedeeltelijk katoenen verwerken. Ook deze 

bontnijverheid blijft lange tijd huis- en hand nijverheid. 

Omstreeks 1870 werkten in en om Helmond nog honderden hand

wevers, die hun grondstoffen aan de fabrieken gingen halen 

en de geweven stukken, naar het gewicht waarvan . ze werden 

betaald, terugbrachten. 

In het hele gebied, omsloten door de lijn Deurne-Asten-Eind

hoven-Gemert, beoefende de bevolking naast het kleine land

bouwbedrijf het handweven, doch ook hier verdween in het laatst~ 

kwart der negentiende eeuw de huisindustrie en maakte plaats 

~¥oor fapfieken, vooral in Helmond*33. 

De Nederlandse kat.oennijverheid kon slechts werken voor de 

binnenlandse en de door differentieele rechten beschermde 

koloniale markt. Als in 1892 tot de geleidelijke afschaffing 

van de differentiele rechten op Java wordt besloten en het 

- invoerrecht voor Nederlands en vreemd fabrikaat verlaagd ·wordt 

tot 6%, heeft de Twentse textiel-industrie zich reeds krachtig 

ontwikkeld~ en is zij · in staat de buitenlandse konkurrentie 

op binnen- en buitenlandse markten te doorstaan. In twintig 

jaar tussen 1875 - 1895 vermeerde het aantal spindels met 

17,4%; het aantal . weefgetouwen met 145.4%; de waarde van de 

afzet steeg ~an 4~ tot 11 miljoenen. 

In het tweede deel van de textielscriptie zullen we nog dieper 

ingaan op de ruimtelijke verdeling van de verschillende 

takken van de textielindustrie over ons land, en de grond

slagen waarop deze verdeling zich heeft voltrokken; omdat 

we ons tot nu toe vooral met het ontstaan van verschillende 

takken van de textielindustrie hebben beziggehouden is het 

nog noodzakelijk in te gaan op de voorw~arde die aanwezige 

waren om de textielindustrie in Twente en Brabant te ont

wikkelen tot grootindustrie. 



.• 

Inleiding: 

In de voorgaande paragrafen hebben we gesproken hoe de 

wolnijverheid zich verplaatste van Holland naar Brabant, 

en hoe in Twente een beschermde katoennijverheid opkwam. 

We zullen nu in het kort bespreken hoe als gevolg hiervan 

Tilburg en Enschede zeer snel groeiden. 

Tilburg. 

In onderstaande grafiek & tabel is de bevolkingsgroei van 

Tilburg uitgezet over de periode 1810 - 1958; voor de tabel 

is . het jaar 1811 als basisjaar genomen . 

_.f' . BEVOLKINGSGROEI vcn nLSURG vonal 1810 lot 1958 

I 

....... i 
llS.Ito I 
nutt _l 

Jaar Index 

1811 100 
1819 109 

11t.Hf 1829 125 
"1839 142 

lll .tft 1849 . 153 
l it .tOO IH .Ht 

1859 168 . 
1869 229 , . 

- ...... .. - 1879 302 . - .,_ ... 

'IUM 11 .... 

·- ,. ...... -~-----

Jaar Index 
...... 

. ;. ... ~ ..... 
~' 

Cl.tH 

1889 360 
1899 431 
i909 535 ...... 

...... 

...... I 

I ,. __ 

1UM 

191~ 670 
1929 811 
1939 1033 
1949 1280 
1958 1435 

Bron: Dr. H.F.J.M . v . d. Eerenbeemdt: De opkomst van Tilburg 

als industriestad; Nijmegen, 1959 P140. 

We zien dat de bevolkingsgroei maar zeer matig was tot 1860, 

waarna de bevolking zeer snel toenam. 

In onderstaande tabel, waarin de invloed is aangegeven ~elke 

de migratiesaldo heeft gehad op de totale aanwas ven de be

volking, blijkt dat de migratie vooral vanaf 1860 gedurende 

een periode van 20 jaar van grote betekenis is geweest. 



Geb. over- Vest. over- Proc. invloed 
Jaren schot in% schot in% v.d. ve~tiging 

op tot. accres 

1849/59 8,3 - -
1859/69 18,7 16,0 46,0 
1869/79 22,0 10,0 32,0 
1879/89 18,0 1,1 6,0 
1889/99 19,0 0,9 4,7 
1899/09 22,9 1,1 4,5 
1909/19 25,1 4,4 17,7 

-
Bron: v.d. Eerenbeerndt, 1954 ; T.A.P . p. 141. 

Een duideljjk overzicht van de betekenis van het vestigings

overschot geeft tenslotte onderstaande grafiek: 

VERGELIJKING VAN VESTIGING EN VERTREK 
IN DE PERIODE 1860·1885 

. --VESTICINC . 
·-~~ • .:::-VCRTI!EIC 

1200 

1100 

lOOO 

toe 

. 100 

, .. 
.. 0 

•oo 
. 400 

SOt 

2tO 

100 

' I v! 

.... 
, .. 
1700 

110~ 

tOO ... 
, .. ... 
uo ... 
"' 101 

101 

~---------------------------------------------------------------------------------. UU 1161 ll12 ti6S 116' 1165 1856 1117 IUS tltlt IBiO 1171 lli1 1173 187« , 2_17$ 1171 1r77 1171 till JUO till IU:Z 11&1 UU II&$ 

Br-on : v . d. Eerenbeerndt, 1959; T.A . P., p.138. 



Enschede. 

Vooral het verval van de landelijke huisweverij in Enschede . 

in de tachtiger jaren van de vorige eeuw tot een zeer snelle 

bevolkingsgroei: 

tabel 

aantal bewoners van Enschede: 

17i8 1503 inw. 
1801 . 1835 . .. 
18i0 3721 .. 
1860 i330 .. 

1870 5092 inw. 
1880 5i50 .. 
1890 15202 .. 
1900 2i358 .. 

1910 31201 inw· 
192G 11488 .. 
1920 50517 .. . 

-~Bron: Dr. A. Blenk: Fabrieken en rnensen; Den Haag 1929 p.103. 

Bij de groei moet ons een storende faktor in rekening worden 

gebracht: . de vooral na 1860 rneer toegepaste stoornkracht leidde 

niet tot een zeer snelle bevolkingsgroei van Enschede, doordat 

velen, die door de fabrieken werden aangetrokken, zich op het · 

gebied van Lonneker ~estigden. Het aantal inwoners van Lohneker 

dat op 1 januari 1884, 7116 bedroeg~ st~eg tot 26617 op 1 

januari 1929, waarvan er ongeveer 12000 in de tegen Enschede 

aangebouwde wijken wonen, en ongeveer 5000 in het arbeiders

dorp Glanerburg. 

De bevolkingsgroei van Enschede was in de per~ode 189.4-1904 

nog groter dan in het voorgaande decennium; de toenarne bedroeg 

percentsgewijs: 

1884 1894 --
1894 - 1904 

1904 - 1914 

1914 ";' 1924 

. 43.8 

61.5 

28.4 

17.4 

Tussen 1 januari 1884 en 1 januari 1928 bedroeg de bevolkings

toenarne voor: 

Enschede 

Lonneker 

290% 

246% 

Volgens de "stat i stiek van de loop der bevolking" (1927) was 

voor de gerneenten boven 20.000 inwoners Enschede derde in de 

rangorde der gerniddelde jaarlijkse bewolkingstoenarne over 



de jaren 1840 - 1920, en bedroeg zij voor Emmen 3.65%, 

voor Rotterdam 3.41% en voor Enschede 3.02%. 

--
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II . DE RUIMTELIJKE SPREIDING VAN DE TEXTIELINDUSTRIE OVER ONS 

LAND. 

1. INLEIDING. 

De kaartjes op deze en op de volgende pagina geven een in

druk van respectievelijk de mate waarin de bevolking in 

een ~epaald gebied in de industrie werkt en van het aantal 

industrie-vestigingen per 31 dec. 1~30. 

Op de k aar t en treden duidelijk de industrie-gebieden van ons 

land naar voren; naast de gebieden van de grote zeehavens 

met hun uitlopers landinwaarts, zijn dat het gebied van de 

grote rivieren, de mijnstreek alsmede grote delen van de 

I' 
,I 
L .. --- - ---- j 



--! 

Bron: Dr. H.J. Keuning: Het Nederlandse volk in zijn 

woongebied; 1947. 

Een eerste indicatie van de concentratie van de textiel

industri-e, geeft ons de tabel waaruit blijkt dat 81.6% 

van het inkomen dat in 1938 in de textiel industrie werd, 

gerealiseerd werd in drie provincies; we zullen zien dat 

deze produktie nog verder geconcentreerd is, en wel in 

feite zich afspeelde in slechts enkele delen van. deze 
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Bron: Dr. J.H. Keuning, 1947; T.A.P. p. 408 

- De Wolindustrie 
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109·"" 
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In 1938 waren 13.940 arbeiders in de wolindustrie werkzaam, 

waarvan 54% in Tilburg, 10% in andere Brabantse gemeenten 

(Bergeyk, Eindhoven, Geldrop, Goirle, Helmond, Mierlo, 

_ Oosterhout), 13% in Leiden, het oude centrum der wolnijver

heid en 23% in andere Nederlandse plaatsen, waarvan Veenendaal 

wel de belangrijkste was. Gerekend naar de produktie

capaciteit kwam in 1928 ongeveer 75% van de wolindustrie 

voor rekening van Brabant, 13,5% van Twente en 11,5% van de 
overige delen van ons land. 

De wolnijverheid beruste voor het allergrootste deel op 

geimporteerde wol, al wordt ook wel Nederlandse wol ~ebruikt. 

De weefindustrie in Tilburg legde zich aanvankelijk vnl. toe 

op de vervaardiging van laken, baai, en duffel, maar na 

1862 is men overgegaan op de produktie van fantasiesto~fen. 

In de periode voor de oorlog is Tilburg nog steeds het 

centrum voor de vervaardiging van fantasiestoffen, voor heren

costuums, flanel en dekens. De Leidse industrie vervaardigt 

vooral wollen dekens, die te Veenendaal wollen stoffen en 
b . lid re1garens . 



-::: De katoenindllstrie. 

Afgemeten naar de productiecapaciteit was voor de oorlog 

85% van de katoennijverheid gevestigd in Twente en het 

aansluitende oostelijke deel van de gelderse · achterhoek, 

10% in Brabant, en 5% in de rest van Nederland. De katoen

nijverheid in Twente, vooral geconcentreerd in Enschede 

was, zoals ~e reeds gezien hebben, vooral gespecialiseerd 

op ruwe en gcbleekte weefsels, die in hoofdzaak bestemd 

zijn voor overzeese {tropische) afzetgebieden, al is men 

zich na de crisis van de jaren '30 ook meer op fijnere 

en meer gecompliceerde weefsels, deels ook met kunstzijde, 

voor binnenlanrlse en europeese afzet gaan toeleggen. De 

fabrieken in de Gelderse achterhoek werken in de periode 

- meer voor de binnenlandse markt. 
- ... f 

Hoewel ook in Tilburg en Goirle enige katoennijverheid 

is gevestigd, wordt het centrum van de Brabantse katoen

nijverheid toch gevormd door Helmond {bedrukte stoffen, 

naaigarens, dekens). Het Brabantse katoendistrict, waarvan 

Helmond.het centrum is, wetkt in hoofdzaak voor de binnen~ 

landse markt* 2 • 

- De totale textielindustrie. 

Katoen- en wolnijverheid vormen de voornaamsten takken van 

de Nederlandse textielindustrie. Gerekend naar de totale 

pro~uktie van textielgoederen, uitgedrukt in de verkoop

waarde in guldens {ongeveer 395 miljoen gld.)kwcim in 1928 

60.4% voor rekening van de katoennijverheid, 17% voor de 

wolindustrie, 10. 1.% voor de kunstzijde-industrie, 4. 1% 

~Oor de tricotage-industrie, terwijl de overige takken 

slechts 8,1% innemen. 

De kunst-zijdeindustrie ontbreekt in de traditionele textiel

gebieden van ons land. Arnhem, Ede, Nijmegen en Breda zijn 

de vestigingsplaatsen van deze industrie, bij de keuze 

waarvan het aanbod van arbeidskrachten een belangrijke 

faktor vormde. De fabriek in Ede bevindt zich, evenals de 

textielfabrieken in Veenendaal, in een gebied met klein 

landbouw bedrijf. De andere plaatsen zijn industrie-centra 

met veel mannenarbeid, waarmee in het algemeen een ruim 



aanbod van goedkope vrouwelijke arbeidskrachten gepaard 

gaat* 3• 

2. Een "\Lerklari·ng· voor de· conc·entratie van de textiel-indus

. tr"i'e. 

- . Inleiding. 

In zijn studie 'vestigingstendensen' van de Nederlandse 

nijverheid' (1949) ontwikkelt d:r. J . Winsernius een onder

scheid tussen stuwende en ver£·.orgende bedrijven. De stuwen

de bedrijven '"orden door Ninsernius naar hun vestigings

tendens in de volgende 4 groepen onderscheiden: 

- ·gericht op grond- en hulostoffen in de bodern. 

gericht op agrarische produkten. 

- gericht op goede verkeersligging. 

- gericht op goedkope (rnannelijke volwassen) arbeidskrachten. 

tot de laatste groep rekent Winsernius het grootste deel 

van de· textielnijverheid. 

- Textielindustrie als een bedrijfsgroep gericht op goed

kope arbeidskrachten. 

- Het productieproces. 

In deze bedrijfstakken overheerst het arbeidselernent, het 

transport is narnelijk vrijwel steeds onbelangrijk in ver

band met de aard van de rnaterialen; deze zijn in het al

gerneen licht van gewicht en gering van volume. 

In het productie-proces wordt door arbeid w~arde aan de 

-- grondstoffen toegevoerd~ orndat het produkt.ie-proces be

werkelijk is, is het aandeel van de faktor arbeid in de tota 

produktiekosten hoog, orndat het productieproces zeer een

voudig is, is deze nijverheid vooral gericht op de aan

wezigheid van goedkope - niet geschoolde - arbeidskrachten. 

Het aantal personen van de bedrijfsgroepcornbinatie gericht 

op goedkope arbeidskrachten bedroeg op 31 dec. 1930: 

152199, dit is 35.46% van de totale kernnijverheid, 23.76% 

van de stuwende nijverheid en 12.31% van de gehele nijver

heid. 



- Ruimteli'jke· ve·rd'e·l'i'n-g. 

Om de mate van concentratie van deze bedrijfsgroepcombina

tie in het land te bepalen maken we gebruik van het z.g.n. 

concentratie-getal. Het concentratiegetal wordt als volgt 

berekend: 

Indien in een gebied x% van de gehele bevolking woont en 

zich 2x % van de bedrijfsgroep bevindt, bedraagt de con

centratie-index 2 en het concentratiegetal 200. Een hoog 

concentratiegetal duidt dus op een in verhouding tot de 

bevolking sterke opeenhoping van bedrijven van een bepaalde 

groep en doet een uitgesproken voorkeur voor het betrokken 

gebied vermoeden. 

In onderstaande tabel zijn de concentratiegetallen van een 

·-'c! aantal economisch-geografische gebieden voor de betreffende 

bedrijfsgroepcombinatie per 31 december 1930. 

Economisch geogr.geb. 

Oostelijk industrie 

gebied N.Br. 

Westelijk industrie 

gebied N.Br. 

Twente-Achterhoek 

Zuid-Limburg 

Meierij v. Den Bosch 

Zandgronden N.Brabant 

z.w. overijssel & 

·W. Achterhoek 

I aanta1l percentage v. 

l pers. , . d. combinatie 

! 
I 
125755 

1 19849 
1 29961 

5734 

I 4103 
I 
I 7597 

5000 

16,93% 

13.05% 

19.69% 

3. 77% 

2.70% 

4.99% 

3.28% 

I 

percentage - ~concentratie 
rijksbevo1k. 1 getal 

2. 07%'. 

1.93% 

4.25% 

2.05% 

1.85% 

3.75% 

2.55% 

I . 

816 

676 

1413 
I 

ll84 
! 146 

133 

129 

J 



Naar hoogte van het concentratiegetal blijkt deze nijverheid 

in feite te zijn geconcentreerd in de beide industrie ge

bieden van Noord-Brabant, en in Twente-Achterhoek rnoet niet 

wprden opgeva t als een indicatie van het rninder geconcen

treerd zijn van deze nijverheid in deze regio, maar kornt 

voort uit het feit dat deze regio rninder hornogeen is dan 

de andere twee, d.w.z. een aanzienlijk deel van de regio 

Twente-Achterhoek, n.l. de Achterhoek is veel rneer agrarisch. 

Ook de andere zandgronden vertonen over het algerneen positieve 

concentratie getallen: die van overig Utrecht, de rneeste 

andere delen van Gelderland, De Meyerij van Den Brisch, 

Z~W. Overijssel en de zandgronden van Noord-Brabant. 

-;.Sarnenvattend kunnen we zeggen dat de standplaats van de 

nijverheid gricht op goedkope arbeidskrachten een duidelijke . 

voorkeur te zien geeft voor zandgronden. Het is niet, dat 
' ' 

in iedere zandstreek autornatisch zich een dergelijke nijver

heid heeft ontwikkeld: 

- de, in 1930, nog agrarische zandgronden weerleggen dit. 

-Maar wel is het zo dat dit soort nijverheid op niet-zand-

gronden. In ieder geval niet die mate tot ontwikkeling is 
llt4 gekomen . 

- Oorzaken van de concentratie van de op goedkope arbeids

krachten gerichte nijverheid op de zandgronden. 

-- Renrnerken voor deze nijverheid is ·op de zandgronden het 

landelijk karakter van de standplaats, in de zin van de 

verbondenheid met de agrarische produktie. Dit gold zelfs --voor steden als Eindhoven, Enschede en Tilburg, waar veel 

fabrieksarbeiders nog over een stukje grond beschikken. 

De voornaamste oorzaak van de betekenis van de landbouw als 

leverancier van arbeidskrachten, ligt volgens Winsemiusllt
1 

in het feit dat de opnerningscapaciteit van de landbouw 

praktisch niet kan worden vergroot, afgezien van de 

tuinbouw • . 

Het gemengde landbouwtype heeft zowel op de zandgronden 

als op de aangrenzende rivierklei tot kleinbedrijf geleid: 

in 1930 bedroeg de gerniddelde bedrijfsgrootte op de zand

gronden 8.16 ha., op de rivierklei 8.92 ha. een gedetail-



'-~ 

l~erde opgave van de verschillende bedrijfsgrootten voor 

het Brabant-Lirnburgse terrassenlandschap, dat vrijwel geheel 

uit zandgebied bestaat, vinden wij bij Keuning*
6

. 

L.\'-:DGEHH.Llt-.:1 RS, \\'IER 11001-"DBEROEP L.\'-:DBOCWER IS 
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Bij eenzelfde bedrijfsgrootte levert (ondanks de gestegen 

produktie op de zandgronden sinds de toepa~sing van de 

kunstmest) de rivierklei .. door een grotere produktiviteit 

. een ruimer bestaan op de inkomsten zijn door de geringe 

afmetingen van de landbouwbedrijfjes op de zandgronden 

onvoldoende; de boeren worden zodoende gedwongen tot werk 

bui ten de landbouw. Niet alleen de boer:- . zelf, maar ook de 

jeugdige en/of vrouwelijke gez'insleden helpen op deze wij ze 

mee aan de vergroting van het gezinsinkomen. 

De_ geringe grootte van de landbouwbedrijfjes hangt op de 

zandg~onden samen met de li~hte gesteldheid van - de bodem, 

waardoor in tegenstelling tot de zeeklei .voor de grond

bewerking zware en kostbare werktuigen hier gemakkelijk 

~onden worden gemist. Het gevolg hiervan is echter weer, 

dat thans .de toepassing van rationele arbeidsmethoden 

o.a. door middel van landbouwmachnies stuit op de te ge

ringe afmetingen van deze bedrijven. De geringe bedrijfs

grootte staat rechtstreeks in verband met de drukke werk

zaamheden, welke op een grater bedrijf de werkkracht van 

een gezin te hoven zouden gaan. 



We hebben al gezien dat vooral op de arme zandgronden met 

lange arbeidstijden in de zomer, de boeren vooral in de 

stille winter d.m.v. de huisvlijt hun armoedige bestaan 

wat verbeteren; deze nijverheid is zoals we ook al gezien 

hebben een val de bronnen geweest tot het ontstaan van 

de textielindustrie. Ook vervulden de boeren in deze ge

bieden vaak seizoen-arbeid in landbouwstreken elders , 

daaruit is nu het grote aanbod van arbeidskrachten op de 

zandgronden te verklaren, die mede als gevolg hadden dat 

de lonen laag bleven? 

Het werk op de kleine landbouwbedrijven geschiedt voor

namelijk door de gezinsleden; het werk op de zandboerde

tij leent zich hier goed voor, in het bijzonder voorzover 

. - dit de kleinveehouderij betreft. Kinderrijkdom vertegen-
-.-! 

woordigt op de zandgronden daarom een economisch bezit, 

daar de hulp van de opgroeiende kinderen de dagtaak wezen

lijk helpt verlichten. Bij het volwassen worden kan slechts 

een deel, van de kinderen een duurzaam bestaan in de landbouw 

vinden. Hierdoor ontstaat op de zandgronden op den duur een 

groot aanbod van overtollige arbeidskrachten die de basis 

vormt voor het aantrekken van bedrijven gericht op goedkope 

arbeidskrachten, immers het grote ~anbod veroorzaakt een 

neerwaartse druk op het loonpeil. 

Ook de landbouwgebieden buiten de zandgronden kenden in 

het algemeen een geboortcijfer, dat hoger is dan het lan- . 

delijke gemiddelde. De oorzaken daarvan zijn in. het alge

meen gelijk aan die op de zandgronden: voor vooral de 

N-Brabantse zandgronden komt hier nog een factor bij; 

-ae bevolkingsaanwas is hier groot als gevolg van de r.k. 

bevolking; in de geindustrialiseerde delen van N-Brabant 
-~,... 

is aanvankelijk, ook vanwege haar r.k.-bevolking, hierin 

nauwelijks verandering opgetreden. 

- Het autarkisch karakter van Het gemengde landbouwtype op 

de zandgronden. 

Lage lonen zijn slechts mogelijk, en op dat lage peil te 

handhaven, in een streek waar de algemene levensstandaard 

laag is. Deze is in het algemeen lager op het platteland 



dan in de stad, vooral in verband met de geringere 

huren en doordat op 'het prattteland in de levensbe-

hoeften door het eigen landbouwbedrijf of door dat van 

omwoneo.den kan worden voorzien. Vooral het weinig 

gedifferentieer~e gemengde landbouwbedrijf op de zand

gronden is zelfverzorgend, meer dan een der andere 

landbouwtypen in Nederland. De gew~ssen van het bouwland 

worden in eigen bedrijf gebruikt door het vee, maar dienen 

tevens voor gebruik in eigen huishuuden. Het autarkisch 

karakter van de landbouwbedri j \ien op de zandgronden is 

daarmee een van de grondslagen geweest voor de vestiging 

van bedrijven gericht op goedkope arbeidskrachten. 

Door de vestiging van deze bedrijven echter leidt in het 

- algemeen tot bevolkingsagglomeraties en .zelfs tot stads-
-.;.-:: . 

vorming. Hierdoor wordt de band met de landbouw nood~ . 

zakelijkerilijs losser., de mogelijkheid tot zelfverzorging 

door het landbouw-bedrijf geringer en daarmee de behoefte 

aan hoge lonen dringender. 

Daarmee de aantrekkingskracht van een streek voor bedrijven 

gericht op goedkope arbeidskrachte, vermindert .door die

zelfde bedrijven. In het algemeen ~ien we dan ook dat de 

mate vakconcentratie, van bedoelde bedrijfsgroepen in de 

verschillende economisch-geografische gebieden, daalt: 

kon6entratie-getallen voor bedrijfsgroep gericht op goed

kope arbeidskracht . 

. ~ONOMISCH ·. GEOGRAF. GEB. 

!oostel. ind. geb. N. Brabant 
~ . 
f~est.ind.geb.N.Brabant 

Twente-Achterhoek 

Zuid-Limburg 

Meyerij van Den Bosch 

Zandgronden N.Brabant 

Z.W.Overijssel & 

IAch terhoek 

1920--r 193QT- ONTWIKKELINGSTENDENS 

921 I 816 . 

735 676 

526 413 

218 184 

166 146 

120 133 + 

146 129 

Bron: J. Winsemius, 1949; T.A.P. p.99 
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- De loonverschillen. 

Om een indruk te krijgen van het loonpeil in de verschillende 

delen van ons land, is het noodzakelijk om de lonen met elkaar 

te vergelijken met die bedrijfsgroepen, welke daar karak

teristiek zijn, d.w.z. een hoog concentratie-getal hebben, 

naar het aantal personen een belangrijk deel van kernnijver

heid vormen en duidelijk zijn gebonden aan hun standplaats. 

Het loonpeil van de katoenweverijen iri rwente, de wolnijver

heid in Noord-Brabant tegenover dat in de scheepswerven 

aan de nieuwe waterweg geeft volgens Winsemius voor die 

gebieden een juiste weergave van het algemene loonpeil, 

~oals dat door de aldaar bestaande economische struktuur 

wordt bepaald. Het weekloon _voor de gebieden in Twente, Noord

_- Brabant en de Nieuwe Waterweg, bedroeg op 1 juni 1930 
~ - . 

respectievelijk f 22,56 . f. 22,56 en f 32,64. We zien aldus 

een loonverschil van ruim f 10,- per week. 

·-
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Dr. H.J. Keuning, 194 7; T.A.P. p. 443-444. 

Dr. H.J. Keuning, 1947; T.A.P. p. 445-446. 

Dr. H.J • . Keuning, 1947.; T.A.P. p. 447. 

Dr. J. Winsemius, 1949; T.A.P. p. 9 3. 

We drukken ons hier al wat voorzichtig · uit; n .1. er 

bl.ijven nog een aantal vragen over m.b.t. de ruimtelijke 

verdeling van de textiel-industrie over ons land zoals 

de vraag waarom niet op alle zandgronden een sterke 

concentratie van deze industrie optreedt en de andere 

vestigingsfaktoren die voor bepaalde delen van de 

textielindustrie van bela11d zi jn zoals stromend water e. d 

6. Dr.H.J. Keuning, 1947; p. 310. 

-· 



III. HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN DE NEDERLANDSE TEXTIEL

INDUSTRIE. 

INLEIDrNG. 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we geprobeerd een 

verklaring te geven voor de regionale concentratie van 

de textiel-industrie in ons land. In dit hoofdstuk be

spreken we de recente ~ ontwikkelingen in de textielindus

trie;' aan het eind van het hco fdB tnk bespreken we hoe 

.deze ontwikkeling zeer ernstige konsekwenties heeft voor 

een aantal traditionele textielgebieden. 

1. De rnoeilijkheden in de katoennijverheid sinds w.o.z . 

....,.~ in 1967 ·wordt door de minister van economische zaken 

aan de tweede kamer aangeboveh de ' nota betreffende de 

katoen-, rayon- en linnenindustrie'. Mede aan de hand van 

deze nota zullen we een aantal ontwikkelingen bespreken, 

welke zich zich in de na-oorlogse~periode in deze bedrij~s

tak hebben afgespeeld . - wegvallen de traditionele export

rnarkten. 

De katoen-, rayon- en linrtenindustrie neernt in 1967 35 a 
40% van de totale personeelsvoorziening van. de textiel

industrie voor haar rekening. Zij telde 39.000 werknerners, 

70% daarvan werkte in Twente en de Achterhoek. Zeals we 
. . 

in hoofdstuk I reeds gezien hebb~n, is de Nederlandse ka-

toennijverheid ontstaan achter een rnuur van protectie; zij 

vond haar afzet voornarnelijk in het binnenland, op onze 

bescherrnde koloniale rnarkten, en in andere tropische ge-.. -
bieden: in 1937 tot de export 26% van de totale ornzet 

van de Nede rlandse katoen-nijverheid, was . 73.0% va n aeze 

export gericht op Nederlands-Indie, en 10.5% op Afrika. 

Reeds in de tweede wereldoorlog had Japan al vaste voet 

gekregen op de Aziatische textielrnarkten, waaronder die 

van Het toe nrnalige Nederlands-Indie, voor de Twent se katoe n

nijverheid was deze concurrentie sterk voelbaar. 



~n de in economisch opzicht gunstige jaren tussen 1925 

en 1929 kan de nadel~ge iri~loed van deze konkurrentie 

door gunstige afzetmogelijkheden elders worden gecompen

seerd. ~ij het uitbreken van de grate crisis in de der

tiger jaren traden deze strukturele verschuivingen echter 

duidelijk op de voorgrond en zijn veroorzaakten een ver

scherping van de conjuncturele teruggang. Een verbetering 

trad nog op toen in 1934 maat~egelen tegen de Japans~ 

concurrenti:e in Nederlands-Indie werden genomen. De 

devaluatie van de gulden in 1936 had eveneens een gunstige 

invloed. 

Vooral in de periode na de wereldoorlog ontstaan er steeds 

grotere problemen om de exportmarkten in de derde wereld 

_; te behouden, in 1958 viel zelfs de laatste import naar 

Indonesie weg. Onderstaande tabel geeft een indicatie 

van de verschuivingen van de exportmarkten : 

-· 

Export van de Nederlandse katoenindustrie naar richting en . 
in procenten van de waarde. 1

) 

:J 1937 
1948 1957 

Afzetgeb xport 26 % Export 25% Export 41 % 
an de omzet van de omzet van de omzet 

Europa 9,9 24,7. . 45,2 
Amerika 3,8 1,6 3,2 
lndonesie 73,0 28,3 10,0 
Overig Azie 2,1 13,5 . . 2,0 
Afrika 10,5 16,2 25,2 
Overige gebieden 0,7 15,7 14,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 

1) BRON: H. D.- Nijhuis von het Centraal Bureou voor de Katoen·, Rayon- e~ linnen
induslrie:-' 



Niet alleen de Nederlandse export-markten voor katoen gaan 

verloren: was tot voor €mige fijd geleden de wereldmarki: 

een open markt - vooral sinds de tweede wereldoorlog sluit 

een toen~mend -. aantal derde wereldlanden, die zelf ook katoen 

produceren, hun markten af voor buitenlandse producten; hetzij 

door hoge tarieven, hetzij door invoer-quata e.d. volgens 

internationale afspraken op het gebied van handel en tarieven 

(Gatt) is het aan landen toegestaan'om ter bescherming van 

hun betalingsbalans de invoer hoeveelheidsbeperkingen op te 

leggen, en om ter bescherming van een nieuw opgerichte nijver

heid invoerrechten te wijzigen en zonodig ook hoeveelheids

beperkingen toe te passen•* 1• 

De hoge mate van afsluiting van het deel van de wereldmarkt, 

d~t uit textiel-producerende ontwikkelingslanden bestaat, 

komt tot uitdrukking, in de zeer geringe mate, waarin de 

uitvoer van de geindustrialiseerde katoen-producerende landen 

en ontwikkelingslanden zich richt op de laatstgenoemde landen. 

Niet alleen de markten van de ontwikkelingslande zijn vrijwel 

afgesloten, ook vond er in 1964 vrijwel geen export plaats 

naar Japan. 

De wereldproduktie van katoen. 

In onderstaande tabel is aangegeven hoe als gevolg van de 

vrijwel volledige afsluiting van de wereldmarkt de produktie 

van katoenen weefsels in west-europa en de verenigde staden 

vooral na de 2de wereldoorlog snel afneemt; daarn~ast wordt 

duidelijk dat deze daling in de westerse geindustrialiseerde 

landen gepaard gaat met een snelle stijging van de produktie 

in-verschillende 3de wereldlanden en Japan • . 

Tabel: weteldproductie van katoenen weefsels I mln.yards 
.. __ ... 

I I I ... -··- - ·- -· 
West-Europa ! Ver.Staten India Japan Andere landen 

1912/1913 14.530 I 6.800 1. 210 1.050 
i 
I 1.200 
I 

1929 12.370 8.060 2.420 2.650 1.500 
i 

1936/1938 10.210 8.530 3.980 3.870 2.530 I 

1950 10.490 11.200 3.660 1.540 3.900 

1960 10.470 10.900 5.050 3.850 6.500 

I 1970 9.010 8.100 4.570 3.130 10.100 
l 



Invoer va·n· ~·te·e·fs·e'ls. 

Als gevolg van het veranderen van het ruimtelijk patroon van de 

wereldkatoenproduktie heeft ook een enorme verschuiving plaats

gevonden van het importpatroon. India moest in 1913 nog 3.197 

miljoen yards katoenen weefsels invoeren in 1970 niets meer 

voor de V.S. en Europa zijn deze bedragen respectievelijk 47 

en 1.242 miljoen in 1913, 624 en 2497 rniljoen in 1970. De 

export van de katoenproducerende ontwikk~lingslanden is vooral 

gericht op de geindustrialiseerde westerse landen. De be

schermingsmaatregelen die laatstegcnoemde landen tegen de laag

geprijsede invoeren vanuit katoenproducerende ontwikkelings 

landen hebben genomen komen volgens Knoester 'geenszins meer 

op een zelfs maar bij benadering volledig van de binnenlandse 
- *2 . 

~rkten' In 1964 bedroeg de waarde van de totale invoer in 

de belangrijks~e westelijke geindustrialiseerde landen uit 

3de wereldlanden van katoenen garens, weefsels, kleding en 

overige geconfectioneerde artikelen, ·493 miljoen 

dollar. We zullen echter nog zien dat deze import nog achter

blijft bij de katoenhandel tussen de westerse geirtdustrialiseerde 

landen zlef. De qua uitvoerwaarde in 1964 belangrijkste ex- · 

porteurs van katoenen textiel en kleding (excl. comm. landen) 

Zl.Jn, in volgorde van uitvoerwaarde, achtereenvolgens Japan, 

Italie, Frankrijk, Hong Kong, West-Duitsland, Belgie, de v.s. 
Nederland, Engeland en India, met uitvoerwaarden liggend tussen 

$ 440 miljoen voor Japan en $ 133 miljoen voor India: 

AlvorEms in te gaan op de wij ze waarop al deze ontwikkelingen 

de Nederlandse katoennijverheid beinvloed hebben, zullen we 

eers~ de oorzaken behandelen die tot ·deze ruimtelijke ver

schuiving van de wereld-katoen-produktie hebben geleid. 



Oorzaken van de ruimtelijke verschuiving van de katoenproduktie. 

I. Wegvallen van een deel van de wereldmarkt door protectie en 

andere invoerbeperkende maatregelen door vele ontwikkelings

landen. 

II. Scherpe concurrentie op het overblijvende deel van de wereld• 

markte. De grootste exporterende landen zijn, we hebben dat 

reeds gezien, Japan, Frankrijk, Italie, HongKong, en .West

Duits l~nd Tcrwijl West-Duitsland en Italie hun uitvoer 

v.n.l. richten op de geindustrialiseerde landen, n.l. voor 

resp. 77 en 85% en de Franse uitvoer v.n.l. is gericht op 

haar eigen voormalige kolonies, is de uitvoer van Japan 

voor meer dan de helft naar i.h.a. niet-katoen producerende 

~· landen, zoals Indonesie, Achter-Indie en een aantal 

Afrikaanse landen. Ten1ijl een derde deel van de Japanse 

export naar We~terse geindustrialiseerde landen ging. 

De uitvoer van Hong Kong gaat voor die-kwart deel naar de 

geindustrialiseerde landen en de rest naar de niet-katoen

producerende ontwikkelingslanden; ook de katoen-export van 

India had voor de helft een bestemming in deze landen. 

Samenvattende kunnen we zeggen dat een aantal landen uit 

het verre Oosten, van de Westerse landen een deel van hun 

exportmarkten hebben overgenomen n.l. dat van de hiet

katoenproducerende landen, in mindere mate het deel van 

Frankrijk, Engeland en de v.s.). Hoewel niet fn die mate 

zijn met name Japan; Hong Kong en India er ook in geslaagd 

een deel van de europese markt te veroveren. 

We zullen nu moeten bezien hoe deze landen erin geslaagd zijn --om een zo aanzienlijk deel van de exportmarkt van de 

;eindustrialiseerde landen over te nemen. We geven daarvoor 

eerst een tal van gemiddelde uitvoerprijzen van een aantal 

landen. 



o GEM/DDELDE UITVOERPRIJZEN VAN EEN AANTAL LANDEN 

In$ PER KGG) 

kataenen kotoenen kataencn kat. gezaomde 
gorens weefsels kleding weefsels 7) 

1960 1964 1960 1964 1960 1964 1960 1964 

lndiaS) 1,33 1,02 1,33 1,40 n.b. n.b. n.b. n.b. 
Taiwanl) 0,92 1,23 1,18 1,33 2;o7 2,22 1,41 1,18 
Pakistan 0,86 n.b. 1,20 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 
Zuid-Korea2) n.b. 1,15 0,82 1,31 2,75 3,00 n.b. n.b. 
VAR 1,28 1,61 1,48 1,51 2,25 4,27 n.b. n.b. 

Portugal3) 1,14 1,26 1,78 1,89 4,25 3,26 1,45 1,92 

Hong kong 1,12 ' 1,22 1,70 1,83 n.b. n.b. n.b. n.b. 
Japan 1,34 1,61 2,32 2,45 3,56 n.b. n.b. n.b. 

EEG4)5) 1,79 1,88 2,71 3,02 10,64 11,77 3,03 3,29 

1) 1961 l.p.v. 1960. 
2) 1962 l.p.v. 1960. 
3) Voor gezoomde weelsel• 1961 l.p .v. 1960. 
4) Voor gezaomde weef•els en kleding 1962 l.p.v. 1960. 
~) Onder uitsluiting von onderlinge handel in EEG. 
6) De gemlddelde prijzen zijn berekend ap basis von door het GATT gcgevcn waarden In mlljaenen S en 

hoeveelheden In mlljaenen kg, afgerand ap 1 decimoal. 
7) ,.Eenvoudlg gecanfectloneerde weefsels". 
8) Omgerekend ap basis 1 kg = 7 meter = 8 yards. Bran: GATT. 

Aan de hand van een aantal aantekeningen over de textiel

nijverheid in Hong Kong zullen we proberen voor deze lage 

uitvoerprijzen een verklaring te vinden. 

a. Een van de voornaamste oorzaken van deze lage uitvoer

prijzen is gelegen in de lange zrbeidsdag. Volgens ge

gevens van het Gatt is de tijd dat de spinnerijen draaien 

uitgedrukt in een percentage · van 6200 uur (drie ploegen) 

in Hong Kong 133, in de v.s. met hun verhoudingsgewijs 

uiterst intensief machine gebruik 103 en in Nederland, 

d~t op dit punt veruit het hoogste cijfer van de E.E.G. 

heeft 75. Dat betekent dat de mach~nes 343 dagen per 

jaar continue draaiden tegen6ver in Nederland "slechts" 

193 dagen. 

Dezelfde cijfers bedragen in de weverij achtereenvolgens 

voor Hong Kong 132, voo~ de V!S~ 103 en voor Nederland .66. 

Hoewel Hong Kong over een, in vergelijking met andere 

ontwikkelings-landen behoorlijk modern machine-park be

schikt, heeft het vooral door de lange arbeidsduur een 

--buitengewoon hoge arbeids-produktiviteit. De jaarproduktie 

per spinmachine bedroeg in 1964 166 kg tegen 126 kg in de 

v. s. 
Elimineert men de invloed van de lange arbeidsduur door de 

jaarproduktie per spinuur te vergelijken, dan ligt Hong-

Kong met circa 20 gram vrijwel gelijk aan de v.s. In de 

weverij, waar in 1964 85% van de machines uit automaten 

bestaat, is de arbeidsproduktiviteit laag, ondanks de langere 

arbeidsduur. In 1964 was de produktie per weefmachine in 

Hong Kong 4300 kg. en in de V.S. 4800 kg. 

f 

t 



Per machineuur ligt, gezien het verschil in arbeidstijd, 

de verhouding nog ohgunstiger voo~Hong Kong. De jaar

produktie per machine-uur bedroeg in 1964 in Hong Kong 

527. In de V.S. 754 gram en in Nederland 749 gram. 

b. Een tweede oorzaak van de lage uitvoer-prijzen van de 

katoen uit Hong Kong ligt in de lage lonen. Het Gatt 

noemt in haar reeds geciteerde studie* 3 een dagloon van 

$ 1.4 per man dag voor de spinnerij. Bij een in 1959 

door de arbeitgeberkreis gesamittextil ingesteld onder

zoek bleek het loon van een Hong Kong spinner teen 47% 

van het loon van een Nederlandse spinner te bedragen over

eenkomstige percentages waren voor achtereenvolgens ~ever 

_ en ongeschoolde arbeider 43% en 27%* 4. Het hoeft geen ver-

bazing te wekken, dat in Hong Kong, volgens de zojuist 

aangehaalde Gatt studie het aandeel van het direkte loon 

i~ de kostprij s van ~- -_ gekamd katoenen garens slechts 

10% bedraagt en in de verkoopprijs van ruwdoek eveneens 10%. 

c. De Oeso noemt in haar studie 'modern cotton industry•*5naast 

de lage lonen en de lange arbeidstijden, als bijzonder voor

deel van de Hong Kong katoen- en kledingnijverheid <<de 

zeer grate financiele hulpbronnen, waarover men beschikt, 

dankzij de internatio~ale fianciele groepen, die belangen 

in de Hong Kong katoen- en kledingnijverheid hebben ~>, 

voordeel trekkend van de door de _Oeso op dezelfde plaats 

genoemde lage winstbelasting, die in Hong Kong geheven 

wordt . 

. -
.We hebben hier een ~elangrijke oorzaak gevonden van het her

struktureringsproces van de katoenindustrie. Het ontstaan 

van "eigen" textielindustrieen in de ontwikkelingslanden 

wordt door veel mensen toegejuigd. Deze vorm van inter

nationale arbeidsverdeling is zelfs onderdeel gewonden van 

de Nederlandse regerings polttiek •. De theorie die aan deze 

politiek ten grondslag ligt is,en die in ons land vooral 

ontwikkeld is door prof. Tinbergen, is erop gebaseerd dat 

deelname aan het proces van kapitalistische international e 



arbeidsverdeling voordelig is voor ieder land. Elk land 

. zou zich moeten specialiseren in het voortbrengen van die 

produkten, waarin zij een comperatief voordeel heeft 

(of kap krijgen) door haar relatief betere beschikba?-rheid 

over een aantal produktie-faktoren. Dit betekent, dat ar

beidsintensieve onderdelen van het produktie-proces over

gebracht moeten worden naar de ontwikkelingslanden, terwijl 

de ontwikkelde landen zich zouden moeten specialiseren in 

kapitaal en technologie-intensieve produktie. 

In deze gedachtengang is het ontstaan van een 'eigen' 

textiel-industrie in de ontwikkelingslanden zeer positief 

te beoordelen. Echter dit proces van het ontstaan van 

z.g.n. eigen industrie in de derde wereld gaa~ gepaard 

- met een ~apitaalsexport naar de derde wereld, en een 
·-~ 

groeiende afhankelijkheid van de ontwikkelingslanden van 

het westne. In onderstaande tabel wordt de .internationali

satie van het kapitaal duidelijk. 

Foreign versus dom~s~ic ~ark~t ·ori~~~~tion of -

' th~ srowth of manufacturin~ industry in developed~ 
I . 

'' capitalist countries; 195·7-1965. 
· .... 

> • • ,_ ~ - • 
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[ .· .. Countries 
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Uit de tabel komen een aantal duidelijke verschillen naar 

voren; de internatio'nalisatie van het investeringskapi taal 

~am voor de v.s. vooral de vorm aan van produktie in het 

buitenland, terwijl voor Japan dit proces vooral verloopt 

door sterke export, terwijl in Europa beide processen een 

rol spelen . 

Dit alles leidde er toe dat ~r een proces op gang kwam 

van internationale her-allocatie van produktie-proces 

o f delen daarvan en dat vooral arbeids-intensieve de l en 

van deze produktie-processen werden overgeplaatst naar 

goedkope-arbeid landen . Van dit proces geeft onderstaande 

tabel een duidelijk inzicht. 
'Nett flow of· private· ·capital to develoEing countries11962-7 l 

.. · -~~· ··~.: :., -.... (in millions of U.S.Dollars): . ·-:-· ~· · 
. · . .. . . .. ~ ' ·:. 

. . . .... ; . 
. ; 

·~'countries: .. 1962 1964 1966 1968. - - 1969 1970 1971 , ... • .. ... 

- - -. i 

1897.7 1505.5 2486.6 1568.0 2438.0 3541.0 .. 
14.1 55 .0 9 3. 6 68.7 175.7 352.1 

·.·: u.s.·A. .. .819.0 
. ;.. ,:.·,.... . . r . tj· . . 

! >.·. Canada : ·· " 55. 2 
·' 

. ,.•,· . 
·'' . .... . . : ~ : 

: · < E • E • C • ( six) 9 0 5 • 0 l1 0l.9 1529.9 2593.7 3319.6 24 21. 2 2623 '.1 . •. ~ ... 

; -~- U -.-K. . .. ·· ·· 322.9 
-·. . :-s. · ·! .· . :.· 

425.5 398. 0 332.6 717.7 791.7 1041. 1 
.;j••, . ··••• ; : 

. ··::.:s~ederl' .;·) 18. a 
...... -.,·· . .. . 
"·. 

. .. ~. .. ~ 

! . Japan 

! _:_:.;,Total' 
i 

34 ~- 4 51. 1 57.4 91.6 87.1 84.7 

118.0 79.1 ·.· 159. 1 390.5 451.7 669 . 4 978.7 

2238.9 3552.7 3698. 6 5954.4 6217.3 6583.0 8620.7 

... . 
. . ... . .. 

.. · .... -. 
! • · .. t.. 

- . . .. .. .' ... . . . . .... 
.. : ~ 

Source: O.B.C.D.: "DAC-Review,· 1972". •,~{. 

--

Volgens de studie van het rvo*6 zijn het vooral de hoog 

technologische en kapitaal-intensieve sektoren die in 

dit proces een leidende rol hebben gespeeld, in dit proces 

van internationalisatie van het kapitaal; echter de ont

wikkelingen die door deze sektoren op gang zijn gekomen 

raken deze niet alleen. Integendeel, zij hebben oak een 

beslissende invloed op de minder geinternationa~iseerde 

sektoren. 



De enorme toename van de arbeidsproductiviteit, . gecombineerd 

met een si tuatie van voiledige ·· werkgelegenheid ieidden in de 

loop van de jaren '60 in Europa en Japan tot een aanzienlijke 

stijging van het loonniveau. De industrieele sectoren waar 

arbeidsbepalende technologische vernieuwingen of monopolistische 

prijszetting niet goed mogelijk is zal als gevolg van de alge

meen stijcjende lonen de winstvoet scherp dalen. In een situatie 

van vrije handel en vrije internationale mededinging* is het 

vrijwel onmogelijk deze kosten verhogingen door te berekenen 

zodoende ontstaat ook in de minder-dynamische, arbeids 

intensieve industrieen een toenemende tendens om produktie 

activiteiten over te plaatsen naar lage-lonen landen. 

De verklarende reden die in een rapport van het Amerikaanse 

.M.fnisterie van Handel, voor de verplaatsing van multinationale 

ondernemingen, gegeven wordt , namelijk dat "de keuze daarvoor 

vaak niet is tussen operaties in de v.s. of buitenlandse 
. *7 operaties, maar tussen buitenlandse· operaties of helemaal geen , 

lijkt vooral op te gaan voor een groeiend _aantal meer tradi

tionele industrieen. 

Zoals we al gezien hebben in het citaat van de Oeso heeft ook 

in de textiel-industrie het internationalisatie-proces van het 

kapitaal plaatsgeYonden. We beschikken over dit proces slechts 

voer zeer weinig gegevens. Een citaat mag iets verduidelijken 

"<<Japans kapitaal heeft in verschillende mate deelgenomen in 

260 veze·l- en textielbedrijven· bui teri Japan met een totale 

investering van ongeveer $ 200 miljoen. Azie nam meer dan de 

helft van de investeringen voor haar rekening en 2/3 deel van 
het-aantal fabrieken, waarvan 29 in Hong Kong, 27 in Thailand 

en 13 in Zuid-Korea>>* 8 • 



·' r 

III. · SUBSTITUTIE VAN INPUTS. 

-;_,~ 

We zullen tenslotte nog een faktor bespreken die ertoe heeft 

geleid-dat een groot aantal arbeidsplaatsen in de Nederlandse 

textielnijverheid verloren is gegaan. 

De ' man made fibres' {m.m.f.) hebben in de jaren vijftig 

{cellulosics) en zestig {synthetica) een snelle opmars ge-

maakt in de textiel industrie; de wolindustrie heeft aaar 

het meest van geleden. Tussen 1960 en 1970 nam de synthetica 

75% van de groei van de 'inputs ' voor haar rekening. 

Wereldverbrilik van katoen, wol en MMF (in min cotton bale equivalent 478 
lbs.) 

1930/31 1950/51 1960j61 1970/71 

Katocn 20.6 31.8 40.2 46.4 
Wol 4.6 5.5 6.9 7.0 
Cellulosics (rayon, acetaat) 1.4 9.9 15.9 20.6 
'Synthetica • (non-cellulosics) 0.6 6.1 36.1 

·--------------
Bron: W. T. Kroeze, E.S.B. 3 nov. 1971 (tabel4), ontleend aan National Cotton Council 
of America. 

Deze verschuiving van de inputs i s gepaard gegaan met een 

toenemende mate van monopolisering van de input-zijde ; de 

chemische concerns, de voornaamste producenten van ' man-made 

fibres ' hebben op deze wijze een zeer belangrijke positie 

in de textiel-industrie veroverd. De nacht van deze concerns 

is.aanzienlijk, omdat zij in verschillende landen .vrijwel al

leen of met slechts enkele konkurrenten de markt beheersen. 

We zullen dan ook zien, dat de centra waar de synthetica 

zich concentreerde {Enka in Breda, Emmen en Arnhem en Dupont 

in Dordrecht) althans tot 1970 hun positie kunnen handhaven 

of zelfs versterken. 

Hoewel het buiten het directe onderwerp van deze studie 

valt willen we toch nog op het volgende wijzen. We hebben 

gezien dat de synthetica-centra hun bezetting konden 

stabiliseren althans tot 1970. Het kapitalisme zou echter 

het kapitalisme n~et zijn als hier de zaak ook : in ·d~ vol

gende jaren vlekkeloos zou verlopen. De anarchistische 

produktiewijze leidde tot enorrne investeringen in de syntheti ' 

industrie. Deze .oq.gekontroleerde investeringen leidden dan 

ook zeer snel tot enorme overproduktie, die zijn voorlopig 



hoogtepunt k reeg in de bes l issing om het vrijwel nieuwe 

Enka-bedrijf in Breda te i luiten, een besliss i ng die all een 

door een bezetti ng van de arbeiders ongedaan gemaakt k o n 

worden ~ Ook elders is de bestaanszekerheid van de a rbeids

plaatsen in de synthetica- industrie nauwelijks veilig g e b leker 

(zie ook kranten-artikelen) 
.. . ' ' • • ' ~ • • • ~ • '). f 
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(f, ·EMMEN· ~ Enka-Gla:nisto:(f, de kunstvezeldh;isie ·van .Akzo, heeff : cEnka . he~ft de :.vakbond~l~ VE!l"Ze
~ v~or de derde ·ke·t!T. binn.en erlkele I'rraanden een wei1k1tijdverkortJing kerd dat de werktijdy~rkortingen 
• aange'\•:-raagd. Het betreft ooruieuw de vesbiging in Emmen. Van de geen voorboden :z;~lle11 ZIJn vaq ont~ · · · · · 1 · ~ · · · .. ' sla~en of afvlocungen. In Emmen 
470ti~ fw~rkrd·nemel_'Stzrdl~n~ ~nge.veer 2800 mensert gede;lteliJk op non-: .··- waar _de werklooF:heid tocli ai iroter .. is 

i~ac .. e · w~ .. ;e~. ges e : . I : :' ; . . ·, ' X .. ,_ • :' '~· .. ' • I . ' . . dan in de r~. Van Nederland, olijf.t.: 
f·., · ~ ., 1: .:; ·.··, · ·'-· · ':· .. ·' ·. · . · · · 1 de personeelso-mvang 'd~s lrE'hand~ 
1 0 k 1.' • . ·-"B· '. ·a· . .. ~el~) ~ol~ende week . m~ndag kan: h~~~ OP, 4,7.00. rna~.;'; :' .. ' . ,· ·, ->: ·,;.·· ·\. 0 I ln r,o a · 1ngaan. It · , • , • . ... --u~.... •·.A.L..· • .._.._,.;,Q'.• .. , ..,.,.L,o.,;,c;,.;hl: 
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~ . · . '. · · .· · . ·. · . ·; . · . · . In november eti doecember werde ri 
.' . .· . .. · .. · · 1 ~.i ·. t · .. ·:·~ ~ ·. ;:·~ de ·wtir.ktij&m in· Emmen ook a'!. ,;er~ . ·maatrePe .:: _J:.- · .... ~ ~ort: .:seide JtJren ging bet om :_niet; 

· · .. ·. 0 .... · · ' . ··. - mcer dan lhond~rd man. .: , • . ) 

'
1
.·v· •.-.e .. rw' a· c· .. _z_1:t· .. ·-~ ,_, , __ ·.·.'_:·._ .. _:~.· ~- r_;. ··: In .decem~ werdew de. vestigi:h·~ 

1'4 ' • .geri in Breda, Ede en, APiiheni eveni 
... ' ~ .. . .) l ., . :· ~-~ .• J •• ~ =. eens dOOr ·.werJrlijdverkort;ingen ge .. j 
'· -~et · .verzoek bierto-e . is ondenveg troffen.· De beer J. Ri)nhart, NKV~i 
na.ar ,het ministerie va.n.'SocJale Za- dist'rictsbesbuu~ in Amdlem, heeft 
ken. Venvacht~wordt da.t de maatre- de . indruk .dat· .deze maatregel voot 
gel (die geldt voor maxima.al z~ we Ji;de . en . Arn,hem voorlopi.g wei af· 

..... ...:. ..... • ...... ,.~ .... \,, . .;..,..;..;, . ..,..~.~: :.~. ,;:.,: doende is: .,;ln' Breda loopt de wel'lk.:: 
tijdverkor.ting eerdaag:s af, maa·r : bet 
zit er wei iil dat da·ar een nieuwe re-~ 

. gelfng voor 500 tot 600 mensen nodig 
is om de . voorradt>n op pcil. te b!en•p 

~· gen". · .. · ·: ·... . , : . !. · ·. ·_.-· 

: Volgeris' :Ri.j!ihart: iijon de. vakborfr 
den · vorige. ·week maandag over de 
vool'lgenvmen· we1•kt.ijdverkorting in 
Emmcn ingelicht. ,.Zij is nodig om de 

, groeiende voorraden ltapijt.: en nylon
·' garens. tot normale omvang terug te 

brengen. De verwacht:ing is dat deze 
derde ing;·eep het vereiste effect . zal: 

· hebben. De dircctie meent dat de 
gang,van zaken in de vez<:lbran(<he in 

· de t.Weede 1h E'Jft VitD dit jaar zar yer: 
beteren. Eerder werd voor$pe!d dat 
een herstel va11 de nrerkopen zich dit 

:V.9Q~ z~ afteke~Jl.':. "~"" · · . .. , ~~ 



2. DE REAKTTE VAN DE NEDERLANDSE KATOENPRODUCENTEN OP DE VER

ANDERDE WERELDVE"RHOUDINGEN. . -· 

INLEIDING. 

We hebben gezien dat een toenemend deel van de wereldrnarkt 

is afgesloten voor de internationale textielhandel. Ook 

hebben we gezien dat een deel van de overblijvende markt 

voor de west-europese katoennijverheid ontoegankelijk is 

geworden, als gevolg van de zeer goedkope exporten uit 

voornarnelijk oost- en zuidoost Aziatische landen. Op het 

overblijvende deel van de wereldrnarkt wordt de produktie

kapaciteit van de landen, die vroeger de in afgesloten markten 

voorza~en, als het ware samengeperst. Het gaat hier vooral 

om de katoenindustrieen van Engeland, Japan en de EEG. Het 
---;...'!· 

overblijvende deel van de wereldmarkt moeten deze ·landen 

delen met die landen die geen overzeese afzetgebieden hebben 

verloren, Hong Kong en de Verenigde Staten, alsmede 

cornrnunistische landen en ontwikkelingslanden, die tot uit

voer over kunnen gaan~9 • 

Alle genoemde ontwikkelingen hebben voor ons land geleid 

tot een fundamentele wijziging i'n het ruimtelijke. patroon 

van de katoen-export. Onderstaand~ tabel geeft van deze 

verschuivingen een illustratie: 
• HOOFDLIJN VAN DE OMSCHAKELING VAN DE KRL-WEEFSELUITVOER 

VAN AZIE NAAR EUROPA 

1937 1948 
1000 kg % 1000 kg % 

1956 
1000 kg . % 

1960 
1000 kg 

1964 
% 1000 kg % 

1965 
1000 kg 

Eur. 2.485 10 3.383 25 10.740 36 19.630 54 29.296 70 29.883 72 
... -

Azie ·18.983 75 5.799 42 5.805 20 1.868 5 833 2 1.404 2 

Rest 3.748 15 4.586 33 13.041 44 14.991 41 11.434 28 10.311 26 

L~ot:_'·-~5.2:~~--~-76~---~9.586 ~~~.~~-~~-~~~1-~- 100 41 .598 100 

Bron : CBS. 

I· 

De compensatie van het verloren gaan van de Aziatische 

exportmarkten vond de Nederlandse KRL-industrie voornamelijk 

in de EEG-landen plaats, in 1957 ging 28.5% (9840 ton) van 

de export van weefsels naar de EEG-landen; in 1965 en 1966 



was dit percentage gestegen tot 55 %. 

Ook de KRL- industrieen· van andere west-europese landen zijn 

door het wegvallen van exportmogelijkheden getroffen, het

geen echter, net als in ons land, niet met een inkrimping 

van de produktiecapaciteit gepaard ging. Deze capaciteit 

breidde zich integendeel nog uit. We zullen nog zien hoe de 

automq.tisering van spinmachines en weefgetouwen en de toepas

sing van nieuwe spin- en weeftechnieken zowel in ons land 

als in de andere EEG-landen leidden tot een aanmerkelijke 

toename van de per machine-eenheid geproduceerde hoeveelh~id . 

Daarbij bleef, een gezien de afzetmogelijkheden,te omvang

rijk deel van de verouderde, althans minder moderne appara

tuur bij het produktieproces ingeschakeld • 

. ~n de volgende paginaas zullen we aangeven hoe ·dit proces 
-~.~-

zich in ons land heeft voltrokken, n.l. hoe door invoering 

van nieuwe machines e.d. er een toename van de produktie

capaciteit plaats vindt, en hoe dit proces gepaard gaat met 

een proces van uitsltl~ting van arbeidskrachten en daarmee tot 

een enome vergroting van de _ arbeidsproduktiviteit; we 'zullen 

- daarbij respectievelijk behandeleR-·de wijzigingen die zich 

hebben voltrokken in het aantal spillen en weefmachines en de gE 

volgen ;van di t afnames nochthans· hebben gehad op de totale 

produktie. 



ALGEMENE GEGEVENS * 

Nederland nam, uitgedrukt in globale cijfers, in 1964 met 

6% van he~ aantal opgestelde III-cylinder spmnspillen 

en met 7% van het aantal spiluren van de EEG katoenspinnerij, 

voor zijn rekening 9% van de EEG-produktie van katoenen 

III cylindergarens en 3% van de EEG produktie van chemische 

vezelgarens. 
In de weverij~sektor stond 8% van het EEG-weefmachineark 

in Nederland, waar 10% van de EEG produktie van katoenen 

weefsels en 1% van de EEG produktie van weefsels uit chemische 

grondstoffen vervaardigd werd. 

_De katoenspinnerij 
"· 

• RINGSPILLEN IN DE Ill- EN IV-CYLINDERSPINNERIJ 
---------------------------

1-1-1957 1-1-1965 
~ 

1965 

X 1000 'lo Oft 
In% ' 

x1000 von 1!>57 

BLEU 1.609 8,0 1.387 8,4 86,2 

Bondsrepubliek 5.900 29,2 5.214 31,4 88,4 

Frankrijk 5.961 29,5 4.563 27,$ 76,5 

Jtali6 5.657 28,0 4.466 26,9 88,3 

Nederland 1.048 5,2 958 5,8 91,4 ~' 

EEG-totaal 20.175 100,0 16.588 100,0 82,2 

-----------
Bron: F.S.-IFCATI. 

• HET AANT AL SPILUREN IN DE EEG-11/- EN IV-CYLINDERSPINNERIJEN 
(In miljoenen uren) 

1957 1962 1964 

•£LEU 6.576 5.766 6.104 

Bondsrepubllek 23.360 19.997 19.064 

Frankfljk 21.096 18,999 18.708 

It alia 16.285 17.107 15.560 

Nederland 4.300 4.430 4.4n 

----· 
EEG-totaal . 71.617 66.299 63.913 

----- -------
Bron: F.S.-IFCATI. 



• WIJZIG/NG VAN HET AANTAL SPILLEN EN VAN HET AANTAL SPIL· 
UREN IN DE EEG-KATOENNIJVERHEID IN DE PER/ODE 1957-1964 
(in%) 

-------------------------------------- ---- -

BLEU 

Bondsrepubllek" 

Frankrljk 

It all~ 

Nederland 

EEG-totaal 

"Wijzlglng 
aontal spillen 

- 13,8 

- 11,6 

- 23,5 

- 11,7 

8,6 

- 17,8 

WIJrlglng 
aontal spiluren 

- 7,2 

- 18,4 

- 11,3 

4,5 

+ 4,1 

- 10,8 

Het aantal spinmachines van de EEG-katoennijverheid is gedaald 

en wel van 1957 op 1965 met 18%. Het gaat hier ten dele om 

het opruimen van overcapaciteit, ten dele om modernisering, 

een modernere machine heeft een hogere arbeidsproduktiviteit 

toJ gevolg. Het aantal spinmachines is in ons land minder 

gedaald dan in de EEG als geheel nl. slechts met 9%. 

In gehe~l West-europa is het aantal spillen teruggelopen van 

57.3 in 1950 tot 22 , 9 mln. in 1970 ofwel met 60%. Engeland 

nam hier het leeuwendeel voor Z1Jn rekening: 28,6 mln. tot 

3, 5 mln. in de v.s. werd de teruggang beperkt tot 15% nl. 

v an 23 mln . in 1950 tot 19 , 6 mln. i n 1970. 

Alle overige produktiecentra he6ben het machineparkt uitgebreid. 

India van 10, 5 mln. spillen in 1950 tot 18 mln . spiilen in 

5 1970 of met ruim 70%; Japan van 4.4 mln . in 195o tot 13.0 mln . 

in 1960. De overige landen (excl. de USSR, het Oostblok en 

China) . geven een zeer sterke ontwikkeling te zien nl . . van 

8,7 mln. spillen in 1950 tot 26,8 mln. in 1970 . 

Het aantal uren dat de machines gedraaid hebben wordt ~epaald 

door-het produkt van het totaal aantal spillen en het aantal 

draaiuren per spil voor de gehele EEG. Geeft dit een daling 

met bijna 11%, waar tegenover voor Nederland een stijging staat 

van ruim 4% . 

Het gemiddelde aantal spiluren was voor de EEGin 1970 ca. 90 

uur per week, tegenover Japan (99,3), India (119,1) en de V.S. 

(116,9 ) . 

Als we de garenproduktie .in kg . per spil besturen dan zien we 

dat de garenproduktie in Nederland veel hoger ligt dan het ge-

middelde in Europa, terwi:j.l het gemiddeld garennurnmer niet af-



wijkt van dat van het EEG-gemiddelde (hoe hoger het garen

nummer, hoe fijner het garen, dus hoe meer meter garen een 

kg. omvat) 
• GAREN_PRODUKTIE IN KG PER SPIL EN GEMIDOELDE GAREN

NUMMERS IN DE EEG-KATOENSPINNERIJEN IN 1964 

BLEU 

Bondsrepubliek 

Frankrijk 

Ita lie 

Nederland 

EEG-totaal 

kg per spil 

71,54 

65,03 

63,09 

53,77 

79,59 

62,85 

gemiddeld 
garennummer (NE) 

20 

24 I 

22 

24 

23 

23 

- - -·--- ------ -------------- ··---- ---- ---
Bran: GATI 

-;..~ 

De katoenweverij. 

Ook in de katoenweverijen van de EEG treedt in alle landen 

een daling op van het aantal m~chines. Evenals bij de katoen

spinnerij _vloeit dit voort uit het· verdwijnen van verouderde 

bedrijven, dus uit een sanering van de bestaande overcapaci

teit, ten dele uit het doorwerken·van voltrokken mo.derniseringen, 

die ~ot hogere machineproductiviteit leidden. 

Van 1957 tot 1965 daalde het aantal weefmachines in de EEG

katoennijverheid met 31% en in Nederland met 34%. Deze krachtige 

daling in Nederland werd elchts overtroffen door de Bondsre

publiek, die haar aantal weefmachines zag' dalen met 36%. 
-

• HET AANTAL WEEFMACHINES VAN DE EEG-KATOENINDUSTRIE1) 
-- ---------- - --- --------- - --______ , - ---

1957 1-1-1965 doling 1965 
oantal % aantol % t.o.v, 1957 

BLEU 33.600 7.4 26.058 . 8,3 22,4 

Bondsrepub!iek 132.030 29,0 84.294 27,0 36,2 

Frankrljk 128.712 28,3 91.314 29,2 29,1 

Ita lie 121 .854 26,8 85.358 27,3 30,0 

Nederland 38.495 8,5 25.536 8,2 33,7 

EEG-totaal 454.691 100,0 312.560 100,0 31,3 

--·--·~ 

1) aanwe•ige machines 
Bron: IFCATI. 



In geheel West-Europa na~ de w~efcapaciteit in de periode 

'50-'70 me t vrijwel een gelijk percentage af als de spin

capacitei t. N.l. van ca. 1·. mln. getouwen in 1952 tot 419.000 

getouwen in 1970 een afname dus van ca. 58% • In de v.s. 
verminderde het aantal getouwen van 400.000 in 1952 tot 

235.000 in 1970. De europese cijfers worden evenals de cijfers 

voor de afname van de spincapaciteit sterk peinvloed door 

Engeland, waar het aantal getouwen terugliep van 350.000 

tot 75.000. 

In India werd de capaciteit nauwelijks uitgebreid: van bij na 

200.000 getouwen in 1952 tot 208.000 in 1970. Voor Japan 

waren de cijfers resp. 290.000 en 380.000. De overige landen 

stegen in deze sektor van 275.000 getouwen in 1952 tot 

5il5.00o in 1970. Een ruime verdubbeling; dus ook ·hier weer 

de grootste stijg~ ng. 

Nam dus het aantal weefmachines in de EEG met ruim 31% af, 

het aantal automaten en aanbouwautomaten nam met bijna 2% 

toe. 
f• HET AANTAL AUTOMATEN EN AANBOUWAUTOMATEN VAN DE EEG· 

KA TOENWEVERIJEN 

1957 1-1-1965 wljziging 196~ 
oontol 'lo oontol % t .o.v. 1957 

BLEU 10.3251) 4,5 13.528 5,8 + 31,0% 

Bondsrepubfiek 55.053 24,2 64.557 27,9 + 17,2% 

Frankr)jk 68.1171) 30,0 62.872 27,1 - 7,7% 

Ita lie 81.658 35,9 73.817 31,8 - 9,6% 

Nederland 12.216 5,4 16.997 7,4 + 39,1% 
------- --·-----·----------------.----- -- . -- -- ·---·--· 
EEG-totaal 227.3692) 100,0 231 .771 100,0 + 1,9% 

-·--- -- ·------------- --------- ---
1) Allee.11 outomoten : oantol aanbouwoutomaten nlet bekend. 
2) lncompleet. 
Bran: IFCATI. 

De stijging van dit aantal was in ons land weliswaar enorm 

hoog het aandeel der automaten en aanbouwautomaten in het 

totaal der weefmachines blijft in ons land nog achter bij 

dat van het~EEG-gemiddelde en ver achter bij b.v. Italie. 



• HET AANDEEL DER AUTOMATEN EN AANBOUWAUTOMATEN IN ' 
HET TOTAL£ AANTAL WEEFMACHINES VAN DE EEG-LANDEN 

-------------------------------------------~------

BLEU 

Bondsrepubliek 

Frankrljk 

I tali a 
Nederland 

EEG-gemlddelde 

1957 

30,7% 

41,7% 

52,9% 

67,0% 

31,7% 

50,0% 

1962 

41,0% 

63,7% 

58,4% 

82,2% 

54,6% 

64,3% 

1965 

51,9% 

76,6% 

68,8% 

86,5% 

66,6% 

74,2% 

Uit bovenstaande tabellen mogen we de voorzichtige konklusie 

trekken dat het Nederlandse automaten~park voor een groter 

deel uit nieuwe machines bestaat dan het automaten-p,!:lrk der 

andere EEG-landen. 

Als we de gebrUiksintensiteit der machi~es vaststellen op 

baBis van Gatt gegevens dit het gebruik der weefmachines uit-
-~r: 

drukken in percentages van het gebruik in 3 ploegen -d.w.z . 

6 200 uren op 100 stellend, dan vinden we (zie onderstaande 

tabel dat dit cijfer in Nederland het hoogst was nl. 65.50 

bij een EEG gemiddelde van 54 .0 2 . 

• MATE VAN MACHINEGEBRUIK IN DE EEG-KATOENWEVERIJENt)" 

1964 

BLEU2) 60,79 

Bondsrepubllek3) 56,55 

Frankrijk 54,89 

Ita lie 47,21 

Nederland 65,50 

EEG 54,02 . 

1) Op basis van 6200 uren = 100. 
2) 1963 l.p.v. 1964; excl. topijtweverijen, meub.elbekledlngsweyerijen e.d. 
3) Excluslef ,.Grobgarnweberei". · • 
Bron: GATT. -· 

Bij de produktie per weefmachine heeft ons land in 1964 

een relatief hoog cijfer 3,0 bij een EEG gemiddelde van 

2 , 8 kg. per weefmachine . 



• WEEFSELPRODUKTIE IN KG 1) PER OPGESTELDE WEEFMACHINE IN 
DE EEG-KATOENWEVERIJEN 

·---------- -----------·- · --·--· 
1964 

BLEU 4,136 

Bondsrepubliek~) 3,052 

Frankrijk · ·2,568 

ltalie 2,158 

Nederland3) 3,043 
----------------------------- -----------

EEG 2,753 

1) lnclusl~f weefs~ls voor topijten, lokens, techni•ch dock, etc. 
2) Exclusl~f .. Orobgarnweberel". 
3) Als produkti~ genomen: gorenv~rbrulk minus 6%. 
Bron: GATT. 

De katoenproduktie. 

We hebben al gezien dat een vermindering van het aantal spiJle n 

en het aantal weefmachines is gepaard gegaan met een relatieve 

vernieuwing van het machinepark, zodanig dat de machine

produktiviteit toeneemt. We zullen nu zien hoe deze afname 

van de spin- en weefkapacteit of de produktie nauwelijks heeft 
-~~ . 

verlaagd of zelfs geleid heeft tot vergroting van de produktie. 

Aantal machines & produktie. 

Gemiddelde voor de gehele wereld is de produktie per machine 

van 1953 op 1964 met 55% in de spinnerijen en met 44% in de 

weverijen. De absolute produktie-hoeveelheid steeg in dezelfde 

periode met bijna 42% voor de garens en met ruim 26% voor de 

weefsel~, bij een daling van het aantal spinspillen met + 6% 

en van het aantal weefmachines met ± 12%. 

In Nederland komt men tot een toeneming van de produktie per 

machine van 1953 op 1964 met + 56% in de spinnnerijen en met 

± 105% in de weverijen de absolute produktie-Roeveelheid van 

de Nederlandse katoannijverheid steeg tussen de zojuist genoemde 

jaren met ± 32% voor de garens en met bijna 17% voor de 

weefsels bij een gelijktijdige daling van het aantal spin

spillen met ruim 15% en van het aantal weefmachines met + 42%. 

Katoenspinnerijen. 

In de katoen-spinnerij zag Nederland van 1953 op 1964 zijn 

aantal spinspillen dalen (-16%) doch tegelijkertijd de gebruiks

intensiteit stijgen (+43%) een overeenkomstige ontwikkeling 
is waar te nemen in de v.s. (-15 %~ + 13%) 



en in Engeland (-73%; + 43%!). In India steeg tezelfdertijd 

zowel het aantal spinspillen (+31%) als de gebruiksintensiteit 

(+22%), terwijl in Japan en Rusland een stijging van het 

spillental gepaard ging met een daling van de bruiksintensiteit 

(resp. +36%; -5% en + 21% ; -8%) . 

De verschillen in gebruiksintensiteit moeten verklaard worden 

uit de verschil~en in sociale omstandigheden van de arbeiders

klasse in het betreffende land en van de kracht van de resp . 

arbeidersbewegingen om het ploegenwerk te verrninderen. We 

zullen straks op deze sterke toenarne van de gebruikintensit8it 

terugkomen. 
• DE KATOENSPINNERIJ·MACHINES EN HUN GEBRU/K IN EEN 

AANTAL LANDEN1) (GATT) 

- ---------- -·--------·--
---;._! aant. spinspll!en x 1000 mate v. machlnegebruik2) 

1953 1960 1964 1953 1960 1964 

V.S. vah N.A. 22.903 19.956 19.421 91,90 103,60 103,48_ 

Ver. Koninkr.3) 21.590 8.770 5.750 27,00 41,00 46,16 

India 11.651 13.663 15.310 73,59 82,23 89,65 

Japan 9.300 13.231 12.715 65,87 . 64,60 61,94 

- USSR 9.900 10.698 12.000 95,54 93,72 67,97 

Nederlandi) 1.137 1.020 960 52,52 75,82 . 75,16 

1) Incl. splncopac:iteit voor rayon- en synthetisc:he vezelgarens. 
2) Ultgaande van drle ploegen = 6200 uur = 100. 
3) Mule-spindles (1964-964.000) omgerekend In rlngsplllen. 
4) Ulblultet~d leden .,Garencentrale". .. 

Door de vergroting van de gebrniksintensiteit der machi~es 

en door de vernieuwing der machines neemt de produktie per 

spil en per jaar enorm toe. Wat betreft jaarproduktie per -· 
spil in 1964 wordt het Nederlandse cijfer slechts overtroffen 

door{dat van de V.S. en van Rusland. De ho'ge cjifers voor 

de v.s. en Rusland worden mede veroorzaakt door de relatief 

hoge mate van machinegebruik welke deze landen kennen . 



• GARENPRODUKTIE PER SPIL EN PER JAAR IN ENKELE LANDEN 

--------- ------- ---· -· 
kg per spil per jaar gemlddeld garennr. (NE) 

1953 

V.S. van N.A. 81,90 

Ver. Konlnkrijk 17,74 

lndial) 58,62 

Japan 55,44 

USSR 93,_94 

Nederland 50,94 

1) In 1964 excl. stopelveu•lgorens." 
Bron: GATT. 

Katoenweverijen. 

1960 

99,58 

33,10 

57,67 

61,99 

99,36 

72,97 

. 1964 1953 1960 1964 

126,54 N.B. N.B. N.B. 
.· 

43,53 26 22 21 

63,08 23 26 26 

65,55 28 33 31 

116,31 23 23 23 

79,59 28 25 23 

Het aantal weefmachines van onderstaande zes landen daalde 

in de periode 1953/1960 overal, behalve in J~pan en Rusland 

I n de periode 1960/1964 is de daling van het aantal weef

macpines voortgezet, i n verzwakte mate in de v.s . en Engeland 

in-~versterkte mate in Nederland . Bij dit alles nam overal de 

gebruiksintensiteit der weefmachines toe . 
• DE KATOENWEVERIJ-MACHINES EN HUN GEBRUIK IN EEN .AANTAL 

, LANDEN 
- ·---

aantal weefmachines 

1953 1960 1964 

V.S. van N.A. 501.834 413.044 397.657 
Ver. Koninkr.!l) 371.000 167.000 130.000 
India 201.718 198.785 205.468 
Japan 315.374 372.462 381.434 
USSR3) 225.000 233.662 262.000 

Nederland 44.763 32.833 25.536 

1) Uitgoonde von drle ploegen "" 6200 uur = 10V. 
2) 1953 en 1964: 53 weken, excl. Noord-lerlond. 
3) ·Schotting IFC.P.TI voor oontol machines In 1953. 
Bran: GJ!.TT. . _ . 

mate van mach.gebruik1) 

1953 1960 1964 

92,20 99,24 103,40 
29,31 · 43,66 45,16 
71,11 n,32 80,51 
62,65 62,82 69,09 
n.b. n.b. n.b. 

43,27 60,81 es.so 

• GEMIDDELD JAARLIJKS WIJZ/GINGSPERCENTAGE VAN HET AAN· 
TAL WEEFMACHINES EN VAN HUN GEBRUIK IN EE:N AANTAL LANDEN 

·-------------
Gemiddeld jaarlijks wfjzfgingspercentage 

V.S. van N.-Amerfka 
Ver. Ko~inkrijk2) 
India 
Japan 
USSR3) 

Nederland 
-·----·---

von het oontol 
weefmochlnes 

1953-60 1960-:64 

- 2,5% -0,9% 
- 7,9% -5,5% 
-0,2% +0,8% 
+2,6% +0,6% 

. +0,6% + 2,00fc 

.::3,8% -5,6% 

1) Uitgoonde von Iobel 23, mote von mochlnegebrulk. 

von de mot~ 
von gebrulk 1) 

1953-60 1960-64 

+ 1,1'/o + 1,rl/o 
+ 7.4% +0,5% 
-!- 1,1% + 1,3% 

0,0% +2,5% 
N.B. N.B . 

+6,0% +2,0% 

2) Exci. Noord-lerlond; 1953 en 1964: 53 weken. 
3) 1952 l.p.v. 1953; 1958 l.p.v. 1960; oontol weefmochines 1953 volgens schotllng IFCATI. 
Bron: GAn. · 



In onderstaande tabellen is aangegeven welke invlaed de ver

anderingen in het machine-park gehad hebben op de produktie. 

• WEEFSELPRODU~TIE PER MACHINE EN PER UUR IN ENKELE 

LANDEN 

kg per machine per jaar 

1953 1960 1964 

v.s. van N.A.l) 3,876 4.383 4,034 

Ver. Koninkr.2) 1,049 1,829 2,102 

lndlal') 2,553 2,651 2,884 

Japan•) 1,314 1,849 1,794 

USSR3) I 2,731 2,947 3,096 

Nederland5) 1,488 2,337 3,043 

1) Ptoduktle geschat ult gegevens In slrekkende yards. 
2). Produktle gorenconsumptle: 1953 en 1964: 53 we ken. 

kg per machine-uur 

1953 1950 1964 

0,701 0,712 0,754 

0,577 0,676 0,751 

0,579 0,553 0,578 

0,477 0,477 0,497 

n.b. n.b. n.b. 

0,554 o.e2o 0,749 

--------

3) IJihlultend weefsels uit kotoen. -
4) Produktie omgerekend ult strekkende meters op basis 8.600 m per 1000 k1J. 
5) Produktie = garenconsumptle minus 6%. 
Bron: GATT. 

• GEMIDDELD JAARL/JKS W/JZIG/NGSPERCENTAGE VAN DE 
WEEFSELPRODUKTIE PER MACHINE EN PER MACHINE-UUR IN 
EEN AANT AL LANDEN 

Gemiddeld jaarlijks wijzigingspercentage 
von het oantal kg 

p. machine p. Jr. 1) 

1953-60 1960-64 

+ 1,9% V.S. van N.-Amerika 

Ver. Konlnkrijk + 10,0% 

India 

Japan 

USSR 

Nederland 

-· 

+ 

+ 

t 

+ 

1) Op basis von de geg~er.s van Iobei 24. 
Bron: GATT. 

5,5% 

5,4% 

1,0% 

7,6% 

+2,3% 

+3,8% 

+ 1,8% 

0,0% 

+ 1,8% 

+7,5% 

van he! canto I kg 
p . mochine-uur 1) 

1953-60 1960-64 

+0,2% + 1,4% 

+2,5% +2,6% -

-0,7% + 1,4% 

0,0% + 1,1% 

N.B N.B. 

+ 1,8% +5,3% 

------ --



Wat in de tabellen vooral opvalt is de enorme stijging van 

het aantal kg. per machine-uur ~n ons land in de periode 

1960-1964 en wel een jaarlijkse stijging van 5.3%. Absoluut 

ligt het aa~tal kg/machines uur in ons land in 1964 vrijwel 

gelijk met de v.s. & Rusland in het algemeen zien we ondanks 

een daling van het aantal machines oak in de katoenweverij 

een aanzienlijke toename der produktie. Deze produktie wordt 

vooral veroorzaakt door de verhoging van het aantal kg. 

per machine-uur. 

Produktie. 

Wat de invloed is geweest van de technische vernieuwingen .. en 

de-gebruiksintensiteit op de produktie tonen ons de onderstaande 
--;._! 

tabellen. 
• PRODUKTIE VAN GARENS1) VAN EEN AANTAL LANDEN 

- -- --·--- - -·------ -------- ---- - -

V.S. van N.A. 

Ver. Koninkr.2) 

India 

Japan 

USSR 

Nederland3) · 

produktie x 1000 kg 
1953 1960 1964 

1.859.792 1.987.278 2.457.460 

382.900 290.300 250.300 

692.000 807.900 999.463 

515.630 820.133 833.421 

930.100 1.275.600 1.395.673 

57.926 74.444 76.399 

1964 in% van 1953 

131 

65 

144 

161 

150 

131 

- - ·------- ---- --..,----- ---- ----- ·-----·----- - - ---
1) Aile garens (Ind. chemlsche vezels) i:!'1e de kataenspil)nerij vervaardlgt. 
2) 1953 en 1964: 53 weken; uitvoer incl. naaigaren en af)ialgaren. 
3) Produktie van gehele Ill- en IV-cylinder katcenspinnerjj. 
Bron: GAH. 

o PRODUKTJE VAN WEEFSELSl) VAN EEN . AANTAL LANDEN 
----------

produktie x 1000 kg 
1953 1960 1964 1964 in% van 1953 

V.S. van N.A.2) 1.944.879 1.810.185 1:922.346 99 

Ver. Konlnkr.3 389.200 305.200 273.200 70 

India 516.400 527.500 592.900 115 

Japan4) 414.308 688.549 684.301 166 

USSR 718.953 862.442 1.035.698 144 

Nederland5)6) 66.501 78.746 77.717 116 

. --------
1) Aile weefsols (Incl. ult c:hemlsche grqndstoffan) die In de katoenweverlj vervaordlgd worden. 
2) Exclusief weefsels uit continugarens. 
3) Berekend ult garenverbruik ; 1953 en 1964 : 53 weken. 
4) Berekend uit vierkante meters (6.500 m~ = 1000 kg) . 
5) lnclusief eenvoudige confec:tie (tools theedoeken e.d,) 
6) Produktie = garenverbruik. -~ 
Bron: GATI • . 

' ... 



- Overcapaciteit; daling van het rendement. 

We hebben gezien hoe, ondanks een scherpe daling van het aantal 

spillen en _weefgetouwen, door he.t · automatiseren van de spin

machines en weefgetouwen en de invoering van nieuwe spin- en 

weeftechnieken, de totale produkt~e van kat~enen garens en 

weefsels, in ons land toenam. Dit was niet alleen bij ons het 

geval, met als voornaamste uitzondering Engeland, is de pro

duktie toegenomen in alle geindustrialiseerde landen. 

De combinatie van het wegvallen van het aanwezige machinepark 

leidde in de loop der jaren tot het ontstaan van overcapaciteit 

in de K.R.L. industrie · binnen de EEG . Daaruit vloeide een 

felle onderlinge concurientie voort die een neerwaartse druk 

heBft gehad op de prijzen, waardoor de ' rentabiliteit' van de 
--;.._!· 

K.R.L. - industrie sterk afnam. 

De ongunstige invloed die van genoemde faktoren uitging, 

werd althans aanvan~elijk nog eniger mate verzacht voor de 

hoogconjunctuur. Daar kwam voor wat' betreft de K.R.L.-industrie 

nog een belangrijke factor bij, waardobr zij vele jaren van 

de algemene overkapasiteit minder last ondervond, namelijk 

het in die tijd in vergel ijking met de andere EEG-landen lagere 

loonpeil. 

De loonpolitiek van de Nederlandse staat, de ~apitalisten en 

de vakbonden samen is er in de na- oorlogse periode op gericht 

geweest om de lonen voortdurend minder te laten stijgen dan de 

s tijging van de arbeidsproduktiviteit. Hierdoor waren ' de 

vroeger bestaande loonverschillen tussen takken van industrie, 
!itlO bedrijven en beroepen aanzienlijk gereduceerd ' • 

I n 1~9 aanvaarde de regering als leidraad voor een meer ge

decentraliseerde loonpolitiek het zgn. produktiviteitsprincipe. 

' Van nu af zou verhoging van de produktiviteit in een bedrijfs

tak van industrie het belangrijkste criterium bij de loon-

d h d 1
. .. ,.lltll on er an e 1.ngen Zl.Jn. • 

Als gevolg van de koppeling van de loonstijging aan die van 

de productiviteit brengt de situatie met zich mee dat in be

drijfstakken met een snellere produktiviteitsstijging de lonen 

veel sneller kunnen stijgen dan in andere bedrijfstakken. 

De lonen in deze laatsten kunnen echter niet te ver achterblijven 



• 
bij die van de eersten, immers a nders zouden de bedri jfstakken 

met geringe productiviteitsstijging steeds grotere moeite 

hebben om arbei ders in dienst te nemen. 

We zien dan . ook de situatie onts t aan dat in deze bedrijfstakken 

de lonen sneller gaan stijgen dan de arbeidsproduktiviteit, met 

als gevolg dat de lonen een steeds groter deel gaan uitmaken 

van de totale produktiekosten. We geven hier een aantal cijfers 

voor de K.R.L.-industrie. 

o VERDEL/NG PRODUKTIEWAARDE 

,...-- -~~------------ ~ -------- ---
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

A. in miljoenen guldens 

verbruikswaarde') 601,5 604,1 693.0 722.0 705,4 740,5 780,5 

lonen, e.d.2) 237.5 2•3.0 272.2 290.3 310.5 328.5 355,5 

afschrijvingen, etc-') 1100 \15.2 132.5 134.7 127,8 134.7 146,2 

netlo-bedrijfsres<J 50.9 84.8 106,9 78,0 17,9 21.3 38.8 

. .:..=~------ ----
produktiewaarde") 999,9 1047,1 1204.6 1225.0 . 1161,6 1225,0 1320,0 

B. In procenten van de produkllewaarde 

-------- -------- - -- ---··--------
verbruikswaarde') 60 58 58 59 61 60 59 

lonen. e.d.') 24 23 22 24 26 27 27 

afschrijvingen, etc.•) 11 11 11 11 11 11 11 

netto bedrijfsres.<) 5 8 9 6 2 3 

- ----------------· ·---- ------·-------------·--
produktiewaarde') 100 100 100 100 100 100 100 

·-·-- · ------------------------- ----
1) Verbruihwoarde: om_vot woarde von spinmoteriool, lndushiego rens, gekocM doek, h ufpmoterlooi, 

energie, 'olerpoU:inssa.nikelett en loondi(!l1Stel1 ~ton cndere KRL-ond~rnemlngan, 
2'} Lon~an, elc.: flmvot Jonen en solorinen, Ind. premies, toeslogf'ro, !JfOtifkotics, winstoond•l~n, O'ler

~rl.:geld, yCJlontiefoon, en1. olsmcde woorde \'Of\ vergoedingen In n:oluro, pensioe•1kosteu e n 
ultgoven voor .,..·eUclijk verplichte verce,crlngen. 

J) AfsefuiJvlng~r., reclom&• en 0\/erige vctlooplosten, e .d . geschot op 11 11/o van de produktiewaorde. 
Aongenomen mog worden, dot df'le oldus ge;chotte rubrielt bestcat uit + $,,~/, voor ahchriJ· 
vingen en ± S,511,'8 voor de owerige componenten. 

" ) Soldo lussen produktlewaorde en som dcr bov~r'lge,oemde ~ostenrubriele,, · 
5) Produkttewoordc vlg. CBS produlw:tiestotut.elt Spirmerij e-r'l We-venj met loepoulng 110n enige 

schottenderwoJ\ oof'lgeLroct-le cotrectles en oonpassingen, ter ver~riJ~•ng von een zo 9'001 n1oge 
lijb~ oo"'ldulti"g blJ de KRl-niJverheid. 

Bo .. is: CBS. 

.-

Bron: J. Knoester, 1967; T.A . P. p. 181. 

We zien dat het aandeel van de lonen in de totale produktie

kosten- voortdurend stijgt, omdat als gevolg Van de scherpe 

konkurrentie de prijzen nauwelijks stijgen of zelfs dalen 

(t.o.vr 1955 was in 1967 de prijs van K.R.L.-weefsels slechts 

met 1 % geste gen, die van K.R.L. - garens zelfs met 11 % gedaald). 



Nemen de bedrijfsresultateri in de eerste helft van de zestig' 

jaren voortdurend af, en we l van f 106,9 mln. i n 1960 tot 

213 mln. in 1963. In onderstaande tabel wordt duidelijk dat 

de prijzen over de periode 1958-1966 dalen. In de grafiek wo 

duidelijk wat hiervan de gevolgen zijn geweest .~oor de be

drijfsresultaten: 

• INDEX PRODUCENTF.IVPRIJZEN (1955 = 100) 
J - -

Artlkelgroep 1958 1959 1900 1961 191)2 1963 1964 1965 19661} 

···-·· ---·. 4 • ··--- ·- • 

aile KAL-produkten C6 91 93 93 91 91 95 95 96 

KAL-weefgarens 93 85 90 • 91 84 86 90 87 88 

'-,,.· , 

KRL getw. garens 97 96 95 95 95 95 96 gr> 

-·--
97 

KRL-weefsels 96 94 94 95 95 94 99 100 102 

1) Gemiddelde jon. t.m. lf\ei; ondete Joren: jaa:gemiddelde. 
Bron: CBS. ' 

Bron: J. Knoester , 1967;T.A.P.p.47 
4-. (1958 = 100) . • 
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We zullen in fiet kort bespreken, waarorn in de textiel-industrie 

een relatief sterfte stijging van de lonen geleid heeft tot 

zulk een daling van de bedrijfsresul~aten. 

De snelle stijging van het aandeel van de lonen in de totale 

produktiekosten ~an de textielnijverheid wordt veroorzaakt door

dat de arbeidsproduktiviteit van de textiel-industrie lager is 

dan die van de gehele Nederlandse-industrie. 
Produlitie, arbt!idfproduktil'iteit en 11'rrk,~elege11fldd in bcdrijmt, 1968-73 i 

8cdrijfstak 
-----i 

Prod_u_;,.k_ti_~."' __________ A_rbejdsprodukliv~tei~---··---! _w_er_k_se_l_cs_e_n_he_id __ ~-

-~ 
lArufbiluw, baJbe>mi· en l'is~•crij 
St~en!,ol~nmijncn 

o,·cri~e .l.:!lfsrt•lfcnwinning 
Voeding~midtkknindustric, 

dicrlijl.e prvduktcn 
Qveri~e produktcn 

Voortbrenging \an drankcn c:n 
tababpn>Jukt,,n 
TcKtidindustric 
Schoeiscl- en kkdingindustric 
Papienndustric 
Chcmi~·:hc industri.: 

_Oiicramna.!,·niotn 
Mctallurgisch·~ industri~ 
Vcrva.u·d1ging van m.:taalproduktcn cr. 
rnad1i:whouw 
[kktrot:.:t:hnis-::·,e indu·,trit• 
TranspMtmiddcl.:llindustri.! 
Ovcrlg.: i.,du"'tr!t:l:!l 
Op,·nharc nutsb<',i:'Jjv-:n 
,\ijL•crftt'iJ (e.n I. B,!u<mijrcrheid) 
/loJ:HIIlijl't'l'ht•i.J 

H.~mH 
\\\~nir.ghezn 

Zee~chl'<'l'V:l:lrl rn Juchtvaan 
ov, i'i)t.: , ·.:nw:rsb<:drij' en 
()·,·en;;c dicfl~h:n 
DiPIHT/'11 --
IJt•drijr("IJ ·· ._. .., ~· . ,. ------ . ·--..---'--·------

1963 1973 1973 1968 197J 1973 1 
in prijzcn inJcx in prUzen in prij1.en index in prijzcn 1 

van 1968 van 1963 van 1968 van 1968 · 
per wcr- per wcr- / 

mid gld 

5,84 
0.41 
0.73 

1, 18 
2,97 

2.0~ 
1,19 
1,16 
0,86 
3,45 
1,57 
1,13 

3,51 
3,04 
2,09 
~.65 

2,1/l 
32.14 
. 7,15 
12.98 
2.S1 
1.65 
5.54 

11,66 
34,64 
79,77 

1968 =-~ mid gld 
100 

J 10 
37 

320 

117 
110 

118 
120 
122 
130 
HlO 
229 
160 

129 
150 
135 
127 
173 
146 
116 
129 
115 
115 
126 
Ill · 
121 
129,5 

6,·hl 
0,!5 
2,33 

1,38 
3,26 

2,42 
1,43 
l ,41 
1.12 
6,21 
3,59 
1,81. 

4,52 
4,55 
2,83 
5,91 
3,74 

41i,(J6 
8,30 

16,!! 1 
3,22 
1;89 
6,97 

12,95 
41,84 

103,20 

~:::cgld -~~ :--;~~;;~-~ 
100 I 

16.6 126 2o.s I 
17,3 177 30,0 

146,0 229 333,6 : 

23,0 
24,3 

68,2 . 
16, 1 
10,4 
24,7 
32,9 

261,7 
32.3 

18,6 
25,9 
15,3 
16,8 
50,2 
23,6 
15,2 

' 18,5 

35,9 
. 21,6 

14,2 
19,0 
19,9 

113 
122 

131 
1.19 . 
134 
123 
164 
171 
133 

121 
136 
125 
123 
149 
143 
106 
115 

123 
Ill\ 
100 
109 
123 

25,9 
29,7 

89,6 
22,3 
13,9 
30,4 
54,0 

4~8.8 
4.1,1 

22,5 
35,3 
19,1 
20,6 
74,7 
33,7 
16,1 
21,2 

44,0 
25,6 
14.2 
20,7 
24,4 

I 

I 

1968 1973 
index 

1000 1968 = 
manjaren 100 

352 
24 
5 

51 
122 

30 
74 
Ill 
35 

105 
6 

35 

188 
117 
137. 
277 
43 

I 360 
470 
703 

46 
256 
820 

I 825 
4007 

87 
21 

140 

104 
90 

90 
86 ~ 

91 
106 
110 
133 
120 

107 
110 
108 
104 
116 
102 
110 
113 

93 
106 
Ill 
Ill 
105,5 

a Bruto tocg.:vocgde waardc in marktprijzen.(indircctc bclastingcn tocgcrckcnd aan vcrkopers). 

- .. .... .. -
··-:.· . 

I 

) (100 

manjare1 

307 
5 
7 

53 
110 

27 
6-1 

. 101 
37 

il5 
8 

42 

201 -
129 
148 
287 
50 

I 384 
516 . 
793 

43 
272 
914 

2022 
42~ 



We zullen in het kort bespreken, waarom in de textiel-industrie 

een relatief sterfte stijging van de lonen geleid heeft tot 

zulk een daling van de bedrijfsresultaten. 

De snelle stijging van het aandeel van de lonen in de totale 

produktiekosten van de textielnijverheid wordt veroorzaakt door

dat de arbeidsproduktiviteit van de textiel-industrie lager is 

dan die van de gehele Nederlandse-industrie. 
Produi,tit?, inheidsprodu~·til'i/cir l.'ll wcrkgelcgenhcid in hcdriJ•·en, 1968--73 

--··------- ------ -··- ···------ ·-·- -·-
l:kdrijfstak Arbcidsproduk tivitcit Werkgelegcnhcid 

1 %~ 

in prijz.:n 
van 196~ 

1973 
index 

--- -----------·-
1973 
in prijzen 
van 1968 

1968 197.1 1973 
in prijzen ind..:x in prijzcn 
, ·an 1968 van 1968 ,' 
pc.:r wcr- per wcr- I 
kcndc.: kcndc . 

1968 

·-------------------
mid gld I 96S = mid gld 

100 

1000 gl~·· ~ ~--~-0~~~~;;-- f - 1000_ 

100 \ manJarcn 

Land!•ouw, />,1.\bc>uh' <'II l'i·'·'crij 
St~cnklll cnmijncn 

5,84 
0.41 
0.73 

110 
37 

6,..)1) 

0,15 
2,.l3 

16,6 126 2o.s I 352 
17,3 177 30,0 t 24 

On·rigc ,klfsrl•lfcnwinning 
\"ocdin~~>miJJ,~Icn industric, 

320 146,0 229 333,6 . : 5 

dicrliJkc produktcn 
.o\·erig~ produkh:n 

Voortbren~ing \an drankcn en 
tabakspn,Jukt: n 
Tcxtidindust1 i.: 
Schocis.:l- l"ll !dcdingindustric 
Papierindu~trk:: 

Chcmi<·: !l::- industri:: 
. OlicraiTiaa.!,;-r ii.:n 
Mc.:talturgisch-~ inJus1 ri .~ 

\'cn'<~.lfciJging van m.ctaalprodukt.:n en 

I,IR 
2,97 

2,04 
1, 19 
1, 16 
0,86 
3,45 . 
I ,57 
1, 1.1 

117 
110 

11 8 
120 
122 
130 
180 
229 
160 

1,38 
3,26 

2,42 
1,43 
i,4J · 
1, 12 
6,21 
3,59 
1,81 

m:J,·hinchuuw 3,5 1 129 4,52 
Eld.trot.:t.:hnis.::;-: ind ~J-tli\' 3,04 150 4,55 
Tran~Pl'rlmiddd.:nindu,;tri: 2,09 135 2,1l3 
C),cri;:c i'l<hhtri.:\:,1 4,65 127 5,91 
O;J.:nba;c nuhbcdnjvc·n . 2.1f> 173 3,74 
,\ij l'c•·/wid f t•.rcl. llou•n~i) • erheid) 32,14 146 46,66 
/1,>1/HIIyre; /rt'id 7,15 I ((i l!,JO 
l LmJ<:I 12,98 I 29 16,lH 
\\\mingl-)ez•t 2.R I 11 5 3,22 

23,0 
24,3 

68,2 
16,! 
10,4 
24.7 
32,9 

261,7 
3.'..3 

11),6 
25,9 
15,3 
1 6.~ 
50,2 
23,6 
15,2 
1 ~,5 

113 
122 

131 
139 
134 
123 
Hi4 
171 
133 

12 1 
IJ6 
125 
12.1 
149 
143 
106 
11 5 

25,9 
29,7 

89,6 
22,3 
13,9 
30,4 
54,0 

448,8 
4.1,1 

22,5 
. 35,3 
19,1 
2D,Ii 
74,7 
33,7 
16, 1 
2 1,2 

Zcc<i:hc.:t·f'\U:1rl rlllucht,·Jart . 1,65 li S 1,!!9 35,9 123 44,0 
0Vli"igc \\!r'.'U!.:r\fxdrij\<:!1 5,54 12(, 6,97 21,fi 118 25,6 
IJ, engcdic.:n;tcn 11,66 Ill 12,95 14,2 100 14,2 
Dit•lll/1'1/ 3~,64 121 41,84 ICJ,O 109 20,7 
/JcotfrijiCI/ • .• • , . 79,77 129,5 103,20 19,9 11.3 24,4 ,, 

• r 
--··--·r-~··-··-· ----·------ ~-----·----- • 

a Uruto toegcvocgdc waardc in marktprijzen (inrlircctc bclastingcn tocgcrckcnd aan vcrkopers). 

51 
122 

30 
74 

Ill 
35 

105 
6 

35 

188 
117 
137 
277 

43 
I 360 

470 
703 

4(, 

25(i 
820 

I 825 
4 007 

1973 
in de.;.; 

196!1 = 1000. 
100 manjarc 

87 
21 

140 

104 
90 

90 
86 • 
91 

106 
110 
133 
120 

107 
110 
108 
104 
116 
102 
110 
113 

93 
106 
Ill 
Ill 
105,5 

307 
5 
7 

53 
110 

27 
64 

101 
37 . 

115 
s 

42 

201 
129 
148 
287 

50 
I 3S4 

5!6 
793 

43 
272 
914 

2022 
4 229 



T.a.v. de bovenstaande tabel moet nog gesteld worden dat de 

cijfers voor de textielnijverheid voor de periode v66r 1968 

nog ongunstiger waren. Na 1967 zijn met overheidssteun grote 

investeringen gedaan. We zien dat in 1968 die arbeidsproduk

tiviteit in de textiel-industrie 16.1 bedraagt per werkende 

tegenover de totale nijverheid 23.6. 

Als gevolg van het achterblijven van de arbeidsproduktiviteit 

van de stijging van de lonen, en omdat door de scherpe 

Europese konkurrentie de textielindustrie niet in staat was 

om de gestegen kosten in de prijzen door te berekenen zien 

we dat h~t rendement op geinvesteerd kapitaal in de textiel

industrie vooral sinds het eind van de 50-er jaren sterk 

terugloopt. 
Rendement" op her geinresteerde Aapitaa/ per bedrijfstak, 1950- 1973 

~----- -----·--·------------------------------· 
Bedrijfstak Gemiddcld rcndcmentt. 

1950/53 1954.'58 1959i63 1964/68 1968 j973 
- -----· ------··-------------------

% 
Lmrdbouw, bosbouw en visserij 6 6 6 6 5 3.5 
Voedingsmiddelcnindustrie 

dierlijke produkten 10,5 10,5 6.s 7 6,5 6 
overigc produkten 5 7 6,5 6 5 5,5 

Dranken en tabaksprodukten i3 13 13,5 15,5 14 J3 
Textielindustrie 10 7 5,5 4 4 4 
Schociscl- en kledingindustrie 5,5 5 5 4 4,5 5 
Papierindustrie 25,5 20 17 11,5 10 9,5 
Chemisd1e industrie 

~ 29 ~ 21 ~ 24 ~ 17,5 

ltJ,5 12,5 

OlicrJffinaderjjen 11,5 10,5 
Metallurgische industric 21 24 24,5 14 11,5 10,5 

· Mctaalprodukten en machincbouw 10 · II 9,5 10 9 9 
Elektrotcchnische industric 39,5 39,5 35 31,5 29 25,5 
Transportmiddelenindustrie 3,5 4,5 3,5 2 2 1,5 
Overigc industrieen 15,5 16,5 . 14,5 12,5 12 11,5 
Openbare nutsbedrijvcn 17,5 17,5 17,5 11;5 8 7 

Bouwuij1-er/reid 6,5 14 16,5 16,5 18 21 
Handel 21,5 19,5 19 15,5 12,5 11,5 
Zcescheepvaart en 1uchtvaart 6 5 3,5 3,5 2,5 2,5 
Overige vervllcrsbedrijven (P.T.T.) 4 5 5,5 4,5 4 4,5 
Overigc_diensten 4,6 5,5 6,5 8 8,5 9,5 
- ·----

a V66r de omschrijving en berekeningswijze van dezc grootheid zij vcr\vezen naar 
de tekst. 
b V66r aftrek van directe belastingen, incl. toegerekcnde rente, gecorrigeerd voor 
arbeidsinkomcn van zelfstandig~n. Afgcronci op 0,5~~-

Door de daling van het rendement en de krapte op de kapitaal

markt in de jaren '64-'65 nam de mogelijkheid om nieuwe 

investeringen te doen sterk af. 

• 



3. Ontwikkeling van de arbeidsplaa·t ·sen. 

- Oorzaken van de afname van de arbeidsplaatsen. 

In voorgaande paragrafen hebben we gesproken hoe de textiel

industrie in enkele gebieden van ons land geconcentreerd is. 

Bij de bespreking der afzonderlijke textielgebieden zullen 

we op deze concentraties nader ingaan. Nu zullen we bespreken 

welke gevolgen alle geschetste ontwikkelingen hebben gehad 

op de ontwikkeling van het personeelsbestand in de hier 

behandelde K.R.G-industrie . 

Het is niet goed mogelijk om precies na te gaan waaraan de 

snelle afname van het aantal arbeidsplaatsen in de K.R.L-

·..,.,tndustrie te wijten is geweest; de volgende oorzaken kunnen 

worden genoemd: 

1. afvloeing door de vervanging van levende door dode arbeid, 

door de invoering van arbeidsbesparende machines. 

2. de snelle concentratie in de Nederlandse katoen-industrie: 

in 1959 controleerde 16 economische eenheden 61.3% van 

het aantal weefmachines en 70,8% van het aantal spinspillen; 

in 1965 bezaten 13 econ.omische eenheden 81,9% van het 

aantal weefmachines en 96,8% ~an het aantal spinspillen. 

Een andere indicatie geeft de geldomzet in de KRL

industrie die van f 1.147.220.203 in 1959 steeg tot 

f . 1.343.149 .934 in 1965. In 1958 controleerden de 15 

grootste economische ondernemingen 63.2% van deze omzet, 

terwijl eind 1965 de 14 dan grootste economische eenheden 

van de KRL-iiidustrie op dat moment, de Koninklijke Neder---landse Textiel-Unie en de Koninklijke Textielfabrieken 

Nijverdal Ten Cate N.V., namen eind 1964 ruim 40% van de 

bovengenoemde export voor hun rekening. 

De concentratie en schaalvergroting leidt tot ' koncentra t ie 

op een beperkt aantal produktieplaatsen, tot als het ware 

ge~grafische selektie'* 12 • 

3. de afname van het aantal arbeidsplaatsen door sltiiting, 

inkrimping e.d.; zoals gezegd beschikken we niet over ge

gevens die ons iets zeggen over de rellatieve betekenis 

der onderscheiden faktoren; nochthans lijkt ons voora l 

deze faktor van groot belang. 



Zo maakte de direktie van Van Heek & Co.~ 13 op 19 maart 

1967 bekend dat 'h~t vo6itbestaan van het gehele concern 

. -.. 

in gevaar komt indien geen stand-by krediet kon worden 

verstrekt, welk krediet het de direktie van Van Heek 

mogelijk zou maken de reorganisatieplannen, die in

krimping van het concern tot 2000 personeelsleden inhielden, 

mogelijk te maken' (dit betekende het verloren gaan van 

ca . 1700 arbeidsplaatsen) 

- afname arbeidsplaatsen in de E.E.G. &_ Nederland. 

Door al deze ontwikkelingen vertoont in alle EEG-landen het 

aantal werknemers in de katoennijverheid een dalende tendens. 

In Nederland daalt het personeelstal in katoenspinnerij en -

- weverij van 1957 op 1965 met 18% bij een EEG gemiddelde van - ;.:-

' 

28%. Het sterkst was de .daling in Italie 34%. 
• AANTAL WERKNEMERS (x 1000) IN DE EEG-KATOENSPINNERIJEN EN 

-WEVERIJEN 

---- - - ---- ---
1-1-'58 1-1-'60 1-1-'62 

BLEU 35,0 27,9 27,2 

Bondsrepubliek 191,3 ·176,7 178,8 

Frankrijk 131,4 117,9 107,8 

ttam; 186,6 136,6 136,0 

Nederland 54,7 50,8 51,1 

. . -- j 

Totaal EEG 599,0 509,9 500,9 

-------------------------- -
Bron " Forschungsstello U~iversitiit Munster - IFCATI 

• DALING VAN HET AANTAL WERKNEMERS VAN DE 
J :· 

SP!NNERIJEN EN -WEVERIJEN VAN 1-1-'58 TOT 1-1-'65 

dallng 1957-1962 .. -
' 

BLEU 22,9% 

Bondsrepubl iek 18,0% 

Frankrijk - 22,5% 

Ita lie 11,50Jo 

Nederland 10,6% 

1-1-'65 

26,6 

142.4 

97,0 

122,7 

45,0 

433,7 

EEG-KATOEN-

1957-1965 

24,0% _ 

25,6% 

- 26,2% 

- 34,3% 

- 17,8% 

--------- - ··-----
I EEG-totaal - 16,60/e 

___ __.,_.~ ---- ·-------------------- ------------- ---
- 27,6% 

Bron: F.S.-IFCATI. 



In de totale textiel industrie nam in de EEG het aantal 

werkzame personen van 1950 tot 1969 af van 2.130.400 naar 

1.568.900 personen. In heel Europa nam dit getal af van 

3.755.300 tot 2.795.000 een afname dus met ruim een vierde. 

In de V.S. neemt het aantal ongeveer gelijk (26%) terug. 

In India steeg het aantal werkzame personen van 1.017.000 

in 1955 tot 1.228.000 in 1967, een stijging dus van 20%. 

Na 1965 is het personeelsbestand in de K.R.L.-industrie 

verder verminderd, 'enerzijds door veranderingen in het 

produktie-patroon, anderzijds door het in bedrijf steller. 

van arbeidsbesparende apparatuur en machines en het invoeren 

van een meer rationelere werkwijze•* 14 als gevolg hiervan 

neemt in de volgende zes jaren de personeelssterkte nog 

verder af, in een .sneller tempo zelfs dan in de periode 
'-~~ 

f958-1965: vraardoor het totale personeelsbestand in 14 jaar 

in de KRL-industrie daalt met ca. 59%: 

Tabel. 

1966 
• 

_1968 

personeelssterkte 

38.223 ; 

32 . 043 

KRL-industrie 

1970 

1972 

26.547 

22.642 

In de reeds geciteerde struktuuronderzoek wordt gesteld dat 

aangezien de produktie per werknemer door verdere mankracht 

. besparende investeringen rekening wordt gehouden met een 

verdere afname van het personeelsbestand met 5 a 10% per jaar . 

.. -

\._, 



Ontwikkeling t.a.v. kwaliteit van de arbeidsplaatsen in de 

KRL-industrie. 

Het gesch~tste herstruktureringsproces van de textielindustrie 

dat zich al sinds 1950 in Nederland t.o.v. andere EEG-landen 

versneld heeft voltrokken, is gepaard gegaan met enorme 

calamiteiten, zoals gehele of gedeeltelijke bedrijfssluitingen 

en inkrimpingen, en 'heeft dan ook tot op de dag van vandaag 

zijn sporen nagelat~n•* 15 we citeren verder het struktuur

onderzoek: 'de gevolgen die dit proces in het sociale vlak 

met zich meegebracht heeft waren bepaald geen aanbeveling 

voor met name jeugdigen om in de textiel te gaan of te blijven 

werken, met als gevolg een vergrijzing van het totale produktie 

personeel! Deze onblikkeling is volgens het onderzoek de inzage 
-.;_: 
van de textielindustrie, c.q. de KRL-industrie ten opzichte 

van de Nederlandse arbeidsmarkt niet ten g0ed~ gekomen. 

In een gesprek dat wij gehad hebben met een funktionaris van 

het gewestelijk arbeidsburo in Helmond werd ons verteld dat 

van de ca . 75 bij een bedrijfssluiting in Helmond werkeloos 

geworden wevers, er slechts 6 bereid waren weer om een funktie 

in de textiel te accepteren. 

We hebben gezien dat vooral in de laatste jaren, en met zeer 

veel overheidssteun in de textielindustrie zeer grote inves

teringen zijn gedaan. De machines die gekocht worden zullen 

in bet algemeen niet een rnensenleven ineegaan. Zij zull"en zo 

intensief gebruikt worden, dat zij na een bepaalde p~riode 

physiek versleten zijn. Het zal echter in het algemeen niet 

zover komen, irnrners de voortdurende konkurrentie leidt tot 

het zoeken naar steeds nieuwere .machines. Als gevolg hiervan 

ondergaan de machines ook, zoals Mandel het noemt een 'moral 

depreciation' voordat ze 'physically depreciated ' zijn. 

Het kapitaal dat is voorgeschoten om machines te kopen moet 

daarom binnen een bepaalde tijd afgeschreven worden anders 

zal de kapitalist niet in staat zijn om met de technische 

vooruitgang mee te gaan en nieuwe machines aan te schaffen. 

Deze afschrijving kan slechts op een wijze geschieden, n.l. 

door op iedere waar een gedeelte van de waarde van de produktie-



middelen, waar deze mee geproduceerd is over te dragen. · Voor 

de kapitalist vervult de arbeidskracht een tweeledige funktie: 

hij houdt de waarde van de produktie-middelen in stand en hij 

schept nieuwe waarde, die wordt toegeeigend door de kapitalist. 

De kapitalist probeert de tijd waarin zijn produktiemiddelen 

niet in gebruik zijn zo veel mogelijk te vermijden. Als de 

produktie-middelen niet in gebruik zijn, slijten zij wel zowel 

'physically' maar nog meer 'moral' zonder dat een overeenkomstig 

deel van hun waarde door de arbeidskracht in stand gehouden 

wordt. De kapitalist probeert al het mogelijke om de tijd da~ 

de machines stil staat zo klein mogelijk te maken. 

Oat is het wat er toe leidt dat in vele bedrijven ploegenarbeid 

wordt verricht in onderstaande tabel zien we dat het ploegen

~erk voor mannen is toegenomen voor in de 3-ploegen-dienst: 

mann en vrouv-1en 

da$_!d. 2 Eloesen 3 Eloe_ge'n da9:d. 2 Eloe9:en 3 J210 

okL 1961 34 . 30 36 67 33 verbo 

okt.1965 29 31 . 40 72 28 verbo 

In de reeds aangehaalde studie van J. Knoester merkte hij in 

1967 op dat 'de geschetste technische ontwikkelingen en de 

daaruit voortvloeiende kapitaalsintensiteit ongetwijfeld zullen 
lid 6 

leide.n tot verdere toeneming van het ploegenwerk' . 

- Inter mez2o 

We~stuiten hier op een innerlijke tegenstelling van het ka

pitalisme. Is het kapitaal er enerzijds op uit om de arbeidsdag 

te verlengen om daarmee de meerarbeidstijd te vergroten ander

zijds legt de noodzaak van de kontinu-arbeid een grens aan de 

lengte van de arbeidsdag, omdat het aantal arbeiders, dat in 

de katoen-industrie in ploegen werkt,.boven het desbetreffende 

gemiddelde van de gehele Nederlandse industrie ligt, ligt de 

werkelijke arbeidsduur in de katoennijverheid en~gszines onder 

die van de totale industrie; ploegenwerk betekent n.l. slechts 

een beperkte mogelijkheid tot overwerk n.l. uitsluitend op 

zaterdagmiddag.-



Onderstaande tabe~ geeft een overzicht van de ontwikkeling 

van de ploegenarbeid in ' de textiel-arbeid in vergelijking 

met andere takken van nijverheid. Duidelijk wordt dat de 

textiel-industrie na die van de papier, het hoogste aantal 

arbeiders in ploegendienst heeft van de totale nijverheid. 

~ijverheidsarbeiders werkzaam in ploegendienst, onderscheiden naar bedrijfsk1asse, in procenten van het tota1e aanta1 
lrbeiders van 18 jaar en ouder in de desbetreffende bedrijfsk1asse. 

December 1960 December 1963 December 1966 December 1969 =-1 
\V .V • in w .. v. in w.v. in w.·u. in I Totaa1 twee Totaa1 twee 'l'Otaa1 twee Totaa1 tl't . .• . . p1oegen p1oegcn I p1oegen p1oet;en 

Vervaardiging van aardewerk, g1as , 
ka1k en stenen 12,4 4,7 13,9 6,2 15, 5 5,5 20,7 7,0 

3rafische nijverheid 8,2 7,0 9,7 8,4 12,6 10,3 15,6 12,4 

Chemische nijverheid 28,7 4,0 32,9 4,5 36,0 5,0 37,1 4,0 

Bewerking van. huut, kurk en stro 3,5 2,6 1,9 1,4 3,1 2, 4 . 3 , 2 2,1 

K1eding en reinfging 0,2 0,1 0,4 0 , 2 0 , 3 0,1 0,9 0,5 

Leder- en rubbernijverheid 16,3 5,4 18,0 . 6,9 18,5 5,5 22, 4 6,2 

Mijnbouw, veenderijen, zoutont-
ginningen enz. 81,2 4,2 78,7 3,9 61,4 ·3 , 7 43,1 6,2 

Metaa1nijverheid, scheepsbouw enz. 15,7 8,3 13,9 7,7 13,4 6,4 14,6 7,5 

Papiernijverheid 36,8 7, 7 40 , 5 9 , 7 41,1 11,2 47,1 15,1 

Textielnijverheid 44,3 21,7 37,9 20,2 42,6 19,6 43,1 .18,1 

Gas, elect ric it eits- en waterlei-
dingbedrijven 12,5 0,9 9,7 . o, 7 12,3 0,9 9,0 I 0,5 . 
Bereiding van voedings- en 
genotmidde1en 21,7 6,4 18,6 7,0 18,6 7,8 ·21 , 3 9,8 

Totaal 23,6 7,8 21,1 7,5 :l0,4 7,1 20,4 7,8 

Bron: C.B.S. 

De invoering van nieuwe . arbeidsbesparende , machines leidt 

niet alleen tot het uitstoten van arbeiders en het uitbreiden 

van de kontinue-arbeid , maar · zij leidt ook tot een -deg~neratie 

van het werk zelfi tot het vervangen van geschoolde arbeid door 

ongeschoolde . De invoering van de automatische & halfautomatische 

wee~achines leidde enerzijds tot ' een vervanging van een grote 

g roep traditioneel bedrijfsgroepgebonden arbeiders met speci

fi eke kennis (wevers) door een kleine groep bedienings- en 

onderhoudspersoneel, die over meer algemene technische scholing 

beschikt en minder op een specifiek produkt betrokken is'~ 17 

en anderzijds tot het ontstaan van zeer eenvoudige funkties. 



Beloning. 

Het ontstaan van deze funkties heeft er mede toe geleid dat 

de lonen in de textielnijverheid achterbleven bij die in 

andere takken van industrie; dit is ondanks de gespannen 

situatie op de arbeidsmarkt mogelijk geweest doordat de tex

tielindustrie op grotere schaal vrouwelijke arbeiders heeft 

ingeschakeld; in 1965 bedroeg dit percentage 22% tegenover 

de totale Nederlandse industrie 16 a 17%. 

Sinds 1966 zijn de uurlonen in de KRL-industrie achterge

bleven bij die in de andere industrie-takken: in 1966 4%; 

in 1970 en 1971 een nadelig verschil van 7%. 

Gastarbeiders. 

Alle genoemde punten hebben ertoe geleid dat voor veel funkties 

geen Hollandse arbeiders meer konden worden aangetrokken. De 
• 

grote vraag naar ploegenarbeid heeft deze situatie alleen nog 

maar versterkt. De lonen voo~ de katoennijverheid, in 1~74 f 16, 

~er week lager dan de Nederlandse industrielone, waren op zo

danig laag, dat zij nauwelijks op dat moment maatschappelijk 

gezien als minimaal bestaansnivo ·konden worden bes.chouwd. 

Dit heeft ertoe geleid dat op grote schaal buitenlandse werk

nemers zijn aangetrokken, enerzijds dienden zij om de plaatsen 

in te nemen waarin geen Hollanders wilden werken, anderzijds, 

hebben zij op hun beurt een 'drukkende funktie op het· fuoonniveau. 
Ontwikkeling buiten1andse werknemers in de Twents-Ge1derse Textielindustrie in de jaren 1969, 1970 , 1971 en 1972 

mann en vrouwen mann en vrou~en 

... - (aanta1 buiten1anders) (7. van het tota1e bestand) 

1e ha1fjaar 1969 1658 262 9,1 5,3 

1e ha1fjaar 1970 2268 410 12,4 7,8 

2e ha1fjaar 1970 2455 359 14,0 7,7 

1c ha1fjaar 1971 2518 345 14,8 7,9 

2e halfjaar 1971 2675 400 16,0 8, 7 

1e ha1fjaar 1972 3115 443 19,1 10,0 

Broo: Regiona 1e Commissie Werkge1egenheid Tweots-Ge1derse Text i elinriustrie 



In onderstaande tabel blijkt nog eens duidelijk dat vooral 

in de relatief arbeidsintensieve bedrijfstakken het per

centage goedkope buitenlandse arbeidskrachten het grootst 

is. 

Aantal geldige vergunningen
1

) voor het verrichten van arbeid door vreemdelingen die korter dan vijf 
jaar in Nederland werkzaam zijn (mannen) per ultimo 1971. 

Bedrijfstak 

Aardewerk 

Chemische n~jverheid 

Hout, kurk. en stro 

Leder, rubber enz. 

Exploitatie delfstoffen 

Metaalnijverheid 

Pa piernijv erheid 

Textielnijverheid 

Levens- en genotmiddelen 

--~-..-~ 

aantal vergupningen 

3.759 

3.188 

1.620 

2.644 

705 

24.911 

l. 521 

4 . 769 

8.537 

in procenten van het 
totale bestand (mannen) 

8,9 

3,7 

4,2 

11,9 

4:7 

6,2 

5,6 

8,4 

7,0 

1) werknemers uit de lidstaten van de EEG hebben geen arbeidsvergunning 
nodig. Dit geldt ook voor ~erknemers uit Indonesi~ , Surinamers en Antillianen, 

--

l.,j 
I 



SAMENVATTENDE KONSEKWENTIES. 

Samenvattend zullen we nu weergeven wat de gevolgen zijn ge

weest, van_het hersturcturerings proces in de gehele textiel

industrie op het verlies aan arbeidsplaatsen. We hebben reeds 

vele malen geschetst hoe de textielnijverheid in ons land 

geconcentreerd was. Onderstaande figuur en tabel geven hiervan 

een overzicht; in de tabel is ook opgenomen hoe het aantal 

arbeidsplaatsen in de textielnijverheid in de periode 1963-

1970 is afgenomen, alsmede welke konsekwenties dit gehad heeft 

voor de ontwikkeling van de totale industriele werkgelegenheid 

in een bepaald economisch geografisch gebied; deze ontwikkeling 

is ook op de kaart weergegeven. 

--

AANtc.tr"L. ~t:~n~:M~~ 1"6Klia-iloJD~.J.Snaie 1~-.J .. "tt: 

(:;1]1 M$-~ ~% 

JZEl 26-&1% 

Q."'Q 1D.S3- 25% 

(1D.S~ ;;r 'PfJ<UN"DCA NCU:'W+JD 
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:RKZAME PERSONEN & AANTAL VESTIGINGEN IN DE INDUSTRIE PER ECONOMISCH GEOGBAFISCH GEBIED 

:DRIJFSKLASSE/ .1963 

:h-geografisch · nr. aantal aantal aantal aantal percentage 

vestig. werkzame vestig. werkzame arbeidsplaatsen 

personen textiel person en textiel-industrie 

indust. textiel-ind. 

: veenkolon. 4 184 15.372 . - 9 .1004 6.53 % 

toonebeek 15 85 10.438 8 5034 48.27 % 

!Cht-delta 20 170 9.866 19 730 7.40 % 

;t Overij ssel 21 63 3.739 5 743 19.91 % 

: Overij ssel 22 121 13.356 7 1631 .12.21 % 

23 210 25 . 750 50 -1.6631 64.58 % 

rem. in Twente 24 377 49,945 63 19489 39.02 % . 

oost.achterh. 30 148 9.000 24 4049 44.98 % 

Vallei 31 135 8.066 8 2239 27.77 % 

33 156 9.854 7 1154 11.. 71 % 

35 122 14.721 5 6931 47.08 % 

! Vallei 

)ied 43 153 14.238 13 3420 24.03 % 
-;.._!' 

1 66 11:9 9.876 10 762 7. 72 % 

70 116 9.170 7 1432 15.61 % 

omgeving 74 142 6 . 629 7 693 10.46 % 

: IJsseJ.mond 86 258 . 24'~'007 5 772 3.21 % 

~emeenten 

lWs-Vlaanderen 100 27 1.809 15 1441 80.05 % 

103 112 13.315 4 1886 14.16% 

107 229 22.542 67 12025 53.34 % 

o Tilburg 108 269 13.530 15 1820 13.45 % 

n 's-Hertogenb. 110 61 4.533 6 502 11.08 % 

111 64 11.393 9 1365 11.98 % 

~yery 112 79 6. 711 7 1853 27.61 % 

1 113 133 55.229 14 1900 3.44 % 

~d Eindhoven 114 97 7.902 23 2314 29.29 % 

~gebied Helmond- 115 79 13.072 17 7086 54.21 % 

~ Peel 1l8 69 3 . 426 12 1058 30.93 % 

3.ard en 

lte randgemeenten 117 43 6.134 5 568 9 . 26 % 

lte Mijnstreek 124 84 29.277 10 844 2.88 % 

:1 12493 1.106.69.1 637 1.16560 10.53 % 



[ 1970 

aantal aantal aantal 

vestigingen werkzame vestig. 

aantal 

wer kz . 

perc.arb . absolute 

plaatsen afname 

afn.als % afn.al 

van totaal % van 

personen tex.ind. personen tex.ind. 

tex. ind . 

arb .plaat- arbeidspl . aant . c 

s en tex.ind . plaats 

tex.ir 

172 

71 

176 

70 

125 

171 

374 

148 

157 

140 

108 

147 

94 

103 

130 

227 

22 

109 

203 

227 

60 

69 

95 

110 

101 

89 

76 

' Zl4 

101 

11815 

17.502 7 

12 .666 8 

10.691 19 

4.591 4 

12.972 5 

17.523 36 

45.375 . 56 

9 . 027 21 

9.570 13 

12.209 10 

13.259 5 

14.186 14 

9.957 6 

8.242 4 

6.460 4 

20.587 3 

1. 284 1l. 

14.350 4 

17.939 46 

12.215 12 

4.885 5 

13.645 10 

9. 145 4 

. 52.396 5. 

9.567 15 

12.087 17 

4. 336 8 

5.997 4 

21.126 8 

1.078.223 523 

675 

X 

516 

466 

424 

8594 

12665 

2839 

2143 

953 

6148 

2887 

582 

614 

603 

321 

972 

1760 

6286 

1090 

334 

2009 

X 

762 

1794 

5897 

554 

484 ~ 

948 

83.828 

3.85% 

4.82 % 

10.15% 

3.26% 

49 . 05% 

27.91 % 

31.4 7% 

22.39% 

7.21% 

46.40% ·. 

20.35% 

5.84% 

7.42% 

9.33% 

1.55% 

75.93% 

12.26% 

35.05% . 

8.92% 

6.84% 

14.72% 

2.90% 

18.76!/i . 

48.81 % 

12.79% 

8.08% 

4.48% 

7. 77% 

324 

214 

277 

1207 

8037 

6824 

1210 

96 

201 

783 

533 

180 

818 

90 

451 

469 

126 

5739 

730 

168 

+ 644 

1138 

520 

1189 

504 

84 

+ 104 

32732 

2. 10% 

2.1 7% 

7.42 % 

9.04% 

31.21 % 

13. 66% 

13.44% 

1.99% 

2.04% 

5.31% 

3.73% 

1.82% 

8.92% 

1.35% 

1.87% 

26.05% 

0.94% 

25.26% 

5.39% 

3.70% 

+ 5.65% 

. 2.06% 

6.58% 

9.09% 

14.73% 

1.37% 

+ 0.35 % 

2.95 % 

32 . 40!( 

29. 31~ 

37. 43 ~ 

74. 04~ 

48.3 7~ 

35. 03~ 

29. 98~ 

4. 3 0 ~ 

1:7.47 ~ 

11. 29 ~ 

15. 58~ 

23,68~ 

57.101 

13. 04 S. 

58. 87S. 

32. 56 1 

6. 701 

47.74 1 

40. 101 

33.601 

+ 47~35 1 

59.89 1 

22. 51 ! 

16. 79! 

48. 00! 

15. 00' 

+ 12. 38! 

28. 08! 



DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE 
TEXTIELINDUSTRIE PER ECONOMISCH GEOGRAFISCH GEBIED, 
1963-1970. 

CJ 500 of minder werknemers in 1963 en 1970 

mmm werkgelegenheidsontwikkeling: absolute groei 

. , 

llf!lllll werkgelegenheidsontwikkeling: vermindering < 

~ we~kgelegenheidsontwikkeling: vermindenng ;a, 28•t. 

------ provinciegrens 
---- E.G.G.-grenzen 

nationaalgemiddelde -28•/o Bro_n: A.!.S. (C.B.S.l l 



... 
···, 

In onderstaande tabel is aangegeven hoe de werkgelegenheid zich 

heeft ontwikkeld in de belangrijkste textielgebieden in ons lan~ 

Werkgelegenheid in de textit>lindustrie (incl. synthetica) in de voomaamste 
produktiegcbieden, 1963 en 1970. 

1963 1970 
-------- --------------- - -
Tweote 37.500 

w .o. Enschede 
Achterhoek 4.050 
Til burg 17~0W 

Lei den · 1A50 
Helmond 7.100 
Emmen 5.000 
Arnhcm 6.900 
Ede 2.250 

. Breda 1.880 
Dordrecht 800 

21.000 
16.600 

2.850 
6.300 

600 
5.900 
6.700 
6.150 
2.150 
1.760 
1.600 

8.600 
katoen 

katoen 
wol 
wol 
o.a. tapijt 

ENKAenDanlon ·( . 
ENK.A 
ENKA MMF 
ENKA \ 
Dupont de Nemours ) 

--------- - - ----- - - - --- ---------
Bron: Algemcne Industriestatistiek C.B.S. 

·- ;.:: 

- In Twente gingen 16.500 arbeidsplaatsen verloren in de textiel

industrie, waarvan alleen al in Enschede 8000; voor Enschede 

betekende dit een verlies van ongeveer de helft van het aantal 

arbeidsplaatsen iti de textielindustrie en rneer dan 31% van het 

totaal aantal industrieele arbeidsplaatsen. 

- In Tilburg gingen ca. 6000 textiel-arbeidsplaatsen verloren, 

hetgeen het totaal aantal industrieele arbeidsplaatsen deed ver

rninderen met ca. 25%. 
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De gevolgen van de herstrukturering in de textiel-industrie 

Inleiding 
In het laatste hoofdstuk van di t deel van onze scriptie zullen \'ie. be

spreken wat de gevolgen zijn geweest voor de bevolking in de gebieden 
waar een groot deel van de textiel-arbeidsplaatsen verloren .is gegaan. 
Omdat wij ons in het vorige hoofdstuk beperkt hebben tot de ontwikkelin
gen in de katoen~ ,rayon- ,en linnenindustrie, zullen vre ons ook in di t 
hoofdstuk vnl. bezighouden met die gebieden v1aar deze nijverheid een 
groot deel van de industrHHe werl<:gelegenheid voor haar rekening nam, en 
wel Belmond. 

Het is niet de bedoeling omz zeer uitgebreid in te ga2~ op alle pro
blemen die in Helmond spelen; er is daarover zeer veel ve~chenen; daar
voor wordt o.a. verwezen naar een aantal stu£~en van de projekt-groep 

. Belmond, waarvan de schrijver v-an dit stuk lange tijd deel uit heeft ge
maakt . 

Dit laat~te hoofdstuk geeft slechts een indicatie van de gevolgen wel
ke de internationale omt\dkkelingen op de textielmarkt hebben gehad op 
het leven in een textielstad. 

Konsentratie van de textielindustrie in Belmond. 
Van ouds is Helmondr e~n textielstad ge\"leest. In 1930 \·Terkte 16% van 

de manlijke beroepsbevolking in het gebied rond Belmond in de textiel
nijverheid, alsmed.e 20,2% van de vrouwelijke beroepsbevolking. Naast de 
textielnijverheid was de beroepsbevolking naast de landbouw vooral werk
zaam in de metaalnijverheid; 12,7% van de manlijke beroepsbevolkin~ werk-

·te in deze industrietak. Het concentratiegetal van deze industrie tdi t is 
een getal dat aangeeft hoeveel maal meer arbeidsplaatsen er zijn in ~en 
bepaald gebied in een bedrijfstak, dan het la~delijk gemiddelde ) bedroeg 
voor de textielnijverheid en de metaalnijverheid in het gebied rond Hel
mond in 1930 respektievelijk: 638.4 en 125.4 voor de manlijke en 627.-
en 385.- voor de vroml)'elijke beroepsbevolking. 61% van de manlijke en 
6Cf/, van de vrouwelijke beroepsbevolking is in 1930 werkzaam in de land-
boUvJ, de textielindustrie en de metaalnijverheid. .~ 

De concentratie van de textiel- en de metaalindustrie is nog duidelijker 
als we de beroepsstruktuur bekijken van de stad Helmond.In 1930 waren res
pektievelijk 27.3 en 19.3% van de manlijke beroepsbevolking in deze indus
trietakken werkzaam; voor de vrouwelijke beroepsbevolking vmren deze getal
len respektievelijk 34.7 en 6.2%. de concentratiegetallen voor de manlijke 
en vrouwelijke beroepsbevolking in de textielindustrie bedroegen respek
tievelijk 1121.- en 1086.-

Onderstaande tabel geeft ann hoe ondanks de vele wijzigingen, ~Jaaro-;·~r 
wij nog komen te spreken, de textiel en in mindere mate de metaal de over
heersende industrietakken zi~n gebleven in Belmond: 
Industri~le werkgelegenheid ~mannen en vrouwen) in de belangrijkste be
drijfsklassen in % van de totale industri~le werkgelegenheid in 1970 

Textiel 
Metaal 
Voeding & genotmidd. 

Helmond 

50.9% 
22.8 
2.6 

Overig gewest 

18.2% 
29.7 
20.0 

N.Brabant Nederl. 



Bij de bespreking van de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen 
zullen \-te ons in navolging van het ETI-rapport: "Stimuleringsbeleid te 
vroeg be~indigd" , ons beperken tot de werkgelegenheidssituatie voor man
nen, daar: 'enerzijds hier de kern van de problemen ligt, anderzijds om
dat hieromtrent betrouwbare informatie voor hand.en is'. 

Uit de hieronder weergegeven tabel blijkt dat de ontwikkeling t67 -'70 
betreffende de i'Tcrkgelenheid '1-JOrdt gekenmerkt door: 

een minder snellen groei van de manlijke beroepsbevolking dan in de voor
gaande jaren (gemid-400 per jaar tegen 700 voor '67) 
het teruglopen van de arbeidsreserve (werkeloosheid) 
een sterke stijging van de uitgaande pendel 

We::!<gelegenheidsba.lansen voor mannen in het pewest Helmond .. 
<' 

196U -· . •i .. ... •.· 1965 1967 1970 ; 

Totaal "mannelijke beroepsbevolking 34.ZOO 38.000 39 . 400 40 . 600 
waaronder:dien~tplichtige militairen .. 900 1. 200 1 . ZOO 1. zoo 
·-·:- · .· .arbeiisreserve . · · zoo 600 2.100 500 . . . ' . 

---~-·--

We~kzame beroepsbevo1k~ng . . : : . .' ;~ 33. 100 36.ZOO 36. 100 38.900 
Uitgaande pende1 ;·._ 3.500 4.800 5.250 6.600 
Inkomendo pende1 ' ' !t ~ .. 

,. 
1. 500 2.700 2.400 z :4oo 

Uitgaand.'pendelsaldo .. z.ooo Z.)OO 2.850 4,200 . . 

A~?ta1b.ezl!tte. arbeidsp1aatsen (mann en) 31. 100 . 34. 100 33.250 34.700 

:.~· P.~ · ·b~~ns .'die _daarin . voor- 1967 is, gegeven, behoeft naar thans blijkt een cor; 
<;: rectie. De raming.vim.de tota1e mannelijke beroepsbevo1king blijkt volgens;.\ 
<·; de_. than!! beschikbare cijfers aan de hoge kant te zijn geweest, terwijl de · :·. 
\/werkgelegenheid in dienstensector in het gewest,naar thana_ kan worden vast 
~-~ geste1d,iager moet zijn geweest. De uitg'.lande pende1 en het uitg.aand pende1.-
2:·.~!'~l~o tn~-::te~ __ groter zijn geweest dan destijds werdaarigetiomen: "' .· ... · . . (i 

Bran: ETI, Stimuleringsbeleid te vroeg beeindigd 

.. 

De daling van de werkeloosheid kan volgens ETI vooral toegeschreven 
worden aan de sterke daling van de uitgaande pendel. De daling van de 
groei van de rnanlijke beroepsbevolking is voor een belangrijk~·-aeel het 
gevolg van het optreden van vertrekoverschotten (we komen hier bij de mi
gratie nog op terug.) 

Als we de werkgelegenheid nog eens per sektor bekijken dan kornen v1e tot 
de volgende opmerkingen, zie hiervoor de onderstaande tabel: 

er vindt een vertraagde afvloeiing uit de landbouw plaats 
werkgelegenheid in de bomv is met het gereedkornen van de E3 iets afge
nomen 
de groei van de werkgelegenheid in ix de industria die tussen '60 -'67 
+ 100 per jaar bedroeg nam toe tot + 250 per jaar (tussen '67 '70) 

~ groei van de diensten welke in het gewest achterlag, bleef op + 300 per 
jaar 

Ontwikkelirig der werkge1egenheid voor mannen p~r sector in het fewest 
Helmond · · 

:;t .. Toe- of afneming '· : ·; !.~ w erkge1egenheid vnanntn) 
'. gemidde1d per jaar ..... _ ' . ... 

. ' ,, 
: -. (' - 1960 1967 1970 1960-1967 1967-· 1970 . 

.... 

Landbouw . 5 . 100 4. 300 4 . 250 - 115 . - zo 
Bouwnijverheid 4.000 4.000 . 3. 900 - - 30 
Irxiustrie cnambacht 15.400 16. I 50 16:·900 + 100 . + Z50 
Dienstver1ening 

' 
6.600 8 . 800 9.650 + 315 + Z80 

Totaal ~ i . .. 
3l. 100 33.250 34.700 + 310 + 480 

' 
.. 

-· 



• 

Als v1e nu de si tuatie van de werkgelegenheid in de industria afzonder
lijk bekijken komen \'l'e tot de volgende konklusies (_volgens het ETI). Be
ki jken v1e daarbij de tabel hieronder. 

· De textielnijverheid, die in het get-rest nog al tijd de belangrijkste is 
nam tussen '50 -'60 nog sterk toe, maar de \'l'erkgelegenheid narn na '60 sterk 
af. Na 167 verloopt dit iets langzamer. Ook de metaal stagneert na '60 
enigszins. 

In de andere sektoren neemt het aantal arbeidsplaatsen wel toe maar niet 
voldoende om het :r!Verlies in de textiel en metaal te compenseren, met als 
gevolg werkeloesheid. Vergelijk je Helmond met het gewest ., dan blijkt, dat 
Helmond de zwaarste klappen heeft gekregen. In de periode ' 60 -'67 daalde 
het aantal arbeidsplaatsen van 10.800 naar 7910 en in de ~dere gemeenten 
steeg dit aantal met 1200, zodat in het gewest als geheel 'slechts' 800 
arbeidsplaatsen minder waren. Als geheel laat de helmondse werkgelegenheid 
na '67 een geringe daling zien, die wordt gekompenseerd door de groei in 
de andere gemeenten. 

Ontwi).<keHng der indusuil!le werkgelegenheid in het Gewest Helfnond. sede~t 
; 1950 (mannen en vrouwen) ~ · . · . · . 

September ... 

1950 ... 
Groef ' 

1960 ;. ,. 
Groe( · '• 

TeJd:ie1 
Overige 
industrie 

·Totaa1 
waarvan : 

Mannen Vrouw~n 

·7. 500 3. 600 2. 500 :1·3. 600 10.400 3. 200 
+';Looo + 8oo +L6oo + 4.400 +3.700 + · 100 

-4.400 4.100 .. 18. 000 
+ 100 + :1. 800 600 

4.500 . 5.900 17.400 
+ 100 + ,. soo t 100 

4.300 . " 6. 200 6. 700 . 17. 500 . 13.200 4.600 
<··.·. 

Bron: ETI, Stimuleringsbeleid te vroeg beeindigd. 
Ontw.ikkelini(van d(tindustriele werkgelegenlieid yoi;i_r 'mannen in Hel:nond en de overige ~me.enten ·: ,:. 

:v~l1. ~_et· gewe:st (nieuw_e gr,enzen) sedert 19~0 . ·,:-:< .; : ;. . . .. > .. >.:. _:·. · '. _:., _; •. • • · •. ~- ·• · ;:_';;·;.". 

· Textie1nijverheid Metaalnijverheid • . ov .. iridustrieen . . Totaal 

~e;~~-~d Overige . He.1rn~~d ch,e~ige .··. Helmond Overige Helm:o:d Ov~rig~-. 
· ';'' -... :. gemeenter .. . .. ge~eenten . . gemeenten gemeenten. 

., i; 110 ' . · · 2.ooo 
+•." 40 ·."':' :. 20 . 

. 1.44.0' 1.2 kfJ 
+ zao l · + · 82o 

·: t . 7ZO :· 2 . 060 
+ ~ 120 + 260 

"t 9?0 .. ,·;,:;.~-~\.,·~:, ·· .·: .... 3;_860 ;': _,i 980 z: 210 . 2 ozo.:. . 1. 840 . 2. 320 
L--....:;.,. _ _;_; _ _J.._;-'-___;._.Ji___;_' ..:..· -'-__!,__ ' .• .. ~-.. __ .....: .. .. - - '-- ---:. ··-

Bron: ETI, Stimuleringsbeleid te vroeg be~indigd 

10. 180 . 3. 990 
- _2. 120. :' +"1: ZOO 

s. o6o ·. ··5. 190 · 
f 150 . ', + '-130, 

, 7. 910 5. 320 

Op basis van een tabel die enigszins gedetailleerder is dan de reeds ge
bruikte, hebben vve een ~~ grafiek• gemaakt 1r1aarin de verschillende 
ontwikkelingen duidelijk te zien ~ijn • 



ndustrlele bcdrijteo 1) en lndustrlele arbeidsplaatsen 1) (mannen en vrouwen) op basis van de A.J.S. (periode 1961-1970; sltuatie per ultimo juni) 

Jedrijfsklassen 1961 1968 1970 

B. M. V. B. M. v. B. M. v. 

' 
rn het gewt!sl Helmond 
l<lcding en reiniging . 34 250 1 125 41 475 1 500 39 475 1 525 
\1eiaalnijverheid. 43 4 015 200 51 4125 325 54 4100 350 
rextielnUverheid. 32 7 300 2 125 30 5 300 1 550 27 s 025 1 350 
Voedings- en genotmiddelen-
ndustrie . 28 500 125 30 I 100 215 29 1 250 500 
Jverige. 63 I 950 300 72 2 400 350 68 2 350-- 375 

rotaal . 200 14075 3 875 224 13 400 4000 214 13 200 4100 

~·aarvan in de gemeente Helmond 1) 

l<lcding en reiniging . 17 115 550 19 275 600 17 250 515 
IAetaalnijverheid. 17 2 525 125 19 2 ISO ISO 19 2075 175 
rextielnijverheid. 14 6125 1 575 14 4 075 1 015 12 4 025 1 000 
Vocdings- en gcnotmiddelen-

., ) 1 so ndustrie . 10 25 10 250 2S 9 250 25 
::>verige. 28 1 125 175 32 . 1 325 200 30 1 300 225 

rotaal . 86 10100 2 540 94 8 075 2050 87 7 900 1 915 

JVerige gemeenten van gewest 
rotaal • . . . . . 114 3 975 1 425 130 5 325 1 950 127 5 300 2 125 

1 • met rninstens 10 werlalerners 
2. afgerond 
3. nieuwe grenzen 

t . ·ror.w '-..., 

~-"-........ · 
~.~ . 

. ·~ 
...::::L--- - ~- ·-- 1C.O:O ~ ... • J 

i 
I 
I 
I 

7100 l 

5.c:c6 - -- - -

"·""'I 
l 

' #"!-

- .. - ~- ·------~ I ... --- -- -- I ---= ~ --

0 .. 

j_. \:~--- .....,..______...,..,..,...._, -- .. t ,~ •• ~...,...-~ --=:-~.;; ·~.;~-

1971 

B. M. 

39 485 
54 4 320 
27 4495 

29 I 385 
72 2 430 

221 13 115 

17 260 
21 2 285 
10 3 530 

8 225 
30 I 290 

86 7 590 

135 5 525 

---· 1-- -----
I 

Aantal industri~lc arbeidsplaatsen 
, ui tgespli tst naar sektoren 

(rnannen en vrouwen) in de gern.Helrnond 

v. 

1 435 
465 

I 185 

655 
345 

4085 

SIS 
250 
820 

20 
170 

1 715 

2 310 



De grafieken zijn slechts een verduidelijking van datgene wat tn-1e al 
eerder gezien hebben: n.l. e'en sterke 9-fname van het aantal arbeidsplaat
sen in de textielindustrie, vooral in de gemeente Helmond. 

In tabel hebben \•re gezien hoe onder invloed van de afname van de ar-
beidsplaatsen in de textielindustrie,het aantal bezette manlijke arbeids
plaatsen in het ge~"est Helmond van 1965 - 1967 d.aal t en vrel van 34.100 tot 
33.250. De oorzaken hiervan liggen in de enorme stijging van de arbeids
reserve in die periode , van 600 tot 2100, en door een verdere toename van 
de uitgaande pendel . 

· Arbeidsreserve . 
Van de arbeidsreserve geeft onderstaande grafiek een overzicht, waarin 

de cijfers van het gewest worden afgezet tegen die van noOrd-brabant en van 
llederland . 

2.~% 

'6Q I :;.0 ' -
-71 

Gemidd~lde geregistreerde arbeidsreserve in peY"cen·i;age van de afhankelijke 
beroepsbevolking (mannan). 

We zien dat onder invloed van de snelle .:iChteruitgang van de textiel
industrie de geregistreerde · arbeidsreserve in h..)t get-1ets Helmond zeer hoog 
is. In het verloop van de periode zien we dat dit cijfer daalt onder dat 
van N.Brabant en het ongeveer het landelijk cijfer volgt. 

Er zijn echter zeer sterke aanwijzingen die doen vermoeden dat de situ
atie minder gunstig is dan uit de grafiek zou kunnen blijken: 
1. Met de sterke daling van de geregistreerde arbeidsreserve gaat gepaard 

een zeer snelle toename van de uitgaande pendel: van 5.250 tot 6.600 
2. In de periode 1967-1970 kent Helmond een steeds groter r:vert.rekoverschot 

(zie paragraaf migratie) 
3. Een relatief groot aandeel van de werkgelegenheid in Helmond wordt ·in

genomen door de bou\mijverheid. De distriktsbestuurder van het NKV ver- . 
klaarde dat een aanzienlijk aantal ex-textielarbeiders werk heeft ge
vonden in deze bedrijfstak; juist in de periode van versnelde achteruit
gang van de textielindustrie vindt een enorme opbloei in de bouwnij
verheid plaats. Met het instorten van de bouwmarkt in 1974, en ook bij 
~.roorgaande fl uktuaties 



voorgaande flutuaties zijn een groot deel van deze arbeiders opnieuw 
werkeloos gelvorden. 

4. Dezelfde distriktsbP.s·tuurder vertelde dat per 1975 ca 200 jonge ar
beiders nergens staan ingeschreven, d.w.z. niet op het arbeidsbureau 
als werkzoekende of op de gemeentelijke sociale dienst voor ·uitke
ring wegens werkeloosheid. 

Pendel 
IJ.'radi tioneel kent Helmond al een groot aantal pendelaars. 

Tabel: gemiddelde inkomende en uitgaande pendel (mannen) v.h. gewest Helmond 
met tussen de haken de cijfers m.b.t. G.A.B. rayon Eindhoven. 

Inkomende Uitgaande Uitgaande --pen del pen del pendelsaldo 

1961 2150 (700) 3 550 (2 450) 1 400 (1 750) 
1966 2 550 (900) 4 900 (2 950) 2 350 (2 050) 
1967 2 300 (800) 4 450 (3 000) 2 150 (2 200) 
1968 2000 (850) 4 950 (3 300) 2950 (2 450) 
1969 2400 (800) 5 550 (3 700) 3 150 (2 900). 
1970 2400 (900) 6050 (3 900) 3 650 (3 ooo· 
1971 2 700 (1000) 6 300 (3 950) 3 600 (2 950f 

Terwijl de inkomende pendel slechts een bepark:te stijging te tien gee.ft 
van 2150 in 1961 tot 2700 in 19/1 (t.o.v. Ein~~cven resp. 100 en 1000) 
heeft de uitgaande pendel in deze periode een grote vl~cht genomen. De 
uitgaande pendel verdubbelde bijna, n.l. van 3550 tot 6300 (t.-o.v. Eind
hoven resp. 2450 en 3950). 
De uitgaande pendel blijkt zich vo0ral te richten op de metaalnijverheid, 
(ca 2600), de bouwnijverheid (ca 1400) en de overheid en het onderwijs 
(ca 750). De inkomende pendel betreft ook de bouvmijverheid (ca 450) en 
de metaal (ca 550) e?i daarnaast voore,l de textielnijverheid (ca 500). 

Beziet men de pendel op zijn kwalitatieve sarnenstelling, dan gedraagt 
naar schatting de uitgaande pendel van mannen van lager opleidingsni
veau, het dubbele van de inkomende pendel. Op hoger en middelpaar niyeau · 
is de verhouding tussen inkomende en uitgaande pendel echter~1 op 4. 
(ca 400 tegen ruim 1600). Deze gegevens geven een voorbeeld van de onvol
doende verscheidenheid van de werkgelegenheid in het gewest. Velen die nu, 
doorgaans beter geschoold, deel gaan uitmaken ven de beroepsbevolking, kun
nEm daardoor in eigen gebied geen voor hen gekwalificeerd vrerk vinden. 

Vooral het rayon Helmond laat een toename zien van de uitgaande pen
delaars . 

3950 personen pci'l.d.e l d. n in 1971 naar Eindhoven. Deze aantrekkingskracht 
wordt vooral verool'~~~t d.oor de daa:r gevestigde groot-industrie~n, v..-aren
huizen, de T.'echni :::J che Hogeschool en de andere scholen voor hoger beroeps
onder,.,.i j s. 



Migratie 
Het gebrek a.an werkgelegenheid of het niet aansluiten op elkaar van 

vraag naar en ao.nbod van arbeidskrachten, leidt in het algemeen eerst tot 
uitgaande pendel en later tot migratie. 

Onderstaande tabel geeft een over:aicht van de migratiecijfers van de 
gemeente Helmond : 

Jaar Vestiging Vertrek Sal do 

1960 1511 1896. -383 
1961 1547 1718 -170 
1962 1566 2057 -490 
1963 1725 1886 -156 ·-_1964 1924 1702 +222 
1965 1985 1967 + 25 
1966 2131 2045 + 88 
1967 2073 2272 -200 
~1968 1918 2293 -377 
1969 1885 2326 -440 
1970 1955 2636 -683 

20220 22798 -2566) 

Het totale binnenlandsvertrekoverschot bed.roeg voor de gemeente Helmond 
in de periode 1960-1970 3100. T.o.v. het buitenland was er een vestigings
overschot van +500. Het totale negatieve migratie-saldo bedroeg dus 2600 
personen 1 dit is bijna 5,5% van de gemiddelde bevolking over die periode. 
Van het vertrekoverschot kwam voor 4~% ten gunste vro1 de overige gemeenten 
in het gewest, en voor 60% van gemeenten buiten het gewest. 

Door het biru1enlands migratie-verkeer zijn rond 1.100 personen onttrok
ken aan de beroe~)sbevolking. Gerekend naar beroep werden 1200 employees 
en bedrijfshoofden onttro~(en terwijl 100 arbeiders ziJn toegevoegd. 

Hierdoor is de eenzijdigheid i.d. beroepsstruktuur t1960: 65% arbeiders 
en 35% bedrijfshoofden en employees) , zeker in vergelijking ~ andere 
steden nog versterkt. 

Gerekend over het gehele migratie-saldo (incl. kinderen en echtgenoten), 
behoorde 85% van de onttrokken personen tot de midden en hogere maatschap
pelijke statusgroepen en 15% tot de Tiagere groeperingen. 

Bezien naar leeftijd, behoorde in het jaar van vertrek 40fo van het ne
gatieve saldo tot de leeftijdsgroep 0 t/m 19 jarigen, 25% tot de graep 
20 t/m 29 jarigen, 1o% t r.t, de groep 30 t/m 39 jarigen, 10% tot de groep 
40 t/m 49 jarigen, ~; tot de groep 50 t/m 64 jarigen en 1o% tot de groep 
65 jarigen en ouder. !let zijn derhalve vooral de jongere leeftijdsgroepen 
·Helke Helmond verlaten ( 2/3 deel is jonger dan 30 jaar); zij immers zien 
in dat in Helmond voor hen geen toekomst meer is. 

De boven geschetste ontwikkeling zet zich ook na 1970 voort. In 1971 
trekken in totaal 2311 personen Helmond uit en vestigen zich elders in 
Nederlandf 334 mensen trekken naar het buitenland. Van dit totale vertrek
saldo waren 1719 personen jonger dan 40 jaar. 



Tot slot willen v1e nog een aantal zaken aangeven waarin de relatieve 
achterstand van Helmond t.o.v. het. land en de provincie duideljik is: 

1. Inkomens 
We hebben gezien hoe door migratie vooral de zgn.middengroepen wegtrek
ken; als gevolg hiervan zijn de lagere inkomensgroepen relatief sterk 

vertegenwoordigd. Onderstae~de tabellen geven een indruk van de inkomens
achterstand in Helmond tegenover het land en de provincie. 

-De hoogte van~~t -·gemiddeld inkomen in Noord-Brabant,het gewest.Hylmon~ ,.: 
.en Helm'ond en vergeleken met Nederland (Nederland.%'. 100) ·, · · · .. ·,. ' · :, ·:: 
; . . . . . - ' .. . . . - - ..,, .. . ~ ·, ... "'' ~.-- . -

Ned edai;ci ->,: ~-v~ -~ 100. ".10o ' 
Noo:td-Brab'ant . ~ ~- ~ . c92 ... 92 ;_ 
Gewest ~Hell'l'lon~;; ~.)· · 92 · · 90'' 
!Ielm?~~: -~:~~{:;:_:-,:,gj:~··-~ '~9;~ : 1 .~~;;93;. 

_Enkele v·ergelijkimde gcgevens met betrekking tot de ontwikkeling vanhet ';.~ 
lgemiddeld inkomen (guldens).: -. .'(~~-, •1, : · '· _: .• -.. :...·,. _,;; ·_· .- .. , ·: -~ • ~f- :"~ 

i ;,-··-r;4'. j'?i;J; i . . ;e.-;._:~. .,., ; L. _. : ". . . ..5,_ :; -~ Gemiddeld inkom en :;. Y:oi;''. ·>. \' .. 

:~~fF~~P;~~ 1---.-:-P-.e_r_b-:-e-la_s-r-t-in_g:-p-l.,.ic_h_ti_g_e_·. -+-. -~-_,.._~ -_·. -r-, _P_e_r,i_n_w_ci_n,er_! ___ :--i. 

Nederland _: ; · . 
,Noord-,Brabant -.. 
Gewest Heltnond 
Helmond -: - · " 

1950 

3.030 
Z:.·7 86 
2.785 
2.970 

2. Gezondheidszorg 

· 19.60 

s. 764 
5.321 
5. 198 
5. 376 

1963 . 1965 

6 •. 861 8.407 
6;428 7~882 
5.976 7.298 
6. 163 7. 653" 

1950 1960 1963 1,965. 
r-·----

1.197 2.410 3. 031 3.869 
995 2.092 2.681 3.441' 
977 1.942 2.433 2.947 

1.188 2.i!42 2.,811 3-484 

--

In de tabel is duidelijk dat het aantal doktoren en tandartsen in 
Helmond en in het gewest, ver achterblijven bij het land~)lijk gemiddel
de: 

Tabel: aantal inwoners per huisarts resp. tandarts en Nederland, gewest 
Helmond en Helmond, per 1-1-'73 

Nederland 
Gewest Helmond 
Helmond 

Huisarts 

2505 
3313 
3674 

Tandarts 

3672 
7414 
5878 



Inle~ding voor de ' Limburg-scriptie' 

In de scriptie over de regionale ontwikkeling vari Limburg is de 
eerste poging vervat om vanuit de abstracte wetmatigheden die 
door het marxisme m.b.t . de kapitalistische ontwikkeling zijn 
geformuleerd, een analyse op te bouwen over de c o n c r e t e 

. ontwikkelingen in Zuid Limburg . 
Er zijn -door ons en door vele anderen- analyses gemaakt over 
energie, de positie van het kapitaal dat in de sfeer van de 
warencirculatie is ge~ngageerd, de int egra tie van de landbouw 
in de kapitalistische productiewijze, e.d . waarbij geabstraheerd 
van de ree~le c o n c r e t e v e r s c h i j n i n g s -
v o r m. Deze analyses beperkten zich tot -wat dan heet- de 
' natuur van het kapitaal ', ' Kapital im algemeinen '. 
Zo werd' bijvoorbeeld in onze ' landbouwscriptie' de ontwikkelin1 

gang van. d~ i ntegratie van de landbouw in de kapitalistisc~e 
productiewijze geAchetst , waarbij de voorbeelden geen andere 
functie hadden, d (:l.n de pntwikkelde \.Vetmatigheden te adstrueren. 
In geen -.,ran d e analyses die we op deze manier maakten \verd door 
ons zclf · on~ :~ee t onderzoek · gedaan J-in de zin van zelf empiri~c~ 
materiaal ;rerzamelen en verwerken en op basis daarvan wetmat i g
heden te formuleren- ~ we zpchten theoretisch naar de wetmatig
heden. Deze werkN·ijze werd door ons, welliswaar als nuttig, . 
maar toch als eenzijdig ervaren . En als we .ons ertoe zouden 
beperken, zaten we onszelf in de weg in ons streven om te komen 
tot een ·verbinding van theorie en praktijk in de eigen werksi-

~ ~.tuatie . Imniers, hoe konden we als plan ologen reageren op de 
~~dagelijkse situatie in een of ander gebied als we niet meer wis

-:::· ·ten dan de abstracte wetmatigheden d i e e r s peelden, zonder -dus-
.. te concrete verschijningsvormen van die wet matigheden te kenn en. 

Als Marx -om een v~orbeeld te geven- io boek III van het 
~Kapitaal ' spreekt over zaken als ' de tendentie~le nivellering 
van de winstvoet ' , de ' tendentiEHe daling van de w"insvoet' , of' 
de ' stijg ende organische samenstelling van kapita al ' . dan heeft 
hij _het over abstracte wetmatigheden . Tegelijkertijd iormuleert 
hij" een aantal tendensen die de voornoemde i n hun ontwikkeling 
remmen of _zelfs compenseren . -
De concrete mach tsverhoudingen, .de· scherpte van de concurrent.ie , 
stuwend leiderschap van de een of de ander , de feitelijke 
mogelijkheden voor technische verbeteringen in een bepaa ld 
productie~~oces . en dergelijke , be~alen of de bovengenoemde 
tendensen zich doorzetten , of ze gedeformeerd worden of zelfs 
-al dan niet langere tijd- niet , of in tegengestelde r i chting 
doorgang vinden. · · 

In de Limburg-scriptie hebben geprobeerd 6e~ m~nco va~ de . eeri
zijdigheid die ons werk -voo r het grootste gedeelte- t~t nu 
toe kenm~rkte te overstijgen . Dat is maar voor een deel gelukt~ 
He zullen nu eerst een korte samenvatting van de verschillende 
hoofdstukken geven; daarna de vraae;punten formuleren waar we ' . 
niet aan toe gekomen zijn . En voordat we dan de erk entelijkheid .. 
betuigen ~an eenieder die ons behulpzaam is geweest bij het 
samenstellen ·van d e scriptie zullen \ve nog ·ingaan up de vraag 
waarom we maar ten dele zijn geslaagd in onze opzet . Daarbij 
zullen punten als -abstract-concreet en theorie-praktijk wordem 
behandeld en onze conclusies worden geformuleerd . 

o1. samenvatting van d e s crip tie 
In het eerste hoofdstuk wo~dt de opkomst van de mijnindustrie 
behandeld. Na een korte uiteenzetting over- het ontstaa.Ii van de 
kapitalistische eigertdomsverhoudingen in de mijnbouw , wordt 
eerst geanaly~eerd welke kapitaa lsconcentra ties zich in Limburg 
vormden , die nodie; _waren voor het in expl6itati e ne~en van de 
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aldaar gevonden kol~nlagen. Daarnaast ward onderzocht hoe vol
doende arb~iders op een zo klein gebied werden verkreg e n om de 
productie doorgang te laten vinden. Op deze plaats heeft het 
hoofdstuk direct verband met een hoofdstuk -6- waarin de landboul 
in Limburg wordt onderzocht. En d-an met name het gedeelte waarin 
de ui tstoting van arbeid·skrachten ui t de landbouw wordt behandelc 
De exploi tatie van staats,vege -omvang en argumentatie- worden 
behandeld, terwijl in de laatste paragraaf enige overwegingen 
worden aangedragen waarom in de economie van de mijnstreek zo'n 
monocultuur -alleen mijnbouw + toeleveringsbedrijven- is opge
treden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gebieden in Belgi~, 
Frankrijk, of het nabije Roergebied. 
~In het volgende hoofdstuk wordt genalyseoord onder welke verhou
dingen op de wereld-energiemarkt wordt besloten tot het sluiten 
van de limburgse mijnen. Daarbij is de wereld-energie-politiek 
een beetje buiten schot gebleven. Enerzijds is daar voldoende 
literatuur over beschikbaar, en anderzijds zou de invoering van 
de wereldehergiepolitiek een dermate compl icerende factor in -· 
de analype worden dat Limburg misschi en wel erg ver .zou komen 
te liggen. 
Door een s'nelle daling van de pri.., s v-an de stook-olie in de -
periode 1957-'60 komt het prijsnivo ver onder het pri jsnivo van 
de industriekolen die in d e EGI\.8-landen wordPn geproduceerd. 
Eind 1960 verscherpt deze situatie zich doordat ook de import
industriekolen (m.n. uit de USA) goedkoper worden: de europesche 
kolen worden uit de markt geconcurreerd. 
Als reactie hierop worden in Europa de onrendabel geworden mijn 
zetels deels· gesloten, deals strang gerationaliseerd en gemecha
niseerd. Ahderzijds worden door de diverse staten garanties aan 
de h. h. kolenkapi talisten gegeveH waardoor deze hun productie 
rende;:entsvol voort kunnen zetteno ~ 
Een en ander leidt ertoe dat de kolenmijnen in Limburg tot de 
modernste mijnen van Europa worden. Ondanks dat draaid&n m.n. 
de Staatsmijnen met ver li:es. Daze p1·oduceerden m.n. de industria· 
kolen en juist die konden niet meer concurreren tegen de stook-
olie. en -m~~r en m~~r- het aardgas. · 
In de 1e mijnnota wordt dan ook aangekondigd dat de inaustrie
kolenwinning zal worden afgebouwd4 . ,.. 

;.I 

Als laatste paragraaf wordt in dit hoofdstuk de energie-behJeftaJ 
van het rtederlandse kapitaal en de verhouding tot de mijnindu
strie behandeld. Daar i n '"ordt aangegeven dat de snelle opkomst 
van het aardgas -door de staat gepushed- ook het einde betek &nde 
voor de huisbrandkolenindustrie, waarmee het lot van de mijnin~ 
dustrie in Limburg was bezegeld • . 
Een saillant feit bij het gebruik van kolen door twee grote on~ . 

dernemingen die kolen als grondstof gebruiken (Hoogovens voor 
metallurgische processen e_n DS't>I voor de procesindustrie) beide 
staatsondernemingen zijn, en beide voorop liepen om argumenten · 
de kree~~en voor de afbouw van de limburgse kolenindustrie. Het 
waren de .Hoogovens die in '65 aankondigde in 1970 geen limburgse 
kolen meer te willen hebben en het was de DSM die voordat de ...... -
overschakeling op aardgas reeds begonnen was haar productie-
processen ombouwde, waardoor lichte benzine en aardgas i.p.v. 
de gebruikelijke kolen als grondstof warden gebruikt. ~t was 
goedkopert · . 
In het derde , hoofdstuk wordt onderzocht welke precies de gevolge1 
zijn (geweest) van de mijnsluiting voor · demijnwerkers en hun 
gezinnert. 
In de offici~le publicaties over de mijnsluiting lijkt het net 
alsof all e s en iedereen op zijn pootjes terecht gekom~n is. Het 
aantal nieuwe gecree~erde arbcidspl a at s en + de g e pens i oeneerden 
+ de HSH'ers + de HAO'ers + de overbrtig d'en en nog wat catagoriee 
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is . precies evenveel als het aantal a~gestoten arbeidplaatsen. 
Van ver over onze grenzen komen kolenkapitalisten en regerings
functionarissen dan ook naar Limburg op excursie om er te ver
nemen hoe ze het daar in 10 jaar t i jd klaar gespeeld hebben 
de h'l~ mijnindustrie af te bouwen, zonder ook maar 6'n staking 
of andersoortig verzet. 
Als je het precieser bekijkt zijn er voor de mijnwerkers en hun 
gezinnen 1•:eer dan voldoende argumenten geweest om te protesteren 
tegen de verslechteringen van hun leefsituatie; maar het is 
er -afgezien van enkele oprispingen- nooit van gekomen. He onder 
zochten niet zo zeer dit laatste. Veelmeer wilden we in dit hoof 
stuk aangeven wat in de verschilledne catagorie~n mijnwerkers 
aan problemen speelden . En ''~e schrokken ervan . 
Het vierde hoofdstuk is gewijd aan het herstructurering van 
Zuid Limburg tijdens en na de mijnsluitingen. Voor de opvang 
van de mijnsluitingen moesten in d e periode 1966-'75 ongeveer 
'~9 . 400 arbeidsplaa tsen worden gekreeeerd en aan de bestaande 
-exclusief de mijnen natuurlijk- worden toeeevoegd. In de 
periode direct na het mijnsluitingsproces -1976-' 85- moesten 
daar nog eens 39 . 300 bijkomen. 
In werkelijkheid zijn er in de periode ' 65- ' 75 niet meer dan 
1lt. 928 gepremieerde arbeidsplaa tsen geschapen . Di t niettegen
staande het feit dat in de elkaar opvolgende subsidiemaatregelen 
steeds grotere bedragen per arbeidsplaats en steeds soepeler 
toelatingsbepalingen werden vastgesteld . Ilet aantal ex-mijn
werkers dat op deze manier aan een baan is geholpen is nog veel 
minder : 3. 757, ofwel 32,9% van bet totale aantal· nieuw geschap en 
arbei dsplaatsen. · 

·onderzocht is verder welke oorzaken hebben geleid tot een der
gelijk falen van de regeringspolitiek. De algemene conjuncturele 
ontwikkelingen, de situatie op de arbeidsmarkt en de eigendoms
verhoudingen in de productie zijn hierbij betrokken . 
De volgende twee hoofdstukken -over de landbouw en de middenstan 
hebben een ander karal{ter . 1-Iet ontbreken van voldoende materiaal 
maalde dat het hoofdstuk over de widdenstand niet meer kon zijn 
dan een probleem-analyse , vanuit de ' na1;.uur van het kapitaal', 
waaraan nog een aantal specifiek limburgse zal·~en zijn toegevoeg d 
om de richting waarin een onderzoek naar deze problematiek zou 
moeten gaan, aan te geven . 
In het J.andbou''l~hoofdstul{ wordt onderzocht hoe door de eigendoms 
verhoudingen en het productieproces zelf een uitstoting uit de 
landbouw plaatsvindt en dat pas door het onbdkkelen van trans
porttechniekep de kolenkapitaliste n in staat zijn geweest de 
daardo·or vrijgekomen arbeidskrachten van het platteland te halen 
en ze in ·de mijn te werk te stellen. 
Het actuele gedeelte behandeld de ' contractteelt' m. n . in de 
varkensmesterijen, en deze ·zijn niet in de mijnstreek, maar 
noordelijker geconcentreerd. Het is een probleem dat voortvloeit 
uit de ontwikkelingen in de landbouw - zoals die ook in de 'land
bouwscriptie' geschetst zijn . Het · is toch opgemomen omdat deze · 
problematiek waarschijnlijk op niet al te lange termijn in de 
temagroep- - door,een vraag van buiten- onderwerp van aktiviteit 
zal worden . 

2. vraagpunten 
Vela zaken zijnniet aan deorde gekomen . Allereerst z~Jn door 
ons vele gegevens niet gebruikt, omdat we ze door tijdgebrek 
niet voldoende komden plaatsen of niet konden opnemen: cijfers 
over toenemende criminaliteit , .het hoge aantal echtscheidingen 
.etc. Ook hele velden van analyse hebben we niet bestrekeri . Zo 
is' het uitwerken van de •reproductie van de arbeidskracht' die 
in Limburg voor een groot gedeelte onder controle van Kerk en 
Mijn stond , blijven ].ggen . Zoals reeds aangegeven zijn de midden 
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stand, maar algemener geformuleerd, de middenklassen, eigenlijk 
geen . punt van onderzoeh: geweest, hocwel deze in het totale 

M.,.'L kapitalistische reproductieproces een zeer belangrijke functie 
'Z~· vervullen. 
· ,:i; Als belangrijkste punt dat door . ons niet aan de orde is gesteld, 

;,w gewoon omdat ons de tijd en ·andere mogelijkheden daarvoor ont~ 
1-J,. ~ braken ~n omdat "tve di t probleem pas op h et eind van deze studie 

~,,..#/Jft hebben kunnen formuleren, tenvijl het \vel van fundamenteel 
~mdl. belane is voo. r het opstellen van een strategie door de organisa-

4Jties van de arbeidersklasse, is de vraag naar het karakter van 
~ de bedrijven die afgekornen zijn op de strooppot van de staat. fV ./. j 

He zouden dan op een aantal pragen per bedrijf antwoord moeten 
hebbens 
-wat is de plaats van het bedrijf gezien de beldrijfstak; waarbij 

geda«ht moet worden aan een onderzoek naar de situatie van · de 
verschillende bedrijfstakl<en en hun onderlinge verhoudi ng ui t
gesplits;~ · naar: werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit, renta
biliteit; · 

-wat is de plaats van het bedrijf binnen de bedrijfstak. Is het 
een kle i n, midd en of groot bedrijf, is het een mammoet of . een . 
multina'L.tonal; 

-hoe staat het met de rentabiliteit en de continuiteit van het · 
specifieke bedrijf? Hoe is de verhoudinG tussen ihvestering 
in machines en arbeidskracht? Hoe staat het met de arbeidspro
ductiviteit. En hoe verhouden deze zaken zich tot het gemiddel
de in die bedrijfstak; 

~op welke manier probeert hst bedrijf zich een gunstige rentabi
liteit te verschaffen? Financieel/econom~sch beleid; personeels· 
beleid; - mechanisering/automatisering; gebruik van social~ en . 
technische wetens~happen; 

-hoe staat het met de arbeidsverhoudingen en de organisatie van 
de arbeid en het productieproces op de werkpl~'1 Arbeidsvoor
waarden, loonvorming en sociale verzekeringen; arbeidsomstandi~ 
heden en -voorzieningen; invloed van de vakbeweging; vormen 
van overleg en taakstructurering. (Naar Theo Bouman/ voor een 
hijscholingscursus voor vormingswerl<ers; LHF. 1, 1 1974) 

We hebben in ons onderzoek, met nrune . in het derde hoofdstuk 
tweemaal gebruik gemaakt van traditionele sociologische onder
zoekingcn waarbij gebruik is gemaakt van enkettes~ He hebben de 
resultaten .daarvan kritiekloos overgenomen en dat zit ons .-nu 
we achteraf deze inleiding schrijven- toch niet helemaal lekker. 
Zonder nu meteen een kritiek te willen formuleren op de 'burger
lijke sociologie' of 'sociologische metpode ' willen lve er toch 
wel een aantal opmerkingen over kwijt: .. 
-de beide onderzoekingen (van Zand~rs en van het Provinciaal Or
gaan welzijnsbevordering Limburg) doen zich voor als zeer excact 
cijfermatig en wetenschappelijk; haar ·vragen zijn ~~nduidig eJrl 

neutraal. . 
Een vraag als bijvoorbeeld: "Bent u tevreden met de afvloeiings
regeling" ·, kan· met "ja", "nee", of "geen mening" beantwoord wor"7 
den. Zolang het gespr~k tussen 'onderzoeker ' en 'respondent' 
niet het waarom, van de vraag -het waarom van de afvloeiing- irl 
de beschouwing/beoordeling betrekt is het "ja", "nee" of ngeen 
mening" eigen~ijk onzin. Deze vraag -sec- gaat er anders toch va: 
ui t de het afvloeiien-zelf de norrnaaiste zaak van de "tvereld is 1 
Het was over deze onderzoekeT.S', waaro~r een · chinees filosoof eens 
zei: "men kan nooit ~olledige kennis verwerven door eenvoudig 
een blik naar links en rechts te werpen; en zich tevreden te 
stelLlen mEtt ja te knikkeno" 
Bij het gebruik van enkette op de manier waarop de twee door 
ons bekritiseerde onderzoeken berusten schijnt "de so6iale ver
vorm ,.,aarin de productiemidd elen 1vorden gebruikt, ••• samen te 
vallen met hun materieel bestaan z~lf," schrijft een groep 
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Gentse studenten; het gaat Err om de zakfil . in ·hqn werkelijke 
verhoudingen aan de orde te stellen; niet om ja eri nee te turven 

3· waarom deze scriptie op deze manier? 
De resultaten van deze scriptie wijken -vinden \~e- nogal af van 
die van ' normale ' planologische onderzoeken. 
Aan de hand van een gesprek dat we eehs voerden met een PPD'er 
uit Maastricht willen we de verschillen proberen aan te geven. 
Deze vond de bestemming van de vrijgekomen mijnterreinen en de 
suburbanisatie "die ze maar niet onder de knie kregen'' de beide 
belangrijkste planologische problemen waarvoor Limbure; zich ge
plaatst zag . Op ons aandringen , dat er nog andere r u i m t e -
1 i j k e vraagstukken van belang zouden zi,jn, zoals de pendel, 
de migratie en -in het algen:een- het ontbreken van voldoende 
arbeidsplaatsen, wees hij met een moede vinger naar de overl{ant 
van ae straat . Daar '~as de zetel van Gedeputeerde Staten, of 
zoals dat in Limburg nog heet: daar was het Gouvernement; daar 
werden all erlei beslui ten genom en, 'of eigenlijk daar werderi ov~r 
belangrijke zaken geen besluiten genomen, "want politieke mensen 
hebben liever de onduidelijkheid van een slag om de hand • . Anders 
zouden ze :bun vingers eens kunnen branden." 
Planologen op de PPD bediscussieerden wel allorlei zaken a ls 
miljeu e . d ., maar als daar eens iets over op~eschreven werd, 
kwam dit nooit verder dan de directiekamer . 
Onze opmerking dat een dergelijke manier van werken t6ch enigzin 
frustrerend moest zijn, werd weggewimpeld met de opmerldng dat 
"in all e beroepen beperkingen zijn, in \vat j e do en kunt." 
IIet is duidelijk dat we ons bij een dcrgelijke rol niet willen 
neerlegg~n . Bet is nodig dat tradi tionee1 gegroeide.· taakopvattin: 
van datgene dat de planoloog moet doen ter discussie moet komeh 
te staan . ne · verenging van zijn arbeidsveld tot het strikt ruim
telijke , zijn onderschikking aan ' de politiek ' die hem ·een eigen 
mening onthoudt; al deze . factoren · 1 . •. hinderen hem m a a t -
s c h a p p e 1 i j k e p 1 a n o 1 o g i e te bedrijven. Om 
dit .wel te doen moeten o . i. de maatschappelijke, ruimtelijke 
problemen bestudeerd . worden vanuit .het standpunt van de bewoners 
de werkers , e . d ., vanuit -dus- de positie van de mensen waar 
het om gaat. Vitgaande van de concreet geconstateerde maatschapp 
lijke problemen gaat het er dan om deze te verklaren als onder
dee! van· het total e maatschappelijke reproductieproces. Het .daa r 
dat we ons hebben bezig gehouden met de energie-politiek, be
drijfsekonomische vestigingsp.hatsfactoren e . d. Deze zaken- zijn 
bepa~end geweest voor de mijnsluitingen en het fal e n van het 
industriee:e herstructureringsbeleid · in Zuid Limburg . · 
Daarmee lei den lve de taken van de · planoloog , alsmede de vaardig
heden uie hij voor b e t uitvoeren van die ta.kca dient te · bezitten, 
af , uit de ruimtelijke problemen zoals die door demensen zelf 
worden ervaren . 
4 . eisen 
In de scriptie staat e en zeer belangrijke tegenstelling centraal 
de meer en meer groeiende tegenstelling tussen het ratioriele 
bedrijfsekonomische plannen en de irrational! ted t van de maat
schappelijke ontldklcelingen , daardoor veroorzaalct . 
In Limburg toont zich dat heel direct : de beslissing van de staa 
om de mijnen te sluiten was om bedrijfsekonomische rlden~n mis
s chien wel terecht . Alhoewel de ontwikkelingen op de en ergie1'1ark 
deze . stalling niet uit en tena onderstrepen . Anderzijds is een · 
hele streak , de mijnwerkers en hun gezinnen , de aanverwante be
drijven , de middenstand .e.d . er aan opgeofferd , de WSW ingedrukt 
pensio enen opgelegd , naar Dtiitsland gejaagd en ga zo ~aar door~ 

_.de verschillende zaken worden in de scriptie verder uitgelegd 
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De are;umenten van de Regering om de mijnen te ·slui ten .,-.raren de 
argunenten van kapitaalsbezitters. De regering verschool zich 
achter de slogan: "wat goed is voor het bedrijfsleven, is goed 
voor Nederland ," en ontpopte zich als een college humaan voelend 
bestnurderen, die het leed dat werd veroorzaakt ~-~ilden verzachte 
Nu, dat is · nau\velijks ~e·beurt ; 'en men kan de traditionele kaders 
van de Vakbelveging verl'lijten dat het leed is stilgehouden en 
niet heeft gedient als eon wapen to t protest tegen het gesol met 
mensen. 
Buiten Limburg wist geen mens wat voor zaken er allemaal speelde 
in de gezinnen, de WSW's; wat er aan de hand was met de pensioen 
etc. De Vakbeweging beperkte zich tot het binnenskar1ers houceen 
van de 'vuile was'. Over de nare rol die de kerk heeft gespeeld 
willen we hier niet eens praten. 
Maatschapp.elijk gezien waren de mijnslui tingen dus onterecht. 
Het is daarom dat we de eis, die stesds vaker wordt gehoord, 
dat tenminste de Emma en de Beatrix -weer- in exploitatie moeten 
worden genome. 
Daarnaas,t zu:n.en door de staat extra a.rbeidsplaatsen moeten woz:de 
gecre~erd, waar goed werk tegen Ren ~oe~o beloning moet worderi 
geboden. H* is gebleken dat het ~ar~1culiare kapitaal -als _het 
haar niet uitkomt- gebieden als Limburg ni* wil en niet ~an 
ontwikl~elen ; het is daarom de taak van de staat om di t l'lel te 
doen. Hetzij door zelf ondernemingen op te gaan zetten, hetzij 
door haar limburgse onderneming bij ui tstek -de DS!'·1- zodanig 
te controleren dat het kapitaal mat in dit bedrijf wordt gepro
duceerd ten goede komt aan Limburg. T~rg precies \veten lve het. 
nog niet, maar de laatste jaren zijn door de DSn meer arbeids
plaatsen in het buitG!I.land geschapen da·t in Nederland zelf; -ter.:.. 
wijl ze afgelopen jaar een rendehlentspercentage van 36% haalde: 
"te goed voor deze wereld", zei haar p~esident-directeur in h* 
jaarverslag '74o 
Daarnaast moeten de subsidies die aan bedrijven worden gegeven 
die zich in Eeen gebied aJs Limburg vestigen tegelijkertijd im• 

_pliceren ·dat van de bevolking uit controle uitgeoEfend kan worden 
· op het doen en laten · van het bedrijf dat de subsidie ontvangt. 
Dan wordt vanzelf duidelijk wie er lverkgelegenheid schept 
en wie niat. 

Het zal duidelijk zijn geworden dat er voor planologen geen zer 
standige taak wegge£gd kan zijn; alle eisen die hierboven ge
formuleerd zijn komen voort ui t de bevolking zelf. ~ve 

beschouweri het a~ onze taak deze ide~en uit te werken en ze 
. een concrete vorm te geven zodat ze mogelijk ingang kunnen vinde 
bij brede ~en . van de limburgse bevolking. Pas dan is het ool<: 
r.10gelijk dat deze ide~en ook ver\vezenlijkt kunnen ·gaar. worden. 
In een voorbeeld will en we di t wat verder ui tlv.erken: 
in de scriptie wordt geanalyseerd dat de reeeringspolitiek t.a.v 
de her i.ndustrialisatie van ·7.uid Limburg er aanvankelijk. op was 
gericht enkele zeer grote bedrijven aan te trekken, deze zouden 
een trekpaardfunctie voor de streak gaan vervullen . He geven ... 

_aan dat deze politiek namvelijks tot ressultaat leidt. De DAF 
~ . . 

dat zich er als,enig groot bedrijf gevestigd heeft, kon haar 
vewachtinc;en niet eens \vaarmaken. Het idee begint dan· te ont
staan in de mijnstreek dat de herindustrialisatie veel beter __ .~~n 
verlopen via het aantrekken of initieren van eer. groot aantal 
kleinere bedrijven , die groeimogelijkheden bezitt~, en die 
een schijntje van het premie-bedrag vergen vergeleken bij die 
mammoetbedrijven ·die erzouden worden aangetrol~ken. 
t.f*t de KlvJ is to en besproken dat ·de projektgroep Limburg . goed 

werk zou kunnen doen door uit te zoeken hoe deze vorm van in..
dustrialisatie gaTealiseerd zou kunnen worden. De voorstEilen 
die uit een dergelijk onderzoek zouden rollen zouden in hun 

-vi- . 



kunnen dienen ~ls onderdeel van een eisenpakket dat de progres
sieve beweging in Limburg kan aebruiken in haar strijd voor 
een beter bestaan . 

5 . erkentelijkheid 
Aan vele mensen zijn w·e erkentell.jkheid verschuldigd, omdat 
ze direct of indirect meegewerkt hebbe~ bij de vormgeving van 
deze scriptie . HE'tt zou te ver voeren alle namen hior te ver
mdden. F.en ui tzondering will en we rnaken voor Koen ICool die 
bereid '\vas gevonden deze scriptie als adviseur van de . examf.l!ln
commissie te beoordelen . 
Op de tw·eede plaats willen we hia-r onze erkentelijkheid betuige . 1 

aan de leden van de Limburg-groep van de te~-tagroep 'planning'; 
de discussies die daar werden gevoerd zijn van vitaal belang 
geweest voor bet uiteindelijke resultaat dat bier voor u ligt. 

Niek Verdonk & 
Pieter van Hoogstraten 

Eindhoven 28 mei 1975 



Naar groot-industrie in Zuid-Oost Limburg 
I 

De eerste taak bij een analyse van de regio Zuid-oost Limburg 
-of de oostelijke mijnstreek- is wel te onderzoeken op w~lke 
wijze kapitaal en arbeid konden worden gemobiliseerd om 4e mijn 
industria tot ontwikkeling te brengen. 
Natuurlijk is er vanoudsher mijnbouw geweest in Limburg. Rae~s 
geeft aan dat dit -voor zover het Zuid-Limburg betreft- met 
zekerheid geldt vanaf de romeinse tijd.(1) De mijnbouw vondt 
plaats in het dal van de Worm. Deze rivier had een diep dal ge
slepen in het gebergte, dat kolenlagen van afwisselende dikt~ 
bevat. Deze lagen st:ttekken zich uit vanuit het Roerbekken in 
westelijke richting tot. in de omgeving van Aken en zetten zich 
van daaruit voort in noordwestelijke richting tot in de belgisch1 
Kempen. Als gevolg ~an de diepsnijdende werk ing van de rivier 
ontstonden steile dalwanden, waar~n de steenkoollagen aan de 
dag traden en aldus mogelijkheid boden·tot primitieve steenkool 
winning, die zich beperkte tot dat deel van de laag dat men van 
de dalwand af. kon bereikeno 
Het belang van de kolen neemt sterk toe als de industriel e revo~ 

lutie zich doorzet. De kolen dienen dan zowel als brandsto f 
voor de meer en meer toegepaste stoommachines, alswel als grond
stof voor metallurgische processen. 
Ui tgaande hiervan interesseert ·ons nu hoe in Limburg kapi taal 
en arbeid voorhanden kwamen om de kolenwinning op grote schaal 
industrieel te gaan winnen, en tot welk eenregionale struktuur 
dat leidde. 

1. ontstaan van kapitaal & arbeid in de mijnbouw 
Als: we hieronder het ontstaan van de kapitalistiese eigendoms
verhoudingen in de mijnbouw behandelen, doen we dat niet omd.at 
we er zo veel onderzoek naar gedaan hebben, maar om eeri zo groot 
mogelijke gang in de scriptie te bereiken. We b~~eren ons in dit 
hoofdstukje dan ook Uitsluitende op eerr artikel van Nic Tummers, 
dat echter nogal veel vragen openlaat, maar desalniettemin in
tersant.(2) 
Tummers behandel t de oorspronkelijke akkumulatie van }{api taal 
in de mijnbouw aan de hand van de onbvikkelingen die de famili ·e 
Fugger, die oorspronkelijk uit het duitse Graben kwamen en ·zich 
later in Ausburg vestigde, meemaakte. 
De eerste belangrijke Fugger -een zekere Hans- legde zich naast 
de productie van weefgoederen ook toe opde stoffenhandel en 
later op het verhandelen van alles wat hij verder tegenkwam. In 
de g~J eratie die Hans opvolgde zag Jacob -die stierf in 1469~ 
kans 0111 vanuit de handel van zijn vader een geldhandelshuis 
op te bouwen. Dit vormde een uitsteke~de· pos~tie om macht te 
veroveren. 
De voortgaande ontwikkelingen bij Fugger hielden gelijke tred 
met de feitelijke aftakeling van het zuiver feodale stelsel en 
vormden de basis voor ~het vroeg-kapi talisme. Jacob Fugger finan-. 
cierde de politiek en vooral hierdoor kreeg hij als · garan:tie of 
pand ook mijningangen in bezit. · 
Raits vertel t d~ achtergro:1d hiervan: in de loop van de 16e e euw 
beginnen de grondeigenaren zich te interesseren voor de steenkoo: 
winning -hij bedoelt in Nederland- en daarin een duidelijke rol 
te spelen, voorlopig nog slechts in die zin, dat zij ·zich in 
sterkere mate bewust gingen worden van de hetekenis van hun rech· 
ten op de in de bodem van hun eigendommen aanwezige steen.kool 
en van de mogelijkheid omdaarvan inkomsten te .trekken. Dat 
leidde ertoe, dat zij . voo~ zich -bij verkoop van de boverig~on:d
het ontginningsrecht. uitdrukkelijk reserveerden, ten einde uit d1 
uitgifte daarva n voordeel te trekken. Een verd cre stap is, dat d1 
grondeigenaren in deze streek, zoals het Stift Aken, de onderhee: 
lijkheid Heiden, de Bardenberger Vroenhof, de abdij Kloosterrade 



-bet latera Rolduc- en de leenhoven Kuckum en ' Forstum, overginge1 
tot de uitgifte van .ontgingsrechten. Er is dan nog geen sp~ake 
van financilHe deelname van de grorideigenaar in de exploi tatie, 
maar wel van uitgifte van bet ontginningsrecht aan combinaties 
van ondern~mens, die over voldoende draagkracht beschikten om 
de hoge productiekosten . te kunnen financieren. Zij vervingen lan; 
zarun de 'kolengrevere•, de ind~viduele kolengravers, die in 
groepen samem-Terkten. Deze werden werkeloos gemaakt, maar moch tel 
daa~na natuurlijk wel hun diensten aanbieden -hun arbeidskracht 
verkopen- aan de h.h. kapitalisten, die vanaf dat moment de 
kolenwinn~ng in monopolie hadden.(3) 
We voegden dit ertussen, omdat het enigzins . afwijkt van het 
verhaal dat Tummers houdt, als hij bet oude mijnrecht behandeld. 
Hij stelt dat bet berustte op 'Bergwohnheitsrecht', en dit recht 
ging uit van het principe .der 'Regalitat'; d.w.z. dat niet de 
grondeigenaar, maar de koning het recht op het delven van mine
ralen (zilver, lood, ijzery zout) toes"t'ond. Het ontbreken van 
sterke invloed van de koning heeft misschien geleid tot een der
gelijke deformatie. 
Wel hetzelfde is het proces van 'vrijmaking van arbeidskrach t ' 
zoals we een alinea boger reeds vermeld·en: De maatschappe1ijke 
status van de Bergmann -die voor de Hegallherr de winningvan 
de mineralen verzorgde- was daarbij aanvankelijk hetzelfde als . d . 
van de boer. Zijn arbeidssituatie maakte hem al snel tot een 
loonarbeider. De koopmari-ondernemer ~erd mijnindustrieijl en de 
Bergmann werd 16onarbeider. · · · 
De technische voorui tgang die werd geboekt in de mogelijkheden t 1 
exploitatie bete kende een enorme stimulans voor de ontwikkeling 
van de mijnbouw en omgekeerd kwamen 'de technische ontwikkelingen 
op gang door de sterke financiering. 
Het oude mijnrecht met een evenwicht van rechten en plichten 
ook m.b.t. de arbeidstijd en de .vrije dagen, ging met de ontwikh 
ling van bet samenspel tussen techniek ...en kapi taal ten onder. ·v61 
de neergang van de eerste bloei van de mijnbouw (in Duitsland) 

. werd het historisch model van kapitaal en arbeid in de mijnbouw 
voltooid. Er kwam werk voor hulpkrachten die het mijnwerk niet 
in het bijzonder hoefden te kennen: t~edmoleri lopen, mijnkarre
tjes trekken, stenen kloppen. De jonge zonen van boerenfamilies 
verhuurden zich tegen stukloon oi voor weeklonen voor ~it ~erk~ 
De kwalificatie 'arbeider' werd in dit vak voor bet eerst gehoor1 

De Rolducse abt Chaineux bracht de exploitatie van de limburgse 
kolengroeven in 1742 weer terug in de handen van zijn abdij. 
Sinds 1723 had de abdi,j al bij · octrooi van Haria Theresia bet 

_recht op alle steenkolenmijnen in het . land van Rode gekregen. 
Na struebelingen· tijdens de franse revolutie gingen de rnijnen 
over aan de Nederlandse staat en kort daarna kwam d e exploitatie 
in handen van de Aken-Maastrichtse spoorweg Maatschappij (1846). 
Een duits-nederlandse onderneming met vnl. duitse invloed. 

2. de techniek van ijzer en staal 
Hoewel de bewerking van ijzer een ambacht is dat als zodanig 
minstens ).000 jaar reeds bestond, zijn pas in de loop vari de 19, 
eeuw de belangitjke_verbe~eringen in de productie ontwikkeld, 
waardoor de steenkool van fundamenteel belang werd. Voordat de 
steenkool in de staalproductie zo'n belangrijke rol ging vervul
len had zij reeds het bout als brandstof in de huishoudens en 
in de inaustrie verdrongen. 
De bekwaamheid van de middeleeuwse smeden, zowel in oost als in 
west, kon nauwelij k s worden verhoogd. Hun .zorgvuldig4vervaardigd' 
product en waren duur · en de b_eschikbare hoe- (met' de hand\ 
veelheid was beperkt. tot het voorzien in de vrij statische vraag 
naar bijlen, hoefijzers, ploegscharen, wapens en wapenrust~ng. 



De vraag naar nieuwe machinerie -in het bizonder naar de zware 
machines voor de mijnen en later de spoorwegen, schepen en gebou · 
wen, om over de steeds terugkerende militaire vraag nog maar te 
zwijgen- kon alleen bevredigd worden door een voortdurend , 
wassende stroom metaal en vooral staal van voortdurend betBre 
kwaliteit. 
De ijzerprodnctie bleef echter lange tijd vnl. afhankelijk 
van houtskool en de voorstschrijdend~ uitputting van de voorrade1 
hout dreef de ijzerindustrie naar de bossen van Zweden, Rusland 
en Amerika. 
Het was deze beperking die, toen de vraag in handel en industria 
in het begin van de 18 e eeu\v steeds tonnam, dwong tot de revolu
tionaire o~erg~ng van houtskool op c o k e s , en hiermee 
werden de kolenvelden definiteif van wezenlijker belang dan de 
boss en. ( 4) · ~- ·-=-=:::-' ···• .·.·. • ·· -· •. · 

De meest beslissende door- . ~·~r .. ., .. ~"~··"'·~? . : ~ r · " 
braak kwam in 1856 to en ene · ·. '~ ." . / g \ · 
Henr~ Bessemer . ee~ pro- . ; . . -~/{ J, (-:- . 
duct1eproces ontw er~pwa -r- · '~-&t'·,' ~: .· .· .. " 
mee op grote scha 1. g1 - .. · '~ . . ~~l . .. . ''--- Cf f 
staal kon worden gen1 c. kt. . f~>~. · I · ,~.. . ___ . -:- .-...-----. • _ ~i 

tot: ontworpen --Waarin lucht .- . ~~. , .... , ,: ........ ~ . . ... . i ;'~; ;~ r ~ - 17 ~."11 r 
koolstof oxydeerde. Deze . ! . 1 ~ 5 ~~.:~ l 
lucht werd door gesmolten . , . } . ' .. ~~ 
ruw ij zer geblazen. c · ·. • 1 ,_ .. 
De koolstof ui t het erts , · · · 
fungeert deels als brandstof, en verbindt zich deels met het 
ijzer tot staal~ De hierboven afgebeelde 'bessemer-peer' ~erd 
in horizontals toestand met gesmoltenmetaal gevuld; dan werd hij 
een kwart slag gedraaid en de hete lucht werd er van onderen in
geblazen; vervolgens werd hij een halve slag gedraaid zodat het 
gesmolten staal via een gietlepel in d~vorm stroomd~ (rechts). 
Na de kom~t van het bessemer-staal kwam er een. ander proc6d6 tot 
ontwikl(eling. In eert reverbeeroven werd de temperatuur verhoogd 
door de verbruikte hete gassen te gebruiken om de binnenstromend• 
lucht te verwarmen. Op deze manier konden grote hoeveelheden 
staal worden gesmolten. 
De beide proc~d's hadden een ernstige beperk~ng: ze waren alleen 
bruikbaar voor relatief zuivere ertsen, zeals uit Zweden en 
Spanje. Voor de grotere hoeveelheden sedimentaire ertsen uit 
Cleve}-arid, en vooral Lotharingen zo verwerkt konden worden, moes · 
een laatste verbetering aan het productieproces worden aangebracl 
En dat.gebeur~e in 1879. T9en ontdekt~ G. Thomas dat door het 
gebruik van een basische bekleding in een oven de fosfos kon 
worden gebonden; daardoor kreeg het staal eenzelfde hoogwaardig
heid als het staal dat uit de zuivere ertsen werd gewonnen. 
Voor het Rijnlands-Westfaalse en voor ·het Kempische kolenbekken 
is -en dat zal duidelijk zijn- deze laatste ontdekking van zeer 
groot belang geweest. Toen · lagen erts en steenkool zodanig dicht 
bij elkaar dat een zeer sterke concurrentiepositie t.o.v. 
bijv. Engeland ~on worden o:~gebouwd , door de kolen- en staalbaron• 
nen die zich er vestigden.~J 

3· enige europesche politieke ontwikkelingen 1862 en later 
Het is n.iet alleen de akkumulatie van kapitaal, de vrijzetting 
van arbeidskracht en de nodige technieken die ertoe leidden dat 
zich ~rgens een bepaald productieproces tot grote bloei ontwikke. 
Ook aan een aantal belangrijke politieke voorwaarden moet voldaaJ 
worden; of beter gezegd: een bepaalde politieke constellatie 
kan de oritwikkeling remmen of stimuleren al naar gelang haar ka
rakter is. Nu gold in Duitsland dat in 1862 ene Bismark begon 



met de verovering van Duitsland zoals dat wel wordt geno~md. 
In 1862 aan de macht gekomen als minister-president van Pruisen 
ontwikkelde Bismarck een agressieve politiek om met een zeer 
goed getraind leger in korte tijd zijn plannen voor -de eenwor
ding van de vele duitse staatjes onder leiding van Pruisen te · 
realiseren. 
Dat begon met de oorlog tegen Denemarken, waarbij Schleswijk en 
Holstein onder pruisische controle kwam. Dat was in 1864. Na 
enige politieke machinaties lukte bet Bismarck in 1866 een ·oor
log met Oostenrijk te provoceren en 4 jaar later gebeurde hetzel 
de tegen Frankrijk. De laatste oorlog werd in 1871 betHndigd in 
een pruisische overlvinning, lvaarbij Elsas en Lotharingen aan bet 
gekreeerde Groot-Duitsland toevielen en Frankrijk eveneens een 
immens bedrag aan 'schadevergoed'ingen' moest betalen.(6) 
De enorme uitbreiding van de markt en de bescherrnende maatregele 
die voor . de inlandse industrieen door Bismarck -in nauw over l eg 
met de inheemse kapitalisten natuurlij~- werden afgekondigd 
legden de basis voor een snelle groei van bet kapitaal in Duits
land. Een aantal globale data mogen dit illustreren: 
In 1850 werd in Engeland zes keer zoveel kolen gewonnen al s _i n 
Duitsland, fabriceerde bet vijf keer zbveel ijzer. Negen j~ar 
later exporteerde Engeland nog bet dubbele tonnage staal. 
Na de 'eenwording' van Duitsland door de politiek van 'Blut 
und Bisen' -zoals Bismarck hetzelf welleens uitgedrukt heefJ
waren de verhoudingen snel omgekeerd.(7) De kolen- en staalindu
strie maakte in buitsland een enorme periode van bloei mee. 
Het is dan ook niet verlvonderlijk dat van die kant ui t belang
stelling werd getoond naar de vraag of ook in Zuid-Limburg 
kolen te vinden waren die rendabel konden worden gedolven. 
Van; 1872 tot 1880 vonden er 25 boringen plaats om dit punt ver
der te onderzoeken.(8) Al eerder was g-ebleken dat de limburgse 
kolenvelden aansloten op die in Duitsland en Belgie. 

4o kapitaalsformaties 
Op basis van hetgeen hierboven op deze pagina staat vermeld 
ligt bet voor de hand dat duits, belgisch en frans kapitaal, 
omdat daar reeds kolenwinning met daaraan gekoppeld de ~taal
fabrikage mp grote schaal ter hand was genomen, de eerste zouden 
zijn die geinteresseerd waren in de ontginning van de kolen die 
op nederlands terrein liggen. 
Dat dit feitelijk ook het geval is geweest -in ieder geval in 
eerste instantie- komt daarnaast door de structuur van bet kapi
talisme in Nederland zelf. 
We willen op deze plaats niet ingaan op de ontwikkeling van de 
aanvragen tot ontginning van de limburgse steenkool -de zgn. 
concessies-, die bij de nederlandse staat moesten worden gedepo
neerd. l~e will en ook niet ingaan op het fei telijke verloop van 
het proces van ontginningo Beide zaken zijn uitvoerig,in de lite 
ratuur behandeld. \~e beperken ons bier tot bet aangeven van de 
belangrijkste kapitaalconglomeraten. 
Tot 1836 waren er aan de Worm vele kleine mijnen. Vier jaar 
later waren de meesten daarvan opgekocht door de belgisch~ firma 
Cockerill. In EschlV"eil waren de meeste mijnen in handel van de 
Eschweiler Bergwerk Verein. 
In 1852 vormden deze tesamen d{ti Pannesheider Mijnvereniging die 
de concessies Blijerheide en Neu Prick bezatten.(zie kaartje 
hiernaast). 
De financiele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen, waar 

· . de · Amsterdamscha Bank een zeer belangri jk aandeel in had, vormde 
tesamen met de gebroeders Honigmann \ -die mijnont-
ginners en industrie~en uit Aken waren- de Maatschappij tot 
exploitatie van Limburgse steenktblenmijnen. Deze maatschappij 



verleende concessies 
in Zuid-Limburg 1915 
(naar: R~ets, p~127) 

beheerd~ de concessie 'Oranje Nassau' en kocht vlak voor het 
verlopen van de concessie 'Carl' in 189), op. 
In 1893 werd een begin gemaakt met de ~xploitatie van de eerst
genoemde concessie door de aanleg van de mijnzetel Oranje 
Nassau I, in 1899 kwamen de eerste kolen de grond uit. In 1906 
begon de geregelde productie bij de O.N. II -de oude concessie 
'Carl'-.Later worden de O.N. III en IV in productie genomen. 
In 1908 worden de O.N.-mijnen overgedaan aan het franse huis 
De Wendel. Tummers geeft van deze transactie aan waarbij het in 
dit geval om ging. Het was nog ver voor de eerste wereldoorlog, 

·maar de militaire plannen waren goeddeels al gereed. Het parool 
werd geformuleerd door Von Schieffen: "Macht mir den rechten 
FlUgel stark". De Hendel verzekerde zich van "les mines hollan
daises, pour echapper a la dependance des comptiors de vente 
allemand de la . Ruhr. '' Op deze manier werd bewerkstelligd dat 
hoewel de oorlog in al zijn hevigheid en barbaarsheid losbarste 

· di t nJ.."et . ten koste hoefde te gaan van · de kolen- e·n staal baron 
De Wendel die daarn1ee zijn maatschappelijke taak als staalleve
rancier en wapenfabrikant ongestoord kon vervullen. Gelukkig maa 
(9) . . 
De concessies'Laura' en 'Vereeniging' werden geexploiteerd door . 
de Societe des Charbonnages reunies Laura en Vereeniging, die 
enige tijd later op zou gaan in het bankconeortium/en veel meer 
Soci6te Generale die haar hoofdzetel te Bru~s~l had. Eerste 
kolen kwamen int907. 
Als laatste noemen we de franse Societe Anonyme des Charbonnages 
N~erlandais die de concessies van de nederlandse Bergwerkver- · 
enigi"ri.g (1856) overnam, omdat deze geen kapitaal bijeen kon bren 
gen om haar concessies in exploitatie te nemen. De Willem-Sophia 
leverde in 1902 de eerste koien. · 

5. het nederlandse partikuliere kapitaal 
Zoals reeds is opgemerkt waren de nederlandse kapitalisten 
niet al te erg ge!nteresseerd in de mijnindustrie. Er waren wel
lis\vaar een aantal nederlandse concessie-aanvragen geweest, maar 



erg veel stelde bet toch niet voor: 
Bij <Ie dominiale mijn overvoog bet duitse belang; de Neuprick 
was geheel in duitse handen. I-Iet nederlans aandeel in de O.N.
mijnen bedroeg in 1900 f 100.000,= op een totaal van 1,7 miljoen 
Bij de Laura f 50.000,= op een totaal van 3 miljoen, ter,Yijl in 
de lVillem-Sophia in het geheel geen nederlands kapi taal was ge-
stokeno(10) · 
De structuur van bet nederlandse kapitalisme was . ook niet erg 
gericht op de zware industria en de mijnqouwo In een 'panoramies 
onderzoek' komt de BGA tot de conclusie dat door bet openstellen 
van IndH~ (rond 1870) voor partikulier kapitaal en de opkomst va1 
de duitse industria -om redenen die we hiervoor reeds memoreerde1 
waardoor een toenemend goederenvervoer over Nederla~d naar Duits· 
land ontstond, de handel ·en de daar direkt aangekoppelde nijver· 
heid een zeer belangrijke plaats innamo nne industria was af
hankelijk van de handel met bet buitenland, de uitbuiting van de 
kolonie~n : en de landbouw.n(11) 
Resultaat was eer. dominantie van bet handelskapitaal en bet 
koloniaa.l-kapi taal over bet industrie-kapitaal; 
en een daaruit voortvloeiende late en verbrokkelde ontwikkeling 
van de i ndu::;trie 9 waarbij iedere b'edrij-fstak een eigen oorzaak 
had, in tegenstelling tot elders waar de industria als totaal 
een organisch gebeel vormde, en -grofweg- in zijn "totali'teit 
zich ontwikkelde. Er ontstond een . sterk versnipperde industriele 
structuuro 
Toen bet eenmaal zover was dat de noodzaak van staal- erimijn
industrie zich gingen voordoen, was bet voor rendabele investe
ringen in Nederland te laat. De achterstand die was opgelopen 
op landen als Dui tsland, Belgie en Frankrijk kon door bet parti· 
kuliere kapitaal niet meer overbrugd worden. 
Het was Henriette .Roland Holst die in 1902 nogmaals bet belang 
van de metaal- en de mijnindustri e benadrukte: " ••• een paar woDr· 
den over de onhdkkeling van de · metaal.i.ndustrie. r.1et den . mijn
bouw is deze industria op dit oogenblik nog de moeder van alle 
industrie~le bedrijven. Met het bezit van delfstoffen, boog
ovens, ijzersmelterijen, machine- en wapenfabrieken, werven, enz 
hangt de economische en militaire machtspositie van een land 
ten nauwste samen. Deze industrie~n allean verzekeren ekonomisch 
overwicht en onafhankelijkheid van bet buitenland, daar zij de 
productiemiddelen produceren, die a l le aridere industrieen tot de 
bereiding van consumptiemiddelen behoeven. Deze, de consumptie
middelen als voeding, kleding, huisraad, kunnen ook in landen 
waar delfstoffen en ertsen ontbreken, regelmatig toenemen en tot 
bloei komen. t~aar industria in zulke landen blij ft miss en een 
b a s i s haar blijft - zolang op industrie-gebied niet in 
veel algemeener mate dan tharis nog, water als beweegkracht de 
warmte, electriciteit den stroom vervangt, -de meest caracteris
tieke verschijning, bet culminatie-punt van het industriieel 
kapitalisme: het gecombineerde reuzenbedrijf, ontzegd. 
Deze reuzenbedrijven, als Coquerill te Seraing, Krupp te Essen, 
Schneider te Creuzot, zijn voortgeko~en uit het g~combineerde 
bezit van mijnen, ijzersmelterijen en -gieterijen, fabrieken van 
werktuigen, wapens, schepen, enz., al dan niet plaatselijk ui t- . 
liggend. De Nederlandsche industria heeft geen enkel bedrijf van 
dien aard aan te wijzen; wel zijn machine-wezen en metaal-indu
strie toegenomen ••• (maar uit) de cijfers van in- en uitvoer voor 
1900 (blijkt) ••• de afhankelijkheid van Nederland voor bet buiten· 
land in di t opzicht, · en den kleinen . omvang van de productie van 
de eigenlijke productiemiddelen.( · 
Vergeleken bij bet handels- en koloniale kapitaal, is het indu-
strieele dus zwak en achterlijk."0~ . 
Bijna 9/10e van de nederJ.andse energievoorziening geschiedd,e~doo : 
steenkool. (!3) iruiie~' 



6. toch nederlandse kolen 
De situatie rond 1900 is -samenvattend- ongeveer als volgt: 
9/10e van de nederlandse energieverzorging gebeurde door kolen; 
deze kolen kwamen uit het buitenland (met name Duitsland en 
Belgi~), terwijl de nederlands~ kolen die er· waren door buiten
l~nds kapitaal werden oritgonnen eri ge~xporteerd. · Limburg lag 
te ver van de nederlandse markt -door haar slechte verbindingen
om in het 'organische geheel' waar H. Roland Holst het in de 
vorige pagina over had, te worden opgenomen. Anderzijds lag het 
w'l ~an het Rijnlands-Westfaalse en het Kempische, waar het makk 
lijk in kon worderi opgenomen, en werd opgenomen. 
Voor he·t groeiende nederlandse industrie~le kapi talisme was het 
v~n be lang dat he·t voor zijn kolenvoorziening niet ui tslui tend 
was aangewezen op met name het Rheinisch-Westfalisches Kohlen-:
Syndikat en haar belangenbehartiger in Nederland: de Steenkolen 
Handels Vereniging (SHV). 
De belangen van de consument -de nederl'andse kapitalisten m.n.-, 
de eventuele winst -die de staat in de schoot zou worden ·gewor
pen bij. ,een gunstige exploi tatie.:. en "1-}At sociale belang voor 
Limburg", waren de drie argumenten dir-" duor de toenmalige minist 
ir. c. Lely -waaronder de mijnontginning resorteerde- aangaf 
bij het indienen van een wetsontwerp dat de exploitatie van de 
limburgse kolenlagen van staatswegen moest regelen. In 1901 werd 
dit wetsontwerp met vrijwel algemene stemmen · aangenomen. · 
Zo werd in 1902 het bedrijf van de Staatsmijnen in Limburg tot 
stand gebracht. 
In 1903 werd begonnen met de aanleg van de mijn Wilhelmina te 
Terwinselen, in 1906 met de Emma te Tre~beek, in 1910 met de 
Hendrik te Brunssum, in 1915 met de bouw van de l>faurits te Gelee 
en in 1920 werd te Vlodrop nog een terrein aangewezen als staat
mijnveldo In 1952 werd hier de Beatrix_aangelegd, tenminste de 
schachten ervan -kosten 80 miljoen- maar ze werd vooralsnog. niet 
in on tginning genomen. - -;.-------r-----:---------------. 
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Er zijn een groat aantal aspekten m.b.t. de ontwikkeling van 
de . staats-exploitatie van de steenkolenlagen die bier buiten 
beschouwing zijn gelaten. De duidelijk op expansie gerichte 
politiek van Duitsland is zo'n aspekt.(14) De noodzaak van de 
katholieken om de greep die deze. langzaamaan verloren door . · · 
de omwoeling van bet limburgse land door .buitenlanas kapitaal, 
maar vooral door het indringen van de . vele buitenlandse east
arbeiders die vaak een wild, verdierlijkt en vaak een rood be
staan leidden.(15) He hadden ec~te.;I' . niet -de bedoellng om dit 
proces zo gedetailleerd mogel ijk te .beschrijven, · anderen deden 
dat voor ons o . Wat we in de.ze paragraaf wild en aangeven was: 
dat het nederlandse industrieele kapi taal kolen -gegarandeerde · 
kolen nodig had; 
dat het daarbij niet afhankelijk kon zijn van buitenlandse mono
poli'es; 
dat bet anderzijds zelf niet bij machte was vold6ende kapi tacJ. l t, 
mobiliseren om de kolenwinning ter hand te nemen; · 
en dat daarom de staat ten gunste van de totale nederlandse 
kapitalistenklasse ingrijpt en de -in eerste instantie zeker
voor Nederland ongunstige exploitatie _ter hand neemt. 

We hebben nu gezien hoe door technische mogelijkheden, politieke 
ontwikkelijkingen en akkumulatie van kapitaal de kapitaalsforma
ties ontstonden die groat genoeg waren om de mijnexploitatie 
in Zuid Limbur~ ter hand te nemen. In de volgende paragraaf zull, 
we proberen te: ond~rzoeken hoe: de enorme hoeveelhederi arbeids-. 
krachten die voor de productie nodig waren bijeen werden gekre
gen. 

7• ·akkumulatie van arbeidskracht 
Een beeld van de snelle bevolkingsgroei in de periode 1895-1940 
hoeven we eigenlijk niet meer te geven1 

Tabel 1: . geindexeerde bevolkingsgroei t.8J0-1927 (naar Postmus -11 

1830 1849 1869 1889 1909 1920 1927 
H-et Rijk 100 116 136 172 224 262 288 
De Mijnstreek ( 17) 100 110 123 145 270 626 . 811 

Deze snelle bevolkingsgroei heef't natuurlijk direkt te maken met 
een snellegroei van bet aantal arbeidsplaatsen in de · mijnindu.,.. 
strie, zoals de onderstaande tabel vermag aan te geven: 

Tabel 2: gemiddelde personeelsbezettin~ der limburgse mijnen 
1895-1840 (naar: Diederen -18) 

~j~a~a~r~--------~a~a~n,~t~ar. _l __________________ ~jaar~--------~a~a~n~t~a~l ________ ___ 
· 1895 424 1920 22.874 

1900 1.149 1925 30.406 
1905 2.0)4 1930 )7.645 
1910 6.664. 1935 29.405 
1915 10.271 i 1940 )9.965 

Diederen onderscheidt drie perioden in de ontwikkeling van de 
mijnindustrie, als hij zich de vraag stelt naar "de moe:izame 
weg naar een stabiele mijnwerkersbevolking".(19) Nadat we hem 
in deze periodicering gevolgd hebben, zullen we nog wat dieper 
ingaan op een voor onse regionale analiese erg interessant punt: 
de uitstoting van arbeidskrachten uit de landbouw in Limburg · 
en -daarna- proberen na te gaan in hdeverre er relaties bestaan 
tussen deze u~tstoting en de opkomst van de mijnindustrie. 

De eerste peri ode die Diederen· vasts tel t is die van 1900·· tot 
1914. EI' is een periode v66r, die misschie~ · niet zo duidelijk 
is t i jd is af te bakenen: de periode n .1. \vaarin 3-ich de kapi ta
listische eigendomsverhoudingen -ook in de ~ijnbouw- ontwikke!en 



Maar goed, daar lveten we niet zoveel van. l'iat lve ervan wisten 
is reeds in paragraaf 1 vermeld. · 
In de periode 1900-1914 hadden alle mijnen vakkundig personeel 
nodig, dat in eigen_streek -behalve in Kerkrade en omgeving
niet aanwezig was. Daar ook in het bekken van de lnde en in 
het Wormdal in Duitsland tal van mijnen werden geopend, waar de 
talrijke tradi tionele mijmverkersfamilies lverl<: genoeg konden 
vinden, terwijl er ool< een aantal op . de mijnwerkers afgestemde 
sociale voorzieningen en regelingen me~r-waren dan in Limburg, 
waren de mijndirecties gedwongen alles aan te neinen \vat ze konde 
krijgen• Daartoe behoorde een grote groep van de ene naar de 
andere mijn rondtrekkende half-werkeloze mijnwer.kers' die het 
·nabije Rijnland sinds enkele decenia in overvloed kende. Velen v 
hen wareri afkomstig uit de agrarische gebieden van Pruisen, die 
vroeger tot Polen behoorden. 
Deze mensen waren sterk getekend door de scherpe conflicten die 
de tegenstellingen tussen loonarbeid e~ kapitaal met zich mee
brengenf Diederen geeft er een aantal voorbeelden Van: "het 
eenzijdig wijzigen van het accoord en loonsverlaging, door aller 
lei indirecte maatregelen, . zoals het be.ruchte 'nullen', d . w. :.-. •. 
het niet meetellen van gevulde mijm'l'agens, als ze naar het oorde 
van het toezichthoudend personeel teveel stenen bevatten of niet 
het vereiste gewicht hadden; het vergroten van de mijmvagentjes . 
zonder hogere beloning, talloze boetebepalingen, e.d. Zij -de 
duidise mijnkapitalisten/ pvh- betaalden de arbeiders ver beneden 
hun p~estaties en verhoogden de arbeidsu~en. De zwakkere broader 
en zij die in opstand kwamen tegen de voortdureride verslechterin 
gen, werden zonder meer op straat gezet."(20) . · . . 
Op deze uitzonderlijk moeilijke mensen -boncludeert Diederen
vaak behept met drankzucht en niet afkerig van allerlei vormen 
van aggressieve kriminaliteit, waren de Zuid-Limburgse mijnen 
de eerste jaren aangewezeno 
Het gebrek aan verkeersmiddelen betekeride een rem voor het aan
trekken van voldoende personeel uit eigen streek. De trein be
reikte slechts enkele mijnzetels, bussen bestonden niet en fiat
sen waren een dure luxeo Slechts die ' lieden die in een straal 
van zo'n 5 km rondom de mijnzetel . woonden en die afstand dus te 
voet konden aflegge)f,konden hun boer-zijn verlaten om deze te 
ruilen voor het mijnarbeidersschap. Ze konden dan op hun oude 
woonstede blijven wonen -in de buurt van de mijnzetel was geen 
huis te krijgen. · 
De t~eede periode is die van 1914 tot 1918. Het percentage bui
tertlanders -met name Duitsers- daalde zeer sterk. Ten gevolge 

. van de- mobilisatie daalde ook het aantal jonge Mederlanders, 
ze werderi o.a. vervangen door 1.100 Waalse soldqten-mijnwerkers. 
Steeds meer personeel werd aangetrokken uit de eigen streek. 
Toen in 1914 de nieuwe spoorwegverbinding Heerlen- Schin op Geul 
welke aansloot op de reeds bestaande lijn Aken - Schin op Geul -
f\1aastricht, konden vele boeren die met hun agrarische werk
zaamheden hun hoofd niet of nauwelijks hoven water .konden houden 
in de mijn te werk gesteld worden, zonder dat deze direkt de 
grote stap van·de boerderij naar d~ stad {of kolonie) hoefden 
te maken. En dat was maar goed ook want, allereerst waren er te 
weinig huizen in de buurt van de mijnsetels; en anderzijds ko!J-d·e 
op deze manier de lonen worden gedrukt, omdat aan belanerijke 
faktoren voor de reproductie van de arbeidskracht reeds was vol
daan doordat de half-boer/lialf-mijnwerker middels zijn eit:en lap 
je grond voor een groot deel in zijn lev~sonderhoud kon voor~ie 
De energietekorten die door de oorlog werden veroorzaakt leiden 
er o.a. toe dat Nederland voor het grootste gedeelte op eigen 
steenkool-kracht moest varen: het eiste een zo hoog mogelij ke 
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productie: het aantal mijnwerkers verdubbelde bijna. Een groot 
gedeelte van deze verdubbeling -het is reeds gezegd- werd door 
de streek zelf opgebracht. 
De laatste periode, wa~rover Diederen spreekt, die tussen de 
beide wereldoorlogen geeft een situatie t e zien dat voor het 
eerst het aanbod aan arbei dskrachten de vraag overstijgt. Er 
boden zich zeer veel Duitsers aan, omdat hun land zwaar getroffe 
was door de inflatie dat werd veroorzaakt doordat haar expansie
streven de deksel op de bismarckiaanse neus was gevallen. Daar
naast waren er vele arbeiders uit eigen land die emplooi zochten 
De groei van het personeelsbestand was zeer groot zoals uit 
de tabel 2 blee.k. Di t schiep voor de mijndirecties de mogelijkhe 
om nu eens rustig de stabiele figuren eruit te zoeken: er werd 
nu eindelijk een beleid opgebouwd. 
De nederlandse regering besloot de mijndirecties zoveel mogelijk 
te helpen bij het 'verne derlandsen' van het mijnarbeirsbestand. 
Op straffe. van het inhouden van de -toch al schamele- werkeloos
heidsuitker i ng dwong zij de werkelozen uit de Emmer en Groninger 
veenkoloni~n naar Zuid-Limburg te verhuizen, net als zij deze 
lieden dw l')ng n :::tc.tr Eindhoven en naar Ensch ede dwdmg te vert.rekken 
lntussen -konstateert Diederen- was de.arbeidsmarkt in 7.uid
Limburg wel afgeroomd, en to~n er toch nieuwe arbeidskrachten 
moestne kwmen, werden ze ui t ,Joegoslavi~, Oostenrijk, Hongarij~ 
en Tsjechoslowakij~ gehaald. 

In een volgende hoofdstuk -over de landbouw in Limburg- zullen 
we een aantal oorzaken behandelen die ertoe leidden dat er 
zo groot potentieel aan arbeidskrachten in het iandelijke Lim
burg bestond. Er waren .slechts spoorlijnen, autobussen en fietse 
voor nod!g om deze potenties bloot te leggen en effectief te ge
bruiken. Het is ons echter nog niet duidelijk om hoeveel arbeids 
krachten het nu precies ging. - · . 
Een laatste punt dat voor dit hoofdstuk nog van belang is, is de 
vraag naar het waa rom van heta1staan van een monocultuur: slecht 
de mijnindustrie kwarn tot ontwikkeling, en verder niets ( •• ten-:
minste op ekonomisch gebied) ·o 



8. bijna een monocultuur in Limburg 
In p~ragraaf 5 van dit hoo£dstuk citeerden we H. Roland Holst 
waar zij het belang van de mijnindustrie, gecombineerd met 
de ijzergieterijen, e.d. aangaf voor de ek6nomie van ·een land~· 

wil het niet volledig afhankelijk zijn van het buitenland voor 
de meest essentiele zaken om.b.t. het productie-apparaat. 
We willen in paragraaf aangeven, waarom het in Limburg noott 
tot een geintegreerde mijn- en staalindustrie. heeft geleid. Daar 
naast zijn er een aantal faktoren op te ooemen die ertoe geleid 
hebben dat de mijnindustrie de enige belangrijke ekonomische 
poot is gebleven in Limbcirg, die faktoren zullen w~ -zij het 
aummier- er na behandelen. 
Reeds v66r de eerste wereldoorlog neemt de maastrichtse Kamer 
van Koophandel de vestiging van een Zuid-lirriburgse hoogoven~ 
en staalindustrie in studie. Zij raakte daarbij in onderhandelin 
met het belgische conce~n Cockerill. 
Gestimuleerd door de snelle groei van de mijn-industrie tijdens 
de wereldoorlog · z.cttc de Kamer haar studie voort: steeds meer 
echter stui t ze op tegem1erking. In 1916 richt de Kamer zich 
dan tot de Hectur Magnificus van de Technische Hogeschool te Del 
met het v e.rzoel< een deskundige aan te wijzen voor de samenstel li 
van een rapport, " ••• waarin wordt aangetoond dat hoogovens en . 
walswerken in Nederland dienen gebouwd te worden bij de mijnen . 
En niet aan zee." (21) 
Inmiddels circuleren er geruchten als zouden zowel franse als 
duitse staalbedrijven zich voor vestiging in Limb~rg inter~ssere 
De franse was Les Petit...;fils de Francois de Hendel -gelieerd 
met het kapitaal dat in de Oranje Nassau-mijnen gestoken is- en 
het duitse concern was dat van August Thyssen. 
Er waren politieke argumenten aan te voeren tegen de vestiging 
van hoogoven- en staalbedrijven in Limburg, zoals blijkt .uit een 
zinsniid.e van Treub aan Schaepkens van IUempst: "Jij iou toch ook 
niet willcn bevorderen dat wij Limburg-nog begeerlijker voor da 
buitenlanders gingen maken dan het reeds is."(22) Maar doorslag~ 
gevender argumentatie . voor het ·af\'lijzen van een hoogoven- en . 
staalbedrijf in Limburg -vinden we door de belangrijkste vestigin 
tendensen van een dergelijke industrie te bestudereno(23) 
Aanvankelijk waren hoogovens gevestigd bij ertsen met houtskool 
als de belangrijkste brandstof, waarmee het arts werd verhit 
zodat steen en ijzer van elkaar werden gescheiden. Door techno
logische vernieuwingen -zoals we die in paragraaf 2 bespraken
is het voordeliger de hoogoven bij steenkolePmijnen te plaatsen 
en het arts aan te voeren. Ertsen zijn welliswaar zwaarder, maar 
omdat ze minder vol.umineus zijn -ze nemen ongeveer 1/4 aan laad
ruimte in vergeleken met emzelfde tonnage cokes- 'n omdat 
bij het vervoer over water het volume en ni~t het gewicht· ~e 
doorslag geeft, vindt de vestiging plaats bij de mijnen waar bet 
steenkool wordt gewonnen. Ook de volume-verdeling in het :produc
tieproces zelf .geeft aanleiding tot deze vestigingsbeslissing: 
voor 1 m3 ruw ijzer was aanvankelijk ongeveer 5 m3 erts en 
19 m3 cokes nodig. Een derde argument voor de vestiging van het 
staalbedr~jf b~j de kolenmijn is de aanwezigheid van een ruime 
afzetmogelijkheid door de aanwezigheid van de andere ijzer- en 

staalindustrie die door het mijnbedrijf wordt aangetrokken. 
Technologische vernieuw·ingen doen de verhouding erts - cokes 
radicaal veranderen' er is steeds minder cokes nodig per m3 ruw 
ijzer. De aantrekkingskracht van de steenkolenmijnen voor het 
hoogovenbedrijf wordt daardoor steeds minder, daarintegen wordt 
de vindtplaats van het erts '\'leer relatief belangrijker. Di t 
heeft voor ons land tot gevolg gehad dat slechts in Velsen 
een hoogovenvestig ing werd g ebouwd. Daar ligt het bedrijf aan 
de mond van het Noord-Zee-kanaal, aan diep vaarwater dus, waar-:-



door. zeef eenvoudig en goedkoop de zware grond- en hulpstoffen 
konden worden aangevoerd en bet ijzer en staal weer afgevoerd. 
De capaciteit van de Zuid-Hillemsvaart kon daar niet tegen op. 

He gaven reeds aan dat de mijnindustrie de arbeidsmarkt van 
Limburg afschuimde, ofwel dat er weinig mannelijke arbeidskracht 
meer over waren, om \}berhaupt in een andere bedrijfstak te 
werken. Er waren welliswaar een aantal toeleverende bedrijven, 
met name in de metaal-sektor. Maar naast ·deze nijverheid en de 
traditionele steenfabrieken warcn er weinig industriele ar
beidsplaat~en . in Limburg. 
De relatief sterke ge!soleerdheid van Zuid Limburg zal daar ook 
we.l toe hebben bijgedragen. Dit eenzijdige karakter van bet 
ekonomische leven bracht bizondere problemen met zich mee in ver 
band met de eigen aard van het werk in de rrd.jne-n. Het is haast 
uitsluitend g eschikt voor mannen en anderzijds is niet iedere rna 
geschikt voor het werk. Veel van de gedeporteerde drenten en gro 
ningers waren do or de lange werkeloosheid in de veenkolonieen 
bijvoorbeeld t e zeer verzwakt om het zware ondergrondse werk lan 
vol te h oudeH . · 
Toen met de 02erste wereldoorlog de dui t"se grens gesloten werd, 
betekende dit wel een grot~ werkeloosheid voor een groot aantal 
vrouwen en meisjes dat met name in Aken werkte in winkels e.~. 
In 1915 trachte Poels reeds enige kapitalisten te interesseren 
voor een vestiging van een vlasspinnerij in de mijnstreek. Het
geen tmi.slukte. Pas in 1928 lukte het een atelier voor spDrtkle
ding een voor regenkleding in resp. Lutterade-G9..laoon cron 
Terwinselen te vestigen. In 1940 hadden deze beide ateliers 
respektivelijk 70 en 110 · personen in dienst. 
Rond die tijd waren er zo'n 14 tricotage- en confectiewerkplaat
seno Maar echt tot een ontwikkeling va..1 een nevenindustrie is h 
nooit gekomen. 
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Wereldenergiemarkt en de limburgse mijnsluitingen 

1. toename van bet energieverbruik; aandeel van steenkool, aard-
olie en aardgas . 

Tegelijk ~et de opkomst van de industria en vooral ook met de 
expansie ervan na de tweede wereldoorlog, neemt bet verbruik van 
energie toe: de behoefte aan energie verdrievoudigde eerst in 
vijttig jaar (1900-1950) en daarna is deze behoefte zelfs in 
.twintig jaar (1950-1970) opnieuw bijna ve_rdrievoudigd: 

Tabel 1: wereld energie-behoefte (1) 

. EC:OIVA1ENr VA~ MILIOEN ~"' KOLEN · 
1950 . . 1960 ..• 1970 

· steerikool en bruinkool 1600 2190 2500 
olie 700 1400 . 3050 
aardgas 260 .. 620 1300 
kem-t.:~raterener2ie 40 90 200 
'l'OrAAL 2600 4300 7050 
Aan de hand van deze tabel kunnen we nof5 het volgende konstatere 
de betekenis van kolen voor het totale energieverbruik op wereld 
nivo neemt af: was het in 1950 nog zo'n 60~~' in 1970 is het ge
daald tot :J57~. Relatief gaan kolen du s achterui t, maar absohmt 
gaan de kolen nog vooruit. Olie en aardgas zijn sterk in opkomst 
bedroeg hun aandeel in 1950 nog ruim 35%, in 1970 is dat toege
nomen tot ruim 60%. In twintig jaar tijd hebben steenkool en oli 
& aardgas stuivertje gewisseld , wat niet wil zeggen dus, d~t. de 
kolen productie opeens uit de wereld geholpen is. 
"Sinds de 2e wereldoorlog hebben de grootste stijgingen in werel 
energieverbruik zich voorgedaan in olie en aardgas, 'vaarvan de 
konsul!tptie in de heide dekaden (1950-'60 en 1960-'70) verdubbeld 
is. Maar de kolenproductie in de wereld is blijven stijgen. De 
kolenproductiG is gegroeid in 8-lle belangrijke kolenproducerende 
landen, behalve in Hest-Europa. In het licht van toekomstige 
ontwikkelingen moet de daling in de west-europeese kolen zeker 
beschouwd worden als een misverstando" ( 2) . 

Vergelijken we nu de o~twikkelingen in hst energieverbruik in 
Nederlan.d · met de onhdkkelingen · op wereldnivo: 

Tabel 2: primair energieverbruik 1950-1970 in Nederland (3) 
rn MILJOENEN ~ Sl<E TC!rA!>J.J ENERGIE.VERBRJIK (=1 0_0 

1950 1960 1965 1968 1969 1950 1960 1965 1968 1969 

vaste brarrlstof H~,4 16,1 13,5 11,0 9,4 78 51 . 30 20 16 

vloeib .brandst. 4,5 15,1 29,0 34,2 35,8 22 48 66 62 59 

aardgas 0,4 1,7 10,2 15,2 .1 4 18 25 

'1\JiAAL · ---- 20,9 31,6 44,2 55,4 60,5 100 100 100 . 100 100 

Net als op \ver~ldnivo is het Gnergieve·rbruik in Nederland in de 
periode 1950-1970 verdrievoudigd. ~1aar, hoewel ook in Nederland 
steenkool stuivertje gewisseld heeft met olie & aardgas, zijn 
er toch een paar opmerkelijke verschillen waar te neoen tussen 
de ontwikkelingen in Nederland en die op wereldnivo: 

.-op wereldnivo ging de behoefte aan steenkool . welliswaar relatie 
ach~eruit, absoluut ging die behoefte -hoewel steeds langzamer
vooruit; tussen 1950 en 1960 met haast 600 en tussen 1960 en 
1970 met nog ruim )00. In Nederland daarentegen zien we dat het 
steenkoolverbruik niet alleen· relatief snel achteruit gaat , maa 
dat zelfs hat absolute verbruik tussen 1950 en 1960 met ~oeite 
op hetzelfde nivo blijft (in 1956 bereikte het kolenverbruik 



bet hoogste nivo van 18 miljoen ske -steenkoolekwivalenten-) en 
na i960 ze l fs ab~oluut daalt. (NB de kolenprdductie bleef tot 
1965 konstant) 

-Tegelijkertijd zien we dat in Nederland in 1950 steenkool een 
veel overh eersender energiebron was dan op wereldnivo ( 80% in 
Nederland, tegenover 60% op wereldnivo). Daarentegen i s in 1970 
steenkool voor Nederland nog maar van miniem belang ( 15~& in 
Ne~erland tegenover 35% op wereldnivo). 

-Opvallend is dan dat sinds 1960 in Nede rland het aardgas opeens 
sterk opkomt (van 1% in 1960 naar 25% in 1970) en zelfs belang~ 
rijker wordt dan de steenkool. Ook op wereldnivo neemt het be
lang van het aardgas in dezelfde period.e toe (van 10% naar 20!}'~) 
maar dat het aandeel van aardgas in het totale energieverbruik 
blijft toch nog veel lager dan dat van steenkool ·(aardgas 20% 
tegenover da t van steenkool J57b ) ( 4) · · . 

2. de europeese kolenproductie & de co~currentie van importkolen 
en stookolie 

Tot en met 1957 bestond in West-Europa de situatie, dat de 
-parallel me t de expanderende ekonomie- toenemende vraag naar 
energie-pro tlucten nauwe lijks door de ko;:t.enproducenten kon worden 
bijgehouden. 
Mede onder invloed van de Suez-crisis, die de vrachtprijs sterk 
deed stijgen, lagen in 1956 en 1957 de prijzen van derde land~n 
kblen en stookolie duidelijk boven de prijzen van de industrie
koleri in de europeese ekonomische gemeenschap, waardoor de kolen· 
producten hiervan nauwelijks hinder ondervonden. 

~ In 1958/'59 vinden er in de internationals ontwikkeling scherpe 
veranderingen plaats: tussen 1957 en 1960 daalde de prijs van 
stookolie van f 78,= per ton steenkoolSkwivaleht tot ruim f 40,= 
per ton (d.w.z. belangrijk beneden het niveau van de industrie
kolen in de EGKS), · op welk niveau _de prljs zich tot 1965 onge
veer heeft gehandhaafd. Deze sterke prijsdaling werd mede veroor 
zaakt door het openleggen van nieuwe olle-velden: "sinds 1958 
heeft de vrije wereld zijn_ gevonden olie-reserves vergroot met 
40 biljoen ton, maar niet minder dan 34 miljoen ton hiervan be
vinden zich hiervan in het Midden-Oosten en Afrika, die nu 80% 
van de gevonden olie-reserves van de vrije wereld beheersen.''(5) 
Ook de prijsverhouding ·tussen de l<:olen ui t derde landen en die 
uit de Gemeenschap ~ijzigde zich in toenemende mate ten nadele . 
van de laat~tgenoemde. Het betreft hier vooral runerikaanse kolen 
die onder veel gunstiger geologischer omstandigheden gedolven 
worden (gedeeltelijk dagbouw). Als laat~te factor vertoonde de 
zeevrachtkosten door de ontwikkeling van grotere schepen en 
betere 'overslag-technieken' in die periode een dalende tendens. 
In onderstaande grafiek 1 hebben we een prijsvergelijking opge
nomen van brandstoffen voor nederlandse centrale' so In· 1957 
bereikt . de olieprijs een piek, als gevolg van de Suez-crisis; 
d~ import-kolen volgen deze trend direct. Tot 1961 keldert de . 
olie-prijs, mede als gevolg van de sterke toename van de produc
tiecapaciteit; de prijzen van de industrie-kolen dalen -zij het 
ten dele- meeo .· . 
Eind 1960 wordt-....het punt bereikt waarop de nederlandse steerikool 
duurder wordt dan de import-kool, omdat, zoals we nog zullen 
zien, een verdere daling van de prijs niet meer haalbaar is; 
na dit tijdstip loopt het verschil snel op. (De grafiek is op de 
volgende pagina afgebeeld.) 
lie zullen in dS volgende paragrafen bespreken wat de reacties 
warert van de west-europeese kolen-kapi talisten en · van de res- . 
pectivelijke staten op de daling van de prijzen van stook-olie 
en importTkolen, alsmede op de opkomst van het aardgas, dat in 
prijs vergelijkbaa r laa g was met die van stook-olie en import-
kolen. 



Grafiek 1: prijsvergelijking brandstoffen van de nederlandse 
electrische centrale's (gemiddelde ihkoopwaarden val
gens CB~) . . . 
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(N.B. In 1954 zijn de importkolen nagenoeg geheel 
In de daaropvol~ende jaren worctt het accent steeds 
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afkomstig uit West-Europa ) 
i meer verlegd en komt d~ 

J. reacties . van de w~st-europ~ese· kolenkapitalisten en hun staten 
op <Je daling van de prijzen van stookolie en importkolen 

We hebben gezien dat de relatieve daling van het -steenkool-ver
bruik in de EGKS-lancien nauwelijks gepaard is gegaan met een ab
solute verpdndering van de .afzet: het steenkolenverbruik in ab- · 
solute zin bedroeg in 1964: 240 mln ton ske tegen 244 mln ton ske 
in 1954 o De oorzaak van de slechts ·zeer kleine daling van het · 
steenkolenverbruik was gelegen in de zeer snelle toename van het 
totale energieverbruik van de EGKS, nl. van )56 mln ton ske in 
1954 tot 597 mln ton ske in 1964. 
De betrekkelijke stabiliteit . in de totale steenkolenafzet zou 
intussen niet zijn gerealiseerd, indian niet in verschillende 

. landen ten gunste van met name de industrie-kolen op de markt 
zou ·zijn geintervenieerd. · 
ao Staatsinterventie op de energie-markt 
In Belgi~ wordt het aan de electrische centrale's slechts toege
sta an steenko len in te voeren, indien de belgische mijnen zelf 



niet kunnen leveren. "'Cor de invoer van cokeskolen ten behoeve 
van de cokesfabrieken wordt een invoercontingent vastgesteld, da~ 

ook gel::>aseerd is op het geven van prioriteit aan levering door 
belgische mijnen. De overige industrieen kregen in Belgie 
geen invoervergunning voor steenkolen, ook niet uit kwaliteits
overwegingen. 
In Frankrijk wordt de invoer zo geregeld dat .de pr1Jzen van 
kolen uit derde landen niet kunnen concurreren tegen die van de 
binnenlandse mijnen. Uit het verschil van de verkoopprijzen v~n 
derde ~anden kolen en binnenlandse kolen wordt een fonds gevormd 
waarmee de mijnindustrie wordt gesteund. 
In West-Duitsland kent men, hoven een bepaald cbnting~nt, een 
bijzonder invoerrecht op kolen van DM 20 per ton. Daarnaast is 
sinds begin 1965 een aantal maatregelen van kracht, waardoor 
steun wordt gegeven aan bepaalde thermische centrale's en · 
installaties v an blok- of stadsverwar~ing. Thermische centrales 
die tot 1972 gebomv of ui tgebreid werden en die tenminste 10 jaaJ 
lang EGKS-kolen gebruiken, morehten een belasting¥rije reserve 
opbouwen van 4 5% van de investeringskosten van de nieuwbouw. 
Ook in on s l and heeft zich em belangrijke verschuiving voorge
daan in het aandeel van de kolen in het. totale energie-verbruik. 

Ta:bel 3: ontwikkeling van het e11ergie-verbruik in Nederland 

1954 
1964 

1954 
1964 

Steen-
kolen 

17,5 
15,2 

76 
38 

Bruin-
ko1en 

0,5 
0,5 

1 
0 

Aard- Aard- Totaa1 
olie gas 

in min ton s.k.e. 
5 0,5 23 

23,5 1 40 

idem in procenten 
22 1 100 

•59 3 100 

Een vergelijking met de cijfers voor d~gehele EGKS leert, dat 
het relative steenkoolverbruik in Nederland aanvankelijk hoven 
het gemiddelde van de gemeenschap lag, terwijl in~ 1964 ongeveer 
een zelfde aandeel als voor de EGKS werd bereikt in het totale 
energie-verbruik. 
We zien dat ondanks een relatieve achteruitgang van het · steen
kolenv~rbruik in hot totale energieverbruik, de absolute teruega1 
niet erg groot is. Nog duidelijker wordt dit als we de productie· 
cijfers bekijken. De productie blijft tot 1965 vrij constant. 
De uitvoer van steenkool neemt belangrijk toe. Kennelijk is de 
positie van de nederlandse steenkool op de bui~enlandse ma~kt 
minder gunstig dan die op de binnenlandse markt. 

Tabel 4: vaste brandstoffenbalans Nederland (i~ mln ton ske}(6) 

..:-- 1950 1956 1958 1965 1969 

steenkolenproduk~ie . 1212 1118 11,8 1114 516 

+ invoer ) steenkool 1 bri- 51 1 916 7,6 714 7' 1 . 

- uitvoer) ketten, cokes 1, 5 3,4 313 5,3 314 
..... 

- 011 + voorraadm\ltatie - 012 ..-012 +0,4 .... ol2 

berekend verbruik 1610 17,8 15,7 1313 9,4 

uitvoer in \ van produk~ie 12 29 28 . 46 61 

invoer in % van verbruik 32 54 48 56 75 

Ook in ons land de staat ondersteunend opgetreden bij de 
binnenlandse afzet van industriekolen. Enkele belangrijke ver
bruikersgroepen (openbare centrale's, de hoogovens) werden ver-



plicht tot de afname va.n een totaal van ten minste 1,4 mln ton 
nederlandse kolen (in 1964/•65) 
Daarnaast werden restricties toegepast bij de verlenging van 
invoervergunningen voor kolen uit de niet tot de EGKS behorende 
landen. In haar nota inzake .de mijnindustrie van 1965 stelt de 
Regering dat, 11 dit instrument inmiddels voorzichtig moet worden 
gehanfteerd. Eensdeels \varen kolen ui t derde landen soms belangri, 
goadkoper en was het bezwaarlijk nederlandse bedrijven ~hoven 
de minimum-afname- contracten- · extra lastE?n op te legt~en, vooral 
indien de kolenlwsten een relatie:f groot aandeel in de kostprijs 
vormen. Andersdeels moest ermee rekening worden gehouden, dat 
zich bij de energie-voorziening in de industrie reeds een ont~ 
wikkeling vo.l trok naar de omschakeling op stook-olie, waaraan na; 
naast · prijsvoordelen ook stooktechnische voordelen zijn verbondel 
Het te zeer weren van goedkope kolen uit de derde landen zou 
deze ontwikkeling slechts hebben versterkt. 11 (7) 
De subsitutia van hollandse kolen door . stookolie was in ons land 
wel zeer bevorder (l, doorda t , "Nederland, met name vanaf 1945 
een beleid had gevoerd, dat bewust was gericht op de bevordering 
van een vrije v a stiging van internationale olie-concerns zonder 
enige discr i minatie . Dit had ertoe geleid, dat deze concerns 
omvangrijke raffinaderijen in Nederland hadden gevestigd met als 
gevolg, dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid oliepro
ducten de eigen behoefte verre overtrof."(8) 
Ook stelde de nederlandse Regering pogingen in het werk om de 
:bmport af te renunen van m.n. EGKS-kolen, omdat deze steenkolen 
uit de andere EGKS-landen i:n die tija "in een gunstige positie 
gemanoeuvreerd werden door middel van prijsaanpassingen via 

.nationale overheids- en EGKS-subsidies."(ScY 
De nederlandse Regering tracht die dure importkolen te weren 
door de productie ~n de mijnbedrijven in de Mijnstreek te ~er
hogen. Alleen blijken die kolen niet i~ Nederland terecht te kern • 
maar in het buitenland ••• De nederland&.e kolen zijn kennelijk 
toch wel goedkoop: er is uit een overleg tussen de Regering en 
de mijnondernemingen in 1952 een plan geboren dat de productie 
beoogt te stimuleren doox- koppeling van de meerpr oductie aan de 
daaruit resulterende importbesparingen . Hierbij werd uitgegaan 
van de geda~hte . dat het een productieverhoging op korte termijn 
kon worden bereikt, di{ door uitbreiding van het aantal onder
grondse arbeiders, versnelde mechanisatie en vervroegde ant
ginning van gunstige kolenlagen. De beide laatstgenoemde maat
regelen vereisten bijzondere investeringen en reserveringen en 
voor het aantrekken van meer arbeiders moet over meer woonruimte 
beschikt worden.(9) 
b. opvoering van de arbeidsproductivi tei t . . 
De productie van de mijnen in nederlands Limburg richt.te zich 
vooral op de nederlandse markt: in 1950 werd slechts 12% uitge
~oerd (tegenover een invoer van 32% in het totale steenkolenver
hruik) in 1956 merkte drs. R. ·Philips dat ook zeer opgewekt op: 
"In de afgelopen jaren kon de sterke gestegen behoefte aan brand· 
stoffen niet meer door een evenredige stijging van de productie 
worden opgevangen. Een tijdelijke werktijdverleninF, tijdens de 
Korea-crisis opgetreden acuut kolentekort bracht slechts voor
lopig enig soelaas. Met behulp van versnelde mechanisatie, uit
breiding van het aantal bndergrondse arbeiders en ontginning van 
gunsitge kolenlagen, tracht men het productiepeil te verhogen. ~ 

Naast deze bijzondere maatregelen heeft de ontginning van nieuwe 
con~essies uittera~rd een veel wijdere strekking. In 1952 · 
werd begonnen met de ontsluiting van het mijnveld Vlodrop; in 
1958 hoopt de. staatsmijn Beatrix hier met een jaarproductie van 
ruim 1 mln ton te kunnen starten. De Willem-Sophia verwierf door 
aankoop het mi jnveld ' Melanie' van de Eschweiler Derg\verkverein ,·· 
dat zeer goede antraciet bevat. Tenslotte wist de mijn 'Laura ' 

.de beschikking te krijgen over een gedeelte van het · aangrenzende 
dui tse mijnveld 'Vorwarts-Erwei terung' doo:r aanl{oop van dezel fde 



maatschappij.(10) 
In de 50er jaren ligt bij de mijnindustrie dus het hoofdaccent 
op de zgn. breedte-investeringen. 
Zoals we bij de bespreldng van de prijzen der onderscheiden 
energie-dragers gezien hebben, ligt het breekpunt in de interna
tionale prijsonhvikkeliiig in 1957; in dat jaar beginnen de 
prijzen van de importkolen (vooral afkomstig uit de USA) te 
dalen; nog sterker daalt de prijs van de stook-olie, en wel van 
ca. f 112,= per ton tot f 82,= per ton; in ~~n jaar tijd t 
Het breekpunt in de prijsontwikkeling va11 de nederlandse kolen 
ligt in 1958. Om de prijsonb·iikkeling van de importkolen .en van 
de stookolie enigzins te kunnen volgen gaan de mijnbedrijven in · 
ons land over van breedte-investeringen naar diepte-investeringe 
Dit betekent dat de loonkosten gedrukt worden en de productivite 
moet stijgen door een vervanging van levende arbeidskracht door 
dode -machinale- arbeidskracht. 
We zullen in het kort bespreken hoe de~pvoering van de arbeids
productiviteit tot standkomt en wat daa:-v an de resultaten zijn 
·ge,'leest: , 
Als gevolgvan de geologische situatiP v an de steenkool stuitte 
de rationalisatie en mechanisatie in di steenkolennijverlteid op 
een groot aantal moeilijkheden. De kolen lagen worden vaak door 
storingen onderbroken, terwijl de ondersteuning van het dak van 
de peiler vaak zeer moeilijk was doordat deze niet horizontaal 
liepen. Dit betekende dat slechts ten dele arbeidsbesparende 
machines gebruikt konden worden. Nochtans zijn met de mechani 
satie enorme ~orderingen ~emaakt • . 
Zo werd . een kolenschaaf-installatie ontworpen die slechts een ze 
smal dakoppervlak langs het kolenfront dat niet ondersteund 
hoefde te worden, vereistP-. Iaarnaast werd een zgn. wandelbouw
ondersteuning ontwikkeld, de -aangepast aan de schaafinstallatie 
mechanisch wordt.-verplaatst 01:1 het dakgedeel te van de pijler te 
ondersteunen. · ' · · · - · · 
Op deze wijze werd de mechanisatie-graad bij de ontkoling voort
durend opgevoerd. In 1958 werd 35% van de totnle productie mecha 
nisch gewonnen; in 1965 werd reeds een mechani.satiegraad van 76% 
bereikt. 
Door gebruik van volledig. mechanische winningsinstallaties werd 
ook een concentratie van de onde:rrgror.dse productie mogelijk: 

Tabel 5: aantal lvinningseenheden bij de 4 mijnzetels van de 
staatsmijnen 

1954 
1958 
1964 

80 eenheden met een dagproductie van 312 ton per eetlheid 
7 5 , , , , , , , , , , 340 ton , , , , 
·4o , , , , , , , , ·· , , 660 ton · , , , , 

Dit al.les betekende tevens dat het kolenvervoer moest worden 
opgevoerd: vergroten _van de bandgreedte, ontwikkeling van een 
monorail- en sleepbakkentransport, alsmede vErranderingen met 
betrekking ' tot de pro6esvoering in d~ steenkoolwasserijen. 
In 1965 was door mechanisatie en schaalvergroting in vergelijkin 
met 1958 de pr<!lductie per pijler verdubbeld. 
De onderstaand~~abel geeft een overzicht van de aldus bereikte 
stijging van het ondergronds productieeffect per man: 

Tabel 6: stijging ondergrond productie-effect in kg per man per · 
gewerkte diensttijd_~_ herleid tot 8 uren, in Nederland 

Stijgi11g ondergronds produktie-effect in kg per man per gewerkle 
diensttijd, her/eid tot 8 uren, .in Nederland ' · 

1954 
1955 

11956 
' 1957 

1497 
1486 
1496 
1499 

1958 1521 
1959 1617 . 
1960 1789 
1961 2055 

1962 2070 
1963 2087 
1964 2140 
1965 2195 (raming) 



In 1958 verschafte de mijnindustrie '\verkgelegenheid aan 57.000 
mensen. !n 1965 is dit aantal gadaald tot 45.000 (een daling van 
ca. ·20%), terwijl in dezelfde tijd (1958-1965) de arbeidsproduc
tivi tei t met bijna 50~6 .stijgt. 

4~ nederlandse kolenmijnen, de modernste van Europa 
In verband met bet feit dat, in tegenstelling tot de ons omringe: 
de landen, in ons land alle mijnz etels gesloten zijn is het van 
belang te bestuderen hoe de productiviteit in on~e mijnen zich 
verhield tot die in de andere EGKS-landen, 
De productivi tei t van de kolenmijnen in de Gemteenschap is vo.or 
de on~erscheiden landen in de hier volgende t~bel aangegeven: 

Tabel 7: stijging ondergronds productie-effect in kg per man per 
gewerkte diensttijd in EGKS-landen 

1954 1964 

Duitse Bondsrepubliek 
Frankrijk . 
Belgie ...••... 

.' Nederland • • . • • 
. . 

100 
100 
100 
100 

170 
137 

. 151 . 
!43 . 

Een deel van de stijging van bet ondergronds-effect in Duitsland 
Frankrijk e n Belgie moet worden t(.1 e3eschreven aan de slui ting 
van relatief minder productive mijnzeteld. Tussen 1957 en •64 
werd het aantal mijnzetels in Belgie ongeveer gehal veerd, ter·
wijl in Duitsland en Frankrijk ongeveer een derde van bet a a ntal 
mijnzetels werd opgeheven. In ons land kwam alleen de integratie 
van de Emma en de Hendrik tot stand, welke in feite inhield 
dat de staatsmijn Hendrik niet !anger als zelfstandige mijnzetel 
werd geexploiteerd. De productiviteitsstijging v~n 43% is te 
danken aan een snelle mechanisatie. Daarnaast werd bet aantal 
pijlers, waarin de winning van kolen plaatsvond sedert 1954 
teruggebracht van 145 tot 8), hetgeen een duidelijke aanwijzing 
is voor een efficiency-verbetering, aa~gezien in goed ingerichte 
mijnen de productie op een zo gering aanta~ pijlers als mogelij 
met «'Bn optimale lengte, moet worden geconcentreerd. Van de 8) 
pijlers die er in 1965 nog waren, waren er 69 geheel gemachani
seerd voor ~at het losmaken en laden van de k~len betrof, ter- · 
wij!in16 pijlers mechanisch verplaatsbare ondersteuningen werdcn 
toegepast. 
Mede .door deze mechanisatie nam Nederland, wat niveau van de 
productiviteit betreft, binnen de EGKS, een redelijke midden po~ 
sitie in. 

Tabel 8: niveau ondergronds productie-effect in kg per gewerkte 
dienst in EGKS-landen in 1964 

Aantal Bekk.en met 
bekkens hoogste laagste algemeen 

gemid- gemid- gemid-
del de del de del de 

Duitse Bonds-
republick . 3 2802 2074 2717 
Frankrijk . . 3 3113 17~ 2046 

. Be1gie. . . 6 1980 1630 1763 
Nederland . I 2208 1) 

t) Dit cijfer wijkt af van het in tabel 6 voor 1964 genoemde cijfer 
doordat voor de E.G.K.S. een enigszins andere berekeningswijze is ge-
volgd. · --.-. --·-

We hebben aldus gezien dat de producti vi tei t van de nederlandse· 
mijnwerkers niet de doo~sl~ggevende reden geweest kan zijn 
om te besluiten alle nederlandse mijnzetels te sluiten. 
He zullen nu kijken in haeverre de loonkosten van de nederlandse 
mijnwerkers van invloed zijn geweest op deze beslissing. 
Bekijken 've de lonen van d e mijnwerl<;:ers in de EGKS-landen, . dan 
kan geconsta teerd ,.,orden : "In alle l ar·- den werd, na een ononde r
broken loonstijging van 1953, in 1957 een maximum bereikt (in 



Nederland eerst in 1958) , dat wil zeggen een jaar nadat de koler 
productie bet maximum had bereikt. Di t recordpeil werd gevol.gd 
door een vtij geringe daling welke ~oofdzakelijk was toe te 
schrijven aan het toenemend aantal verplichte verzuimdiensten er 
welke in Frankrijk en Itali~ 66n jaar en in Duitsland en Helgi~ 
twee jaar duurde. In Nederland schommelde de ontwikkeling (maxi
mum in 1956, daling in 1957, stijging in '58," daling in '59). Ge 
durende de laatste jaren zijn echter de ree~le inkomens over het 
algemeen weer gestegen. Met uitzondering_van Belgi~ konden overa 
de reeds eercier bereikte maxitna opniem-1 \'lOrden bereikt en over
schreden; slechts h~t inkomen van de belgische mijnwerker ligt 
in 1961 7% beneden het voorafgaande maximum van 1957." ( 11) · 
O~er het algemeen kan dus gesteld worden dat Nederland, wat de 
reetlle inkomens van de werkers in de mijnbouw betreft, gelijk 
op gaat met de ree~le inkomens in de andere EGKS-landeno 
Bekijken we de lonen uit het standpunt van de 'arbeidskosten 
per uur', dan blijkt ook hier dat Ned.e:rland geen uitzondering 
is in vergelijking met de andere EGKS-lan~en: 

Tabel 9 :· arbeidskosten der onderneming0n per uur in de steen
kolenmijnen (12) 

1arrl 1952 

DUits1arrl (B.R.) 38,75 
{incl. Saarlarrl) 

ruits1an::l (B.R.) 37,25 
(excl. Saarlarrl) 

Be1gie 42,16 
Frankrijk 48,16 
Italie 27,00 
~larrl 35,87 

Gemeenschap 41,4 

1953 

In Bfr. 

40,97 

39,86 

42,54 
49,60 
27,07 
36,27 

43,0 

1961 1961 

74,36 

--- ) 

61,95 -
74,73 
48~79 
71,25 

. 73,5 

1952 =100 1953 = 100 
In % 

147 
155 
180 
199 

177,5 

182 

146 
151 
180 
196 

171 

Bet is interessant vast te stellen dat de arbeidsl~osten, niet 
alleen wat bet peil, maar ook wat de ontwikkeling daarvan betref 
van land tot land verschillen. 
In 1952 \varen de arbeidskosten per uur in de i taliaanse steen
kolenmijnen het laagst; daarop volgden de kosten in de nederland 
se en duitse steenkolenmijnen; in Belgie lagen de kosten per 
uur ongeveer op bet gemiddelde peil van de Gemeenscbap; in 
Frankrijk lagen zij ver boven dit gemiddelde (on~eveer 16%). Het 
verscbil tussen de laagste ~osten per uur (!tali~) . en de hoogste 
(Frankrijk) bedroeg ongeveer 1:1,8. 
Tot in 1961 zijn de arbeidskosten per uur in de verschillende 
landen der Gemeenschap veel dichter bij elkaar komen te liggen. 
Een en ·ander is in d e eers.te: plaats toe te schijven aan bet fei t 
dat de kosten bet ste.rkst toenamen .in de landen waar de kosten 
tot 1952 het laagst waren. Daarbij zijn niet alleen de arbeids
kosten. per uur in de beide landen, die in dit opzicht de eerste 
en de laatste plaats innamen, dichter bij elkaar komen te liggen 
(bier is de verhouding thans 1:1,5): de beide grootste kolen
producenten der Gemeenschap, n~melijk de Bondsrepubliek Duits
land en Frankrijk hadden in 1961 arbeidskosten per uur ,.,elke 
vrijwel even boog war en , tendjl ook de nederlandse arbeidskoste1 
per uur nagenoeg op hetzelfde peilliggen. Het lagere peil van 
de belgische kosten weerspiegelt de crisis bij een d~el van de 
steenkolenmijnen in Belgie waarvan de kosten slechts kunnen 
worden gedckt dank zij het feit dat subsidies worden toegekend 
\velke in de in bet onderhavige rapport ver:~telde statistieken 
niet als uitgaven van de ondernemingen zijn opgenomen. De (zeer 



kleine) italiaanse.steenkolenindustrie op Sardini~ verkeert 
buitendien in bijzondere regionale omstandigbeden.(13) 
Concluderend kunnen we dus stellen dat de mijnbedrijven in 
nederlands Limburg er in bet begin van de jaren zestig in ver
gelijking met de andere EGKS-landen niet ongunstig voorstaan; 
noch wat de productie betreft, nocb \vat de arbeidskosten betreft 
De oorzaken voor de mijnsluiting moeten dus ergens anders liggen 

5. mijnnota 1965; eru<ele argumenten voor sluiting 
a. bedrijfsuitkomsten en nationaal-ekonomische uitkomsten 
Bij de beoordeling van de bedrijfsuitkomsten weergegeven in de 
volgende tabel 10 zijn de financiHle resul taten van de cokes
fabrieken, de briketfabrieken en de electriscbe centrales te
samen genomen met de financiele resultaten van bet koolwinnine;s
bedrijf. 
Tabel 10: bedrijfsuitkomste:r: mijnbedrijven in mln gld 

1961 1962 1963 . 1964 ~ 

Staatsmijnen +21,9 -35,9 -14,8 - ·21,5 
· Particuliere 
mijnen +33,6 +25,2 +23,4 +21,3 

---
Totaal . +55,5 -10,7 ·-+ 1:!,6 -0,2 

1) In deze uitkomsten zijn de in 1964 genomen maatregelen verdis
contecrd. 

·-

t 

1 
• .. l 

Duidelijk is dat de bedrijfsre~ultaten bij de staatsmijnen een 
veel duidelijker neergaande lijn vertonen dan die bij de parti
culiere mijnen. Zoals we nog zullen zier. bangt dit ten nauwste 
samen met bet feit dat bet aandeel van de industrie-kolen bij de 
staatsmijnen belangrijk boger is dan bij .de particuliere mijnen. 

bo kosten 
In de totale kosten spelen vooral de lunen een belangrijke 
rolo W~ bebben gezien dat welliswaar de loonkosten relatief 
gedrukt lverden door mecbanisatie en rationalis_atie, en dat de 
.boonkosten in ons land zeker niet tot de boogste waren van 
Europa, nocbtans is bet aandeel van de lonen in de totale pro~ 
ductiekosten van steenkool zeer boog. HEtt. aandeel van de loon...
kosten in de totale .kosten per ton bedroeg in 1965 voor de neder· 
landse mijnen gerrdddeld 65%o 
In de nota Den Uyl van 1965 wordt als belangrijkste factor voor 
de kostenstijg ing aangegeven bet acbterblijven van de stijging 
van de arb e idsproductiviteit bij die van de lonen. We bebberi 
gezien dat dit welliswaar juist is, maar dat de relatief sterke -
stijging van de mijnwerkerslonen _in de tweede belft van de 50er 
jaren enkel een aanpassing was aan bet gemiddeld loonniveau in 
de gemeenscbap. Nog steeds bleven de lonen van de nederlandse 
mijnwerkers in 1961 acbter bij die voor de Gemeenscbap als totaa. 
Ook bet' toenemend absentei'srne en bet . gebrek aan frontarbeiders, 
waardoor buitenlandse. arbeiders moesten worden aangetrokken 
werkten volgens de nota kosten-verbogendo 
De laatste twee door ons bier gernemoreerde puntm (absenteisme 
en gastarbeid) "zijn beide ~rgumenten die door de ontldkkelingen 
zelf zijn gekreeeerd. Zo wist · iedereen in Limburg al lang voor 
1965 dat bet slecbt ging in de mijnindustrie de vele arbeidsplaa· 
sen die na '58 door rnechanisatie en rationalisatie reeds waren 
verdwenen en bet fei t dat niemand vertrouwen kon scberu<en aan 
de mijnindustrie v;eroorzaakten dat met name de jongeren niet 
meer in de mijn wliden werken, omrlat ze bang waren toch op korte 
termijn op straat te komen te staan. 

Co opbrengsten 
Wat de opbrcngsten betreft, dient een onderscbeid te worden ge
maakt tussen die van de buisbrandkolen enerzijds en van de indu-



striekolen anderzijds. 
Ondanks de geringe prijsverhoging die in de jaren 1961-'63 

voor de huisbrandkolen tot stand gekomen 'varen, lagen de prijza 
van deze kolen achter bij de 'marktprijzen ' die voor deze soort 
kolen bepaald werd door ~e prijzen van de duitse kolen. Door de 
prijsverbetering van gemiddeld iets meer dan 10%, die in 1964 ~ 
werd gerealiseerd, werd de spanning tussen de nederlandse en de 
duitse huisbrandkolen praktisch geheel opgeheven. 
Als gevolg van de hoge subsidies in de orts mmringende landen kon· 
den voor d~ irtdustriekolen slechts geringe prijsverhoeingen ~or
den gerealiseerd . De concurrentie in de industriekolen~sector is 
door daze positie zeer scherp. Omdat we gezien hebben dat het 
vooral de staatsmijnen '"aren die verre-weg hat grootste gede'el te 
van de industriekolen-productie voor hun rekening namen is het · 
nu ook verklaarbaar waarom juist de bedrijfsresultaten van de 
staatsmijnen scherp achteruitliepen. 

d. nationaal-ekonomische uitkomsten 
De minis~er van ekonomische zaken stelt in Z1Jn nota van 1965 
dat levering van kolen aan binnehlandse bedrijven tegen een prij: 
welke hoven die van import-kolen ( c,) f ge·lijkwaardige energiedra
gers) is gelegen nationaal-ekonomisch als offer beschouwd zou 
moeten worden. Omge.keerd is de levering van kolen aan binnen
landse bedrijven beneden deze prijs national-ekonomisch een 
bateo Dit laatste nu is vele jaren na de oorlog het geval ge
weest, niet alleen de lbnen werden voortdurend aan b~nden gelegd 
ook de kolenprijzen lagen voortdurend onder die VRn de wereld
markt. Door deze politiek van het voortdurend achterblijven 
van de lonen bij de gestegen arbeidsproductiviteit en de lage 
energie-prijzen maakten het mogelijk voor de kapitalisten om 
na de tweede wereldoorlog snel een goe~e concurrentiepositie 

· t.o.v. het buitenla.nd te verwerven. Inmiddels is deze sitv.atie 
in 1965 gewijzigd. De concurrentie vru1 ~olen uit derde landen 
en van alternatieve energie-dragers hebben de staat genoodzaakt 
om, wanneer de steenkdlenproductie in stand gehouden 'dlde l•'O.rd~: 
een aantal subsidies in te voeren. Tot 1964 waren hiermee rea 
volgende bedragen gemoeid : (in milinenen guldens) 

a. overheidssubsidie .................. · · ... • · · · · f 36 
-b. extra kosten elektrische centrales 1' 1 min. ton a f 14 15 
c. extra kosten overige gebruikers 0,5 min. ton a f 13 ' 7 

· J-5s 
Zoals we reeds gezien hebben Z:LJu oti1<\. in de ons omringende lande: 
steunverlenende maatregelen genomen. Vooral betrof het bier 
maatregelen om de afzet van . in het binnenland gepro.duceerde kole: 
zoveel mogelijk te verzekeren. 
Afgezien van deze afzetsteun werd in Frankrijk, Belgie en Duits
land in toenemende mate meer rechtsstreekse steun aan d~ natio
nals · mijnindustrie verleen.d; vooral in de vorm van bijdragen 
in sociale . lasten • 

. Tabel 11: bijd:ragen aan de kolenmijnbouw in EGKS-landen in 1965 

; Duitse Bonds-
republiek . 
Frankrijk . 
Belgii!. 
Nederland 

E.G.K.S. 
totaal 1) 

Produktie Bijdragen in min 
' kolen in . -..!ekeneenho?den 

min ton (dollars) 

140,0 
53,0 
21,0 
11,3 

225,3 

totaal waarvan 

718 ' 
299 
·135 

10 

1 162 

als 
sociale 
last en 

660 
250 
112 

10 
---
1 032 

Bijdragen in 
rekeneenhcden 
per ton kolen 
totaal · waarvan 

5,12 
5,64 
6,42 
0,83 

5,15 

als 
sociale 
Jasten ! 

4,71 
4,70 ' 
5,35 
0,83 

4,57 

t) Ita lie en Lu~emburg hebben resp. (·en Teer kleine en in het gehee1 , 
geen kolenproduktie en hebben evenmin steunmaatregelen. 



eo bandbaving van bet productieniveau van 196.5 
Ui tgebreid wordt in de nota Den Uyl ingegaan op ,.,.at de gevolgen 
gev weest zouden zijn wanneer de productie van de nederlandse 
steenkolenmijnen op het niveau van 1965 gebandbaafd was geworden 
Allereerst wordt ingegaan op de argumenten 'velke voor bandbaving 
van de productie pleitten: 
1. bij bandhaving van de productie worden 45.000 arbeiasplaatsen 

bebouden; 
2. vergeleken bij de overige in 1965 in productie zijnde mijnen 

in de EGKS neemt de nederlandse kolenmijnbom'i een redelijk e 
middenpositie in; wanneer de productie zou moeten worden inge· 
krompen zouden biervoor eerst mijnen elders aan de beurt zijn 

)o de productie zou, mede door de tecbniscbe uit.putting van de 
zetel Wilhelmina van de staatsmijnen, tocb reeds vermind e rd 
zijn met meer dan 1,5 mln ton, te weten 1 mln ton industria
en t mln ton buisbrandkolen. Bij ha'}dbaving v a n bet produc
tieniveau van 1965 zou bet volgende beP-ld ontstaan zijn van 
productie en afzet: 

Huisbrandkolen Industriekvlen 
produktie afzet verschil produktie afzet vers~'hil 

1964/65 2,5 
1970/71 2,6 
1975/76 2,1 

2,35 --0,15 
2,6 
2,1 . 

9,0 
8,5 
8,0 

8,4 
6,0 
5,3 

-0,6 
-2,5 
~2,7 

Deze cijfers laten zien dat de bandhaving van de productie wat 
buisbrandkolen betreft geen discrepantie zou bebben ver6orzaakt 
met de afzeto Bij de industriekolen daarentegen zouden gro t e 
voorraden ontstaan zijno Volgens de nota zouden deze voorraden 
moeten worden geplaatst door een vergrote afname van de minimum
quanta d<IDOr bepaalde nedorlandse afnemers (m.n. de centrale's) 
uit~aard zo mogelijk tegen lijstprijzen. · 
De nationaal-ekonomiscbe kosten die aan de bandbaving van de 
productie verbonden zou6en zijn worden beinvloed door de volgen· 
de factoren: 
1. de concequenties van de bedrijfsresultaten van de mijnbedrage 
2. de kosten verbonden aan de plaatsing van ko~en bi,i binnen

landse afnamens boven de. internationals rnarktprijs; 
3· de bestaande mijnsteun en de kosten daaraan verbonden blijven 

gebandhaafdo 
Den Uyl rekent dan voor: 

Tabel 12: nationaal-ekonomiscbe lasten in 1970 bij bandhaving 
in principe van de buidiee kolenproductie 

Verliezen mijnbedrijven 4
) • • • • • 

Extra kosten van kolenafzet in het binnenland . 
~:staande steun aan de mijnen 

; Totaal ca. 

ca. 70 min 
72 mln . 
36.mln 

178 mln 

De bandbaving van de productie op bet nivaau van 1965 zou in 
1970 gelcid bebben tot een nationaal-ekonomiscb offer van ten
minste f ).500,~ per arbeider. 
Ret sluitingspr6ces is met nante ingegeven door de ontwikkelingen 
in de nederlandse industria. Dit is op de maken uit deze nota · 
Den Uyl.(13) Gezien de perspectieven op de steenkoolafzet op 
de EGKS-markt is er slecbts voor een beperkte EEG-kolenproductie 
plaats. Indien de energie-voorziening plaats zou vindeu op basis 
van eeri vrije internati onale concurrentie, waarbij een optimaal 
gebruik van productiefactoren plaats vindt eri de verbruikers in 
volle vrijheid de go e dkoopste energievoorziening lrunrien kiez·en. 
De conclusie die uiteindelijk in de nota wordt getrokken is dat 
moet worden gewerkt aan een vermindering van de productie van 



-nagenoeg uitsluitend- industriekolen tot 1970 van 2,5 h ) mln 
ton. Hierdoor zou globaal evemiicht ontstaan tussen productie 
en afzet in 1970 . Bij de voorgenomen productievermindering 
zullen de verlmezen van de mijnbedrijven op basis van bet jaar 
1970 dalen met naar schatting f 45 mln. Doordat als gevolg 
daarvan geringere hoeveelhederi industriekolen geplaatst behoeven 
te worden, zullen de nationaal-ekonomische kosten in totaal 
ca f 75 mln lager lige;en dan bij de handhaving van de productie 
het geval zou zijn geweest. 
De productie van huisbrandkolen kon voorlopig blijven doorgaan 
gezien het tekort aan huisbrandkolen in de Gemeenschap . 
In de laatste ei1 tevens belangrijl<ste paragraaf van dit hoofdstul: 
zullen we dat wat we hierboven gesteld hebben verder uitwerken. 
We bespreken d~arin ~oe de concurrentiestrijd wa~rin het neder
landse kapitaal gewil<keld was, het noodzakelijk maakten dat 
de grootste nederlandse energie-verbr~ikers, nl. de Hoogovens, 
de electrische centrale's en de chemische concerns overschakelen 
van steenkool op olie en/of aardgas. En ho~ daarmee 
de ondergang van de kolenindustr1e in Limburg, meer dan een halvE 
eemv wingewest van het nederland~> kapi te> Rl , defini tief bezegeld 
werd. 

6. de energiebehoeften van het nederlandse kapitaal en de mijn~0 
sluitingen 

energieverbruik per sector 
Onderstaande tabel 1J geeft een overzicht van het primair ener
gieverbruik per sector over de periode 1950-1969 ~n mln ton ske: 

vaste brandstoffert vloeibare brandstoffen 1 ) aardgas totaal 

p95o 1960 1965 1969 1950 1960 1965 1969 1950 1960 1905 1969 195G 1960 1965 1969 

huishoudingen en 
ldeinindushie 5,9 5,1 4,4 2,0 0,6 2,3 6,4 7,8 - ~ 0,4 1,1 6,8 6,5 7,8 11,9 16,5 
grootind usttie 1 3,4 3,5 2,9 2,7 1,4 4,4 8,1 7,6 - - 0,5 5,6 4,8 7,9 11,~ i5,9 

·verkeer 1,1 ·' I 0,1 -I - 1,4 3,7 5,5 7,4 - - - - - 2,5 3,8 5,5 7,4 

finale sectoren 10,4 8,7 7,3 4,7 3,4 . 10,4 20,0 22,8 - 0,4 1,6 12,4 13,8 19,5 28,9 39,8 
openbare centrales 2,6 4,3 3,8 3,2 0,3 0,9 3,5 4,2 - - 0,1 .2,7. 2,9 5,2 7,4 10,2 
overige sectoren 3,4 3,1 2,4 1,5. 0,8 3,8 5,5 8,8 - - - 0,1 4,2 6,9 7,9 10,5 

totaal 16,4 16,1 13,5 9,4 4,5 15,1 29,0 35,8 - 0,4 1,7 15,2 20,9 31,6 44,2 60,5 
•·· - ... -· 

l'te bespreken nu ach tereenvolgens de onderhavige sectoren, a.lthans 
diegenen die aanvankelijk voor een aanzienlljk deel van hun ener
giebehoefte aangewezen waren op steenkool. 
a. huishoudingen en kleinindust~ie 
Het verbruik door huishoudingen vormt ongeveer twee-derde van bet 
totaal; het overige verbruik is _zeer hetrogeen en leent zich 
daarom nauwelijk~ v6or nader~ analys~. 
Het energieverbruik in woning~n is in eerste instantie afhanke
lijk van de 0 ntwil<keling van de bevoll<irtg, van de groei van het 
aantal huish6udingen en van de ontwil<keling van het woningbestand 
Onderstaande tabellen · geven een indtuk van de snelle gfoei van 
het aantal wonj_ngen in ons land gebouwd met centrale verwarming, 
alsmede de '\djze waa rop in de energiebehoe:fte van de c .v. -ver
warming in 1969·-..werd voorzien: 

Tabel 14: woningbestand & aan
deel daarvan met c .v. 

1960 
1965 
eind 1968 

woningbestand 
(min) 

2,8 
3,2 
3,6 

aandee1 centraal . 
verwarmde 
woningen 

in procenten 

4 
8 

18 

aantal centraal 
verwarmde 
woningen .., 

ca. 110.000 
ca. 250.000 
ca. 650.000 

Tabel 15: voltooide woningen met 
c . v. in 1969 (in duizendtallen) 

totaal w.o. met c.l'. w.o. met ti&en w.o. blok- totaaJ tota.al 
voltooid aantal in instaUatie verwarming ps-c.v. olie"'C.v. 

procenten ps o lir JU 'Jlie 

•·oningwet-
Woningen Sl 47 91 12 0 27 6 39 6 
onrige 72 53 74 34 3 II s 45 8 
totaal 
nieuwbouw 123 1001) 80 46 3 38 II 84 14 



Door de snelle opkomst van bet aardgas is het aandeel van de mei 
CoVo verwarmde woningen sterk toegenomen; ook in de andere wo
ningen zien we dat de koleriverwarming steeds meer vervangen 
wordt door de gasverwarming, hetgeen uit onderstaande tabel mag 
blijken: 
Tabel 16: afleveringen van haarden en kachels op de binnenlandse 

markt (in duizendtallen) 
- 0 

kolcn C' !0 otic 7o glS % tot3al 

1960 277 81 53 16 10 3 340 
1962 403 84 59 12 16 4 478 
1963 376 15 106 21 22 4 504 
1964 170 33 178 34 169 33 511 
1966 24 4 19 14 481 82 584 
1968 2 I 20 3 516 96 598 
1969 •. o 0 18 3 514 97 · 592 

Naast een aa~tal 'natuurlijke oorzaken ' zoals 'gemak', ' opslag ' , 
eo do speel t bij de overscha1-~eling vooral de ver1-rachting een rol 
dat met behulp van aardgas bet mogelijl.C is de kosten voor ver~ 
warming te kunnen verlagen; we hebben d o indruk dat bier sprake 
is geweest van valse belaftes op nationale schaal (zoals bekend 
is in 1966 een grote reclame-campv.gnc 0p tou\v gezet om de aanleg 
van CoVo te bevorderen) o · 

b . energieverbruik in de industria 
Hieronder vallen: de metallurgische industria; 

chemische industria; ann 
overige industrie en tuinders o 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van bet industrieel 
kolenverbruik: 
Tabel 17: industri~el ~olenverbruik (mln ton) 

1950 1960 1965 1969 . 

Totaal, waarvan: 3,4 3,5 2,9 2,7 
metalturgi!ichc indu~tric 0,6 1,1 1,6 2,1 
overigo in~ustrie 2,8 2,4 1,3 0,6 

·-. ·· - . 

Zoa·ls we al gezien hebben , is door de nederlandse prijspolitiek 
de ca:borie-prijs van kolen boger dan van aardga3 en stookolieo 
Dit h~~ft dan ook in bet verleden gcleid tot een aanzienlijke 
substitutie van kolen door olie en na 1965 ook door aardgas. ·Tot 
1965 is het gabruik van olieproducten zeer sterk toegenomen en . 
wel van 1, 4 mln ton ske in 1950 tot 8, 1 mln ton ske in 1965.; 
daarna val t een relatieve teruggang 1vaar te nemen ( 8, 7 mln ton 
ske) ~ls gevolg van de concurrentie van bet aardgas , waarvan 

· het gebruik steeg van 0,5 mln ton skein 1965 tot ongeveer 5,6· 
mln ton ske in 1969 . 
70% Van de totale aardgasleveranties aan . de industria in 1969 vo : 
de de ~fzet aan de chemis~he · industrie ; bier wordt -het aandgas 
voor een groot deel als grondstof , vooral voor de bereiding 
van amhloniak, toegepasto Het aandeel van aardgas.in h et totale 
energieverbruik van de industria bedroeg in 1 969~ als we de tuin· 
ders en de . cokes v oor. do metallurgische · industnie bui ten b€schou· 
wing laten , reeds bijna 50%o 
Bij de overschakeling van gasrijke steenkool op aardgas en aard
o i i e als gronds:~.of . voor de chep.ische industria zijn de staats
mijnen .zelf voorop gegaan • . Aan de hand van e en uitvoerig citaat 
zullen we zien dat in dezelfde tijd dat de s taatsmijnen nog 62% 
van de t o tale neaerlandse kolenproductie voor haar rekening nam 
d e enige producent van vetkolen in Nederland was en bet grootste 
aant al werknemers in de sector vaste brandstoffen in dienst 
had , reeds werd overgeschakeld naar d.e chemische seetor , naar 
aardolie . en aardgaso De 1e regeringsnota inzake de mijnindustrie 
is ' derhalve slechts in feite een bevestiging en legiti matie van 
een proces dat door de D8r·1/ staat smir}nen allang op gang \vas ge
bracht: Qq) 



In het reklazreboek van Staatsmijnen/D~, "Irrlustriele aktlviteiten", van 
november 1967 staat te lezen: "In de loap der jaren zijn uit de behaalde 
bedrijfsresultaten aanmerkelijke reserves en financiele 'voorzieningen ge
vorrrd, welke - doordat zij geheel in de eigen onderneming werden beleg::l -
hebben bijgedragen tot een belangrijke mate van zelf-financiering der 
na-oorlogse uitbreidings- ·en vervangingsinvesteringen. II (31) o 

Werden deze investeringen in het begin van de vijftiger jaren ook nog 
·gedaan in de steenkolenindustrie (ontsluiting van de Beatrix), geleidelijk 
aan verplaatsen de investeringen zich naar vooral de sector chemie. In 1954 
werd een begin gemaakt .rret de aanleg van de mijn Beatri.x, die rond 1958 
volop in prcrluktie zou zijn. Maar in 1962 werd definitief besloten an de 
reeds eerder · getenporiseerde ontwikkeling van de Beatrix stop te zetten en hE 
daarin geinvesteerde ve.rm:::>gen van ruim f 60 rniljoen af te boeken ten laste 
van gevarnde voorzieningen. De totale ilwester .i..,ng was ge1·darrd op f, 400 miljc 
bij een jaarproduktie van 1,8 rniljoen. In diezelfde tijd - begin van de 
zestige.r jaren - schakelt Staatsmijnen,"de enige orrlerneming die in het bezi1 
'"as van ui'tsluiterrl industriekolenprcducererile 1rijnzetels" ,in het belang 
vnn de opkcm:mde chemiese aktiviteiten O''el' n~ aardolie en aardgas: 
''De uitbreiding van het produktenassortirrent heeft sedert de jaren '50 
~en sterke ontwikkeling te zien gegeven. In die jaren is de fabricage van 
kunststoffen ter hand genare.n ••• Een ontwikkeling die hiermee parallel 
loopt is het in bedrijf karen van grote kraakinstallaties voor de winning vcu 
grondstoffen uit aardgas en lichte benzine. Daarnaast wordt nog, zolang als 
er cokesba.tterijen in bedrijf blijven, een reeks steenkoolchernicalien ge
fabriceerd. Alle hierboven genoerrde fabrieken en ins tallaties maken deel ui t 
van de chemische bedrijven van Ds-1 in carplexen te Geleen en Beek, rret 
uitzondering van de fenol-fabriek, die in de Botiek nabij Rotterdam staat 
en die ~rdt geexploiteerd door de dochterondernerning NV Chernische IIrlustrie 
Ri jnnond. " ·· 

Bij het kraken van vetkool resp. van lichte benzine ~.rden in princir:;e de
zelfde grondstoffen gew'Onnen. Gareten naar de hoeveelheid blijkt dat de 
opbrengst •van het kraken van lichte benzine aanzienlijk groter is dan de 
.oJ.=Vrengst vari het kraken van vetkool. Daanree is het docdvonnis van verkool . 
getekerrl 'en word t in versneld. teripo gewerkt aan een versnelde wins t:.m3Xima-
lisatie: . 
"Voor de verwer)fing van deze nieuwe primaire grondstoffen (nl. aardgas en 
en aa.rdoliefracties) zijn sedert 1961 diverse kraakinstallaties gebouwd. In 
prcx:luktie zijn vijf aardgasskrakers en twee benzinekrak.ers. In aanbouw is 
voorts een niem-1e aardgaskrak.er - een zogenaarrde Texaco-krak.er - voor de 
anvorming va...'1 aardgas tot een waterstofhoudend gasrrengsel ( .. . ) Eerder dan 
aardgas werd al lichte benzine vei:werkt. Oa..:1.~t.c-?. Wf:rd in 1961. de . eerste:-. 
benzinekraker in be:irijf geste14 ( ••• ). De aardgaskr.aJ.:ers zijn door eP..n 
pijpleiding rechtstreeks verborrlen rret de aardgaswinning in Groningen 
(350 km) • De benzinekrakers zijn via ee.n pijpleiding aangeslot:P..n op het ge
bied van de ·aardolie-raffinaderijen aan de Botlek (200 km) ." o~ par
tlcipeert dan ook sarren rret grote olieconcerns en de staat in de NJ\l-1 en 

·dE' Gasunie. 
. . t . 

Alleen bet kolefiverbruik van de metallurgische industria is 
sterk toegenomen, zij steeg van 0,6 mln ton in ·1950 tot 2,1 mln 
ton in 1969. . 

. ne·Tjzer- en staalindustrie "zou technisch gezien waarschijnlijk -
nog lange tijd een grote afnener kunnen zijn van NErlerlan:lse kolen, in de 
varm van cok:eskolen voor de eigen cokesovens of cokes van de cokesove.'15 va11 
de NV. Nederlan::lse Staa~lli..jnen. In tegenstelling eehter tot de situatie 

· in andere EGKS-landen vond de staalproduktie in Nederland niet plaats 
binnen eenzelfde ondernerni.ngsverband als de kolemtijnboJ\oJ en was er zelfs gee: 
sprake van een arrler verband dan een zuiver cc.rrmerciele. De Nederlarrlse 

· staalindu.strie heeft zich vanaf den begi.nne door de concurreritiepJsi tie 
· vrij rroeten opstellen en in princir:;e ~lleen Nederlands pro::lukt afgenanen, . 

irrlien dit uit kwaliteits- en prij.soverwegingen aanvaardbaar werd gea~~- "U?) 



In haar kolen-politiek is het streven van HooE;ovens altijd ge- · 
ri·cht geweest op het opbomven van vaste verbindingen me t een 
beperkt aantal leveranciers, waarbij, zoals de Vries s chr ijft, 
"de voorl{eur ui t gine; naar europese mijnen". ( 16} 
V66r de tweede wereldoorlog voorzien de Hoogovens zich van 
kolen ui t 1'-Iederland, Duitsland en Engel and; elk van deze landen 
dekt ongeveer ''nderde van de behoefte van Hoogovens. 
Onderstaande t a bel geeft een overzicht vru1 de kolenaanvoer van 
de lloogoven s: 

Tabel 18: de kolenaanvoer v a n Hoogovens 1948~19 6 6 

194s· 195l 1956 1¢'> I¢J 1¢6 

totale aanvoer X 1000 t. 4}0 585 864 1094 1194. 1472 
waarvau uit: 
Nederland 178 134 168 }30 . 226 23} 
Belgic 181 , q9 Ill 

West-Duitsland 252 124 75 197 219 55° 
U.S.A. 327 440 41.8 638 689 

idem in pet. : 
Nederland 41 23 19 30 19 16 :··. 

· Belgie 21 '3 9 
West-Duitsland 59 21 9 18 18 37 
U.S.A. · 56 51 39 54 47 

• boekjaar 1948-1949 (tot JI.J)· 

Met de ecomomische opbouw in de na-oorlogse peri0de ontstaat Ln 
Europa een zeer gro'te vraag naar cokes-kolen, welke de productie 
van de europese mijnen ver te boven gaa t ·. Aanvankelijk lagen de 
prijzen van de importkolen ver bov8n · die v 'an de in ons land 
gewonnen kolen, en ging een sterke stijging van impor-tvan USA
kolen nog srunen met een irlentieke stijging van het aandeel van 
de nederlandse kolen. Als op h et aind van de jaren 50 de prijzen 
van de USA-kolen ffiel dalen -voor de exacte prijzen is elders 
in dit hoo f dstuk een grafiel< opgenomen- neemt het aandeel . va:n 
de importkol~l snel toe, en wel van 428.000 ton in ~960 tot 
638.000 ton in 1963; het aandeel van de nederlandse kolen in 
de totale kolenaanvoer daalde in dezelfde periode van 30% naar 
19~. . - . 

I ' . 

Een wijziging in het beleid van de Hoogovens om vrij uit te zien 
naar de g oedkoopste kolen was volgens Molkenboer (17) niet te 
verwachten: "integP-ndeel", ZE!gt hij, "de kostenstijgine; in ::-J e
derland, \vaaronder voornamelijk de loonkostenstijginge>1., leidden 
met name in de kolenmijnbouw -alwaar bijv. 2/3 der totale kosten 
ui t arbei dskosten bestaan- tot voortga~u1de prij sst ijgingen, 
terwijl ahderzijds de kolenprodu~tie in andere landen ~met name 
de USA- onder aanzienlijk gunstiger omstandigheden ..:.gedeeltelijk 
dagbouw- en ook de zeevrachtkosten door de ontwikkeling van 
grotere schepen een dalende tendens vertoont." 
In 1965 hebben de lioogovens "de 'vens te }{ennen gegeven de leverii 
van cokes door de Staatsmijnen te be~indigen in 1970".(18) De 
Hoogovens hebben dan besloten tot , de uitbreiding van _een bestaan< 
en de bouw van een nieuwe cokes-fabriek , waardoor zij in 
staat is haar totale cokes-behoefte uit eigen productie te dekkei 
hEltgeen, . zoals de . not a schrijft: "belangrijk e bedrij fseconomischt 
voordelen oplevert." 

c. ·energieverbruik in de electrische centrale~ 
Een andere belangrij l~ e afnernen v n n energiegrondsto~fen -de 

\ electrische centrales- neemt ook een bijz6ndere positie in ~eder· 
land in in vergelij k ing met de anders Hest Europese landen: 



"lire energiegrondstoffenvoorziening van electrische centrales 
in Nederl~nd ging duidelijk in de richting van zich base~en op 
zowel olie als ~ aardgas, waarbij de kolen hoogstens in reserve
positie zouden worden gehouden. Deze ontwikkeling stond in tegen· 
stelling tot de si tuatie in de andere lv est ,Europese' landen waar 
bet vanzelfsprekend werd geacht, dat l-lerd bevorderd dat de 
nationale centrales zich pri~air op de afname van nationale 
b r andstoffen baseerden. De concurrentiepositie van de Neder
landse indust~ie gedo6gt ~chter geen ele6triciteitsproductie, dil 
niet geb~seerd ~sop de geodkoopste energiegrondsto~fen. Ook . 

de eigen centrales v a n de mijnbedrijven zouden op den duur 
-aileen reeds uit kostenoogpunt- benutt i ng van uitsluitend eigen 
kolen als gron~stof moet en verlaten, teneinde voor hun bedrijfs
vod:ring, met name de chemische bedrijven van Staatsmijnen, over 
een concurrer.ende energievoorziening te kunnen blijven beschil<.kel 
( 1 9 ) . 
Aanvankelijk l-J'as het aandeel van de kolE~n in de .. enEJTgievoor
ziening :van de centralcss nog zeJer hoog (90% in 1950, '"faarvan 
2/} ned~rlandse kolen) . In 1969 bedro e~ het aandeel van bet 
aardgas, 26~; dat van de kolen, ol ie: e;... hoogovengas respecti velijk 
JO%, 4o% en 4%. 
In de concurrentie tussen de verschillende energie-dragers 
voor de stroom-opwekking is de calorie-prijs bepalend. In ond~rJ 
staande figuur is van het prijsverloop der onderscheiden energie
dragers een beeld geGeven, waaroij in vergelijking met de elders 

. reeds gegeven prijsont'Wd.kkeJing ook die van de aardgas is . opge
nomen: 
Grafiek 2: brandstoffenprijzen openbar8 centrales; in guldens 

per Gcal . 
--·· 

f/Gcal 

·10 

7.5 

5 ' 
StOOkoli<i ,.5CXJ S<Zc. 

2,5 

0 ~-----r--------~-------r----J 
1951 '55 ' '60 " 

Na een sterke daling van de prijs van aJ.le energiedragers op 
bet einde van de 50er jaren, «<C>k van de limburgse kolen, blijven 
de haatsten toch op een relq.tief hoog niveau hangen, ten..-ijl . de 
de prijzen van de import-kolen blijven dalen , en die van de 
stookolie & aardgas zich op een niveau, evenred.ig aan de prijs 
van de in~ortko~en bewegen. 
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Gevolgen van de mijnsluiting voor de mijnwerk~rs 

In het hi·ervoor behandelde herstructureringsproces van de Mijn
streek is ~n beleid gevoerd, waarbij werd geschoven met mensen 
-als x aantallen arbeidsplaatsen-, er is bij gebluft · -geen 
mijnsluiting, tenzijnvol4oende werkgelegenheid- en er is zwaar 
op de sentimenten van de mijnwerkers gespeeld -voor een hoop 
mensen is de sluiting een pijnlijk proces, maar nu moeten we 
met zijn a 1 1 e n weer het beste van maken-. 
In dit hoofdstuk willen we ons speciaal bezig h6uden met de af
vloeiing van arbeid«skrachten uit de mijnindustrie, waarbij dan 
met name de ervaringen van de mijmverkers z~lf zo centraal mo
gelijk worden gezet. 
Er zijn vele zaken tijdens dit afvloeiingsproces geweest die 
niet of nauwelij k s aan de oppervlakte zijn gekomen : een hechte 
samenwerking tussen de mijnindustrie~len, de staat en het vak
bondskader maakten het voor de "omgescllpolden", de"overbrugden", 
"W .A.o.·• ers", "nieuwe pendelaars", of in welke katagorieen de 
ex-mijnwerkers dan ook verdeeld zijn, erg moeilijk om hun belange 
te artikuleren; laat staan er voc~r op kGmen . 

1. de afvl~eiirlg 
In het herstructureringshoofdstuk is reeds aangegeven dat het 
tempo van de mijnsluitingen veel boger lag dan aanvakelijk de 
bedoeling is geweest. Nadat er in de periode tussen 1958 en '65 
per jaar -absoluut- zo'n 1.500 · arbeidsplaatsen uit de mijnindu
strie verdwenen door rationalisaties e.d., werd dit tempo in 
de periode '65 - '70 opgevoerd tot 6.000 arbeidsplaatsen per 
jaar. In vijf jaar tijd verdwenen dus )O.DOO arbeidsplaatsen, 
terwijl in de 1e mijnnota geschat werd dat in de eerste 3 ~ . 4 
jaar na het verschijnen van de nota (december '65) niet meer dan 
zo'n 12.000 arbeid~plaatsen zouden ver~wijnen.(1) 
Die versnelling had verschillende oorzaken: 
-de overspannen arbeidsmarkt, doordat · d.'e bestaande bedrijven 

door de gunstige conjunktuur extra ui tbreiding van hun perso·
heelsbestand zochten. Daaronder was o.a. de set::tor Chemie DSM; 

-de zeker.e vestiging van DAF-Born, die zei aan· 6.000 arbeiders 
werk te kunnen leveren; 

-het relatief grote aantal nieuwe bedrijven dat zich wel _in Zuid
Limburg wilde vestigenJ en daarbij kwam natuurlijk nog 

-hoe eerder de mijnen dicht, deste goedkoper was het voor de 
nederlandse staat. 

Het bleken echter niet allemaal even steekhoudende argumenten te 
zijn die de versnelling van de afbouw van de mijnen moesten cndel 
steunen: 
-veel van het \'lerk dat in de . nieuwe bedrijven werd _ aangeboden, 

was -vo~ het loon da t er voor betaald 'verd- minder,vaardig en 
ongeschi t voor de mijnwerkers J ( 2) . · 

-er besto d een enorme discrepantie tussen de door de nieuwe 
bedrijv n beloofde aantal1en. arboidsplaatsen en de werkelijk 
door hem gerealiseerde aantallen;·(J) en 

-de re9essie van '67/'68 tikte in het ekonomisch nog steeds erg 
zwakl(~ Zuid-Li_mburg sterk door m. b. t. de vestiging van nieuwe 
bedri~ven, de ~raag naar arbeidskrachten in de reeds. bestdande 
bedrijven liep terug en ook de pendel op Duitsland verminderde 

omdat de recessie zich ook daar -of betsr: ju!st daar-
doorzette~ 

Nadat . het dan itl 1968 mis dreigt te lopen schrijven zowel het 
provinciaal bestuur van de provincia Limburg, als de . Nederlahdse 
Katholieke 1\Iijnwerkersbond naar Den Haag. In de eerste brief 
wordt gepleit voor een gecoordineerde en geplande mijnsluiting, 
terwijl de NKMB in haar brief twijfelt aan de haalbaarheid van 
het herstructureringsplan van de Regering. 
Deze beide brieven werden ondersteund door vragen in de Ramer 



er de min~ster besloot in 1968 tot een ' lnformele Commissie' 
en een jaar later tot een definitieve Begeleidingscommissie 
CoHrdinatie Mijnsluiting (BCM).(4) 

2. het feitelijke afvloeiingsproces 
Er zijn heel wat verschillende krachten ingeschakeld geweest 
om het herstructureringsproces en d e afvloeiing van mijnwerkers 
in gang te zetten en te houden: de mijndirecties , de vakbeweging, 
deskundigen van staatswegen , vormden de _BCN, daarn~ast bestond 
een Contactcommissie, onder voorzitterschap van de Commisaris 
van d~ Koningin (in Limburg steevast 'Gouverneur' genoemd) waren 
daarin naast de bovengenoemde drie groeperingen ooknog pro
vincials . en gemeentelijke bestuurderen, de Kamers van Koophandel. 
het ETIL , DBA, de Griffie en Ekonomische Zaken. 
Er was een werkgroep 'Basisgegevens ' gevormd, en men zocht naa·r 
een integrale , en een zo omvattend moget ijk gecoordineerde 
planvorming . voor ''een sociaal mogelijk afvloeiingsbeleid".(5) 
We zullen nu eerst een beeld geven van dB v erschillende kaiago
rie~n mijnwerkers , zoals deze door het BCM zijn ontwikkeld en ge
hanteerd en daarna enige algeu ene oprnE:n'ki ngen over de werkwijze 
van de commissie maken. De volgende paragrafen behandelen succes· 
sievelijk de verschillende katagoriet:!n. 

Tabel 1 : afvloeiings
bestemming van perso
neelsleden uit de n e
derlanUse mijnindustrie 
(Bron: H. Zanders , · p.25? 

- ·· 

- Externe plaateing 

- Naar chemische sektor 
van st.aatsmijnen 

arbeiders 

16.025 

(40%) 

3 . 400 

( 9%) 

beambten totaal 

2.350 18.375 

(49o/o) (41"/o) 

"\ 900 4. 300 

~ (19%) (1 O%) -5- ) 
- Ouderdoms- en invalidi- 6.950 850 7.800 

periode: medio • 65- ' 73 teitspension~ring (17%) (18%) (17%) 
I 

- Overbrugging tot pP.n--- 6. 375 725 . 7.100 
sioen (16%) (15%) (16%) 

• P1aatsing in het kader - 2.725 - Z.725 
van de wet sociale werk- ( 7%) ( 6%) 
voorziening (W. S. W.} 

- Repatriering buiten1an- 4 . 450· - 4.450 

(10~ 
.. 

ders ( 11%) 

Totaal 39.925 4; 525 44.750 

(100%) (1 00%) (100%) 

Deze c ijfers Z1Jn niet het meest recent . De latera cijfers zijn 
wat minder gedetailleerd. 
In een zeer gedetailleerde en overzichtelijke scriptie over de 
mijnsluiting geeft H. Breuer van de resultaten van het HCM-werk 
op basis waarvan de · afvl o eiing plaatsvond . (6) 
Bij de afvloeiing werd een indeling naar leeftijd gehanteerd. 
Bij de pensioenering en de overbrugging gol~en ook n6g het aant~ 
dienstjaren . 
We geven h;ieronder een zee·r ui tvoorig ci taat ui t de .scriptie . van 
Breuer waarin de ~egrippen z oals die door het BCM zijn gehanteer< 
( 7) . . 
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1 ~'· De leef't ijdsinde ling is gebase.erd op ·de def'ini t i eve s lui tings
datum: 1.1.1975. De personeelsleden geboren v66r 1020 hnlen 
derhalve hun ouderdomspensioengerechtigde leef'tijd; Deze is 
namelijk 55 jaar, mits men tenminste 25 ondergrondse dienstjaren 
bij de mijnen heef't (in de terminologie van de pensioenkas van 

·. bet A.M.F.· spreekt men v~n JOO maandelijkse ondergrondse pre
miebi jdragen) . 

• Tot de overbrugbaren behoreri zij, die op 1.1.1975 vijf' jaar of' . 
minder voor hun pensioengerechtigde .leef'tijd staan. Temand, die 
bijv. geboren is in 1923 is op 1.1.1975 51 jaar en kan gedurende 
de periode tot zijn 55e levensjaar worden overbrugd tot aan zijn 
peneioen. Bij de regelingen van het E.G.K.s~-verdrag komen we 
op dez~ ove~bruggingsperiode terug. 

·· . . Tot de bedreigde leef'ijdsgroep behoren degencn diefnet . te jong zijn 
om ip de . overbruggingsregeling te vallen (iemand, die op bijv. · 
2.7.1925 is geboren blijkt een half' j RDF te . jong daarvoor te zijJ 
en die in f'eite te oud zijn om nog "gemakkelijk'' -elders plaats
baar te zijn. In de leef'tijd van 40 t ot 47 jaar _ is men op de 
normale rirbeidsmarkt niet meer zo'n gevraagd artikel (ondank~ 
de schone leuze '.'het leven begint bi,! '•~i jaay!').De bemiddeling 
~an dit _personeel is op grond daarvan zeer urgent en krijgt 

. - volled i ge pri or4. t~··i t, ..... __ 
- -:nf~ - z~t~\; eJHh· 1.,-t:-ririd;grof.·p z'W;.-ert: t.ussP-n de met spoed te bemid-

dc~l ·f; n ht>dr~>igdE>n Pll dP .inngerc,n, diP Vf.•rm(H•deli jk gef~n of' zeer 
\d•inig _p'rohl-c·ur.-.n ]l(··l>hPn hi.i !Jet vlndPn vnn nieuw werl<. Tussen .de 
1 () (> n 1 () . j n a r s t n a 1 I ad ~ e i n n P r. h o p rood no c h o p gr o en b i j de 
bemiddeling: bi .i dit. "oranje"-liC"ld mof't. mt:m echter goed uitkij-

· ken! . 
• De j~ngeren (inklusief jeugdigen) zullen waar~chijnlijk hoega
nanmd geen moeilijkheden ondervinden ·bij .het zoeken van ander .. 
werk. 

' 2: Onder medisch beperkte personeelsleden Yorden personen verstaan, 
die ten gevolge van een door ongeval, ~iekte of' ouderdom veroor-

·~ zaakte af'wijking of' beperking niet . m~er in sta~t zijn tot het 
verrichten van hun eigenlijke, normale arbeid. Zij zijn niet 
meer volledlg inzetbaar en er gelden derhalve ~eperkingen aan 
het soort werk en bi .i de ui tvoering van ,·de arbeid_ waarvoor. zi .1 
nog geschikt zijn. Zij zijn geplaatst aan voor hen passend werk 
en veelal in het genot ~an een gedeeltelijke WAO o~ van ~itke
ringen via zogenaamde terugzetti~gs- of' bijbetalingsregelingen · 
(d). . -. . I ... .. • ...... · 

Indien medisch beperkte personeelsleden .nog. bemiddeld moeten . 
wo~den gebeurt dit bf' na~r de WPM bf' Op zeer ~elektieve en pas

. sende ~ijze naar elders. Uijv.: ~en beperkt ge~chikt houwer, 
thans werkzaam aan bedieningswerk, zou misschien een goede por-
t i er kunt:len word en ergens. · . . . . ~-- •' ,; .· 

3~:' "Drempel"-per!'ioneel bestaat uit degenen, die rechten v~rwerven 
,. op een bepaald moment in de·· toekomst. Zodra aan de vereiste 
, .. _voorwaarden is voldaan passeren zi .i deze "drempel" en staat in 

principe niets meer hun af'vloeiirig in de weg . 
. Soorten drempels -... zijn de volgende: 
a. Dienstjarenrente. Bij een puntentotaal van 6~ - gevonden 

- door hi .ieentelling van de levensjaren vanaf' het 41e en de on
dergrondse dienst,iaren verricht aan (grof'weg gedef'inieerd! } . 

. mi,inbouwkund i g f'ron twerk · _ ... kan de ondergrondse · arbeider een · 
"dienst.iarenrPnte" van het ANF ontvangen. Het bedrag wordt 
berekend volgens d~ formule: voor elk . dienstjaar vanaf' het ~ 
11e: 1°; van het referentieloon (e). Ter illustratie: een ~1 
Jarige houwer kri ,i~t op het moment dot hi .1 24 ondergrondse 
dienst.ie1ren lleef't (hrd. puntent.otaal van 65 bereikt) en aan 
gedetailleerde voorwaarden voldoet (soort werk etc.), een 

... uitkering gelijk aan 11~ (24-11) van zijn loon. S tellen we 



' dit op ( 70.- pPr dag, dan ZOU hij f 9~10 per dag ont~angen 
. aan dienstjarPnrente. Rij bemiddeling noar elde~s vindt hij 
dot bedrag tot aan zijn pensiocn "elke morgen op zijn nacht- · 
kastjc". Deze drcmpcl is de l>elangrijkstc; hij kan een groot 
stuk inkomensvcrmindcring voorkorncn. · 

· b. OUdcrdomspensd.oenrechten. Dcze zijn reeds sununier aangehaald 
; Or1der punt · 1; · er iS ecJ.tter verscl1il tussen pe11sioen aanslui, ·. 

_t"'~nd . .<J,an t.lc dienstl>etrekking en ui tgcsteld ouderdomsp~nsioen. 
\o.·e geve:n hieryoor ecn tabcl: ---·· 

Leeftijd Aansluitend O.P. bij: .: Uitgesteld . O.P. bij: 

55 jaar of' 25 oridergrondse dienst- 25 ondergrondse .dienst.:. 
ouder jar en " jaren ~ 

6o . j'aar 10 jaar lid 
. ' 

pensioenkas. 20 . jaar ondergronds . o:f 
.... . ·~ 

AMF 25 · jaar lid pensioenkas , ... , ' . , . 
AMF ~. ,.. ' 

I 

. 65 .· Jaar 1 jaar lid pensioenkas 1 jaar lid pens i o el"..kas 
j ' i AJ.lF AMF 
' - -

Er zij.~· 9us 4 categorieen o.P.: op 55 jarige leef'tijd, tus-
sen 55-:-60, de 60-jarige en de 65-jarige leef'tijd. Bijvoorbeeld: 
een oridergronder trad op 22-jarige leef'tijd . in dienst .en wordt . 
in 1974 47 jaar. Zijn O.P. drempel is de datum waarop hij 25 · .. 
jaar · ondergronds werkzaam was (22 . + 25). Voor die dag zal men. 

· · · hem niet bemiddelen al is hij "bedreigd", want anders der:ft · · · 
.. hij 5 jaar lcptg zijn' pensioen. (nl. van 55 tot 60-jarige leef'~ .... ~ 

- . t. jd) . ' . ' ·. . . . 
• I 1 • ' ... • ' 

c. Dienstjubileum. In het algemeen wordt iedere bedreigde in de . 
~?.·.·.~.··:_:_._· gel,egenheid gesteld zijn jubileumdrempel te halen. Vloei t hij . 
- echter binnen 6 maanden toch af' door bemiddeling of' overbrug- . · 

;;::}<. ging voor zijn jubileum-datum, . dan behoudt hij de gratif'ikatie
.,- .. rechten~ In ons b~drijf' zijn ieder jaar vele tientallen perso~ ~ 

·.':· '. -~;;,.: neelsleden, soms meer dan }?.onderd per jaar, die hun zilveren ..... 
, ~·~ <.:-:.:::· en .robijnen dienstjubileum vi:eren; bij het 25-jarig jUpileum :;-,,-. 
;:\';? .. ~:~ ~-. ontvangt men een go.uden hor.J~og? me~ i:r:iscriptie _en . een belasting· 
,, ,. .. :'-:. .:·. vrij maandloon, bij het 40-jar:Lge JUb:Lleum alleen het laatst- .. 
. :·:, . :_.:::\:' genoemde. Als drempel op zichzelf' niet zo belangrijk, de samen
~: · _,:-;:/::;~· ~oop met eerdergenoemde drempels in een kort tijdsbestek e.1s- . 
/ .. :· :; -mede 'Psychologische elementen, leiden ertoe m~t deze beinidde- ~ - · 

... ., '· tingsbarriere erns_tig. rekening te houden. 
:.:~::·· .. : ... ~ .. . · .· • . · . ;:.1::... . ' . ·.. .·.. . . ;·; 
4. De term "misbaar" of' "onm'isbaar" . is niet discriminerend bedoeld, . 

doch gcef't · aan of' het pers oneelslid belast is met werkzaamheden . · 
' . die 'tot aan .de . slui ting der mijn noodzakelijk ·zijn. Zodra de ar- · 

·. ·beidsplaats ·van iemand teloorgaat, is hij misbaar in het bedrijf'; 
. Mogelijk heeft zo ' n personeelslid echter een "drempel" en dan zal 

, : via een interne verplaatsing - van· misbare werkzaamheden naar · 
_;_ onmisbare · - alles worden gedaan het niet overschrijden daa:rvail. t ·e 

·. · voorkomen.~('fa) · >-.. . · . · 

;, Hiermee raken wij een der kernpunten van het personeelbeleid en 
·. ·het . daarop gebaseerde afvloeiingsschema. Er moet ''tot het deksel 
. op de put . gaa t" een kwali tatief' en kwanti tatief' voldoende per·
soneelsbezetting blijven. Indien door te groot vertrek van jonge-
ren en/of specialisten de werkbare bezetting (d.i. het minimaal · 
vereiste aantal mensen om het noodzakelijke werk uit te voeren) 
te gering zou worden, kan de mijn niet lang genoeg meer gerund · 
worden en komen allt "d~empel"~mensen in een uiterst hachelijke 
positie te verkercn~~Dit moet sociaal gezien tot .elke prijs wor-

---~ den voorkomen. Sommige "bedreigde" specialisten zullen daarom 
hUn perssonlijke bemiddeling opgeschort zien tot .·aan . de slui ting_. 



De jongeren zullen- mo-eten blijven in · voldoende mate om de toe
komst der ouderen veilig te stellen. Langs welke wegen · dit all~s 
~ordt geleid en gestuurd, zullen we bij het af'vloeilngsschema 

esnreken. . . . . 1 . · 1 i' · 1 · · 5· Onder eastarbclders verstaan Wl.J alle nl.et u.cr met lun aml. l.e 
gevestigde buitenlandse '-'Crkncmcrs. Zij vormcn een l:,T.oep waaraan 
apartc aandncht \\ordt l>esteed; zij worden op voet van gelljkheid 
beha.ndeld, Hun prol>lcmen zijn echtcr andcrs dan die der autoch
tlwne personcelsledr·n. (liiervoor mogen wij verwijzen naar de 
scriptie van ccn collega). . . 

\~ij geven hicronder. de voornaamste bcpalingen, regelingen en voor-
' zie:ningen welke bij a:fvloeiing golden. Daarna kwmen wij- met be:

.· hulp van de begrippen ui t de vorige paragraaf' - in grote lijnen de_. 
:~ daad~~rkelij~e uitvoering laten ~ien • 
. . Art. 56 van het EGKS-verdrag, art. 4 JIA J-=.6) en aanvullende voor

zieningen. 
Ditartikel opent de mogelijkheid om naast de uitkering uit hoo:fde 
van de sociale wetgeving, financiole hulp te geven aan personeels
leden, die ten gevolge van i.nkrimping en sl.uiting van ' een mi j r..be;-

_drijf moeten a:fvloeien of worden over~eplriatst. De . kosten worden 
. voor de · hel:ft gedragen doo'r de · lioge Au tori tei t · (JIA) van de . EGKS en :~·· 
voor de he·lf't door de betref'fende regering van het land • . 

'"'- 'Daarnaast bestaan .er regelingen op grond van art. 4 van de beschik
~ - king J-65 van de Hoge Au tori tei t en tenslotte aanv\illende voorzie

· ningen van de eigen onderneming, die resp. geheel ten l.aste van . 
~egering c.q. onderneming komen. · . 

-·.We kunnen 3 _groepen werknemers met ·nieuwe si tuaties onderscheiden; ·· 
;. · A. ·, 11 Vervroegd" te pensioneren personeelsleden. • 
:,:. ; · Op dez~ bij beeindiging van het dienstverband minder dan 5 jaar · · 
>/ ... : .. verwijderd van de pensioengerechtigde Ieei'tijd zijn-de \o/erkne-
: ... ~.::.~ ·· mers, zijn zowel art. 56 als art. 4 JIA' yan toepassing. 
'{::· ... :?. Zij ontvangen de volgcnde ui tkeringen: .' . 
. · ·. _ ;•; .1 • .. Een .overbrugging tot 80% van llet . vroegere loon gedurende 6 
· _,:';":, ,· ·~- maanden, . daarna hoogstens 24 maanden 7 5'/ en vervolgens tot 

~·_·;,:·~,·-.:~-~--.~ .:2;'.~; •. :. aa.n de pensioendatum 70% van het vroegere loon. · 
Een uitkeriJ1g ineens, uit te betal.en op het · moment dat de uit· 

·· ... ker.ing 70% gaat bedragen. ·ne grootte varieert vari. · 1 ,2 tot· 
,- · .:,· .. _, , hoogs·ten·s J ma~den loon en word t ui tgedrukt in d·agen ref'e- . · 

'· rentieloon (min. 26, 4/max. 66 d'agen); zij is a:fhankeli jk van · 
.. ·, ·· leeftijd en dienstjaren ( f'). · . · . .· 

. :_,-· ... _..-<3. Tot. aan de pensioendatwn blijf't bet · lidmaatschap ·van zieken-· . 
.. f'onds en pensioenkas volledig gehap.dllaaf'd. Het Hijk betaal t 

· ..... ;· 
· de . bijdragen over de vermindering van het inkomen. 

:: · ·. · .. ~ 4 ,. De eigen onderneming geef't aanvullende voorzieningen, zoals 
· uiikering. aanblijf'premie, spaarpremie (LV heeft ~igen · spaar
regeling met thans 25% extra premie), vakantiet9eslag, _ dienst• 
tijdentoeslag~ (voor aaneensluitcnde dienstjaren krijgt men 

·. .. · jaarli jks e·en bepaald bedrag), en · deputaa tlcolcn ( er "''erden · · 

B. 

· eigen kolcn tegen lage prijs verstrekt). . · . . · 

f?c:tern te plaats.en werknemers. 
Bi.j het . aa.nvaard~n van een nieuwe dienstbetrekking buiten de 
mijnindustrie hebben de \verknemers recht . op: 
.1. Een toeslae van 60% van het verschil tussen het oude en bet 

· ( lagcre) . nieu"e inkomcn. Dezc tocslag "'·ordt gedurende tenmin
. ·stc 12 en ten hoogste JO maanden uitbetaald, c.e·.a. con:form · 

punt. A2 •. 



. 2 • l:en ui tl{C'ring illeCriS, C'\tCneerts . COllfOl ... ln p\.u1t ,\2 • 
J. Vcrgoeding voor het gemis van deputaatkolen (J 1-7,- p.;n. __ voor 

gehu,,den). 
4. Vcrgoeding va11 rciskosten bovcn f 10,- p.m., gedurende 1~ 

tot JO mannden. 
_5. Een sclleidingsecld van f 150,.- p.m., maximaal 12 maanden. 
6. Vergoeding van sollicitatiekosten. 
7. Vereoeding van vcrlmis- en inrichtingskosten. 
8. De onder A4 · aang-eeeven ondernemingsaanvullingen. 

C. Omscholing en interne verplaatsingcn. 
Voor personen, die de dienst van LV moeten ve1~laten 'en - . alvo~ · 
rens elders aan de slagr5kunnen - een periode van omscholing moe
ten cloormaken, gelden dezel:fdc :faciliteiten als onder B verrneld. 
Interne verplantsing·en, dat wil dus zeggen binnen de mijnonder
n~ming LV, komcn sle .chts ui terst sporadisch voor met achterui t
gang in ·loon. Bij zo'n interne verplaatsing komt . het personeel s -

_lid in aarunerking voor· art. 56 toepassing of' voo;r bedrij :fsrege-
lingen. Gesimpli.i'iceerd is di t · als volg-t: · 

. .. ·· ·Art • . _56: OVer \\Cdcraanpassingsperiode o:f ( indien 50 puntentot.aal 
· · . tot eindc koolwinning: . · · · 

~· . :~~. . :. '. : . ~ . 60% van het loonvcrschil oud-nieuw, alsmede event~ 
·~ . . . dienstjarenrente en aanvullende toeslag. 
., Zonder art. _56: D.i.enstjarenrente - 60% toeslag Mijnen 

· ):. ·' ,, · ·. .. lende toe slag ( vermindert met f~ elke 
·~ .~ .• :. . ·i·: . . .: .. . ~ .= 1 ' • 

, . . ~· ;. · eventuele WAO-ui tkering. · 
·.··\ ·,. :' . ~ 

- · aanvul
maand) -

De ··daadwerkeli jke ui tvoering zouden wij wederom klllillen zi en als een 
· proces, dat zich in een aa.ntal :fascn o:f in stappen voltrekt •. Daar-
bij overlappen vele eituaties elkaar en zijn noch qua inhoud noch 

;; qua tijdstip en duur te scheiden yan elkaar. · Wij zullen ons wegens 
· tijd_; en plaatsgebrek onthouden van theoretische onderscheidingen 
' en beschouwingen, en gewoon de werkelijklteid schilderen. .. 
· Periodiek vers.trekt de ondergrondse bedrijf'sleiding ( zoals bekend . · 
· beperken we ons tot het ondergronds bedrijf'; het bovengronds be- . 
· drij.f volgt overigens· met wat zigzagbewegingen dezelf'de grote lijn) 
aan het ·voorlichting.s- en Demiddelingsbureau . een . opgave van ·de aan
tallen ondcrgrondse arbeiders per categoric en per jaargang, die · 
in een bepaalde periode voor -bemiddeling in aarunerking kunnen komen 
In beginsel ...-ordt uitsluitend aan deze personeelsleden ar~. 56 

.. EGKS toeg-ekend bij af'vloeiing. · neze opgaven geschieden parallel 
met de voortgaande inkrimping in steeds meer toenernende f'requentie 

'. en .speci:fikatie. · 
.· Dij het af'vloeiingshclcid \\Ordt . ·aan bemiddeling de voorrang gegeven 

b 'ovcn overbrugging j bi j de bcmiddcling word t aan de bedreigde lee:f
ti'jdBgroep (gcboren 10.25 t/m 19J1) de hoogste prioriteit toegekend • 

. Daarna komen in aarunerking de. zwev(mde lee:fti jdsgr-ucp ( 19 J2 t/rn . : 
19J6) en de jongcren, normaliter . successievclijk van oud naar jong. 
Als criteria voor bemiddeling g.eldt, dat personeelsleden in elk . 
geval de voor hen bclangrijkste drcmpel kunnen halen (in het alge
meen .is dit de dieri~tjarenrentc- or een pensioenrecht-drempel). 
Het anntal gastarbeidcrs ~al idealiter een gelijktijdige on even
redige vermindcring ondereaan, . tcnzij hun eigen belangen en die der 
overige · personcelsleden daarmee stri'jdig zijn. Tijdige en aange-

. paste in:formatie zal · - rnedc met inspraak via O.R., Degcleidings- · .. 
corrunissies, Hingen en cenliCidsvcrtrouwensmannen - aan het gehele 
personeel eescld.cden. Voor de .zogenaamd "onmisbare 11 te bemiddelen 

·pcrsonen worden voorzover mogelijk plaatsvcrvnngers opceleid, , ~ie 
tot de slui ting zondcr p'crsoonlijk nadccl o:f risiko kunnen bli~ven. 



ve nf'vlociint;sproblemcn en .... rcsnltntcn ·,,ordcn ni'instcns x per 
maand gezamcnll jk l>e sproken door vert egerl\>OOrd] f!Crs van Dedri jf's:... 
le.Ld;i.ng - Bentiddclingsbure~u - Personecldicnst tinklusicf' Af'd. -
Ziekenl>egcleiding en HeYalidatie + \\'PH) - Bedrij.fsarts. Aan deze -
multi-disciplinnirc samen~erklng wordt voor de . gehele onderne
niing reli cf' ecccven door ecn couuni ss i e lJcs taande ui t de O~l.dcrg-ront.ls 
en bovengrondsc topmanagcrs, het liPZ en de voorzi ttcr dcr . Begelei-.· 
dingscom,missies. Iri deze Personeels.;.Af'vlociing-Commissie (PAC) 
vindt onc:.lerlinge bclcidsaf'stemming en evaluatie plan t s, met inacht· 
neming van directievcn gegeven door Centrale Degelei<lingscOJmnissie 
en direktie L. V. ( Zoals reeds vermeld is een Direkteur L. \ ' . l id 
vall . deze Centrale conunissie die ' het gezamenlijk belcid van alle 
~ijnen uitstippelt) . (g) 

In concreto was en is de gang van zaken als vol~t (althans sedert 
de instelling Yan het aparte Demiddeling~bu:t·eau): 

... De ondergrondse bedrijf'sleiding b c paal t '"elke werkzaamhedcn er 
noodzakelijk zijn om het met de r r>{_;cring .ovcreencckomcn proctuktie 
peil te handhaven en hoeveel lverkncmcrs pe~ i'unktie hicrvoor p~r 
dag onder~onds hun dienst · moeten vcrrichten (::: de , "werkbare" . . 
bezettingJ. Het behoef't gecn uitgebreid betoog , dat bij de pres- : 

· taties ·der personeelsleden - 'velke bepalend ZJ..Jn voor het zoge·- · 
~:·: naamde kilogramef'f'ekt t dat i~ het per man omgerekendc gel>'ich t 
•. der produkt-ie aan kolcn - de ~arbeidsmotivatie een zeer . belang~. ·· · 

;· ·- rijke · rol . speel t. ·\'f'e. konien hiero-p in het _volgende hoof'dstuk be- · . 
. ~./ slist terug. .· ' .. . . ' : .. . . ..· . . - .. : . : 
:.;,:. Personeeldienst en VDB bepaalden (met inschak~ling van experts 

• .... indien nodil:d de persoonli jke "ui tgangssi tuatie" van elk per so- ·. 
neelslid, hetgeen resulteerde in nomina.tieve ·lijsten wa.arop , o .m. · 

·e.' alle d~empels en drempeldata zijn verme,Ld. Dovendien houdt het .. -. 
·- VBB individuele .aantekeningen van· voorlichting .. v .erstrekking, ge- . 
. . ·· sprek.ken etc. .. ~ . 

· Personeeldienst stelde. prognoses op van liet person:eelsverloop + ·. · 
·tijdeli.j.k boverrgrohds en niet werkzame personcelsleden + · rille ,, , .. 
verzuimsoorten uitgedrukt in percenten van de . personeelssterkte. _. 
Deze ramingen werden gebasee~d op bijna exact bereknnbare gego
vens ·ene~zijds - zoals aantal : af'vl~eiingen weg~ns O.P. - ~.A.o~ ·~ 

·w.P.M. e . _d. -en op vergelijkende studies ~aaruit een tren~ werd . 
gedist.illeerd andcrzijds - zoals het sterk stijgend ziektcver
zuim • . Ui tgaande van de nominalc sterkte op een .be}..'.aalde datwn 
werd zodoende voor elke maand, eerst over een periodc van cen . 
jaar en. thans tot en met d~ sluitlngsdatum (derhalve kortc + ... 
lange termijnprognose) geschat welke ef'f'ectievc sterkte er te · 
verwachten is en hoeveel werkelijk te verrichtcn diensten daar
~it ~aarschijnlijk voortvloeien. In hetzelf'de overzicht wordt · 

. . maandelijks de werkelljke ontwikkeling aangegcven, zoda-t terstond 
--.:_ blijkt 6f' eri op welke punten er vcrsc:llillcn optre<.Jen . Bij de . .

"evaluatie" volgeri hicruit in genocmde commissies a.lternatieve . · 
. · ·bijsturingsvoorstellen. Tot op het moment " ·aarop '"e di t schrijven 
. ·- lopen 'prognoses en 'w'erkelljkhcid oprnerkelijk p'arallel , zo<.Jat - nog 

geen enkele intireep l10eJ'de plaats te vinden. Het cer:Lnge.re . auto-
1 nome verloop (= op ei t~en initintic1') vicl namellJk volle<:lig- "'·eg _< 

tegen het g-ro~cre zickt<'percentage, \\nnruoor de ''erkelijkc dlen- . 
sten op zcet~-c en schri .Jve 1 ·man nrt t,rcl.i jk ,,:-.s ·. ·aan onzc prot~nos c. 
De onderr~row I :H! s t<J t'd i ens t s tel de een 'ruu}iur,r op' van d e "·erkbnrc . 

_.;bezettinc: nod~ (~ op • livcrse JJCilda~~,, tc _ "-C~en 1 . 'j~nH:.ri en Jl~ ,.: 



. juli 197:2, j:1nur~ri, . Ju1i en 1 oktohcr 11J7J, 1 lllaart en 1 
.augustus 1~7!~ en 1 jannnri FJj.). Hij dezc opstclling - gebaseerd 
op noodzakclijk te verricl1ten \o.erkznamheden _; "erJ ecn op[;'ave 
verstrekt van de nnnt:r~l~en benodigde ''erkuerners per k\•uli tei ts- · 
categoric (x houwers, y seineevers etc. etc.) ' 

- · De Personeeluienst stelde per lec1'tijdsGrocp arzonderlijk oirer
'zichten op ~aaruit per kwaliteitscntegorie ' Je bijze wnarop en de 
peri ode (van cen ltnlf' jaar) \\aarin betrokkenen f')Ua drempels ohbe· 
Z'-aarlijk kunnen nl'vlocien, kan '-'OrdL'Il argelczcn. Vervolgens wer· 
den in to tanl- overzicl1 ten aangegeven: . 
a. de "·i j ze van mogel i jke a:fvloeiing (qua .. clrempcl) per ~ ec:fti jds· 

groep; 
b. de verdeling (spreicling) naar lecftijdsgroep der kwoliteits~ 

categori~n. . 
. In beide opstellingen weruen gelijkt i jJig ook de a~ntallen per 
. drempeiperiode als ingang gehanteerd. 

- ·Daarna wercl door scribent het zocenaamde "a.f'vloeiingsscherna" . ont· 
.· worpen, zijnde een kombinatie van al J. c .genoemde noodzakelijke en 
;~ gewenste gegevens en ~aarmee een sociaal af'vloeiingsbeleid opera· 
.·· tioneel zou zi,jn te maken. Samen· met vorengenoemde overzichten · 

·· werd daarmee een instrumentnrimn gecreecrd, da.t in de praktijk 
:~ vooridurend werd en . wordt gebruikt en dat aan alle cisen en ver
./ waehtingen bli jkt te voldocn. In bi jlnge. V geven .~i j een gedeel tt 
; ·:'De · keuze ui t welke groepen in een . bepaalde periode bemiddeld moe1 
·:···.worden komt · met behulp van genoemde instrument en als volgt tot 
·---~-'·stand: . · , . . . · · .·· ·. 
;: 'f.' Eerst worden per kwali tei tscO:t.egorie de personen . op~eteld die. 

·: ·:. · in · een bepaalde peri ode a:fvloei en we gens · 0. P. , · \\ . • A. c;;. en plaa 1 
<.'. ,~:.. s 'ing in W. P.M. . ,.. , 
; · 2 •· ,·Vervolgens word t . nagegaan hoeveel bedrcigde werknerners , er· met. 
:: ... · deze ·k\o.·aliteiten (:fnnkties) aanwezig zijn. Deze moeten .in de · 

..... eerste plants \\Orden bemiddeld indien of' zodra . zij qua . drem- . 
pel _niet meer tijdgebonden zijn (h). Wanneer niet voldoendP- . · 

' ·· · a:fvloeiing is te realiseren uit de sam. van de aantallen uit :·. 
-punt 1 en 2 volgt: 

j~ De zwevende lee:ftijdsa~oep. _Hieruit mag met bep3alde, · door 
.... bijsiurings~a.~trcgelen vastg~st~ld~ grcinzen (bijv. t/m j~ar

'gang 1934) worden geput; eerst de Nederlanders en vervolgens 
de gastarbeiders. 

4. Indien uit de som van 1, 2 en . J het totale verminderingsaantaJ 
nog niet is l:)ereikt, zullen aanvullingcn plants vind£~n door 
·overbrugbare :personeelsleden t~ laten a:fvloeien . . . 

.5. De. jongeren zi jn waarschi jnli jk nodig tot ann o:f vlak voor dE 
. produk.tiestop,althnns voor het overg-rote deel. : Zij zijri de ku1 
"·aarop de ouderen tot 1.1.1975 mocten kunnen drijven. Hun be

,.,. . middeling "·ordt gereguleerd a.f'liankelijk van de aktue:le s i tuatj --- ~ ·-·--- -- . . 

. BiJ de . afvloeiing gold dat .bemiddeling voorrang had boven over
brt:..gging; bij be-lDiddeling zelf, werd aan de bedreigde lee:ftijds
groep (geboren tussen 1925 en 1931) de hoogste prioriteit toege~ 
kend. Daarna kwamen de zwevende leeftijdsgroep (geboren in de , 
periode 1931 - 1936) en pas daarna de jongeren. 

Het werk van de commissie karakteriseert zich -en dat is voor he 
autoritair georganiseerde Limburg erg begrijpelijk- door een 
zeer sterk paternalistiese houding t.ri.v. · van de mijnwerkers. 
De werkers die niet vervroegd met pensioen gingen , die niet in 
de overbrugg ing g ing en, en die ook niet op eig en kracht aan een 
andere baas k\varnen , werden stuk voor stuk bij de . commissie - -of 



de loten ervan in de bedrijven- geroepen en daar von~ een gespre~ 
plaats in de trant van: 
Commissielid: "Zo jongen, je moet eruit. Je weet het he , het is 

moeilijk in de ·mijn." 
Mijnwerker: "Ja, meneer" (het zal de lezer duidelijk zijn dat de 
schrijver-dezes het limburgs dialect niet . beheerst. Dit gesprek 
is ons ingegeven door een KHJ'er op wier terzakenkundigheid we 
hier vertromven) 
C. "Weet je al wat je hierna gaat doen ?" 
M. "Nee, meneer." 
c . "Je gaat er in ieder geval , voor wat je loon betreft op acht e r 

uit." 
M. " • • • Tsja." 
c. "Maar daar _doen \ve zoveel aan als we kunnen. Van het verschil 

dat optreedt tussen jouw nieuwe fabrieksloon en jouw pude 
loon betalen we je het eerste jaar 80%, het tweede jaar be
talen \ve er nog 70~~ en het derde jaar nog 60%. Zo wordt je 
loori wel afgebouwd, maar je zal er niet veel van merken,omdRt 
het zo geleidelijk gebeurt." 

Nu t:ad. de mijnwerker kunnen denken, · "l'lel, nondej eu, jaren werk 
1k 1n de mijn, doe smerig , ~~aar_en gevaarlijk werk . Daarom 
heb ik recht op een goed loon. Nu wordt ik op straat gegooid· 
omdat ze me niet meer nod~g hebben m nu raak ik m'n loon 
ook nog kwijt." 

Maar nee , de vakbond had gezegd dat de mijnen allang dicht bad
den gemeeten. Gas en olie zijn nu . eenmaal beter en de sluit i ng 
van de mijnen leek een door God bevolen feit, door verstandige 
mensen, die het beste met iedereen voor hobben , in praktijk 
gebracht. De mijmverker · dacht dan ook dat het . mooi \vas · dat ie 
niet meteen op staat was gegooid, zelf -werk had moeten zoeken 
en geen afbouw van z'n loon had gekrege!l en nam de. afbouw van 
zijn loon in ontvangst: 
H. "Dank u \vel." 
Zou hij geweten hebben dat het geen gunst van de commissie was 
dat zijn loon op deze manier werd afgebouwd, maar dat hij 
r e c h t had op deze regeli{jg die door de EGKS was uitgevaar
digd, omdat men overal hevig sociale onrust vreest bij het af-
bouwen van de mijnindustrie ? · 
c. "Maar je wee~ nog niet welk ~erk je hierna zou willen doen ?" 
M. "Nee , meneer." 
C. "VQor jou hebben werk bij de DAF voor elkaar gekregen. Je gaa1 

eenst naar Apeldoorn om er een training te volgen -tenminste . 
als.je dat wil- en daarna werk je in Born . " 

·ne mijnwerker 1vas blij dat ie op deze manier onder de pannen was , 
Wist hij veel dat d e DAF een zeer vette premie - ook van EGKSwege
opstrijkt voor elke mijnwerker die z lj in dienst ne~nt. Hij 
dacht 
M. " Ze zullen me wel hoog zien zitten, als ik zelfs eerst . naar 

Apeldoorn mag voor een . training ." 
Toen ie van de training terug -kwam kon ie vet van de laklaag 
van de auto ' s afkrabben ; ~nandenlango 

Een andere kompel wordt verteld dat ze hem voorlopig in de mijn 
nog niet kunnen missen . En die voelt em ook wel zitten . 
Een derde maat mag op excursie mee J}.aar Engel and, 1vaar de hoofd- . 
zetel van Oranex is gevestigd . Toen~bij Oranex -hoogwaardige 
kunstvezels- in Limburg kwam te werken moest de hele dag klosjc~ 

kontroleren . 
Dit is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek meer . ~1ensen 

die presieser onderzriek hiernaar wildru1 doen kr egen dat door 
allerlei tegenwerking niet voor .eJk.aar . He zullen er bij de 



; 

bespreking van de katagorie 'externe plaatsing' nog wel op terug 
komen . 
\vaar het ons hier om ging was dat door de houding van de vakbond 
in het bixonder en die van de commissie in het algemeen de . 
mijnwerkers volkomen van elkaar vervreemJen~ het leek er niet op 
dat ze gemeenschappelijke belangen hadden. Als klasse raakte ze 
meer dan· ooit ee~tomis eerd , d~ verschillende mijnwerkers d~nken 
v~rschillende belangen te hebben: de een vindt ze bij de DS~I, ~e 
ander in Duitsland, weer een ander bij de klosjeskontrole en 
weer een andere wordt invalide verklaard. Nergeris is meer plaat~ 
voor een gemeenschappelijk protest tegen afdanking en antslag. · 

\ve zullen er nu toe overgaan de verschillende in tabel 1 aangege 
ven katagorieUn te·besprekenf en ook hier gaat het er 'ons om zo 
veel mogelijk persoonlijke ervaringen fe vermelden . 

~· externe plaatsing 
In totaal werden 18.375, ofwel 41% van het toale mijm·;erkersbe
staqd elders te werk gesteld. Hierin z·i tten zowel het aar.b::.J. 
pendelaars, de mensen die uit Limburg weggemigreerd zijn als de 
mensen die in Limburg zelf werk gevonden hebben. 
We gaven reeds aan dat deze omschakeling van baas gepaard ging 
met een achteruitgang van het loon. 
Zanders in de enige die een betrekh:elijk ui tvoerige studie heeft 
gedaan naar de omschakeling van de mijmverkers. (8) 
In juni 68 intervieuwde hij zo'n 600 ex-mijriwerkers die nog 
woonachtig waren in Limburg en die in de periode janua.ri •68 -
mei '68 van beroep~waren veranderd. In zijn onderzoek maakte hij 
onderscheid tussen a. ex-bovengronders, bo ex-ondergronders en 
c. een kerngroep. Deze laatste bestond -uit ex-ondergronders die 
in aanmerking kwamen voor uitkeringen, _9.ie vi~ · bemiddeling een 
nieuwe baan kregen en die voor hun flimctie werden omgeschoold. 
Voor deze groep zou immers het omscbakelingsproces de meeste 
kritieke puriten met zicb mee brengen~(9) 
In de volgende tabellen willen we een aantal van de be langrijkst4 
re~ultaten van bet onderzoek weerge~en~ · 

Tabel 2: redenen voor bet kiezen van een baan (% groter dan 100 
zijn mogelijk i.v.m. meer redenen per respondent) 

-. 
ex-bovengr. ex-ondergr. kerngroep 

--
- ik moest toch iets hebben 13"/o 20"/o 28% 

- ik had geen andere keus 2"/o 3"/o 7% 

- mijn ging toch dicht/moest 3"/o 2"/o 4"/o 
weg 

- nieuw werk beviel me/leek 30"/o 13~. 12"/o 
me goed 

- ik had vroeger al eens dit 14"/o 
werk gedaan 

10"/o 2"/o 

- ik kende al mensen daar 6"/o 7"/o 3"/o 

- ik kon hier het meest v~r-
dienen/vanwege loon of ~r- 14"/o 14"/o 9% 
diensten 

- vanwege arbeidsvoorwaarden 2"/o S% 4"/o 
of werkomstandigheden ' 

- het werk was het meest dichtbij 14"/o 19"/o 22"/o 

- . vanwege WE)rkzekerheid/vaste I 6"/o 4% 3"/o 
baan , 

- ik moest voor de toekomst zor - 12"/o 9"/o 6"/o 
gen 

- zag toekomstperspektieven 4"/o 3"/o 2"/o 

Totaal aanta1 respond~nten 192 410 162 
.. .. 
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De vroegere ondergronders, en speciaal de leden van de kerng~oep 
blijken een nieuwe baan op vrij negatieve gronden gekozen te 
hebben: "ik moest toch iets hebben". Nu was het natuurlijk ook 
nauwelijks andsrs te verwachten. Juist zij hadden n.l . zich ster 
met het mijnwerkersberoep geidentificeerdo(10) 
H~t tweede belangrijke motief bij de ex-ondergronders, de afstan, 
tot het werk, moet waarschijnlijk ook uit het gebrek aan voor
keuren worden verklaard; men neemt dan maar wat het dichst bij 
is. 

Dlagram 5. Z.: Yeq;t>lijktnc WE"rkaspekten: ex- ·')nrif'rgronti~r s 

. 
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Tabel ): bedrijfssectoren met relatief de meeste negatieve waar
dering voor de bemiddeling (alleen die met meer dan 10 
sespondenten zijn opgenomen) 

--
ex-ondergr. ex-bovengr. 

N % nega N % n ega-
tief t ief 

- textie1 23 52% 

- steen/aardewerk 12 33% 
- groot/k1einhande1 10 30% 

- auto/transportmidde1en 78 28% 

- ijzcr /staa1/constructie 64 27% 34 2 1o/o 

- dienstver1encnde bedrij-
40 20% ven 

Totaa1 (alle sektoren) 410 23% 192 - 16% 

Tabel 4: functiegroepen met relatief de meeste negatieve waarde
ring voor de bemiddeling (alleen die met meer dan 10 
respondenten zijn ·opgenomen) 

ex-ondergr • . ex-bovengr. 
.. " .. ~ .. : 
. .. 

% nega- % nega-' N N tief tief 

- vertegenwoordigers 10 50% 

.. bouwvakkers 12 33% 

- expeditie 15 33% 

- p1aat/metaalbewerkers 49 33o/o 

- magazijnwerk 15 27% 

- bedieningsvakman 16 25% -
- dienstver1enend/ver- 14 21 o/o zorgend --
Totaa1 (alle groepen) 4 10 23% 192 16% 

Zanders concludeert uit de hier afgebeelde drie tabellen en 
evenzoveel diagrammen dat, behalve de financi~le positie, in 
het algemeen een positieve tendens de 6verhand heeft. Slechts 
biJ hvee aspecten van de drie dimensies ( autonomie , financi~n 
en sociale relaties), die in het onderzoek zijn aangebracht, ove : 
beerst een negatieve uitslag: bet werktempo en speciaal het 
aantal werkuren. 
In het onderzoek is niet aangegeven welke van de positieve of 
de negatieve aspekten van de omschakeling als bet belangrijkst 

-door d~ respondenten werden ervaren; waarschijnlijk omdat h~t ni 1 
6f heel moeilijk te meten is . 
De volgende samenvattende' tabel geeft o. i . aan dat enige nuance- . 
r ing best op zijn plaats als je ervan uitgaat dat de telkens 
genoemde 20% negatieve reacties op de getabeleerde 5 onderwevpen 
niet telkens door dezel£de respondenten zullen zijn genoemd . 

Tabel 5 : samenvattend de negatieve reacties op d.e omschakeling 

% n e g atieve reac'ties ·-- gegev en doo r on d ergronders \ bovengronders t o taal over .. 

b e t . nieu1ve bed:r;-ijf 2 1% 17% 19% 
b et nieuwe werk 1 1% 10% 10~~ 
hulp bij omschakeling ~3% 16% 21% 
omscholingsprogramma 21% 21% 21% 
concequentmes voor het gezin 15%_ 2 8~b 1 9~b 

N- 192 N- t~ 10 N- 602 

I 
I 



Een ex-HTP-student die een tijdlang in de mijnen heeft gewerkt 
en er tal van gesprekken heeft .gevoerd met collegae's zegt er 
na de mijnslui ting over: "Het kost me moei te de indimkken te 
verwerken • Zelfs de meest evenwichtige mannen dreigt de moed in 
de schoenen te zinken. Ze zien hun toekomst zeer zwaar. Er heers1 
onzekerheid die verlammend werkto Rx-mijm>~erkers hebben nergens 
zin meer in en alle ellende die ze hebben meegemaakt, maakt hen 
zeer wantrouwend tegenover bijna elke instantie."(11) 

In dit hoofdstuk over externe plaatsing 
probleem en de uitmigratie aan de orde 
doen zich beide zaken na de aanvang van 
verscherpte mate voor. 

zullen ook het pendel
moeten·komen. In Limburg 
de mijnsluitingen in 

Hieronder volgt eenrvan de gesprekken die de ex-student had met 
een bovengr.ondse bankwerker van - de ON III, sinds anderhalf jaar 
(nu) pendelaar, vooran in de 40 en vader van vijf kinderen: (12) 
''Het was 14 februari van dit jaar, t•re t'ia-ren met ~eventien 
:nan ao.ngeno:nen door een onderaann.e:ner, toen we voor de eerste 
keer het terrein van de R.W. (de electriciteitsmaatschappij 
van Ri,jnland-Hestfalen) .opiaoTame:n. H<::t wa~ alsof de Sarool 
volliep. Zo'·druk en zo groat allern&~ l~ Na een paar maanden 
was ik nog de enige die over was van die zevcntien man. 
"Der ~ran kan bleiben11

, zei de bass. De rest moest weer ander 
-werk zoeken. Je k:rijgt niet eens een ontslagbewijs, dus je 
kunt ook niet naar huis teruggaan om daar W. V.!. te halen. 
Je gaat maar weer veertig kilometer verderop bij een andere 
baas. Een stel van die mensen is naar Keuleri gegaan, naar 
een chemische fabriek. Daar willen.. ze alleen mannen boven 
de veertig jaar, want je \'10rdt er imponent11

• 

''Ik heb zelf ook geen arbeidscontract. Ik kan er \'lel een 
kri,jgen, maar dan verdien ik 25 DM minder per dag. Dan ben 
ik namel1jk rechtstreeks in dient bij de R.H• en niet meer 
bij die onderaannemer en dan krijg :tk ge.en 11 Auslosung11 maer. 
Da.t zou me 8oo Dr~ per maand schelen :en die kan ik niet .laten 

· schieten, want dan houd ik nog maar :1200 DM over en daarvoor 
klln je niet die ellende van het penqelen op je nek gaan · 
halen. Elke morgen om half vijf op ~n pas om half zes s'avonds 
thuis". · ' :· · · · 
''Dat is niet mi.s., maar wat m;.)est ik landers? Ik vind·, dat wij 
vluchtelingen zijn. Ik ben moeten vluchten, omdat het anders 
voor mij DAF was geworden. Ik ben ov.eral gewcest, maar \ltij 
zijn nog niet goed genoeg om bode ' ~e . \'-lOrd en op het be lasting.:.. 
kantoor. Op de levensschool van de PUtgraaf vroegen ze een 
duizendpoot, een manusje van alles. Ik ben daar naar toe 
gegaan, omdat ik dan wel geen duizend ·poten heb maar toch 
l<tel negenhonderdnegenennegentig, ik heb mijn hele huis zelf 
gebouwd en getekend, van boven tot onder. 
Wat denk je, dat die heren mij Wilden geven? Negenhonderd 
gulden _ in d~ maand. Dan denk ik bij mezelf: val dood, ik wil 
\'lel een paar honderd gulden laten vallen, maar met negen
honderd gulden naar huis gaan, dat kan ik mijn gezin niet 
aandoen, dat is onverantl'toord . Ze hebbcn daar op die school 

. wel twee directe"tlre.n, daar is dan wel geld vooru . 
'
1 Ik ben ook nog in Hoensbroek op een school gaan solliciteren 
en bij de Enbi in Nuth, bij de Afcent hebben ze ook al ander
half jaar een brief en een foto.van mij in de la liggen. 
Ik ben overal eens gaan kijken en ik heb veel gepraat met 
andere jongens en uiteindelijk ben ik dan toch maar moeten 
vlu~hten . Als bet in Duitsland misgaat, kan 1k altijd nog 
naar de DAF gaan". ·· 
Over de redenen om te gaan pendelen bestaat geen enkel misversta 
de veel hogere verdiensten in Duitsland. 
We moeten oppassen met het leegen van een direltt verband tussen 



pendel en m~jnsluiting in d~ zin dat alle pendelaars die er de 
afge-lopen periode bij gekomen zijn mijrnverker zouden zijn gewees· 
Van de zijde van het DBA is wel eens opgemerkt dat de subsidies 
die door de ,staat of de EGKS werden verstrekt bij het aannffinen 
van mijnwerkers zo voordelig lvaren dat zij iohoao wel aan werk 
kwamen en daarmee anderen ui t het l'/erk drukteno Hoewel er · wel 
wat voor deze redenering te zeggen is, zou e~ gedegener onder
zoek hiernaar gedaan moeten worden. E~n tegenvoorbeeld willen we: 
geven, temeer daar het een van de vele verhalen is hoe de mijn-
sluiting opiemand persoonlijk inwerkte:(13) · 

. . -
Aan het woord een oud-em):lloyee van 
de Staatsmi.lnen (34), die als gevolg 'lii!ll van het WSW-loon''. Als ik we.igerd., 

· de mijnslutingcn plotsel!ng met zijn.in:- bet nieuwe contract te ondertekcn.:n Pendel 
validitc:t \\"crd geconfroJt.;eerd. Toen hlj kon ik mijz.alf als vrijwilli:;: werkloos 
.anderhalf jaar was, werd hij. getrofie!'! · brsclwuwen. In het vervolg zou ik mel Ean vriend \•an de brocr van mi 
door polJO. Als gevolg d:tarvan loopt hlJ : 500 ~<ulden de maand moctr;n cloo•·kolntn vrouw hceft ons uit de rotzoc.i · ge:haa 
·wat moe:lijk. Hij hecft mPt dcze hand:- ' n.,d:•, pn mij ~j de Sta;;.tsmijr.en bn· door. mij een baan te bezorgcn bij e1 
·cap len•n Ieven. Na zijn m'l 10-ex:mlt!!l ' · loofde prom otic ai niet was doorgp:;a~n. Duits bedrijf. Oat gebeurce eind 1909. · 
.trad hij op 18-jarigc Jeeftiju in dien~t Hct is voor mijn vroun wen mij cen venUende plotselin~ het dubbele , 
der staatsmijn•:'!n als lecrlinglaboran~ ln . zw<~rtc kcrstm.is gew<•J'<.Icn. Gelukki~;: hcb · na twee rna andc>n wcrd miju. s<tiaris n• 
het · kolenlaboratorium. Een jaar later ik vecl stcun gehad a an mijn vrouw. Zij · eens· met 200 gulden in de m::.and vc 
kreeg hij een admimstraticvP bo.an.-.. 1 begreoep dat hct niel mija sch>.id w~s en hoogd. \V.ij kondcn toen ei.1do:-iijk ee 
Ik ben in . 19:;5 voor de St<.atsml]nen ' zij heeft geprobtcrd de eindjP.s zo ;::oed be ginn-en met ons er:l~elc noodzakeil; 

g.::keurd en voor hct bO\•engroml:; voor I mol!chjk aan cika:.n t~ kr.opr.n cndtr 1 dingen aan te schaffen zoa1s e.:n gasfo 
honderd percent g.:.<:dgekcurd. · lk was : andere m<'t i:lijwerk. De meeti' ncodza- ' nu1s1c en c~n wa;:m;.d1inr·. In l!l70 zij 
dus cen volwaardige werknemer. lk had 1· ke!ijka levensbehoefi.cn kregcn met wij voor het eer~t ~amen np .va<~an• 
een redeltik inkomen, waarop lk mtin 1 moe it•~ bij clkaar. u:tgaan w·.1s cr ni·~t gewecst. Het w;1s een hcerlijke b~:l<:.n 
trouwp!anncn had · gcbaseqd.. To~:n: mcer bij en ·uen vacanti" kon er. ~c~c- nis. Wij dun·en nu oo!t ct-ns a:u1 C( 
kw<tm de mijnsiuiting$problematick. Var> maal niet meer af. _Ais er een tru1t1e o.~ kindje te d(,nke:l. w:lar wij i:wlll.'n 0, 
de Centrale Wet·kplaatsen Organii'ati" een ovcrhemd nod;g was bes.telden WIJ op zijn. Ik hL'b aile iof voor hE•L socia 

• op da Emma wed ik wc~cns inkrimpin~:. het bii een postorderoedrU!, waar wij gc\'Ocl van mijr, nieuwt> \'.'cr'q:~vc 
ovcrgepl3atst naar het Fonds voor soda- het .tnct kloeine beetjes kond.;n a!betalen. Mijn P.n!~t> vret·> is. dat ecn conjun• 
le instcliingch. Dat gcbeurdc in ju!i ' Om ooze oudcrs en schoon~ude:-s in tuuromsl<·~ in Duiu:and opni<•uw e( 
19G7. In s<'pLcmber· 196i ben ik g"-i Born te bezoekcn moesten wij sparen, kink de k;:bt'l zou v<.•toor7.akcn. DJr. bE 
trouwd. De grate kiap kwam twee da-. want hc!t geld voor de bus ko~. er ik er erger ill.:1 to(' <.lan tcvor<,n. Ma, 
gcn voor kcrstmis. toc:1 ;;ls gcvolg v:m gcwconweg niet af. Onze wederz!Jds(! zover zal hi't hopelijk nict komcn. ·,\ 
·~Pn nieuwe ·\vet oo c;;·,-:-<ciic!f.i~e· \vtfliT0C.,~ ouders hebhen zelf geen oven·locd. \tan hopcn de put, waar ik . met vet'! ·rr.oei 
'i1eniiY'.,...r~l:"'rr':i'T6 .. 'iond5'een";C.r.ii'l:lt1·;_.;;lc·: het weinigoa hebben zij ons .:tebolpen om. als een morele overwi-nnaar uit;:(d:ropl 
acn\v-:Ck'p!a';;ts-v;··ert:r: IR ·vie!" in"dii'cat~:" hct huis in cen cnigszins bewoonbare ben zo snel en zovcr mogelijk ;.cb;, 

·. ·gor1e-\;<ii1.-::i!i~·i.\1iCTeh"_die moetP.n leveu staa.t te breng.on. ons te laten". . 

Maar, goed~ De pendelsaldo's stegen: in 1965 was dat een nagatie: 
saldo van 3.100; in 1971 10.800;in 1972 was het reeds 13.200, 
terwijl bet een jaar later · ongeveer 23.000 bedroeg. En nog steed: 
is een duidelijk stijgende tendens in deze reeY.s waarneembaar. 
Er zijn een aantal punten die de pendel tot een zeer erns~ige 
problematiek maken. 
We gaven .al aan dat de lonen in Dui tsland -lvant daar gaat alle 
pendel naar toe- zo'n 30 a 35% boger dan in Nederland liggen. 
Dit wordt .voor een deel veroorzaakt doordat ook het prijspeil · 
in Duitsland boger ligt -en de pendelaars profiteren daarvan 
doordat ze hun geld in Nederland besteden-, · voor een ander deel 
wordt het ook veroorzaakt door de grote openstaande vraag, met 
name in Noord-Rijn Westfalen& eind 1973 zou daar een openstaande 
vraag van 170.060 arbeidsplaatsen zijn.(14) 
Een ander punt is dat de Bondsregering vari Duitsland ertoe ov~r 
gegaan is de geb~eden rond Aken en Kleef ~n het gebied . dat naast 
Noord Limburg ligt, tot ontwikkelingsgebied te bestempelen. En 
dit brerigt natuurlijk een belangrijko concurrentie met het neder· 
landse Limburg met zich mee als het gaat om de vestiging van 
nieuwe bedrijven. 
Ret derde punt dat in dit verband moet .wonden genoemd is een 
wijziging ~n he~karakter van de pendelstroom: 
was het vroeger -met als laatste jaar 1966/67- zo dat bij een 
afzwakking van de duitse conjunctuur het aantal pendelaars op 
Duitsland afnam en bij een 'aantrekken' van de conjunctuur weer 
toenam. Tegenwoordig is dat anders. De laatste tijd treedt er 
opnieuw een afzwakking van de duitse conjunctuur aan het licht 
maar · neemt het aantal limburgse pendelaars op Duitsland eerder 
toe dan af. Men is er in Duitsland toe overgcgaan om de gastar""' 
beiders uit de landen rond de Middelandse zee te weren of ~r 
gewoon uit de gooien -bij stakingen en andere akties waarbij 
~ij zich militant gedragen- en daarvoor Nederla.nders in de plaat: 

• 



te nemen. "Nederlanders zijn voor ons betrekkelijk goedkoop ," 
zei een duitse ondernemer eens tegen de secretaris van de Regio
nale raad voor de arbeidsmarkt in Zuid Limburg, de heer Harbach . 
(15) 

· In 1973 werd door het Nederlands Economisch · Instutuu t (l\TF.I) een 
studie verricht naar deze problematiek. In deze studie die erg 
slecht ontvan~en is (16), wordt o.a. geconstateerd dat zeker 

· 37% van de pendelaars zouden hlijven pendelen ook al zouden de 
loonsverschillen tussen Dui tsland en Nederla11~J.s,leiner ,.,arden. 
J. \•Jil bers, directeur van het ETIL, deel t di~ Hij noemt het 

"de onzekerheid en het pessimisme onder de Limburgse werl-:n.emers 
over de werkgelegenheidssituatie in de eigen streek."(17) 
"Als de kranten sinds 1965 schrijven dat het er niet best voor
staat, omdat er steeds meer arbeid~plaatsen wegvallen, dat het e: 
ook niet naar uitziet, dat dit gat gedicht wordt; als men boven
dien mensen in de eigen omgeving maatschappelijk buitenspel 
ziet komen te sta~.n, dan heb je het klimaat van onvrede, waarin 
men zegt, als ik dat toch iets moet accepteren, dat tegen m'n 
zin is, dan ~a ik ook kijken waar ik het meeste verdieno"(idem) 
Er is zij n s i n ziens sprake van een 'sneeu~bal-effect': steeds 
meer Limburgers volgen het voorbeeld van mensen uit hun omgeving 
en gaan ook naar Duitsland. 

Er ontstond n.a.v. het verschijnen van het NEI-rapport over de 
pendel een discussie over het karakter van de herstructurering 
van Zuid-Limburg. W~ willen een aantal standpunten hier in het 
kort weergeven, omdat ze ook het inzic~in het pendelprobleem 
verdiepen.(18) 
Enerzijds was er het standpunt van Meyer Viol, voorzitter van 
de I<amer vari Koophandel te ~1aastricht en tevens lid van de raad 
van bestuur van de. Koninklijke Nederlandsche Papierfabrieken 
(KNP). Hij stelt da.t het pendelprobleem structureel en onver
mijdelijk is. De overheid ·zou er fout a..an doen nog meer bedrij
ven naar Zuid Limbu~g proberen te lokke~, omdat het een dure eri 
-kennelijk- nutteloze bezigheid iso We moeten, zegt hij, meer 
vertrouwen hebben in . de bestaande limburgse bedrijven als het 
gaat om de opvang van de bestaande werkeloosheid. 
Achter di t standpunt gaan de dircte belangen va11 de KNP schuil, 
deze heeft een vestigirig in Zuid Limburg en kan daarvoor niet 
voldoende arbeidskrachten kr~jgen (~n wii dan ook een soepele 
regaling voor het aantrekken van buitenlandse gastarbeiders), 
omdat ze. voor het smerige werk dat deze fabriek de arbeiders 
aanbiedt te weinig betaald. Het aantrekken van nieuwe bedrijven 
in Zuid Limburg~ en dan met name grate bedrijven, zou de situa
tie alleen maar moeilijker maken voor de l(.NP . Bet is een problee1 
dat in een van de studies van de Raad voor het . Midden- en 
Kleinbedrijf wat algemener j.s geformuleerdo ( 19) . 
"Het tekort aan werknemers is in sommige bedrijfsklassen zo 
groat, dat ondermeningen in alle grootteklassen -zij het in 
verschillende ntate- hiermee te kampen hebben. Dat deze problema
tiek aan de middelgrote en kleine bedrijven niet voorbijgaat, 
ligt ook voor de hand doordat~Limburg evenals in andere delen 
van het land rtiim 90% van alle ondernemingen tot het . midden- en 
kleinbedrijf gerekend kan worden . ( .. J 
Een van de ernstigste gevolgen van de kra-ppe arbeidsmarkt en in 
het bizonder van de pendel naar Duitsland voor de kleine onder
nemingen is het vaak plotselinge vertrek van personeel. Vooral i : 
de bomvnijverheid en de daaraan verwante intallatiebedrijven in 
de metaalnijverheid is dit een vaak voorkomend verschijnsel. 
Het gevolg van di t personeelsverloop is dik1vijls dat men ~een 
nieuwe werkopdrachten kan aanvaarden en reeds geaccepteerde obje, 
ten niet tijdig of soms in het geheel niet kan uitvoeren. Meesta. 



passen de werkzaamheden van bouw- en installatiebedrijven in het 
tijdschema van een werk waaraan verschillende ondernemingen 
deelnemen, zodat een staBnatie in bijvoorbeeld een betonvlechter: 
bedrij f concequenties heeft voor andere \verkzaamheden aan hetzel. 
de object. 
Wat voor aannemingsbedrijven en installatiBbedrijven geldt, is 
mutatis mutandis ook op vele toeleveringsbedrijven in de 
metaal- en elektrotechnische nijverheid van toepassing. Een te 
geringe arbeidsbez~tting kan stagnatielin de eindproductie be
tekenen. De kans bestaat dat de afnemende industrie elders toe
leveringsopdrachten gaat verstrekken. 
In sonrnige gevallen is de personeelsbezetting zo sterk gedaald 
dat de onderaanneming moest worden opgeheven of tijdelijk stil
gelegd. Di~ is in de bouwnijv~rheid (onderaannemers), dB 
metaalnij~erheid (central·e verwarmings-, loodgiBters-, elektro
technische - en andere installatie~edrijven) en in de kleiwaren-
nijverheid voorgekomen. ( ••• ) ~ 
Verder moet worde r1 opgemerkt dat de vele kleine ondernemingen 
naast een kern van vaste personeelsleden aantallen 'losse' 
werknemer s in d i enst hebben. De wissellende omvang van de werk
zaamheden J :~aakt bet noodzakelijk het personeel sbestand nu eens 
uit te breiden, dan weer in te krimpen. ( •••• ) . 
Om pendel van arbeidskrachten naar Hest-Duitsland af te remmen 
is een aanzienlijke loonsverhoging in de grensgebieden noodzake
lijk. Deze plaatst de ondernemers in het midden~ en kleinbedrijf 
echter in een moeilijke situatie. Indien zij deze loonsverhoging 
niet kunnen geven, , is een verdergaande verzwakking van hun con
currentiepositie op de regionale arbeidsmarkt het resultaat. Zij 
kunnen echter pas tot be1angrijke loonsverhogingen overgaan, in
dien zij deze toeneming van de arbeidsl:osten in hun prijzen kun
nen doorberekenen, 6f bereid zijn met een geringer inkomen ge
noegen te nemen." 
Het rapport concludeert dan ook .dat harmonisatie van lonen en 
~rijzen in EEG-verband noodzakelijk is. 
Dit is ook het standpunt dat tegen Heyer Viol van verschillende 
zijden werd geformuleerd. Hilbers voegt daaraan toe dat het voor 
de duitse ondernemer maar 10 ~ - 15% duur~er uit is dan zijn ne
derlandse _collega. Het nederlandse belastingsysteem is zodanig 
dat welke goed\'lillande nederlandlse ondernemer dan ook er gewoon 
niet tegen op kan. Hij klimt daarmee i~ het zadel van het stok
paardje dat in bet algemeen door VVD en CDA wordt bereden als he1 

gaat om een verklaring"van de slechte conjunctuur in Nederland, 
of om een kritiek op de. politiek van de huidige regering,of om 
het wisselvallig karakter van ons weer • . 
Een heel andere positie neemt d e voorzitter van de Kamer van 
Koophandel in de. Jlfijnstreek, de beer B van Slobbe, in. · "Men 
vindt", zegt hij, "Duitsland duidelijk een gebied met toekomst 
en Limburg niet . Dat is helemaal een kwestie van psychologisch 
klimaat. Indertijd hebben we hier met groot zelfvertrouwen de 
beste mijnen van Europa gekregen. Maar nu is er een sfeer van 
defaitisme aan het groeien: de pendel hou je toch niet tegen, en 
we moeten maar g_een nieuwe industrieen meer stichton. En dat is · 
nu de grote grief van ons. Ik vind dat de beer Meyer Viol met dil 
uitspraak (dat er niet gezocht moet worden naar nieuwe industrie· 
en/pvh) zeer veel k11aad heeft gedaan."(20) 
De heer van Slobbe is directeu van de Laura & Vereeniging en hee~ 
met veel energie het directoraat van doze mijnzetel opgebouwd. 
Duidelijk is dat hij de opbloei van de mijnindustrie niet bee(t 
gekoppeld aan de positi.!9 van de steenkolen in 't kapitnlistische 

. . 
prdductieproces en het daarom helemaal gooit op de toer van bet 
goede managment en het zelfvertrouwen. Voor een oplossing is 
meer nodig. 



4. de \'fet Sociale Werl(voorziening 
Ongeveer 6% van het totale hestand aan mijnwerkers dat tussen 
'65 en 73 is afgevloeid -in absolute aantallen: 2.723- is in een 
sociale werkplaat~ terecht .gekomen. Het betreft hier mensen 
die door de arbeid ondergronds of bovengronds gebreken hebben 
opgelopen, waardoor zij in een 'normaal' productieproces niet 
meer opgenomen kunnen ,..,ordenf zeker nieuwe bedrijven zullen ze 
niet aannemen. Om in deze moeilijkheden te voorzien is door de 
staat een regeling getroffen voor sociale werkplaatsen. De staat 
verleent subsidies in de loonkosten van de aldaar tewerkgesteldel 
waarbij een voorwaarde voor de plaatsing is dat de man niet 
plaatsbaar is in een normaal productieproces. 
Er zijn zowel door de particiliere mijnen als door de DSM aktivi· 
tei ten op di t terrein onbdkkeld. 
De Laura & Vereeniging stichtte in 1967 tesamen met de ON-mijnen 
de Sticht i ne; \Verkplaats Particuliere Mijnen (WPH). In de loop 
van de tijd werden verschillende aktiviteiten ontwikkeld: het 
begon met de bewerking van meubelplaat, daarna kantoor- en horec; 
meubilair , rub berven.;erldng en assamblag e-uni ts voor Laura-Motor' 
-een met mijnkapi taal opgezette niemve J;>ranche van het Laura
kapitaal-. Voor de Laura-groep sneed op deze manier he~ mes aan 
twee kanten: ze bracht de in haar mijn minder valide geworden . 
arbeiders in stilte onder, terwijl ze tegelijkertijd zeer goad- ' 
koop in dienst bleven, omdat de staat in de loonkosten bijsprong 
Het werk dat deze minder-validen deden was gewoon noodzakelijk 
voor de productie hinnen Laura-motor en, en 1-1as anders door 'gewo· 
ne' arbeidskrachten gedaan. 
De DSM beschikte reeds in 1918 over een Fonds voor Sociale Inste. 
lingen dat zich, zij het op bescheiden schaal, met de revalidati• 
van mijnwerkers had bezig gehouden. Ook hier had het werk dat 
met dit fonds gedaan werd direkt betrekking op het mijn-prodncti' 
proces: het ,..,ass en van bedrij fskleding, het maken van schoenen e; 
enige werkplaatsen voor metaalhewerking-. In1966 werkten er zO'n 
600 man. In korte tijd werd dit uitgebreid tot 2.000 arbeidsplaa· 
sen.~1J) Kan je nagaan hoeveel invaliden er op de mijn rondliepe1 
of zou de Wet op de ArbeidsOngeschiktheid (HAO) als afvloeiings
regeling zijn gebruikt? 
De nieuwe .aktiviteiten ·die door de DSM voor minder-validen, .in 
het kader var1 de WSH-·regelingen, werden ondernomen w·aren: een 
schoonmaakdi enst, assemblage en verpakking vanplastic producten 
-die door de DSM werden geproduceerd-, de productie van · 
speelgoedautootjes en een hoveniersbedrijf. 
Omdat de meeste \VAO'ers van middelbare of gevorderde leeftijd 
,..,aren en ze dus nu langzamerhand aan bun pens.l.oen toeraken moes · 
ten een aantal van deze bedrijven als 'rioiiliaal' bedrijf worden 
verzelfstandigd. Een aantal zijn er ook gewoon beC:Hndigd. 
Het zal .niemand verwonderen als we een aantal akties vermelden 
die er in 1970 gevoerd zijn door een aantal WS\V-arbeiders die 
zich de l-JAO ingeduwd voelden, terwijl ze vonden dat ze nog best 
kondm werken. Als belangrijkste bezwaren werden tijdens deze 
akties geformuleerd: te weinig verdiensten, te weinig of geen 
promotiemogelijlilleden meer, minden-;aardig ,..,erk, ve l en m6esten 
samen met geestelijk gehandicapten samenwerken en als laatste 
punt: het jaag-siste em ,..,at werd gevoerd . ...;om e4n voldoende hoge · 
productie te bereiken. 

We .hebben al gesproken over de HAG als een verkapte afvloeiings
ma~tregel. In het algemeen vordt op het ogeriblik toegegeven dat 
de · lichamelijke en psychologische gevolgen van de omschakeling 
van de mijnarbeid naar ander ,..,erk schartdelijk zijn onderschat. 
In Limburg lop en op het ogenblik zo'n 12.000 HAO'ers rond. Dat i: 
9% van alle lVAO' ers van Nederlan~.p 180 km2 1 @.)(2~ 



We willen hieronder een uitvoerig citaat afdrukken van een van 
de l .eden van een artsen-collectief ui t Hoensbrti>ek 'vaarin de 
normal e procedure·. van de HAO-verkl aring aan de kaak ,.,ord t ge-
steld.(23) , . 

Wanneer de klient tengevolge van een sociose blijkt zijn ~"') 
werk niet te kunnen volhouden, en wanneer hij ook niet een 
zodanige karak:terstruktuur .bezit, dat hij op den duur uit 
di t maatschappeliJke dilemma kan geraken, dan zal hij gelei
delijk afglijden naar een steeds vaker ziek worden, met op 
den duur in de meeste gevallen een zeer langdurig irziekzijn11

, 

hetgeen: na Hm jaar of anderhalf jaar automatisch ui tmondt 
in het aanmelden van de patient als 11 W.A.O.-geval11 bij de 
G.N.D. door zijn bedrljfsvereniging. De keurend medikus zal 
ook in dit proces konsensieus de zaak bekijken. En hij · zal 
op een gegeven ogenblik aan de arbeidsbemiddelaar van de 
G.M.D. doorgeven, dat de klient op ·dat moment lijdt a~~ die 
en die medischc aandoening, soms groat, soms klein, soms zeer 
klein. Het is nu aan de arbeidsbemiddelaar om te zien of voor 
deze man een passende werkkring te vinden is die, zo luidt de 
formulering in de zin der W.A.O. : 11 In redelijkheid aan hem 
op· te dragen11

• En dan blijkt, dat de maatschappij . wederom 
zijn eigen mensen op een gevoelige wijze in de kou laat 
staan. In de huidige arbeidssituatie is het inderdaad zo, dat 
in een groat aantal plaatsen in Nederland er geen werkkrlng 
te vinden is die deze klient in 11 in redeliJkheid is op te 
dragen11

• Dit geldt metnamc voor de Zuid-Limburgse maatschap
pij, waarbij van een ondergrondse rnijnarbeider niet in rede
lijkheid gevraagd kan worden, dat hij zich op korte termijn 
kan aanpassen aan de lopende band van de DAF fabrieken of de 
lopende band van de Philips fabrieken •. Pe omscholing mislukt 
en de klient wo:cdt voorgedragcn·na verloop van tijd voor 
een W.A.O. 
Vele mensen in onze Zu1d··Limburgse mijnsitua.tie komen niet 
eens zo ver en worden la.'lg voordien om vaak bij zonder ge
ringe redenen voorgedragen voor een W.A.O. Zeals wij ·wel 
eens hebben opgemerkt, de W.A.O. is een verkapte afvloei
ingsregeling. Op zich zelf is het misschlen zo, dat op dit 
moment deze on-twikkeling in de Zuid-Limburgse maatschappij
struktuur niet te veranderen is. Wat, echter wel een ernstlge 
zaak is, is dat de patient in het algemeen deze procedure 
beleeft als een ui tvallen -cengevolge van ~.:~n 11 medische 
invalidi tei t 11

• Hij iE: im:ners behandeld dc</c z1jn huisarts 
gekontroleerd do0r een geneesheer an afgekaurd door de 
Gerneenschappelijke Medisch~. Dienst. 
Veel te weinig dringt het tot de betrokkenen door, dat het 
hier gaat om een situatie, waarbij het vaak niet gaat om 
eEm ernstige medische afwijking, maar in fe::. te een nlet meer 
inzetbaar z:!.jn bet.reft in de ar·beidsrnarkt tengevolge van ar
beidsontwikkeling, arbeid.3omstand:tgheden, konjunkt'.lur, ar·
beidsrr.arkt en 'lele andere fe.ktoren . 

- Er is--spr~~ van ee!"l ni~Cmeer-arbeidSljiietbaar .zfJn (Jm--·konjunk-
turele redenen en ni~t van een lnvalidi tei t in de rr.edische zin 
des woords. En vanuit onze Zuid-Lirnburgse maa.tschappij worden 
wij griezelig vaak gekonfronteerd met deze gang van zaken . 

Voor de mijnen zelf was het voordeli~er de mensen in de WAO te 
stoppen, omdat zij een 'overbruggine ' zouden moeten betalen, ter
wijl de staat in ~eval van HAO de zaak financiert. Het is dan ool
niet ver·wonderlijk dat een aantal mijnwerkers na )x hoesten 
invalide verklaard werden (7.oals bijvo 80% stoflongen ofzo). Het 
lullige voor deze mensen is dat ze nu bij herkeuring ' minder 



of niet meer invalide' worden verklaa rd, waardoor 6f hun uitkeri r 
wordt verminderd, 6f zelfs helemaal wordt ingetrokken. 
We hadden het daarstraks over zo'n 12 .000 WAO'ers. In de offi
ciele statistieken over de afvloeiingen bij de mijnindustrie 
staan er beduidend minder aangegeven: ongeveer ).800. Een door 
nu iedereen erkent verschijnsel is dat van de 'ui tgestelde lo/AO', 
zoals dat in het hiervoor aangehaalde citaat eigenlijk is behan-
deld. · 
Naast deze· 'uitgestelde -• of •verlate lvAO' speelt er no~ een 
andere mogelijkheid om tussen de raderen van het sisteem te gera
ken. We geven daarbij het voorbeeld van een boekhouder bij de 
ON III -het is een beetje verkapt omdat het geheugen ons in de 
steek heeft gelaten~. 
De man had vele jaren lang· op de ON III zijn baan me t toewijaing 
vervult. De sluiting kwam en hij moest weg, vanwege zijn bekwaa m
heid w~r hij aangezocht om een a. so· vacature bij de g emeente
secreta ie in de gemeente Hoensbroek op~ te gaan vullen. Alle s 
was ge egeld, beh a l ve de medische km1ring. De arts van het nieuwe 
pensioenfonds , waa ronder de man kwarp te vallen -het ABP- ·vond het 
-gezien ' ::; m::ms l ichamelij k e constella tie- voor het pensioenf onds 
niet veranhroord om hen op zijn leeftijd nog op te nemen in het 
fondso De risico's -zo gezegd- voor het ABP waren te groot. G~~n 
werk voor de boekhouder die met vervroegd pensioen · is gestuurdf'·'· 
de manier waarop ons verzekaring swezen is georganiseerd heeft 
hem het werken v e r h inderdo 
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· __ demonstrerende ex-mijn· 
5 • de pensioenen werkers te Heerlen 

Over de pensieenen van de oud-mijnwerkers is de laatste tijd 
v~el te doen geweest. De schrijnende situatie waarin vele gepen
S10eneerden zitten, de strijdbaarheid van vele oud-mijnwerkers 
om er wat aan te doen, en het bestaan van een steeds beter 
draaiende organisatie (Algemene Bond van Werkers/bero epsgroep 
gepensioeneerden ) die de aktie k a n voere n; d i t alles zal er zorg. 
voor dragen d a t d e pens ioenen voorlopig no~ wel in he t nieuwe 
zullen blijven. ~ 



Elders (24) is vr1J gedetaillee~d uiteengezet hoe het precies 
zit met de mijnwe~kerspensioenen. We volstaan hier met een schets , 
Kort ·gezegd , komt het er op neer dat door de wijze van vaststellen 

· van de pensioen~n deze afgezien van eenmaal sinds 1965, nooit : 
meer verhoo~d zijn. . 
De mijnindustrie kende haar eigen pensioenfonds (het AMF). Omdat 
de mijnindustrie in Limburg wordt afgebouwd is dit een dood 
pensioenfonds geworden, m.a.w. bij het overl~Jden van de laatste 
mijnwerker moet ook het fonds zijn opgeteerd. Op zich is dat 
geen probleem; de manier waarop · het Al\fF is georganiseerd maakt 
dat wel tot een probleem: 
in het AMF-bestuur (dat niet meer gecontroleerd wordt door een 
algemene ~ekozen ledenvergade. ring, want die is een. tijdje geleden 
opgeheven) zitten 6 !eden van de vakbeweging -de werknemens-
te we ten: · 3 NKV' ers . en van het NVV, CNV en ABW ieder een. Daar- · 
naast zitten er 6 werkgevers is, hoewel er geen mijnen meer be
staano De mee s te van hen hebben hun kap.itaal ondergebracht is 
verschillende holdings en kunnen op deze manie~ ook van de pen~ 

: sioenen een graautje meepikken , want -en daat zit 'm de kneep
er bestaat een bepaling dat indian er geld zou overblijven, na
dat. alle p e ns in &nen betaald zijn, vlceit de helft van het over
gebleven geld aan de h.h. kapitalisten terug. 
En dat is natuurlijk een volstrekt idiote situatie, · omdat pen
sioenen niet meer Z1Jn dan uitgesteld lonen, om de arbeider 
-"die al zijn geld toch maar opmaakt~ te bescherrnen voor ?.i.Jn oude 

' dag • . :·!. · 
Hoewel het niet helemaal te rijmen is met het voorgaande werd 
ons verzekeid dat er riog een andere factor in het spel is. Zeals 
waarschijnlijk bekend kent men in Amerika geen pensioenen. De 
USA-multi-nationals hebben dientengevolge meestal geen eigen 
pen~ioenfondseno Willen ze zich in Nederland vestigen, dan zijn 
ze verplicht een te hebben . Het AMF -zo- luidt nu .het standpunt~ 
wordt eigenlijk levend gehouden, _en dient als onderhandelings 

. factor om amerikaanse bedrijven te binde'h: hen \vordt een kant 
en klaar pensioenfonds aangeboden. 
Een t~kend ·voorbe.eld voor de houding van liet AHF-bestuur geeft 
Huub Coppen, ABH- bestutirslid in het Af..fF en organisator van de 
akties: Er wordt gesproken ovet de uitkering van de normale 
kestgratificatie. "Wat koop je . daar nu nog voor, schaf het dus 
maar af", washet standpunt van het bestuur en de mijnwerkers 
kregen geen kerstgratificatie meer. ( 2.5) · . · .. 
Zeals gezegd wordt het pensioen nominaal vastgesteld: een deel 
dat overeenkomt met ongeveer het A.O.W. plus, daarnaast, een 
zgn. excedent pensioen. Nu gaat het in di akties over het l~atste 
gedeelte van het pensioen. Dat gedeelte is _door inflatie, prijs
ontwaarding zo'n 70% -sinds 1965- in waarde achteruitg~gaan. 
"Velen, zeer velen, zijn dan ook genoodzaakt een beroep te doen 
op de bijstandswet. Vooral de groep gepensioeneerden die in 
en op de mijnen hebben gewerkt .kart v66r en n' de tweede wereld
oorlog t/m 1965, · en waarop direct na de oorlog door de toenmal ige 
Regering een ernstig beroep ward gedaan zich volledig in te 
zetten voor het op gang brengen van de Nederlandse economie, voel · 
en zich thans in · ~e steek gelaten. Het zijn uitgerekend deze 
mijnwerkers, die de hoogste bijdage (7,5 + 1,4%) in de pensioen
kas hebben gestort, die zich buitengewoon hebben ingezet bij 
het op gang helpen van 's lands economie, en als beloning de ver 
aan de ontwikkeling van de lonen en prijzen achtergebleven ex-
cedentpensioenen 'genieten'."(z6) · . 

· Wat dit dan o.a. betekent geeft Jo Veck -maatschappelijk werker 
en zelf 20 jaar mijnwerker- _aan op een studiebijeenkomst over 
de mijnproblematiek op het vormingscentrum de Klinkenberg: 
"Eenentwintie procent van alle gezinnen in de vier ENSU gemeenten 
hebben een gezinshoofd dat vervroegd gepensioeneerd of wetsinva-



lide is .. Vijf procent daarvan is client bij ons centrum voor 
maat~chappelijk werk en gezinszorg. Een kwart van al onze clitint~ 
in Eygelshoven komt uit gezinnem van vervroegd gepensioeneerden 
en WAO'ers. In Nieuwenhagen is dat 20%, in Ubach over Worms 
13% en in Schaesberg 9%. Deze mensen vod en zich bekoch t en in 
de steek gelaten. Het is een nationale . schande dat de pensioenen 
z o 1 aag z i j n • " (.~1 ) 
6. de vervroegd gepensiocneerden 
Als laatste katagorie die "'e -op het ogenblil(- 'dllen behandelen 
bespreken ve de situatie van de vervroegd gepensioenecrden. De 
overplaatsing naar de DSM, de interne verplaatsing in de Laura..,. 
groep en binnen de nieuwe holdings van de Oranje Nassaugroep 
zijn voor ons allemaal zaken 'vaar we nog te 'veinig van af weten 
om hier te kunnen beh andelen. 
Eirtd 197J waren in totaal 7.800 arbeiders uit de mijnindustrie 
in de 'overbrv.r,ging', meastal aangeduid ~als 'vervroegd g epensi
oeneerd'. Het gaat hier om ex-mijmverkers die maximaal 5 jaar 
voor hun eigenlijke pensioen ontslagen zijn en daarna op grond 
van w.w •• w. w.v. en bijzondere overbruggingsregeling en een uit
kering ontvangeil van achtereenvolgens 8.0%, 75% en tenslotte 70~~ 
van het referentieloon (= vroegere loon). 
In een uitvoerig onderzoek dat door het Provinciaal Orgaan Wel
zijnsbevordering Limburg in 1972 heeft gedaan bleek da~ nogal 
vaak wat aan te merken is geweest op deze overbruggingG~ Zie 
tabel 6, waarin de mening van de mannelijke respondenten (er we~ 
ook onderzoek gedaan bij de vrouwen van de overbrugden) 

Tabel 6: de menine; van de mannelijk respondenten over het ver'-
vroe~d of normaal pensioen 

____ t _____ --rovcrbrugd-----------n-m;c:r:bru r;d gc\·J eest-1;-;.e;-;-e;:;; i cnecr1 ____ . -
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is goode zaak ')'6,7 59,6 43,4 36 1 6 ll83,3 Tf,8 51,8,49,4 H 87,~ G5,8

1
54 1 9j' 49,1 II • II 

· II li 
is slechte zaak 10,0 8 , 8 12 1 1 241 0n - 2,8 18,8 13 1 8u - 6,2 6,2122,6 

' II . I II . 

van beide \iat 33,3 31,6 42,4 3G,6 !! 16(1 1G,6 27,'1136,8~~12 1 5 2 5,0 33,3!28,3 

wee·~ het niet 2 1 I '> 8 11 2 8 1 .. 
11 

j 
., ~ ... , lf - . J , (I - l! l I I -

onbekend • - - - - \\ - . - - - il - - 2, 01 - . · 

;~~----~~~-- 10~~~~j~~~l[1~~J~~~~ ~0~]~~0 ~~0 ~~~~~~~~=--
Opvallend is, en dat zal in alle tabellen doorschemeren, het 
verschil tussen arbeiders en beambten waarbij de eerste telkens 
minder gelukkig met de situatie zijn dan de laatsteno Een ander 
opvallend vers~hil is dat tussen ondergronders e1 bovengronders 
waarbij de vergelijking ten nadele van de laatste en ten voor
dele van de eerste uitvalto 
In het onderzoek ward getracht de verand~rde sfeer in h e t gezins 
leven, als gevolg van de vervroegde pensioenering aan te geven. 
Zie tabel 7. Daaruit blijkt dat de sfeer in huis zeker niet 
slechter is geworden. 
Dij een V'er t,;elijldng van de netto-ui tkerine;en van de verschillen< 
kategorietin vRn overbrugden bleken de overbrug de boveng rondse 
arbeiders de laa gste uitkeringen te ontv~ngen. De me este arbeidel 
is deze kateg orie bleken een uitkerin~ te ontvang en, ~elke, 
getoetst aan de basisnorr'; van de algemene bij standswet, nauwelij l 



of niet voldoende was om de minimale bestaanskosten te dekken. Dj 
vergelijking van de uitkeringen van de overbrugden met de pen
sioenen, welke de -inmiddels- gepensioeneerden ontvinsent bleken 
de pensioenen op een lager nivo te liggen dan de overbruggings
uitkeringeno 
Het is dan ook niet ver,.,onderlijk als bijna de helft van de 
overbrugde bovengrondse arbeiders, ondanks hun leeftijd etc., 
toch een of andere baan zou nemen als ze die zouden kunnen krij-

.gen, zoals , dc hieronder afgebeelde tabel 8 aangeeft. 

Tabel 7: ~erandering van de sfeer in bet gezin door de omstandi~ 
heid dat de man niet meer op bet mijnbedrijf werkzaam 
is (mening v a n de vrouw des hui ses) 

---:----overbrue:u-------rr-ove~"bru:g.d:-gcwccnt--r-gejjerisionecrd -
kategor~e ~~~~~!~~-l~E~~IctcE~~~~§~~cn:J~E~~JacE~=~~~~~!en~ar~~der: 

. ond.,bov.,ond.,bov. ll onu.lbov.,ond.lbov. ll onct.,bov.Toncl.,bov, 
veranderwg _f!:E:..._ fP' • _ JJ!:..:..._ fE:. __ JLfE.:. l~E • ,J.E.:: __ J~E · -~-~E • -~§~ §E.: __ ..f5E:.. 

sfeer is beter go.- I _ I ll I · II 
worden . 1

1

2b,7 12,3 15,2 11,3!/16,7 19,4 8,9
1
13,8!! - 12,5 17,6 11, : 

sfcer is slechter 11 11 
" . u gcr10rden - 1,8 3,0,5,611 - 0,9 2,3u - 1,< 
II II ' 

-sfcer is niet vcranderd 43,3l63 1 2 47,5 43,711 61,1 63,9 5'1,5 46,0!1 75,0 68,8 37 13 t11,' 
' II II I . 

... ect het niet 6,7 3,5 3,0 4,2!! 5,6 2,8j 4,5 - !! 3,9 3, l 
II II I 

~~::. t. / ~n bek~~---- =~~ ~:~t~~~~l~~t~~~~~~~~: ~~·~J7 • 9 t=~~ ~~~ ~~t:~~ 
t~ta~=-~-· ~--------j-~~~L 1 o~-l-~~~-1~~~-Ji.-~~~-L~~~j_~~-~-l~~~~-~~~-~~~-~ oo _l, o~ 

Tabel 8: de b"ereidheid van de overbrugden tot bet aa.nvaarden van 
een volledige werkkring al da~ niet onder voorbehoud 

'----:. ---------------------- overbi'lll:Zi.--------·------·-------, 
. ~ ------------ kategorie ~£~~~!~~=======~~~~~~I~~-rr~=====~ 
· . ------ onder- ] uovcn- r onr!cr- bovcn- I 

pereidhcid ------:. ___ -- . ff:~6~~ ~-n~~~~~--~ -R~00~~_.1 H~7T~~l 

zou het direkt aanvaardcn - 1, 8 ), 1 "{, 0 
--------------------------------- __ ... ____ ------- ---- ------
EOU het n.anvaa.r·dcn onder voorbehoud 20,0 22,8 j 27,3 39,11 

:~~b:~~.;-T ::::~:~:~~~;:;;it~---- , ~: ~-- ; ~: ~--_ r;~:~-- ~~ :~---
pa.sr:end wcrk 6, 7 7, 0 t 7, 1 5, 6 
ander werk ·- 1, 0 -

gec~-~~:rd -~-~~~~~----------------- -;~;-·- =---- -;~~---r~~~--1 
~~~~i--------------------- :;;;---+~00 -- ~z,;--- -~---l 
_________________________________ j ___ _: ______ :_ _____ , 

7• werkeloosheid 
Reeds eerder is al opgemerkt dat er -in eerste instantie- geen 
enkele mijnwerker werkeloos · was~ hij ging de mi.jnterreinen niet 
af voordat hij een andere baan had. Hetzij doordat hij deze zelf 
had gevonden, hetzij doordat ze hem de baan gaven in bet kader 
van de mijnsluit i ne sreg eline;en. 
Deze opmerking \vas v ooral gebaseerd op de gunstige voor\,raarden 
die bedrijyen kregen als ~e als nieuw personeel mijnwerkers in 



in dienst namen. De invloed van de EGKS-regelingen m.b.t. het 
aannemen van ex-mijm-rerkf!Ts is volc;ens sommigen zel fs zo groot 
dat hu er geen mijnsluitingen meer zijn -de laatste twee (ON I 
en de Julia) gingen, zoals bekend met enig tamtam, rond de jaar
wisseling definitief dicht- en er dds geen EGKS-subsidies meer 
te halen 'zijn, er voor ondernemers geen enkele reden nteer te 
noemen is om nog naar Limburg te gaan. 
Een aantal van de pas gevestigde bedrijven streken de subsidie 
op en gingen toen failliet; ofwel 'kreeijrden' bijv. )00 arbeids
pl~atsen voor -merendeels- ex-mijnwerkers en gooiden die na ''n · 
of twee jaar w~er op straat: de WH in~ · 
Al met al ging het in de afgelopen tijd om zo'n 2.500 arbeids
plaatson, alleen al van bedrijven die weer sloten, een gedeelte 
van hun productie afstootta1 of ''ieer verplaatsten, of die zo 
drasties rationaliseerden dat er 50, 100 of 150 man tegelijker- · 
tijd op straat kwamen te staan. De geschieden~s van de schand
daden 'van ondernemers-zijde' moet nog£eschreven worden; denk 
aan Kaya, de hollundse apparaten-fabriek, de borstel-fabriek, de 
DAF. 
Maar goed, mijnwerkers gingen de bouw in en toen het ook daar 
slecht kFcun te gaan, waren ze de eerste .. om op straat gezet te. 
worden. En dat is algemener: mijnwerkers hebben hun ervaring in 
of op de mijn gekregen. Als ze dan op latere leeftijd van beroep 
veranderen, . hebben ze veel minder ervaring dan een collega die 
als zijn hele leven in het vak heeft gezeten. Het ligt daarom 
voor de hand dat in perioden van slapte de mannen met ervaring 
worden aangehouden en die met veel minder ervaring -die met een 
'gebroken carri~re• zoals dat heet- worden in afwachting van 
bete~e tijden ontslageno 
De 'verkeloosheid in Limburg is veel boger dan het landelijk ge
middelde, en die van de Nijnstreek ligt -·op haar beurt- weer 
veel boger dan die van Limburg, en er treedt een snelle stij
ging op. 
In de onderstaande tabellen is dit duidelijk te lezen. 

Tabel 9: enige werkeloosheidscijfers voor Limburg in procenten 

nov'73 clec'73 
mannen ),4 4,4 
vrouwen . 4,5 4,7 · 
(Bron: DBA-Limburg) 

f!i}br'74 
5,5 

. 5' 1 

nov'74 dec'74 jan'75 febr'75 
5,8 . 6,8 8,0 8,) 
6,9 7,2 7,6 7,6 

Om een be~ld te geven van de ontwikkeling van de werkeloosheid 
per gewest in Limburg geven we een overzich van de arbeidsmarkt-
situatie ultimo ~ebruari 1975: . 

Tabel 10: arbeidssituatie in de provi1~cie Limburg ultimo febru
ari, per gewest (Bron: DBA-Limburc;) 

Geregistreerde arbeidsreserve per rayon en gewest 

. zie volgende bl z . 



vervolg tabel 10 

MANNEN VROUHE N 
rayon/ febr.1975 jan.1975 febr.'74 feb75 jan75 feb ' 

gewest abs % abs % abs % abs abs abs 
UASTRICIIT : 2574 7,4 !2421 j 6,9 )1551 l 4,4 : 763 803 j 491 
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TENRJ .. Y 

lEERT 

)D1BURG 19269 8,3 ~8549 8,0 12709 5,5 5416 ,5367 3591 

De werkeloosheid in v~rschillende d0rpen -zo bleek ons ~it ge
sprekken- is opgelopen tot . 3'0~~ en soms zelfs tot 4o~'o van de 
beroepsbevolking. 

Hie rmee zijn we gekomen aan het einde van het hoofdstukje over 
de gevolgen van de mijnsluiting voor de mijnwerk er en zijn gezin 
We hebben geprobeerd een zo concreet mogelijk beeld te scheppen 
van deze gevolgen. Hierbij kwamen we vaak op het probleern dat 
te weinig materiaal voor handen was. Het wetenschappelijk onder
zoek dat door e~n aantaJ -verschillende- sociologen is gedaan 
voldeed niet precies aan onze wensen -zoals we in de inleiding 

. van de script i e reeds aangaven. Het materiaal dat we uit eigen 
gosprskken, intervieuws die in kranten gepubliceerd zijn etc. 
leek veel ~etrouwbaarder; de moeilijkheid hierbij was evenwel 
dat we·het niet altijd evengoed konden onderbouwen. . · 
Het beeld .dat we geschetst hebben ·is niet bepaald rooskleurig 
geworden. To6h g~at het er niet om aan te geven hoe zwart het 
allemaal wel niet is, en daai·ui t dan te concluder en da t die lim
burgers maar Z\<iakke lui zijn, omdat ze zich zo hebben laten in
pakken . Tegenover alle ideologische verdraaiingen van het mijn
sluitingsproces in, wilden we dit beeld schetsen als de schande
lijke gevolgen van een kapitalistische herstructurering van een 
heel gebied ; de -~eiten die hier beschreven zijn moeten -mede
dienen als uitgang spunt ~an een beweging die uiteindelijk de 
maatschappij realiseert waarin dit alles niet meer mogelijk is. 



NOTEN, behorende bij het hoofdstuk "Gevolgen van de mijnsluiting 
voor de mijnwerkers" 

1. D.D. Jochems, "Vijf jaar mijnsluiting en de gevolgen voor het 
personeel; de periode 1965-1970'', in: Geologie en Mijnbouw 
jrg. 50 no.2 (het ' mijnsluitingsnumme:r') p.151 ev.; · 

2. CIVI, "Zuid-Limburg; Metalelc:tro-industrie, deel 1", Den Haag 
1973, Po 48/9; 

.3 • zie o.a. de Nota-Langman over de Herstructurering van Zuid
Limburg in 1972; 

4. A. Hellemans, 'Het gecoHrdineerde personeelsafvloeiingsbeleid 
voor de nog resterende jaren van het mijnsluitirigsproces; 
de periode 1970-1975'', in: Geologie en Mijnbouw, t.a.p. p.16J 

5. H.L.G. Zanders, "De oms~hakeling van een beroeps~roep", diss. 
Tilburg 1973; . 

6. I-I . Breuer, "Hijnsluiting; personeel-beleid in het kader van 
de sluiting van het steenkoolmijnbedrijf "Laura-Julian in 
een tijd van r~gionale herindustrialisatie 11

, scriptie, Sit-
tard 1974; · · 

7• idem, P• 68 ev. Opgeme~kt moet worden dat de cijfers dat~ren 
bit 1972. Voor beamten moet bij · alle leeftijden 10 jaar 
worden opgeteld ( tenminste: al s ze b9vengronds werkten ) ,. \'uo J:· 
bovengrondse arbeiders geldt geen 10 maar 5 jaar. Htin p e n 
sioengerechtigde leeftijd was 60 jaar; die van de bovengrond
se beamten 65, 

7a.. In woorden klinkt dit mooi, in gesprekken met o.a. Toon Pollmc: 
-aktiegroep O.N.III- bleek dat hier in de praktijk lang niet 
altijd veel van klopte. Hij gaf een aantal voorbeelden waar
bij precies het tegenovergestelde het geval was: net voordat 
de mijnwerker voldoende dienstjaren had, 'verd h:i,.j 'bemiddeld' 
en dierf hij zodoende 5 jaar pensioeno 

7b. Ook hier zijn de woorden ~ooier dan de praktijk: het was in 
concreto voor een aantal jonge ~ensen moeilijk om van de mijr 
weg te komen: ze werden verstoken van . de premies en alle an
dere fassiliteiten die aan aftevloelen mijnwerkers normaai 
werden gegeven; 
Zanders, t .a.p.; 
idem, p. 79; uit andere onderzoekingen is gebleken dat de 
groep die bij Zanders 'kerngroep' wcrdt genoemd toch niet de 
groep met de meeste frictiepunten was. Met name de bovengron~ 
se arbeiders bleken beduidend veel meer moeilijkheden ·bij 
hun omschakeling te hebben ondervonden. Zie daarvoor paragra~ 
6: . ... .' 

---· ·~1--;0:-·-· --;·~d~~-- 1?. _• __ ~2_;_:._ ~.- - ·- --
11. M. Janssen, 11 Kleiner Mann, was nun ••• ", artik~.~enreel<p i';l, 

12. 
13. 

. 14. 

15 • 
16. 

17. 

18. 

20. 

het Limburgs Dagblad, datum onbekend;(~:~ ~ ~j) 
idem, P• 6; . . · · 
L.imburgs Dagblad, "Bet was werkelijk · een hel", 6-3-' 71; . 
Limburgs Dagblad, "Pendel betekent een fors macro-economisch 
verlies", datum .onbekend; fotokopie aanwezig in het archief 
terr.agroe 'planning'; 1 

. idem; 
zie o. a. L.t_mburgs Dagblad, "Dui tslandpendel zal fors toenene: 
29-5-'73; 
Limburgs Dagblad, "Limburg mag zich absoluut niet bij pendel 
neerleggen", datum onbekend, zie verder noot 14; 
Limburgs Dagblad, "Zelfvertrouwen in Limburg slaat om in 
defaitismeu, datum onbekend, zie verder noot 14; 
verder zie noten 14/17; 
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, " EEG en GrensarbeidM, 
Den Haag 1964, p.27 ev.; 
zie noot 18; · 



21. P.J.C. Lebens, "De sociale begeleiding der industrie~le her
structurering", in: "Geologie en Mijnbouw, t.a.p. p. 206; 

22. 
2). W.P. van den Hout, "Evaluatie 1973, Gezondheidscentrum H6ens

broek Noord",' eigen uitgave, p. 19/20; 
2)a.Onder een sociose wordt verstaan een soort ziektebeelden, 

waarbij de psycho-sociale komponenten zo duidelijk op de 
voorgrond treden en w~arbij met name de maatschappelijke in~ 
vloeden bizonder duidelijk zijn. zie evaluatiepapport p.17; 

24. w. Wennekes, "Hun oigen Geld, het algemeen mijnwerkersfonds 
weet niet eens hoe rijk het is, maar sommige gepensioeneer
den krijgen niet meer dan f 400 ,=", in: Vrij Ned.erland 3 mei 
1975; . 

25. intervieuw met Huub Coppen in "Radikaal, voor socialisme en 
vrede" 26/2/1975, p.); 

26. ABW-periodie, april 1975, p.9; • • 
27. Lim burgs Dagblad, "Steun voor actie oud-mijmvcrkers" 17 maar t 

1975; . 
28. Provinciaal Orgaan Welzijnsbevordering Limburg, "De v c r

vroegd gepensioeneerd 'verknemers van de mijnindustrie" , 
Roermond, 1972 • 

....... 



De herstrukturering van Zui.d-Limburg. 

1. De mijnen gaan dicht 
In de in 1965 uitgebrachte 'nota inzake mijnindustrie en de industri~l~ 

herstrukturering', wordt gesteld dat de voorgenomen maatregelen inzake de 
mijnindustrie grote gevolgen zal hebben voor de aanwas van de beroepsbevol
king in Zuid-Limburg, in de periode 1965 - 1970. Daar zou nog bijkomen dat 
als gevolg van het hoge geboorte-overschot na de tweede wereldoorlog in 
Zuid-Limburg in dezelfde periode de beroepsbevolking toch al snel zou toe
nemen, n.l. met ±7000 werknemers. 

De maatregelen m.b.t. de mijnindustrie zouden de volgende konsekwenties 
hebben voor de groei van de beroepsbevolking: 
a. De voorgenomen produktie-beperking tot 1970 zou betrekking hebben op 

9500 tot 10.500 personen. Een deel hiervan, ca. 14%, zou volgens de nota 
door vervroegde· pensionering moe.ten afvloeien, terwijl, nog steeds volgens 
de nota, naar schatting 9% minder geschikt zouden zijn voor herplaatsing 
elders; het was derhal7e noodzakelijk voor 1 a B.ooo werknemers nieuwe 
werkgelegenheid t~ ~eeeren; 
b. Door de voort-ga.ande produktiviteitsstijging zou met een teruggang van 

de personeelsbezetting tot 1970 moeten worden .gerekend van z-1500 per""l . 
son en; 
c. De door uitputting noodzakelijke sluiting van de mijn Wilhelmina, die 

door de minister voorzien werd in 1971 -1972 zou een verlies gaan be
tekenen van circa 3600 arbeidsplaatsen. 

Tengevolge van struktuurwijzigingen in de landbouw was volgens de nota 
tot 1970 een vermindering met rond 800 arbeidsplaatsen te verwachten. 
Als gevolg van de produktie-inkrimping van de mijnindustrie tenslotte, 
zouden ook nog een aantal arbeidsplaatsen verlorem gaan in een aantal met 
de mijnindustrie verbonden industrieen; dit gold vooral voor een aantal · 
metaalindustrieen, welke zich op de toelevering van de mijnen (investe-
ringen en onderhoud) hadden gespecialiseerd. .. 

Samenvattend stelt de nota dat; van de bestaande overige industria en 
van de dienstensektor verwacht kan worden dat zij de natuurlijke aanwas. 
van de beroepsbevolking kunnen opnemen, en dat derhalve in de periode 
1965 ~1970 voor circa 10.000 werknemers in Zuid-Limburg nieuwe plaatsen 
in het arbeidsproces additioneel moeten worden gekreeerd. Dit vereist 
volgens de . nota de vestieing van nieuwe bedrijven .en de uitbreiding va~ 
bestaande, waartoe de overheid door stimulerende maatregelen krachtig zou 
moeten bijdragen. Bovendien verwacht zij dat d.eze niem-1e akti vi tei ten een 
positief "neveneffekt zullen hebben op andere sektoren. 

Omdat de uitgaande pendel zich toch al op een hcog niveau beweegt, het 
a.antal uitgaande pendelaars steeg in Zuid-Limburgvan 6000 in 1959 tot 
9650 in 1964, waarvan 7610 naar Duitsland en 1130 naar Belgie, acht de re
gering het ni~t gewenst om deze nog verder te laten groeien. 

Het sluitingsprogramma, dat in de z.g. eerste mijnnota was aangekondigd, 
omvatte, afgezien van de integratie van de staatsmijnzetels Effiffia en Hen-. 
drik - welke in feite neerkwam op de sluiting van de zetel Hendrik- en 
de sluiting van de cokesfabriek }~urits; waartoe reeds besloten was: 
1. De sluiting van de staatsmijn Maurita in de periode 1966 t/m 1969; 
2. De sluiting van de' staatsmijn Wilhelmina in de periode 1970 t/m 1972f 
3. De sluiting v66r 1970 van 6f de do~niale mijn 6f de mijn Willem-Sophia. 

Toen in 1969 de tweede nota inzake de mijnindustrie in de industriele 
herstrukturering van Zuid-Limburg, de zogeheten 'nota de Block' verscheen, 
bleek dat de realisatie van het in de mijnnota neergelegde sluitingspro
gramma zich belangrijk sneller voltrokken te hebben . dan in de eerste mijn
nota aangekondigd was.Deze versnelling was · volgens de nota noodzakelijk 



'teneinde te voorkomen dat de personeelsvoorziening bij de nieuwe indus
trieen, welke zich mede met het oog op het uit de mijnindustrie vrijkomen
de arbeidspotent~eel in het herstruktureringsgebied hadden geve stigd, zou 
gaan stagneren'.~)Andere faktoren die in '65 -'66 leidden tot een over
spannen arbeidsmarkt waren: grotere interne plaatsingsmogelijkheden bin
nen de staatsmijnen door het niet aanvullen van vrijwillig onts lag van 
buitenlanders, versnelde afvloeiing door grotere bereidheid om vervroegd 
met pensioen te gaa.n, vergrote plaa.tsingsmogelijkheden voor minder-validen 
bij de sociale werkvoorzieningsobjekten van het fonds voor sociale instel-
1ingen van staatsmijnen / DSM, alsmede de toenemende pendel op i·/est-Duits
land. 

Deze ontwikkelingen, alsmede het gunstige perspektief inzake de vervan
gende werkgelegenheid, leidden in 1967 tot een aantal besluiten voor de 
aanzet van nieuwe sluitings- en inkrimpingsprojekten. Hiermee waren weer 
ruim 10.000 te vervallen arbeidsplaatsen gemoeiu. In september 1967, met 
de bekendmaking van de sluiting van de Dominiale, .kl-ram het totale aantal 
op· ca.25.000. Onderstaande tabel geeft eP.n gede+.ailleerd -overzicht van 
het sluitingsprogramma sinds de eerste mijnnnta; 

.. Jlet mijnsluitfngsprogramma voor de periode van I juli 1965 tot e11 m£'1 3 i dl'ce'!lbl'r 1969, ll'aartoe reeds Wl'rd besloren: 

1itingsprojcctcn 

Sluitingsprojectcn van de Staatsmijncn: 
a. integratic Stm. Emma en Hcndrik . . • • • • • • 
b. sluiting cokcsfabrick Maurits . • • • • . . • • . 
c. sluiting Stm. Maurits. . . . . . . • . . . . • . 
d. stopzctting vetkoolproduktie Sttn. Emma/Hendrik . 
e. sluiting Stm. Wilhelmina . . 
f. sluiting cokesfabrick Emma . 

Jngangsdatum 

1-7-1965 
1-7-1965 
1-1-1966 
1-7-1967 
1-4-1967 
}•4-1967 

Real isat ic per 

1-6-1967 
1968 

1-8-1967 
1970 
1969 
1969 

Aantal 
"crvallende 
arbcids
plaatsen 

2 700 
I 500 
I! 000 

. 3 000 
3 800 
I 4000 

--------,----- -----
Subtotaal ..• •• ..• •. 

Sluitingsprojectcn van de particulierc mijnondernemingen: 
a. N.V. Oranje-Nassau Mijncn . .. • · \ 2 x 10% prod. inkrimping 
b. N.V. Laura en Vereen. . ...... l 
c. Sluiting Domanialc mijn . . . ·· 
d. Sluiting mijn Willem-Sophia · • 

Subtotaal . • ••....•.• 

1taal aantal vervallende arbcidsplaatscn van mijnsluitingen waartoe reeds werd beslotcn 

1-7-1967 
1-4-1967 
1-8--1967 

1969 

1969 
1969 
1969 
1970 

.,. 

___________ .. __________________ _ 

20400 ' 

I 900 
750 

2 100 
1400 

6 150 

26 55J 

Bron: Tweede nota inzake de mijnindustrie en de industri~le herstruk-
turering van z.-Limburg. 2eKamer zitting '69 - '70 10312 

Met het versnellen van het sluitingsprogramma, treedt echter sinds het 
einde van het jaar 1966 een stagnatie op in de ekonomische groci. Ook in 
·het nabijgelegen duitse grensgebied verminderde de werkgelegenheid,_ waar
door de uitgaande pendel vanuit dit gebied terugliep. Hierdoor nam de werke 
loosheid bela.ngrijk too, ter~lijl de vraag naar arbeidskrachten daalde.In 
onderstaande grafiek wordt de geschetste ontwikkeling grafisch weergege
ven. lJuidelijk is dat -..in de periode 1967-1968 het percentage werkelozen 
in het herstrukturerings-,gebied Zuid-Limburg het hoogst is van .geheel Ne-
derland. . · 

Als tegen het einde van de jaren '60 de konjunktuur verbetert, en als 
een aantal bedrijven beginnen met het aantrekken v~~ personeel voor hun 
vestigingen waartoe ze enkele jaren tevoren besloten hadden, ·. · ~rordt de 
situatie op de arbeidsmarkt steeds meer gespannen. 
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De enigszins gestagneerde personeelsafvloeiing bij de mijnen kwam door 
deze ontwikkelingen weer op gang. Aileen Staatsmijnen / DSM en de Domini
ale konden begin 1969 personeel voor nieuwe bedr"ijven 'ter beschikking 
stellen' .Het aanbod was echter bij lange na niet voldoende, temeer daar 
"door de aantrekkingskracht van bedrijven in het grensgebied het 'normale' 
aanbod van arbeidskrachten ui t de aanwas van de beroepsbevolking v1erd weg
gezogen". (2) 

Er ontstond nn onrust bij de nieuwe bedrijven, ·"die zich in Zuid-Lim
burg hebben gevestigd met het oog op de mijnsluitingen, doch die onvol
doende aanbod of ongeschikt geacht aanbod van ouderen voor hun bemanning 
krijgen"~)De bedrijven oefenden druk uit om het mijnsluitingsproces op
nieuw te versnellen , cq. om meer aanbod van jangeren te krijgen. 

2. De groei van de beroepsbevolking en de behoefte aan nieuwe arbeidsplaat
. sen. 
In zijn art.ikel 'Regionaal beleid in het herstruktU:reringsgebied' (4), 

'maakt Drs. J.H.M. Wilbers een schatting van de toename van de beroepsbe
volking in het herstruktureringsgebied Zuid-Limburg over de perioden 
1966 - 1975 en 1976 - 1985. 

Op 31 december 1965 telde het herstruktureringsgebied. 186.100 manlijke 
beroepspersonen. I1Tede onder invloed van een aantal met het rnijnsluitings
proces verban~1oudende :faktoren schatte hij dat dit aantal zou toenemen 
tot 190.000 per ultimo- 1975, een toename dus van 3900. Op 31 december 1985 
zou volgens de schrijver een aantal van 228.500 manlijke beroepspersonen 
worden verwacht, een toename dms ten opzichte van 1975 van 38.500. 

Dit verschil in ontwiL~eling van het aantal manlijke beroepspersonen 
in de genoemde tijdvakken vind niet zijn oorzaak in dernog~a:fische ver
anderingen - de bruto toename van de rnanlijke beroepsbevolking is in 

. beide tijdvakken vrijwel gelijk,"n.l. 22.300 in het eerste en 23.00 in 
het . tweede tijdvak- maar wel ina · 
a. Het vertrek van buitenlandse en nederlandse arbeidskrachten, plaatsing 
van personeel in w.s.w ... verband en vervroegde pensionering van mijnper-
soneel in de periode 1965 - 1975 en · 
b. een stijging van de zogenaamde aktiviteitsindex (percentage van de 



bevolking in de leeftijd van 15-65 jaar) in de periode 1976-1985. 
Deze stijging wordt veroorzaakt door het feit dat omschakeling van 

mijnindustrie naar andere takken van bedrijvigheid met zich mee brengt 
dat pensionering niet meer, zoals iri de mijnindustrie gebruikelijk was,c·. 
op 55- of 60-jarige leeftijd, maar op 65-jarige leeftijd zal plaatsvinden. 

Naast de ontwikkeling van de manlijke beroepsbevolking is de behoefte 
aan nieUive arbeidsplaatsen vooral afhankelijk van het verlies aan ar
beidsplaatsen in de mijnindustrie, en in mindere mate van de teruggang 
van de werkgelegenheid in de landbouw. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de behoefte aan nieu\-re a.r- ·· · "' 
beidsplaatsen voor mannen: 

behoefte aan nieuwe arbeidsplaatsen 
voor mannen ten gevolge van 

a. toename beroepsbevolking 
b. sluiting kolenmijnen 
c. daling agrarische werkgel.heid 

Totaal 

Bran: Geologie en mijnbouw, 1971 

1966-1975 

+ 3.900 
+ 43.500 
+ 2.000 

3· Instrumenten voor de herstrukturering. 

1976-1985 

+ 38.500 

+ Boo 

39.300 

We ·hebben in de vorige paragraaf gezien hoe geprobeerd werd om het --~ --
tempo van de mijnsluitingen zoveel mogelijk aan te paRsen aan .de behoef- ~--
te aan nieuwe arbeidskrachten van de nieuwe bedrijven op een bepaald ogen
blik. 

In deze paragraaf bespreken we de andere middeler~ die de nationale ()
verheid gebruikt heeft om de herindustrialisatie van Zuid-Limburg op gang 
te brengen. 

· Als expliciet uitgangspunt bij het mijnsluitingsproces stelt de rege-~-. -·~ ... 
ring dat de vestiging van nieuwe bedrijven ten naaste bij gelijke tred 
zou moeten houden met de voorgenomen sluitingen. D&.arnaast zegt de -rege- · ..... 
ring te verwachten dat de bestaande industrieen "een belangrijke bij- ·..:. __ _:-_ 
drage t:>t de zo noodza.lcelijke herstrukturering zullen kunnen geven" (5), 
de regering denkt daarbij b.v. aan het chemisch bedrijf van de Staatsmi j~:::....:_ "":i:i 
nen. 

'.'Gezien de omvang va."l het onderhavige werkgelegenheidsprobleem en het ... 
0 
-~ _ 

zeer specifieke en vrij acute karakter daarvan" is het volgens de rage-
ring · niettemin duidelijk dat een oplossing van de problematiek zonder !~ · · 
krachtige hulp van de overheid niet mogelijk is. Volgens haar kan deze 

. zich niet beperken tot de maatregelen welke in het kader van het regionale 
industrialisati.e-beleid voor de stimuleringsgebieden op dat ogenblik van 
toepassing zijn.Er zijn krachtiger maatregelan nodig, .ze.gt de .minister,. ::.. __ ~
omdat ook na 1970 de afname van de werkgelcgenheid door zou ga&n, en omdat • 
het hier een "region~l gekoncentreerde bedrijfstak" betreft, "met een ~· .. -~ ~· 
beperkt aantal ondernemingen, waarvan enkele echter een zeer groat per
soneelsbestand hebben". 

Volgens·. de regering zou tegen deze achtergrond . ~~~~n van de krachtigste 
en meest doeltreffende maatregelen zijn de vestiging van enekele vrij 
grate ondernemingen, ongeveer tegelijkertijd met het verminderen van de._ 
werkgelegenheid in de mijnen". In di t kader kondigt de regering aan dat 
zij haar medewerking wil geven aan een initiatief van de Staatsmijnen en 
de N.V. van Doorne's automobielfabrieken om in samenwerking met deze 
ondernemingen te komen tot de vestiging van een grate automobielfabriek 
in de westelijke mijnstreek. "Hoewel de overheid daarbij ·een omvangrijk 
risico zal gaan dragen" is de regering, "na diepgaand onderzoek tot de 
konklusie gekomen dat rec;~.lisering van dit projekt dient te worden nage-it 
streefd". 



Zij verwacht dat in een situatie, waarin door het sluiten van de staats
mijn Z.lauri ts in de westelijke mijnstreek, enkele duizenden arbeidskrach
ten op v,rij korte termijn ter beschikking. zouden komen. Bovengenoemd be
drijf, "dat een ·groat aantal arbeidskrachten opneemt en tegelijkertijd 
een stimulans geeft aan de vestiging en expansie van andere bedrijven in 
de streek", van groat belang zou kunnen zijn. Het schept volgens de mi-:
nister "een uitstekend startpunt voor industriEHe herstrukturering van 
het gebied". 

In deze periode zijn door de regering andere pogingen gedaan om enke
le grate industrieen in Limburg te krijgen. Bekend is dat er besprekin
gen zijn gevoerd met Ford en Rank Xerox, maar deze vestigden .zich in '"--' 
respektievelijk Genk en Venray. 

-Verbeteren vestigingsklimaat. 
Naast het aantre~cen van enkele zeer grate bedrijven die een trekpaard 

> funktie zouden .moeten verrichten, wil de regering het · gehele· ;ve.etigin~·
klimaat van Zuid-Limburg verbeteren; zij wil dit doen door de :volg.ende ' 
maatregelen: 

. ,..., .. 

1. Verbetering van de industriele infrastruktuur; 
, .. 2. Het in het leven roepen van, specifiek o.p Limburg gericb,te ~t.imule- or 

ringsregeling voor industriele omschakel ing; 
3. Het kreeeren van een garantie-regeling voor leningen; 
4. Arbeidsbemiddeling, scholing e.d. 

Naast het verbeteren van het industrieel vestigingsklimaat, is het 
volgens de regering noodzakelijk om maatregelen te nemen ten behoeve van 
de bij het sluiten van de mijnen vrijkomende administratieve arbeids
krachten. De regering zegt daarom toe om "wanneer. in het kader van kaar 
ruimtelijk beleid t.z.t. een beslissing zal moeten worden ·genomen over 
de vestiging van rijksdiensten elders in het land eveneens Z.ui·d~Limburg . 

bij haar overwegingen te betrekken~ Ook is de regering eventueel bereid -
tot een financiele tegemoetkoming bij de vestiging van een administratie
ve instelling van zeker formaat. 

We zullen nu wat verder ingaan op de middelen waarmee de overheid ge- ·· 
probeerd heeft het industrieel vestigingsklimaat van Limburg . te verbete- · 
ren. 
ad.O . Deelneming aan de vestiging van een autofabriek in Born; 

Volgens de regering is de nieuwe Daf-personenwagenfabriek bijzonder 
geschikt om het, ZO\'Tel naar richting als de mate van geschooldheid, zeer . · 

·gevarieerde aanbod van arbeidsk:rachten, dat door de mijnsluiting dient · 
te worden herplaatst, op te vangen. Zij noemt de arbeid in de auto-in- . -
dustrie "zeer gevarieerd en ten dele · zelfs hooggekwalificieerd"; daar-

··r--

naast noemt ·zij als voordeel dat :"voor een deel der werknemers slechts ___ _ 
een omschofingsperiode van enige maanden nodig zal zijn, waardoor deze 
weer snel een .eigen plaats in het produktie-proces kunnen innemen". Hoe 

. hoog de verwachtingen gespannen zijn blijkt ~ranneer -de regering schrijft 
dat bovengenoemd feit "een unieke kans biedt tot het leveren van een 
substantiele bijdrage aan de oplossing van het werkgelegenheidsvraagstuk. -

Wat betreft de aantallen arbeidsplaatsen komt de minister in zijn no- ~ 

ta tot de volgende verwachtingen: 
eind 1967 ca 500 man 
eind 1968 ca 1500 ~an 
eind 1969 I ca 3500 man 
eind 1972 ca 6000 man 

. -
' 

Het is de opzet van de . regering de personeelsbeze·tting van de Daf- :· 
personenautofabriek zoveel mogelijk op te bouwen uit vrijkomend perso- . 
neel van de mijnen, dat voor zover nodig da.arvoor zal worden omgeschoold. 

ad.1 Verbetering van de industri@le infrastruktuur. 
De regering stelt met ingang van 1966 gedurende vijf jaar jaarlijks 

ten hoogste f 12,5 mln ter .beschikking te stel:len voor het verstrekken 
van rijksbijdragen in de aanleg van provinciale en gemeentelijke wegen 
in Zuid-Limburg. 



Daarnaast zegt de regering toe om te onderzoeken in hoeverre een spoe
dige tot standkoming van bepaalde rijkswegen e.d. een bijdrage kan leve
ren voor het aantrekkelijker maken van het gebied voor de vestiging van 
industrie~n. De regering is bereid om voor vervroeging cq versnelling 
van de aanleg van een aantal werken extra bedragen aan het rijkswegen
fonds toe te voegen. 

ad. 2 Stimuleringsregeling voor industri~le oms.chakeling in Zuid-Lim~wg. 
Deze stimuleringsregeling (S.I.O.L.), . welke hieronder volledig...~ 1) 

·staat afgedrukt, is "afgestemd op de typische problematiek van Zuid-Lim
burg, welke een zeer specifiek en uniek karakter draagt"; zij vertoont 
daarom een aantal specifieke kenmerken die verschillen van de in 1965 
reeds bestaande premie- en prijsreduktie-regeling voor de stimulerings
gebieden; 

Zij \-rordt slechts toegepast op die nieuwe industri~le vestigingen 
welke naar het oordeel van de minister "een duidelijke bijdrage kun
nen leveren tot het verwezelijken van de doelstellingen welke met het 
ten aanzien van Zuid-Limburg gevoerde beleid worden nagestreefd". 

Deze doelstellingen waren tweeledig: 
1. De nieuwe industrievestigingen dienen in redelijke mate nieu\-re in
dustriele arbeidsplaatsen te bieden aan hen die voorheen bij de mijnbouw 
of de daarbij betrokken toeleveringsbedrijven werkzaam zijn geweest.(mi
nimum 25) 
2. De aan te trekken industri~le projekten dienen bij te dragen tot de 
verbetering van de industriele struktuur in Zuid-Limburg. · 

De regeling houdt in een 50% prijsreduktie op de aankoopsom van het 
voor de vestiging benodigde industrieterrein, alsmede een premie van 
f60,- per m2 voor het gedeel te dat binnen twee _jaar •·10rCI.t bebouwd met 
bedrijfsgebouwen, resp~ktievelijk bedrijfsinstallaties. De onderlinge 
verhouding tussen prijsreduktie voor de aankoop en p~emie voor de be
bouwing,wisselt van geval tot geval, afhankelijk van de hoogte van de 
koopsom en het bebouwde grondoppervla~. Het absolute maximum van prijs
reduktie en premie is in het algemeen op f3 mln gesteld. 

Bij voorkeur moeten de nieuv1e vestigingen gerealiseerd worden op 
~~n van de volgende industrie-terreinen: 

.- industrieterrein "Heide" van het industrieschap Roerstreekf 
industrieterrein "Kling-Roodebeek", "Bouwberg" en !!Beitel" van het 
industrieschap Oostelijke mijnstreek en 
indust:t'ieterrein "Buchten" van de gemeente Born. 

ad.3 Regeiing inzake garanties op leningen. 
In verband met de geografische ligging van Zuid-Limburg tussen Bel

gi~ en West-Duitsland, waar vrij dicht over de grens ook ontwikkelings
gebieden zijn gelegen, stelt de nota nog extra. financiele tegemoetko
mingen voor bij industrievestiging in Zuid-Limburg. Deze 'regeling in
zake garantie op leningen' houdt in dat aan een ondernemer, die een 
nieuw industrieel bedrijf vestigt . op een industrie-terrein, waarvoor een 
stimulering:::regeling zal gelden, onder een aantal voorwaarden, een kre
diet onder garantie v~ de staat kan worden verleend. 

· ad.4 1.Tenslotte worden in de .nota een aantal maatregelen aangezegd die ~· 
op het terrein liggen van de ministeries van Soc. zaken &Volksgezondheid, 
C.R.I'<i. en van O.&.W: 

arbeidsbemiddelingf . 
uitrusting & bemanning van de arbeidsbureaus; 

- scholing; 
- maatregelen op het gebied van werkeloosheidsbestrijding; 
- beroepen- en beroepskeuzevoorlichting; • 



begeleidende maatregelen met betrekking t9t het sociaal-welzijn; 
- maatregelen .op het gebied van het onderwijs; 
- openluchtrekreatie en toerisme; 

4• Uitgangspunten bij de mijnsluitingen. 
Beloften van de regering. 
In de eerste paragraaf hebben we behandeld hoe door de mijnsluitingen 

in de periode 1965-1985 niet minder dan -88.700 nieuwe arbeidsplaatsen 
nodig zouden . zijn voor mannen .in het .herstruktureringsgebied Zuid-Lim
burg. Daarna hebben we behandeld welke de maatregelen waren van de rage
ring om de herindustrialisatie van Zuid~Limburg te stimuleren en haar 
aan zekerheid grenzende verwachting dat zij hierin zeker zal slagen. Sa
men met een aantal citaten uit de rede die minister Den Uyl op 17 dec. 
1965 hield in HeE.rlen, bij de presentatie van zijn mijnnota, kunnen zij · 
een indruk geven van de (valse, naar later bleek) beloften vrelke de lim
burgse bevolking aan de vooravond van de mijnsluitingen kreeg voorge-
schoteld. · 

Als eerste ui"i;gangspunt stelde Den Uyl in zijn rede:"geen mijnslui-; 
ting zonder redelijk perspektief op ander werk"; de minister stelt aan 
het slot van zijn rede da·t "de hand aan de ploeg moet \ororden · geslagen, 
dat nu snel en krachtig moet worden ingegrepen, dat nu het gewest in al 
zijn geledingen, in alle groeperingen moet samenwerken om te zorgen dat 
die fundamenten (de fundamenten voor nieuw werk en nieuw leven in dit 
gewest,nv) tot .stand komen, waarop een nieuwe generatie in Limburg nieuw 
leven tegemoet gaat, in een nieuw industrieel centrum, naar mijn over
tuiging met grote groeikansen en met grote welvaart". En hij besluit dan 
met de woordAn: "Ik vergeet daarbij niet, dat de maatregelen inhouden · 
dat er mensen zijn die minder zullen gaan verdienen. Dat zal gebeuren • . 
Ik ontken en misken niet, dat voor velen deze maatregelen een heel hard 
gelag zullen betekenen; · maar ik geloof dat daarboven uitgaat de redelijke 
~ekerheid die, dacht ik, hier gegeven wordt, dat hier in Zuid-Limburg 
nieuw werk en nieuw leven en een .nieuwe samenleving zijn fundamenten zal 
kunnen vinden". 

In het VCJrige hoofdstukhebben weal gesproken wat dit "nieuwe leven" 
en "de~e nieuwe maatschappij" voor de bevolking heeft gebracht, met ,de 
lage pensioenen, de psychische gevolgen van de sluiting, de pendel enz. 
Het is onze taak in dit hoofdstuk te laten zien wat het "nieuwe werk" 
dat de regering zou mee helpen scheppen, voor de bevolking van de mijn..4 
streek heeft gebracht. 

5eAfvloeiingsbeleid. . 
We hebben reeds gezien dat al zeer snel na de mijnnota van minister · 

Den Uyl het tempo waarin de mijnen ~ijn gesloten enorm is versneld. De 
tabel aan het begin van dit hoofdstuk geeft van dit versnelde sluitings
schema een overzicht. Hierin wordt duidelijk dat per 31 december 1969 
niet zoals in de eerste mijnnota aangekondigd ca 12.000, maar al 26.550 
mijnwerkers zijn afgevloeid in het kader van het mijnslui tingsprogram- - · 
ma. naast di t aantal verminderde het aantal arbeidsplaatsen op de mijn
zetels waar de kolenproduktie .niet werd ingekrompen, ondermeer als ge-
volg van rationalisaties, met 4100 • 

. Onderstaande .tabel geeft een overzicht van de afvloeiingsbestemming. 



· De;,, eft> periode ran I juli 1965 tim 31 december 1969 afge.l•loeide c.q. n(}g affloeiende M'erknemt•rs, in ltJ/aul per sa!tlo :!8 000, nuur 
catt•gorit• t 'll 1111111' uji'lveii11gsbcstrmming. · 

:hrijving Beambten Arbeidcrs Totaal 

absol. % absol. 01 
/0 absol. 

ting per 1-7-1967 . . . 5 550 12,3 39 450 87,7· 45 000 

~rooms- en invaliditeitspcnsiocn . 575 18,5 4 725 16,8 5 300 
brugging tot bet pensioen. 400 12,8 3 725 13,3 4 125 
triCring buitcnlanders 3 700 13,1 3 700 
\V.-plaatsing 1

) ... . 2 150 7,6 2 150 
nc plaatsing I 510 48,5 11,540 41,1 13,050 
chcm. sector van de Staatsmijncn. 630 20,2 2 270 8,1 2 900 

e af\1oeiing. . 3 115 100 28 110 100 31 225 

Bron: Tweede nota im~ake de mijnindustrie en de industrHHe herstruktu
rering van Zuid-Limburg. 2e Kamer zitting 1969 -1970 -10312; 
pag. 3 

. Voordat we bespreken wat de resultaten in de eerste periode z~Jn ge
weest van het door de regering gevoerde herstruktureringsbeleid, moeten 
we erop wijzen dat in de eerste periode zich een aantal wijzigingen heb
ben voorgedaan in de aanvankelijk genomen stimulerings maatregelen. 

Aan de bestaande regeling, die uitsluitend was gericht op de indus
triele werkgelegenheid wordt in een later stadiwn een regaling toege
voegd, bestemd voor stuwende diensten , die onde_r zeer strenge kondities 
(het ~ntal te scheppen arbeidsplaatsen voor een nieuwe vestiging dient 

·b.v. minimaal 75 te bedragen) eveneens financi~le faciliteiten kunnen '· 
krijgen. Een andere wijeiging, de invoering naast de S.I.O.L.-regeling 
van de z.g. I.P.R.-regeling, hangt naar .onze mening nauw samenmet het 
verloop van het mijnsluitingsprogramma, en we zulleu .de invoering daar
van dan ook in het verloop van dit hoofdstuk bespreken. 

6 . Nieuwe arbeidsplaatsen 
Onderstaande tabel geeft een zeer gedetailleerd overzicht van het 

aantal nieuwe vestigingen in het herstruktureringsgebied, alsmede van 
de daarmee samenhangende geplande en gerealiseerde arbeidsplaatsen: 

0 1 ,o 

I()() 

17.0 
13.2 
11 .8 
6,9 

41,8 
9,3 

100 

<eling Y:ln de werkgelegenheid. in bedrijven die zlch in het kader van de S!OL/lPR-regeling hebben gevestigd of uitgebreid c. q . dit gun do en . 

g 

geplande personeelsbezetting c. q. uitbreiding bij a an- totaal totaal mutaties geplan- aantal vestingen (•) 
projecteD met toegekende premies vragen excl. de personeds-

in be- DAF t.ezetting .c. q. 
han- uitbreiding (*) 
deling 

DAF 0 w M R totaal bij af totaal bij af 

lrt 1968 'j .6.000 1. 825 880 360 485 9.550 . 9;550 3.550 27 
1968 6,000 2.125 925 1.010 620 10.680 10.680 4.680 1.130 36 . 10 

ember 1968 1 6.000 2.525 995 ·1.,050 620 11. 190 . 11. 190 . 5.119 520 10 39 4 
ember 1968 ' 6.000 2,545 820 1.120 765 11.250 11.250 5.250 510 450 42 4 

.rt 1969 6.000 2.765 735 1.000 775 11.275 11.275 5.275 340 315 43 4 3 
1969 ' 6.000 2.970 765 1.150 780 11.665 11.665 5.665 390 49 6 -ember 1969 ·

1 
6.000 3. 310 865 1. 865 1.o6s . 13.105 2.165 15.270 9.270 1.520 80 56 8 

ember 1969. 6.000 4,835 805 1. 970 1. 305 14,915 1. 220 16.135 10.135 1. 890 80 70 15 

rt 1970 I· 6.000 4,965 980 2.325 1.330 15.600 2.105 17.705 11.705 780 95 74 4 -1970 6.000 4,990 980 2.430 1.395 15.795 2.430 18.225 12.225 230 35 78 s 
ember 1970 .6.000 5.105 1. lOS 2.510 1.420 16. 140 2.240 18.380 12.380 ·370 25 84 7 . 

---- - ···~ ----
.sief aanvragen in behandeling-
_ _.....,:._- ·- --

stelijke Mijnstreek M = ·gewert-Maastricht 
estelijke Mijnstreek R • gewest-R~er!Tiond 



a tie 

gerealiseerde penoneelsbezetting c. q. uitbreiding totaal waarvan bezet mutaties gerealiseerde personeelsbezctting 
bij projecten met toegekende premies excl. door ex-mijn. c. q. uitbreiding 

OAF werkers . 

OAF 0 w M R totaal abs. " OAF 0 w M R 

1art 1968 1.285 380 ISS 10 . 295 2.125 840 630 7S 
u 1968 1.340 545 175 30 350 2.440 1, too 805 73 + 55 + 165 + 20 + 20 + 55 
:>tember 1968 1. 300 890 200 225 430 3.045 1. 745 1.140 65 - 40 + 345 + 25 + 195 + 80 

67 100 160 30 40 cember 1968 1.400 1.105 l30 265 430 3. 375 I. 975 1. 320 . + + + + . -
1art 1969 1. 505 1.200 275 405 475 3.860 2.355 1.470 62 . + 105 + 150 + 45 + 140 + 45. 
u 1969 1. 595 1.235 495 530 465 4. 320 2. 725 1. 635 60 + 90 + 35 + 220 + 125 - 10 
,tember 1969 11 745 1.285 585 750 650 5.015 3.270 1. 745 53 + 150 + so + 90 + 220 + ltsS 

51 210 425 5 185 + 45 cember 1969 1. 955 1. 710 590 935 695 5. 885 3.930 1,995 + + + + 

aart 1970 2.225 1. 900 615 1.095 635 6.470 4.245 2.235 53 + 270 + 190 + 25 + 160 - 60 

u 1970 2. 275 2.090 640 I. 135 660 6.800 4.525 . 2.300 51 + 50 + 190 + 25 + 40 + 25 

Jtember 1970 2. 305 2.200 730 1. 180 785 7.200 4.895 2.380 49 + 30 + 110 + 90 + 45 + 125 

In de grafiek, in par.1 van dit hoofdstuk, waarin het saldo is weer
gegeven van het aanbod van, verminderd met de vraag naar manlijke ar
beidskrachten, zien we dat aanvankelijk dit saldo negatief is, hetgeen 
wijst op een zeer grot~ spanning op de arbeidsmarkt. (de vraag overtreft 
het aanbod van arbeidskrachten). 

Bij de bespreking van d~ grafiek is er reeds op gewezen dat in deze 
periode besloten is tot versnelde mijnsluiting. De tweede nota geeft als 
oorzaak hiervoor aan dat "al vrij snel bl&ek dat de voor herplaatsing 
in aanmerking komende werknemers in een sneller tempo dan in de mijnnota 
(1965) was voorzien, naar externe arbeidsplaatsen konden afvloeien, dan 
wel op binnen de eigen onnerneming beschikbaar kornende arbeidsplaatsen 
konden l'iorden tewerk gesteld" .. 

Gezien de cijfers in onderstaande tabel, zou deze verwachting gerecht
vaardigd kun~en liOrden, immers in 1966 hadden zich reeds 13 bedrijven 
aangemel~ om zich in het heratruktureringsgebied te ~ vestigen; hiermee wa
ren 7.782 arbeidsplaatsen genoeid. 
JfeSJ~iten tot . vestiging of uitbreiding van industriele 
bedrijven met premie~opzet in het herstruktureringsgebied 
naar jaar van het vestigingsbesluit. 

Bron& Geologie en mijnbouw;' 1971 
Besluiten tot Besluiten tot 

Totaal 
vestiging uitbreiding 

Jaar Aantal Aantal Aantal 

Bedr. Arbeids- 8 d Arbeids- Bedr Arbeids-
plaatsenl) e r. pla,;1tsenO · plaatsen I) · 

1966 13 7.782 13 . 7.782 
1967 25 2.858 . 25 2.858 
1968 19 2.683 7 430 26 3.113 
1969 20 2.595 28 1.794 48 4.384 
1970 9 1.030 12 351 21 1.381 

86 16.948 41 2.515 133 19.523 

1) gepland. 

+ 3 
+ 6 
+ 3 

+ .j 

4 
+ 6 
+ 6 

+ 5 
+ 3 
+ 4 



Het merendeel van de arbeidsplaatsen was gepland in de westelijke 
mijnstreek; op 31 maart 1968 bedroeg dit aandeel van de westelijke mijn
streek 6.880 van de in totaal op dat ogenblik 9.550 geplande arbeidsplaat
sen. De versnelde sluiting van de staatsmijn Maurits, moet dan ook vel
gens ons , mede beschouwd worden in het licht van de grote hoeveelheid 
geplande arbeidsplaatsen in de \'lestelijke mijnstreek; in plaats van in 
1969 werd de Mauri ts al in ' 67 defini tief gesloten . 

Onder invloed van het versnelde mijnsluitingsprogramma en gestimuleerd 
door een internationale conjunkturele teruggang, ontstaat in de loop van 
1966 een aanzienlijke verruiming van de arbeidsmarkt · in Zuid-Limburg, · 
die een zodanige vorm aanneemt dat de omvang van de geregistreerde ar-
beidsreserve geruime tijd het dubbele begroeg van het landelijk percen
tage ; in deze":iperiode bedraagt het saldo van het verschil tussen aanbod :· r · • 
van en vraag naar manlijke arbeidskrachten meer dan 6% en is lange tijd 
het hoogste van het land . In Sittard e.o. en Heerlen stijgt het percen-
tage werkloze mannen tot meer dan 7% van de manlijke beroepsbevolking. · 
Echter niet alleen in de mijnstreek is de geregistreerde arbeidsreserve 
hoog. In februari 1968 bedroeg dit cijfer voor heel Limburg 5,7% tegen
over een landelijk gemiddelde van 2,9%; voor een uitgewerkter ovcrzicht 
zij verwezen .naar een voorgaand hoofdsta~ in .dit deel van onze scrip-
tie . 

In de periode 1-1-1966 tot 1-1- 1968 daalde de personeelsbezetting 
van de mijnen van 46.592 tot 31.197, een afname dus met 15 . 395 werk
nemers . Daarvan warden 6. 062 in een andere arbeidsplaats (in- of extern) 
tewerkgesteld. Slechts 1. 178 van hen kwamen terecht op ~~n van de 2. 054 . 
gerealiseerde, vervangende (S . I . O. L. )arbeidsplaatsen. De overigen gingen 
dus voor een deel arbeidsplaatsen bezetten, \'Telke normali ter voor de 
aanwas van de beroepsbevolking bestemd waren. 

Op de lirnburgse arbeidsrnarkt treedt in deze periode een concurrentie 
op tussen afvloeiende rnijnwerkers en overige werkzoekenden. Het mijnper
soneel neemt in deze , gezien de facilitei~en waarmee het is orngeven, 
een positie in, waartegen de niet-rnijnwerkers zeer moeilijk kunnen kon
kurreeen . Te denken val t hierbij vooral · aan facili tei ten van de E.G . K.S .• _ 
die bestaa.n ui t langlopenU.e leningen .met rente-subsidie, uit t.'en bij
drage in de omscholingskosten van ex-mijnpersoneel en ui t bijdragen in 
de afbouw van de verschillen tussen industria- en rnijnlonen . 
MtJTATIES WERKGELEGE NHEID Z. LIMBURG <x 10!HJ ARBEIOSPLAATSEN >. 
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Onder de ex-mijnwerkers worden dan ook nauwelijks werkelozen aange
troffen. De mutaties in de v1erkgelegenheid van Limburg over de periode 
1965 - 1967 worden schematisch in het bovenstaande flow-diagram weerge
geven. 

Nieu\-Je vestigingsfacili tei ten. 
Als de werkeloosheid in Limburg op z'n hoogst is, wordt in mei 1968 

aan de bestaande S.I.O•L.-regeling de investeringspremie-regeling (IPR) 
toegevoegd, welke sindsdien als alternatief gold voor de s.r.o.L.-rege~ 
ling. Per 12 februari wordt de IPR herzien en met ing~g van 1 · januari 
1969 mede van toepassing verklaard op de uitbreiding van de bestaande be
drijven. De IPR welke in 1971 aileen nog van toepassing was op het noor- "- ·-

. den ,en Zuid-Limburg, bestaat uit de volgende faciliteiten: , 
·· .::.. · Ter· stimulering van de · vestiging van nieuwe · industrilHe -'bedrijven ·· .;.~"'"'"' .; 
kan de minister van ekonomische zaken een -rijkspFemie ter beschikking 
stellen ter grootte van 25% van de investeringskosten in vaste aktiva 
(grond, .gebouwen, machines en bedrijfsinstallaties). Het maximum premie-

n ·.·· ·;bedra.g·: bedraagt f3 miljoen; . in uitzonderingsgevaJ:]ett rkan :nie'l+Yan "W<?rd~r- ,5'f~V;Jj] 
afgeweken. 

De kosten van investeringen dienen tenminste f400.000,- te bedragen, 
en moeten voor minstens 4~ uit eigen middelen worden gefinancieerd. 
Voorts dient het eigen vermogen tenminste 40% te bedragen van het totaal 
getnvesteerde vermogen. · 

Sinds 1 januari 1970 werd het premia-percentage in geval van uitbrei
dingspremie voor Zuid-Limburg verlaagd van 15 naar _10J ook we~d op die . 
datum de toen nog bestaande, maar relatief weir..ig meer toegepaste . S.I.O.L ...... 
regaling opgeheven. 

De laatste belangrijke wijziging in de vestigingsfaciliteiten wordt 
op 12 februari 1969 afgekondigd waarin de IPR van toepassing verklaar~ 
wordt op de vestiging van z.g. stuwende dienstverlenende bedrijve~ in 
Zuid-Limburg. Hiervoor geldt d~zelfde rijkspremie (25%) en dezelfde 
voorwaarden als de ·reeds genoemde IPR bij vestiging, echter nog met twee 
extra voorwaarden: · 

Het moet gaan om een stuwend dienstverlenend bedrijf, d.w.z. een be~
drijf met meer dan lokale of regionale beteken-isJ · 
In het bedrijf dienen binnen enkele jaren tenmjnste 75 werknemers 
permanent te worden geplaatst. 

Tenslotta worden no6 een drietal industrieterreinen (250 ha) aan de 
reeds bestaande terreinen (446 ha) toegevoegd om de nieuwe bedrijven ···'-,;;.- _o.· 

te kunnen huisvesten. · 
De nieuwe premieregelingen zijn voor de onderr.emers aanmerkelijk · 

gunstiger dan de oude s.r.o.L.-regeling.· He·t belangrijkste verschil is 
dat de nieuwe regeling premies verleent op alle vaste aktiva, waardoor 
het oek-voor zeer kapitaalsintensieve bedrijven enorm aantrekkelijk . ,¥ •••.•. 

wordt om investeringen te doen; bovendien is . in· de nieuwe regeling ver":! . . _::-~ 
vallen de voorwaarde dat minimaal 25 ex-mijnwerkers in dienst moeten 
worden ·genomen. 

Ondanks de beweringen in de tweede nota is ons desondanks niet geble
ken dat de nieuwe premieregeling grote invloed heeft gehad op de toen~e 
van het aantal arbeidsplaatsen in deze periode; alleen in 1969 vindt een 

.· lichte · stijging· plaats ·van het aantal geplande arbeidsplaatsen door uit- ·
breiding van bestaande bedrijven. Ook de reconversie-kredieten van de 
E.G.K.s. waarmee tot 1969 85 mln • . gulden gemoeid was, heeft hierin na~. 
welijks verandering kunnen brengen. 
· De daling van de geregistreerde arbeidsreserve · moet dan ook volgens 
ons niet, zoals minister de Block op pag. 5 van zijn nota beweert, voor
namelijk worden toegeschreven aan de "uitwerking van de genomen herstruk
tureringsmaatregelen11, zij ligt volgens ons voornamelijk besloten in de 

-- · volgende faktoren: 



1. In de periode -na de aankondiging van het mijnsluitingsproces kent het 
herstruktureringsgebied een sterk negatief migratie-saldo; hoewel elders 
hierop is ingegaan, willen we hier toch dit vertrek-overschot kort bespre
kem. Sinds 1965 kent Limburg een negatief migratie-saldo, De oostelijke 
Mijnstreek kent voor de jaren 1965, 1966 en 1967 een vertrekoverschot van 
respektievelijk 656, 2252 en 3876. In 1967 overtreft dit aantal het cijfer 
van de natuurlijke groei, dat 3041 bedroeg. Het totale herstrukturerings
gebied verloor in de periode 1965-1969 18.630 personen. 
2. Door de vervroegde pensionering van ruim 5000 mijnwerkers, en het plaat
sen van bijna 2000 minder-valide mijnwerkers in zogenaamde beschutte werk
plaatsen neemt de totale beroepsbevolking af. 
3. Tenslotte wordt de stijgende spanning op,de arbeidsmarkt veroorzaakt 
door een belangrijke toename van het uitgaande pendelsaldo, wat steeg 
van 4.930 personen in 1966 tot 6.925 in 1970. In dat jaar pendelden maar 
liefst 11.140 personen op Duitsland 

Naast de spanninc op de arbeidsmarkt Z1Jn er een aantal andere oorzaken 
voor de stagnatie in de komst van nieuwe badrijven, nl . (6) 
a. de mijnondernemingen gingen er steeds meer toe over de overtollig ge-

worden valiede mijnwerkers te 'reserveren' voor de nog producerende 
mijnondernemingen, om het verloop van het mijnpersoneel op te vangen, · 
dan wel om de eigen nieuwe industri~le projekten te bemannen. Daardoor 
kwamen nau\.relijks nog mijnwerkers beschikbaar voor niet met de mijn ge
lieerde bedrijven en kon dus niet meer voldaan worQen aan de voorwaar
de, die aan het verkrijgen van faciliteiten door de E. G,K.S . worden ge
steld: het tewerk stellen van ex-mijnpersoneel. Deze E.G.K.S.-facili
teiten vormden vrijwel het enige voordeel dat Limburg had tegenover de 
andere stimuJ.eringsgebieden ; deze faciliteiten werden volgens de heer 
Wil bers bi j de ondernemers zeer hoog gewaardeer.d .• 
b. als tweede oorzaak noemt de heer Wilbers de sterk toegnomen aggres
fli vi tei t van het buurland Belgi~ in de we.rving van ook nederla.r.dse en 
zelfs limburgse industri~le projekten . 

. . 
Dat bij de nieuwe bedrijven het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen · 

ver achterblijft bij het aantal wat gepland is, en dat bij de nieuwe be
drijven het aantal ex-mijnwerkers relatief gering is , zullen we verderop 
in de scriptie behandelP.n . 



1. Resultaten van het herstruktureringsbeleid. 
In onderstaande tabel geven we een overzicht van het aantal besluiten 

tot vestiging, met preride-opzet, van nieuwe bedrijven in het herstruktu
reringsgebied Zuid-Limburg. 
Overzicht van het aantal besluiten tot vestiging, 

·met premie-opzet, van ni'euwe bedrijven in het her
struktureringsgebied Zuid-Limburg, ingedeeld naar 
tijdvak _van het besluit tot vestiging. 

absoluut 
Tijdvak 

bedr. 

1966 13 
1967 25 
1968 20 
1969 16 
1970 6 
1971 ' 4 
1972 4 
1973 9 
1974 10 

Totaal 107 

l) Inkl . DAF ·N . V. 
2) .f:_xkl. DAF N.V. 

arb1) 

7. 167 
2. 329 
2.617 
1. 408 

735 
155 
300 
624 
680 

16.015 

io 

bedr . arb. 
1) 

12,2 44,8 
23,4 14,5 
18 , 7 16,3 
15,0 8,8 

5 , 6 4,6 
3,7 1 ,o 
3,7 1' 9 
8,4 3,9 
9,3 4,2 

100,0 100,0 

Bron: ETIL- berichten, Maastricht, janunri 1975. 

arb . 
2) 

17,1 
21 , 8 
24,5 ' 1. 

13,2 
. 6' 9 

1,5 
2,8 
5,8 
6,4 

100.0 

Eind 1974 hadden zich 107 bedrijven aangemeld , met een voorgenomen p~rso
neelsbezetting van 16 . 015 arbeidsplaatsen. 

Verwachte& gerealiseerde arbeidsplaatsen . 
Alle 88 bedrijven die e~.nd 1974 een premie hadden gekregen, waren op dat 

moment ook in bedrijf , Van hun voorgenomen aantal arbeidsplaatsen van 14.928 
hadden zij er op dat moment 11 . 400 gerealiseerd, waarvan 1. 063 bezet werden 
door vrouwen. Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal 
voorgenomen en geplande arbeidsplaatsen , onderverdeeld enerzijds naar 
periode van vastiging & realisering, anderzijds naar het gebied van het 
industrieschap, waarin de vestiging tot stand kam. 
Ontwikkeling van het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen in in 
uitvoering zijnde of gerealiseerde premieprojekten, naar tijd-
vak van aanvang der produktie. 

PLANNING AANTAL GEREALISEERDE ARBEIDSPLAATSEr; · 

Tijdvak Ult. Ult. Ult. Ult . 
I bedr . 

1) 1971 1972 1973 1974 arb . 
4e kw • 4e kw. 4e kw . 4e kw. 

..... 

a ) a) a) · 4. 665a) 1967 11 6.957 . 4.047b) 4.150b) 4. 794b) 
1 . 796~~ 1968 16 2. 117 1. 699 1. 800 1 . 762c) 

1969 20 . 2. 328 1 . 934d) 1 . 992d) 2. 094d) 2.170d) 
1970 14 1 . 082 922 935 924 926 
1971 9 950 673 725 817 889 
1972 4 410 - 262 348 359 
1973 6 420 - - 236 328 
1974 8 664 - - - 267 

Totaal 88 14.928 9 . 275 9. 864 10.975 11.400 



Ontwikkeling van bet aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen in in uit
voering zijnde of gerealiseerde premieprojekten per industrieschap. 

PLANNING AANTAL GEREALISEERDE ARBEIDSPLAATSEN 
Industrj.e-
schap Ult . ult. ult . ult . 

bedr . arb . 1) 1971 1972 1973 1974 
4e kw. 4e kw. 4e kw. 4e kw. 

Oostelijk 45 5~449 3. 687b ) 4.ooob) 4. 481 b) 4. 794bd 
Mijngebied 
Westelijke 11 6.575 3 . 681 3.886 4.432 4. 407 
Mijnstreek ' 
Roerstreek 14 1.252 642a) 691a) 7/-+9a ) 869ac 
Maastricht 14 1. 520 1.166 1. 187d) 1.214d 1. 233 d) 

' 4 132 99 Diversen 100 I 99 97 

Totaal 88 14.928 9.275 9 . 864 10.975 11.400 
- ·- -

· a) . Een bedrijf tijdens bet derde. kwartaal 1971 overgenomen (107 ge
realiseerde arbeidsplaatsen; 167 geplande arbeidsplaatsen) . 

b) . Een bedrijf tijdens bet derde kwartaal 1971 gesloten -( 30 gerea
liseerde arbeidsplaatsen; 140 geplande arbeidsplaatsen); een be
drijf tijdens bet derde kwartaal 1973 gesloten (2~ gerealiseerde 
arbeidsplaatsen; 35 -geplande arbeidsplaatsen). 

·c) Een bedrijf tijdens bet derde kwartaal 1973 g~sloten ( 28 gerea
liseerde arbeidsplaatsen; 40 geplande. arbeidsplaatsen). 

d. Een bedrijf tijdens bet eerste kwartaal 1972 gesloten . ( 7 gerea
liseerde arbeidsplaatsen; 28 geplande arbeidsplaatsen); een be
drijf tijdens het twcede kwartaal 1974 gesloten ( 14 gerealiseer
de arbeidsplaatsen; fO geplande arbeidsplaatseq. 

Bron: ETIL - berichten, MaastricLt, januari 1975 

Uit de tabellen komt naar voren dat in de o.:>stelijlte mijnstreek het 
grootste deel van de geplande arbeidsplaatsen is gerealiseerd en wel 
87.9%, in het gebied van Maastricht bedroeg dit percentage 81.1%; de 
percentage voor de Roerstreek, de westelijke mijnstreek en elders in het 
gebied bedragen resp. 69.4%, 67 . ?$ en 73 . 5%• . - _ 

Het .verschil tussen het totaal aantal geplande en gerealiseerde arbeids- , 
' plaatsen bedraagt per 1- 1-'75 3. 528, een verschilderhalve van ca- 25%. 
Bij een onderzoek per 1- 1-i75 door hat D.B. A. waarbij de geplande ar
beidsplaatsen per bedrijf werden getoetst aan de ·realiteit en de ver
wachtingen van de onderneming, bleek bovendien dat het een vermindering 
van 15 geplande arbe1dsplaatsen plaats vond voor bedrijven die in 1966 
besloten hadden _tot vestiging. Voor de bedrijven die dit gedaan hadden 
in 1968, 1971, 1972 en 1973 waren deze cijfers respektievelijk 235, 45, ~ ··- · 
230 en 40, een totale afname van het aantal geplande arbeidsplaatsen van 
565 . 

Het D.B.A. stelt in 1972 (7) : dat door faillissement tot dan toe "420 
geplande arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan"·, en dat: "als gevolg van .. 

. strukturele en konjunkturele moeilijkheden, dan wel door technische .· ont- _ 



wikkeling het noodzakelijk bleek, het aantal geplande arbeidsplaatsen met 
2.585 te verminderen. Anderzijds kon in een aantal gevallen in verband 
met een goede gang van zaken de oorspronkelijke planning met in totaal · ·· 
1. 230 arbeidsplaatsen worden verhoogd" . 

Van de in 1975 totaal gerealiseerde arbeidsplaatsen door gepremieerde 
bedrijven, waren er 3. 757 bezet door ex-mijnwerkers, d.i. 32.9}b van het 
totaal aantal nieuw gekreeerde arbeidsplaatsen. ± 41% van de ex-mijnwer
kers is extern verplaatst, d.w.z. 41% van de totaal 46.065 bij de mijn
industrie in 1965 werkzame personen, dat is 18462 extern geplaatsten. · 
Van dit aantal is dus 3.757 werkzaam in gepremieerde bedrijven, hetgeen 
slechts 20. 4% is . We hebben in een vorig hoofdstuk al gezien dat veel . · 
ex-mijnwerkers snel nadat ze extern geplaatst zijn alsnog in de W.A.O. 
terecht komen, de z . g. uitgestelde W.A. O.-ers • 

. Bi·j .de .sl~ ting van de rriijnen· was de algemene verwachting dat er oo~.:. . . ::t.~· 
voor de zuidlimburgse metaal-industrie in ruime mate personeel ter be
schikking zou komen~ Deze verwachting was gebaseerd op de veronderstel
ling: "dat ondergrondse mijnwerkers goed omschoolbaar zijn, waarbij de 
ui tstekende arbe idsdiscipline . van de mijm.zerkers een extra voordeel ;;e:.:·.:;.o;!.c-S; 

· zou zijn11 (8). 
Het C. I . V. I.-onderzoek heeft aangetoond dat "deze verwachtingen van 

een ruim arbeidsaanbod in het algemeen niet beliaarheid zijn geHorden". 
De oorzaak hiervan moet volgens het C. I.V. I. worden toegesc~reven "aan 
een oyerschatting van de kwantitatieve omvang van afvloeiend mijnper
soneel door de industrie, dan wel aan een onderschatting van de her
·pla.n:tsingsmogelijkheden elders, r-espektievelijk, van de overbrugging -_ .. 
naar pensioen. 

In de metaalindustrie zijn zowel vroegere employes van de techni- -
ache mijnafdelingen werkzaam als mijnwerkers die aan het front hebben 
gewerkt . Vooral voor de frontarbeiders is het verschil tussen de ko
lenwinning en de fabrieksarbeid zeer grootJ het c . I.V. I. vat de verschil~ 
len als volgt samen : ( 9) · 
1 . De effectieve dagelijkse werktijd van de ondergrondflrs , dus ex
clusief schachttransport , ·wassen en kleden, lag aanmerkelijk lager dan 
in de industrief 

- 2. · De eige::1 verantwoordelijkheid van de ondergronder aan het front -is· .,._ ..... ~ 
groter dan in de meeste funkties in het industriele proses en valt zelfs 
grotendeels weg bij mouotoon lopende-bandwerk. 
3. In vele gevallen is er sprake van een duidelijke teruggang in belo
ning, die met name scherp wordt ervaren, · indien bevriende ex-collega's 
nog wel bij de kolenwinning betrokken zijn; 
4• De hoge mate van gro.epsdiscipline en de moeilijk definieerbare sfeer 
van -lotsverbondenheid, dit ondanks de strakke hi~rarchische struktuur in 
het kolenwinningsbedrijf, vervallen grotendeels in het industriele bedrijf; 
5. De volledig opgeleide hoU\ier was als mijnwerker een geschoolde en- als-· -
~odanig gewaardeerde kracht ; als industriele werknemer is deze scho-
ling van weinig belang meerJ . 
6. Het kolenwinningsbedrijf kende een grote regelmaat, waarin inciden
teel- --een ·extra grote ins pann-ing we rd. verlangd, _b. v. ter bereiking van _g~~-- -'"'-· 
stelde produktie-eisen of, voor de technische diensten , bij grotere repa-
raties aan vi tale be,!irijfsonderdelen • . Het industriele bedrijfsleven .. _ •. 
vraagt frequent tempo-aanpassing en s·taat in een open markt , die op de 
resultaten van de onderneming en daarmee op de bezetting een duidelijk 
stempel drukt . In het. algemeen lijkt de werkgelegenheid minder zeker. 



Duidelijk komt hieruit naar voren dat de vervangende werkgelegenheid 
niet tegemoet koiJlt aan de behoeften die vanuit de ex-mijnwerkers aan hun 
nieuwe arbeidsplaats gesteld wt>rden. We hebben al vermelli dat de ex- ~· '---
terne plaatsing voor veel ex~mijnwerkers alsnog heeft geleid tot plaat
sing in de ~v.A.o.; hieraan vooraf gaat een doorgaans hoog ziekteverzuim 
onder de herpla~tste ex-mijnwerkers. Het C.I.V.I. zegt hierover:"de aan
passing en omschakeling van deze werknemers blijken regelmatig tot gees
telijke spanningen te leiden, die zich in een fysieke reaktie uiten". 
Ook wijst het ' C.I.V.I. op de veel voorkomende rugklachten bij de ex-mijn~ 
l'terkers. 

Het werk in de nieuwe gepremieerde bedrijven is niet alleen voor de 
ex-mijnwerlt:er_s volledig ongeschikt; de lage lonen gekombineerd met de ~ · 
veelal slechte werkomstandigheden hebben ertoe geleid dat een aantal be
dri jven slechts in hun personeelsbehoefte :.konden. , vo~_do~.n doq:r bet . aa.nt~~~~ c· l. 
ken van buitenlandse arbeidskrachten. 

·opvallend. is het dat in het door het C.I.V.r. uitgevoerde onderzoek 
voortdurend wordt gewezen op de gebreken bi j de _ex-mijnwerkers, en v 

.dat steeds wordt aangedrongen op betere selektie , _ str~ngere medieche .:.:-_::::-~H 
keuring, betere voorbereiding, opvang en begeleiding van de ex-mijnwerkers. · 

Elders in dit hoofdstuk hebben we erop gewezen dat er tengevolge van 
de sluiting van de mijnen, de toename van de beroepsbevolking en de da-

. ling van de agrarische werkgelegenheid in de periode 1966 - 1975 n.ieu\-ve 
arbeidsplaatsen moesten worden gekre~erd voor respektievelijk 3900, 43.500 
en 2000 personen, tezamen 49.400 arbeidsplaatsen. Daarbij is rekening ge
houden met de omstandig!leid dat geen nieuwe arbeidsplaats zou hoeven ge
cre~erd te worden voor ex~mijnwerkers, die met pensioen gingen, alsmede 
zij die naar hun pensioen overbrugd werden, · zij die in de w.s.w. geplaatst 
werden en voor de gerepatrieerde buitenlanders • . ,. · 

In dezelfde periode zijn, zoals reeds besproken, 14.928 gepremiee:de 
nieuwe arbeidsplaatsen gecre~erd. Als we deze vergelijken met de taak
stelling van 49.400 te cre~eren arbeidsplaatsen, zien we dat in de periode 
het totale aanbod aan arbeidskrachten het aante.l arbeirJsplaatsen me~ · 

34.472 overschreed. Een deel van dit aanbod is opgevangen in bedrijven 
· die ·uitbreidingsinvesteringen hebben gedaan. In totaal --werden .. voor. deze ~ -:~~. 
investeringen 1 07 premie-aanvragen gedaan, waarbi j het ging om ee!l \-verk
gelegenheidsvoorziening van 4.595 additionele ar'Leidsplaatsen. Per 1. jan. 
1975 waren iti de reeds in bedrijf zijnde ' goedg~keurde uitbreidings
projekten oa. 2930 arbeidsplaatsen tot stand gekomen. 

· Omdat · het · aantal nieuw gecre~erde arbeidsplaatsen ver aohter is ge--·- --~~

bleven bij de groei van de beroepsbevolking is een deel van de bevolking ~ 
gedwongen om de streek te verlaten, een ander deel moet. doo~ .. t~ pende_l~n~ .. 
een arbeidsplaats verkrijgen. 

Vooral bij de uitbreidingsinvesteringen, maar ook bijr. de nieuwe 
bedrijven~ stellen we ons de vr~ of zij ook niet gerealiseerd zoud.en 
zijn als ze niet gepremieerd waren. Daarnaast is het zeker dat een aanttal . 
bedrijven op de vette premies is afgekomen, de~e _opgesi;rek~n h.~bben en ~ -~. 
daarna weer vertrokken zijn. Er is al op gewezen dat vooral uit Belgi~ 
grote konkurrentie . bestaat bij het aantrekken . van nieuwe -bedrijven. a~~--·· 
is duidelijk dat de'ondernemers van deze konkurrentie, alsmede van de 
toenemende druk vanuit de Limburgse bevolking om werkgelegenheid, dank
baar gebruik makan en voortdurend betere faciliteiten verkrijgen. 



Kosten van het herstruktureringsbeleid. 
a. nieuwe arbeidsplaatsen. 

We hebben hiervoor besproken dat de ondernemers t.a.v. vestiging in 
Zuid-Limburg in een steeds gunstiger positie kwamen te verkeren en dat 
zodoende de vestigingsvoorwaarden voortdurend gunstiger werden. Onder
staande ~abel geeft een overzicht van het aantal gepremieerde vesti
gingen resp. uitbreiding, alsmede de hoogte van de daarmee gepaard gaan
de premies: 

ZUID-LIMBURG - afgegeven toekenningen 

s.r.o.c. IPR-25% incl IPR-15/10% Totaal 
lct-.H.r. dienc::t~>n 

a. Aantal . 20 67 81 168 

b. lnvesteringen 164.483 511.880 765.083 1. 441.446 
(x J 1. 000) 

192.202 c. Premie 24.482 104.488 63.232 
(x S 1.000) 

18.798 d. Arb.pl. 7.638 6.975 4.185 
e. Invest.gemidd. 8.224,15 7.640,00 9. 445' 47 8.580,0 

f. Gemi dd. arb. p 1. 382 104 52 112 

g. Invest.per arb.pl. 21,53 73,39 182,82 76,6 
(x J 1.000) 8,26 13,3 

h. Premie in % v.d. 14,88 20,41 
lnvestering 

Bronl ETIL - berichten, Maastricht, januari t975 

Zeer.?~cherp komt naar voren hoe bij de premieering van bedrijven • 
steeds minder het aantal arbeidsplaatsen dat nieuw wqrdt geschapen van 
belang ~ is. Bij de S.I.O~L.," de I.P.R. -25~ en de I.P.R.-15/10C~ (voor · 
uitbreidingen), ~ie respektievelijk in werking traden op 13-7-1 966, 
13--1-' 67. en 12-2-1969 neemt de investering per arbeidsplaats toe van 
f21•530;- tot f73.390,- en f182.820,-J niet alleen nemen de investerin
gen in dade a.rbeid zeer snel toe, de premies pe; gerealiseerde arbeids.
plaatsen stijgen oak, d.w.z. dat steeds meer de machines, gebouwen e.d. 
gepremieerd wordenf de premiebedra.gen per gekre~erde arbeidsplaats lo- . 
pen voor de drie regelingen op van respektievelijk f3.190,- tot _f14.950,-
en f15.100,- . 

Bij de . premieijering staat due steeds mind~r het aantal arbeidspla.at- . 
sen dat gekrei!erd wordt voorop. 
b. de overige met· de mijnsluitingen verband houdende overheidsbijdragen 
die gericht zijri op de herstrUkturering. 

We beschikken hieromtrent slechts over cijfers met betrekking tot de 
periode 1965 - 197~ Onderstaande tabel geeft ·een overzicht van de be
dragen die met dit beleid gemoeid zijn geweest, waarbij de premies in
zake de s.I.O.L. en I.P.R.-regeling zijn meegerekend. 



Tabel 7, De overige met de mijnsluitingen verband houdende overheids
bijdragen, toegekend in de periode 1965 t{m 1972, die gericllt zijn op 
de herstructurering van Zuid-Limburg. 

x min. guldens 

Omschrijving 1965 tfm 1965 t/m 
1969 1972 

1. Op grond van de S.I.O.L./I.P.R .• 85,0 147,2 
2. Voor verbetcring in de industriele 

infrastructuur . · • . 50,0 10,25 
3. Voor infrastructuur vcrbeterende 

werken in het kader van de extra 
r 100 min. programma's 67,0 67,0 

4. Voor structuur- en milieu-verbete-
rende werken in het kader van het 
werkgelegenheid~programma 197211 ± 20,0 

5 • Aan subsidies in aanvullende werk-
. ge1egenheidsprogramma's. 21,5 21,5 

6. Verbetering van toeristische infra-
structuur 1,02 4,5 

7. Extra-subsidies C.R.M. met betrek-
king tot het sociale welzijn • 7,4 16,5 

8. Investeringsbedragen ten behoeve 
van sociale werkverbanden . 10,5 10,5 

9. Subsidies aan Commissie Opvoering 
Produktiviteit . ·0,25 0,3S 

Totaal . 242,67 390,05 

Bron: Nota herstrukturering Zuid~Limburg 1972; pag. 8 

c. de direkt aan de mijn-industrie ten goede komende overheidssteun. 

De direct aon de mijnindustrie ,;~ goede komende overheidssteun in de periode 1965 tfm 1912 

x mln. guldens 

nschrijving Peri ode 1970 1971 1972 Periode 
1965 t/m 1970 t/m 
1969 1972 

Steun aan de Mijnpensioenfondsen inge-
. volge de Wetten van 1-7-'48 en 1-8-'64 178,7 35,4 . 35,1 35,1 105,6 
Objectieve steun • • • .. : 102,6 43,3· 27,8 2S,9 · 97,0 
Subiectieve steun • . . . . . . 90,9 40,9 96,8 95,6 233,3 
Wederaanpassingsregelingen . . " ... 44,7 23,5 2S,6 30,5 79,6 
Domanialc mijn 15,3 3,5 4,7 3,0 11,2 
Rentebedragen 22,6 9,5 8,4 8,2 26,1 

taal • 
.. , 

454,8 156,1 198,4 198,3 55,28 

na Nota herstrukturering Zuid-Limburg 1972J pag. 7 

Peri ode 
1965 t/m 
1972 

284,3 
199,6 
324,2 
124,3 
26,5 
48,7 

J 007,6 



Het totale bedrag dat de overheid in de periode 1965-1972 aan de mijn
industrie heeft beschikbaar gesteld, is in 1972 de 1 miljard overschre
den. 

De subjektieve mijnsteun, waarvoor alleen de partikuliere mijnonderne
mingen in aanmerking kwamen, die daardoor in staat werden gesteld de 
steenkolenproduktie ·voort te zetten "zolang dit met het oog op de werk
gelegenheidssituatie in de regio noodzakelijk wordt geacht", is vooral 
in . 1971 en 1972.zeer sterk gestegen. Hoewel we over onvoldoende gegevens 
beschikken spreken we hier het vermoeden uit dat door de zeer grote steun
bedragen aan de partikuliere ondernemingen als mede de door hen gevoer-
de politiek van versnelde afschrijving, tenminste een aantal van hen er 
in geslaagd is om een aantal nieuwe bloeiende ondernemingen op te bouwen. 
We geven in een bijlage een overzicht van de nieuwe aktiviteiten van 
de Laura & ¥ereniging. 

Samenvatt ing. 
Hoewel we t.a.v. de herstrukturering van Zuid-Limburg nog veel on

derzoek moeteiJ. doen, vooral naar de fakto1'cn die van beslissend belang · 
zijn geweest voor bedrijven om zich w~l respektievelijk niet in Limburg 
te vestigen, kunnen we toch al stellen dat het herstruktureringsprooes 
nauwelijks suksesvol is geweest. 

Tot nu toe werd ca 1,5 miljard gulden aan overheidssteun verleend ten 
behoeve van Zuid-Limburg, en een oplossing voor alle problemen van de 
bevolking van het gebied lijkt nu, tien jaar na de aankondiging va~ de 
mijnsluitingen, verder weg dan ooit. 

Not en: 
1. 2e mijnnota, 1969; pag.2 
2. Geologie en mijnbouw 1971; t.a.p. pag.166 
3. Geologie en mijnbouw 1971; t.a.p. pag.166 
4• Geologie en mijnbouw 1971; t.a.p. 
5. Eerste mijnnotaJ 1965 pag.24 
6. Drs. J.H.M. Wilbers: Regionaal beleid in het herstruktureringsgebiedf 

in geologie en mjjnbouw, 1971f t.a.p. pag.288 
1· Districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in de provjncie Limburg/ 

Arbeidsmarktbesch~ijving van de provincie Limburg, 1972. 
8. C.I.V.I. /Zuid-Limburg, deel 1 Metalektro-industrie; maart '73 pag.47 
9. C.I.V.I. 11 

"' 
11 maart '73 P• 48, 49 



1lage 1. 

-Stirriuleringsrrgeling voor industricle omschakeling in Limburg 

e Staatssccrctaris van Economische Zaken brengt het voi
le ter kennis van belanghcbbendcn. 

Aan de onderncmer, die een industriecl bedrijf vestigt op 
door de Minister van Economische Zaken aangcwezen 
strieterrein, dat van gemeentcwege of door een industrie
p is aangelegd . in Zuid-Limburg of in Midden-Limburg 
f ten zuiden van Roermond en ten oosten van de Maas, 
·een tegemoetkoming uit 's. 'Rijks ·kas worden toegckcnd, 
~n: 

met de investering in vaste activa cen bedrag van ten 
:te f 500 000 gemoeid is en 

het betrokken bedrijf de Jhogelijkheid · biedt tot de te
:stelling van een aantal werkiremers; die voordien in Lim
werkzaam waren bij de mijnbouw of in bedrijven, die bij 

tijnbouw betrokken zijn. 

De. onder punt 1 bedoelde tegemoetkoming bedraagt: 
SO pet. van de koopprijs van het desbetreffende terrein, en 
f 60 voor elke vierkante meter, waarop - binnen twee 
na de datering van de rijksgoedkeuring, als bedo;:ld in 

el 17 van de Wederopbouwwet - permanente bedrijfs
uwen of bedrijfsinstallaties staan of in een gevorderd 
urn van bouw verkeren. 
~ tegemoetkoming voor een industrieel bedrijf bedraagt in 
.I niet meer dan f 3 rnln., tenzij de Minister van Econo
he Zaken anders beslist. 

De ondernemer, die voor een tegemoetkoming in aan
.ing wenst te komen, richt een verzoek tot de Minister 
Economische Zaken door tussenkomst van Gedeputeede 
n van Limburg. · 
.t verzoek dient zodanige gegevens te bevatten, dat daaruit 
juidelijk beeld wordt verkregen omtrent de aard van het 
:stigen industrieel bedrijf, alsmede opgave van het aantal 
nemers als bedoeld in punt 1, onder b, ciie in het bedrijf 
~rk gesteld kunnen worden en het tijdsbestek, waarin zulks 
unnen worden verwezenlijkt. Voorts dient het investerings
~t financieringsptan te worden overgelegd en de hoegroot
in vierkante meters van het gekochte terrein en van de te 
uwen grondoppervtakte te worden vermetd. Bij het ver-
moeten het voorlopige . koopcontract en het bouwptan 

en gevoegd. · 
n verzoeker kunnen · ;zo nodig verdere gegevens worden 
~agd. 

De Minister van Economische Zaken deelt aan verzoeker 
, of hem al dan niet een tegemoetkoming wordt toege-
. Toekenning van een tegemoetkoming geschiedt onder de . 
nde voorwaarden. · 
Venoeker dient twee jaar . na de datering van de in 

· 2 bedoelde rijksgoedkeuring · geheel of gedeeltelijk te 
~n gebouwd, wat hij in zijn verzoek heeft opgegeven. 
Verzoeker dient een door de Ministei:,Yan Economische 

n vast te stellen a an tat werknemers als bedoeld in punt l' 
~ b. te werk te stellen. 
: Minister van Economische Zakeri kan aan de toekenning 
·re voorwaarden verbinden. 

Binnen een maimd na het verstrijken van de in punt 4 
:Ide termijn zendt de ondcrnemer aan Gedeputeerde Staten 
Limburg een opgave van het aantal vierkante meters als 
~ld in punt 2, onder b. 
· .opgave dient vergezcld te gaan van een gespecificccrde 
ening van dit aantal en van · cen bijhehorcndc tckening. 
.tinister van Economische Zakcn stclt aan de hand van 
door Gedeputeerde Staten van Limburg geverificerdc 

en de tegcmoetkoming vast. 

6. De uitbetaling der tegemoetkoming geschiedt als volgt: ~ 
a. 75 pet. van het bedrag, indien ten genoegen ·.van de · · 

Minister van Economische Zaken is gebleken, dat aan aile 
gestelde voorwaarden, met uitzondering van die in punt 4. 
onder b, bedoeld, is voldaan en dat het in punt 5 bedoelde 
aantal vierkante meters bebouwde grondoppervlakte met de 
werkelijkheid strookt; 

b. de restetendc 25 pet., zodra ten genoege'n van de'.Minis• ~: 
ter van Economische Zaken is aangetoond, dat het in punt 4, 
onder b, bedoelde aautalwerknemers is tewerkgestetd. 

7. De Minister van Economische Zaken kan in riaar zijn 
oordeet ''a~r:oor ir. a,al)merking komende gevallen in .plaats;~ 
van de in de punten 2 en 4 genoemde termijn van 2 jaar·een-- -
tangere termijn stellen. 

8. De Minister van Economische Zaken kan deze regeting 
geheel of gedeeltelijk van toepassing verktaren bij vestiging 
van een nieuw industrieel bedrijf op een ander terrein dan in . 
punt l bedoeld, gelegen binnen het in punt 1 omschreven 
grondgebied, mits met de investering in vaste activa van het 
betrokken bedrijf meer dan f 5 min. gemoeid is. 

•• J I ~.' ·, 'F• • 

Toelichtiog bij de stimuleringsregeling voor industriele om
scbakeling in Limburg · 

Ter compensatie van de werkgetegenheid die in Limburg 
door de geteidelijke afbcuw en sluiting der mijnen verloren 
zat gaan, dient nieuwe industriete werkget~genteid te worden . 
geschapen. Er zal daaroJ:l. een industriele omschakeling tot 
st:md inoeten komen .. Hiertoe is een · stiinute;ingsnogeling · ont~ 
worpen, ingevolge w~lke ten taste van 's Rijks kas in daarvoor ·-· 
in aanmerking komende gevallen voor een nieuwe industrie- .. 
vestiging op een daartoe- door de Minister van Econotnische···' : 
Zakeri in Zuid-Liinbm·g of Midden-Limburg in of ten zuideil 
.van Roermond en ten oo5ten van de Maas aangewezen terrein, 
dat op grond van eeri planotogische regeliug daartoe is bestemd, 
een financiiile tegemoetkoming wordt verleend in de ir. veste- . 
ring van het bedrijf. De naam van de regeting is ,stiinuterings
regeting voor industriete omschaketing in Limburg" (S.I.O.L). 

Evenats bij . de premie- en prijsreductieregeling .,Stimutering 
lndustrievcstiging Ontwikkelingskernen" (St'=rt. 1964, 241) is 
ook bij de onderhavige regeling het aan de beslissing van de · 
Minister van Economische Zaken overgelaten of in een in
dividueel gevat de regeling at dan niet toepassing zat vin<len. _ 
Het verschil tussen beide regelingen is. dat de gevallen waarin . 
zij toegepast kunnen worden merkbaar verschillen. In het 
bijzonder zij crop gewezen, dat bij de beslissing of de ,.S.I.O.L" 
in een concreet geval zat worden toegepast de vslgende punten 
een overwegende rol zullen speten. 

a. De herplaatsing van personen die voordien v;er.kzaam" :: 
waren in Limburg bij de mijnbouw of in bedrijven die bij de 
mijnbouw betrokken zijn (toeteveringsbedrijven). . .... '"'"' .... , 

b. De betekenis van het industrieel project voor de ver-
. betering van de industriclc structuur van het betrokken gebied. 

c. De keuze van het industrieterrein voor realiseringvan ·het - ·•· 
industrieel project. · . 

Het aantal werknemcrs dat dient te worden gerecruteerd uit 
de personen die herplaatst diencn te worden wegens de af
bouw en stuiting van mijnen wordt . van geval tot geval vast
gesteld; in het atgemeen zal men . ten minste het aaqtat van . 

· 25 perSo.nen tewerk moeten stellen. 
Ook zij nog opgcmerkt, dat voor toepassing van de regeling 

de koopprijs \':Ill hct industricterrcin voor de Minister van 
Ecom>mi~cllc Zaken aanvaardhaar dicnt te zij n. · 
· A Is indu'>tridcrrcincn in ho,cnhcdodJe zin \..·orden · voors

hands aangcwc:ien: 



I. het ·industrieterrein ,.Heide'' van het Industrieschap 
toerstreek: 

2. de industricterreinen .. Kiing-Roodebcck.", ,.Bouwberg" en 
.Beitel'' van het lnduslcieschap Oostelijk Mijngcbied; 

3. bet i.ldustrietcrrein ,.Buchten" van de gemeente Born. 
lndien· de behoeftc daaraan blijkt kunnen verdere terreinen 

1·orden aangewczcn in Zuid-Limburg of in het dee! van 
11 idden-Limburg dat in het . noordcn wordt gegrensd door 
toermond en in het westcn door de Maas. 

Ook is het mogelijk dat vestigingen op niet - in boven
~edoelde zin - aangewezen industrieterreinen in genoemd ge- · 
1ied (bij voorbeeld op terreinen van de Staatsmijnen) voor 

• 

toepassing van de Stimuleringsregeling in aanmerking worde 
gebracht; met de investering in vaste activa zal dan echter i 
elk individueel gcval een beurag van meer dan f 5 min. moete 
zijn gcmoeid. 

De uitkering van de tegemoetkoming geschiedt in een kee: 
indien ten tijde van de vaststelling - dit is meestal 2 jaar n 
de datering van de rijksgoedkeuring voor de bouw op gron 
van . de Wedc~opbouwwet - de vereiste tewerkstelling is gt 
reahscerd. lnd1en het Jaatste alsdan nog niet bet geval is. wore 
75 pet. terstond uitgekeerd en de betaling van de overig 
25 pet. opgeschort tot na vervulling van de tewerkstelling! 
voorwaarde. 



Landbouw in Limburg 

Als we de agrarische structuur van Limburg onde rzoeken, dan doE 
we dat door de historische ontwikkelingslijnen te volgen. 
Door de productie van landbouwproducten op te vatten als een 
onderdeel van het totale kapitalistische reproductieproces (1) 
zijn we in staat de verschi ~ lende relaties aan te geven die 
bepalen op welk tijdstip en op welke wijze zich de productie
krachten en de productieverhoudingen hebben onbofikkeld, zoals 
ze .zich ontwikkeld hebben. 
In onze landbouwscriptie -die een onderdeel uitmaakt van ons 
totale atstudeerwerk- hebben we geprobeerd aan te geven welke 
maatsch~ppelijke verhoudingen en technische mogel i jkheden 
leidden tot de zich meer en meer doorzettende integratie van 
de landbouw in de kapitalistische productiew ij z e. 
We hadden ons daarbij beperkt tot een abstracte behandeling 
van het proces. We gingen uit vail 'de natuur van het kapitaal' 
(2) en b~schreven de ontwikkelingen in de kapitalistische . 
landbouw op dat niveau. De konkrete historische voorbeelden 
die gebruikt werden, hadden slechts de functie van verduide-
1ijking . · 
Willen we de konkrete ontwikkelingen in de 1•mbugse landbouw 
behandelen dan kunnen we het in de landbouwscriptie behandelde 
natuurlijk gebruiken, maar het is zeker niet voldoende; de 
specifie~e histori s che limburgse gegevenheden zullen in de ana
lyse moeten worden betrokken. Daarbij zullen modificaties 
van de abstract geformuleerde wetmatigheden worden gevonden. 
In dit hoofdstuk ztillen we het verder als onze taak rekenen 
om verbindingen te leggen tussen het abstat~te en het concrete, 
tuss~n cte landbouwscriptie en de fei telijke 1imburgse si tua.tie. 
Doordat er t' weinig bronnenonderzoek is gedaan kan het hier
ondervolgende niet anders worden opgevat dan als een probleem
analyse die ten grondslag moet liggen aan verder onderzoek. · 

1o de traditionele bedrijfsstructuur 
Zowel in het 'Zuidlimburgs heuvellandschap' als in het oosten
lijk deel van het 'Brabants-Limburgsl terrassenlandschap' --is 
het g 3 ~eng d bed r i j f de meest .~ootkomende vorm 
van agrarische occupatie. 
Vele eetiwen land was. er de productie bestemd voor eigen ge
bruik. De kleine surplussen die zo'n bedrijf produceerde werder 
gebruikt voor de ruil -in natura- om het kleine aantal ge
bruiksgoederen dat niet zelf werd geproduceerd te verkrijgen. 
De ruil van waren . had een dergelijk 1-;einig algemeen karakter · 
dat geld in deze ekonomie nauwelijks een functie had.(J) 
Er zijn onderzoekingen gedaan, waaruit bleek ·dat zelfs nog · 
rond de laatst€ eeuwwisseling een boer in een zandgebied niet 
meer dan f 150,= in ''n jaar door zijn handen liet gaan. 
Er was bijna geen markt. 
Om een beter beeld te geven van deze landbouw-zonder-markt 
volgen we Brugmans: " ••• men zou kunnen spreken van een gesloter 
familiehuishouding. De voeding bestond uit zelfgebakken rogge
brood, pap v~ eigengemaakt rogge- en boekweitmeel, aardappeler 
van eigen akker, vlees en spek van dieren uit eigen stal. De 
kleding werd gemaakt van vlas en wol in eigen bedrijf gewonnen 
en tot garen gesponnen; het weven geschiedde meestal door een 
beroepswever in het dorp, maar ook meermalen in het eigen 
boerenhuis, want menig landbouwer zocht in de wintermaanden 
bijverdi.enste door in opdracht van textielondernemers weef-

·arbeid te verrichten. Brand- en timmerhout was in voldo~nde 
mate aanwezig in de gemeenschappelijke bossen en heidevelden;. 
terwijl de houtwallen 1 a ngs de perceelgrenz en akkerrnaa lshout 
opleverden. Er was aldus ook voldoende hout voor het bouwen 



van woningen en schuren; zelfs kwam bet voor dat de belang
hebbende boerert associaties vormden om gemeenschappelijk 
stenen te bakken. 
De meeste zandbedrijven· waren gemengde bedrijven, waar akker
bou'" en veehouderij samengingen. Aankoop van veevoeder was 
niet nodig (en onmogelijk omdat er niet voldoende geld was): 
bet vee werd gevoederd met gras, hooi en roggestro uit eigen 
bedrijfo . . 
Toch moet men zich niet voorstellen dat de ekonomische ge..: 
slotenheid volledig w~s: rogge, boekweit, voor zover niet in 
bet boerengezin benodigd, werden op de lokale _markten verkocht. 
Dij de winkeliers in bet dorp had vaak natura-ruil plaats: 
kruideniers- of andere waren tegen boter en ei~ren. De meeste 
zandbedrijven '~aren · klein en werden gewoonliJk ~onder hulp 
van loonarbeiders geexploiteerd; men kan deze keuterboertjes 
dan ook gevoegelijk tot de armen rekenen, want ze leidden een 
sober besta~n."(4) 
Het feit dat er van ouds her zoveel kl t=:: ine keuterbedrijfjes ·.:1~ .:... 
bestonden ' ileeft te maken met a. h et la.ge 'productvoortbrenge nde 
vermogen van de zandgronden en de slechte productie-omstandig
hed~n in bet heuvelige lHssgebied (daarover dadelijk) en b. · 
de pas zeer laat opgeloste feodale verhoudingen die tot ver 
in de 19e eeuw nog de ontwikkelingen in het gebied aan banden 
legden.(5) 
Anders was bet in de buurt van de steden (zoals rondom Maas
_tricht) ~ p:a,ar v.~rd de tuinbouw beoefend. De tuiribouwbouwpro.:: ; .. i. 
duc'ten werden direct. voor de maaatrichtse markf geproducee:ct. 
De slechte transportmogelijkheden en bet snelle bedref van de 
producten maakten bet noodzakelijl< dat ~de productie direct in 
de buurt van de markt geschiedde. 

Een ander gebied dan de zandgronden in Noord en l\1idden Limburg 
vormt bet _lHss-gebied ten zuiden van de lijn Sl.ttard - Nalss. 
(z~e. kaartje) Het is een erg vruc!ltbaar gebied, ··waarvan · de ':· 1 

oogstopbrengsten in bet begin van de 18e eeuw een·vergelijking m 
met die van Groningen en Zeeland met glans konden doorstaan~ 
Een belangrijke faktor voor de landbouwontwikkelTng was de .!staa:t
kundige eenwording van bet Maasgebied, "er werd een einde gemaakt 
aan de versnippering en er ontstond een verruiming van de afzet~ 
markt. De invoering van bet franse rechtssysteem -nadat we -·- : ·"':' 
door hen veroverd waren- gaf de boeren vrij eigendom over hilri .. -· 
grond en versnelde hun inschalteling in de markt-ekonomie. Deze 
nieuwe .maatschappelijke orde had de boeren dan wEll bevrijd van 
allerlei persoonlijke en zakelijke bindin~en aan hun grondh9er; 
maar bracht hen wel in een vaak even harde ekonomische afhanke
lijkheid van precies dezelfde personen: de grondh~er was nu 
grootgrondbezi tter. (5~) · · . · · 
De ' vrije boerenstand' was nu gebonden aan de prijswetten van de 
marktekonomie en de concurrentie. Boer en· o·ndervcnden grote moei-
lijkheden bij het overschakelen 0 '!1 de geldhuishouding. , .... 
De landeigendommen van de kerkelijke en sociale instellingen 
en van de uitgeweken emigre's gingen vooral over op de landadel 
en de rijke burgerij. De boeren waren ~elf te arm ·om -de gr6nd 
te kppen en hun bezit uit te breideno Even weinig boeren hebben 
doorgaans geprofiteerd van de verdeling van de gemene gronden. 

'die in handen van dezelfde kapitaalsbezitters kwamen. Een opval
ll\Ulde concequentie was bet toenemende aantal pachters. 
De verdeling van de woeste grond heeft overal totveel klachten 
aanleiding gegeven . De kleine boeren en landarbeiders, die hun -
tradi tionel gebru j ksrechten moes sten afstaan, konden hun vee nie1 



meer weiden en raakten in nood, omdat zij n iet op stalvoeding ov 
konden gaan. Domweg omdat daat geen geld voor was. Er groeide 
een klasse-onderscheid tussen de gezeten boeren, die halverwege 
de 18e eeuw een goede tijd tegemoet gingen, en de keuters en lan' 
.arbeiders, die i n hun bestaan werden bedreigd. Er ontstond een · 
agrarisch proletariaat dat een zware druk op bet p~attel~d legd 

De belgisch-nederlands
duitse lossgebieden; 

(uit: J. Philips) 
M6nchengladboch 0 

De voornaamste bron van inkomsten voor de boeren in Zuid-limburg 
lag in de verkoop van graan. De opbrengst per ha steeg echter 
na bet begin van de ~Be eeuw niet of nauwP.lijks meer. Een ver
klaring hiervoor is waarschijnlijk cile geringe bedrijfsomvang. 
Het merendeel' ·van de bedrijven was .niet groter dan 5 ha ~ 10 · ha. 
Naast een aantal zeer grote bedrijven trof men meer en meer 
lceuterbedrijfjes aan van minder dan 5 .ha. In iader geval beneden 
een bedrijfsgrootte die rendabel te ' exploiteren viel. In deze ca· 
tagorie vielen veel kleine boeren-eigenaars, die door vererving 
en grondversnippering tot deze bedrijfsomvang waren afgezakt. 
Voort~ behoorden tot deze groep een beduidend aantal landarbe i de: 
en particuliere grondgebruikere, die niet meer dan ~~ perceeltj 
land bezaten en bewerkten. Op deze marginale bedrijven werd iets 

.meer aan aardappelenverbouw en varkenshouderij gedaan, terwijl 
juist de grotere bedrijven zich toelegden op de graanteelt. 
De bevolkingsdichtheid was zeer hoog; ze varieerde van 155 in
woners per km2 aan de rand van bet gebied, tot 197 langs de 
Maasstreek. Het is begrijpelijk dat een gebied met een dergelijk 
hoge bevolkingsdichtheid en met een dergelijk armetierig, ver
snipperde bedrijfstructuur veel lieden telde die afvloeiden naar 
andere bestaansbronnen. 



2. het ontstaan van een markt 
De traditione le bedrijfsstructuur wordt opgelost als door 
-elders te behandelen o3rzaken- eerst he~ Ruhrgebierl en later 
het limburgse kolenbekken in exploitatie wordt genomfll. 
M.n. door het laatste ontstaat er in Limburg een sterke bevol-
kingsconcentratie: 

Tabel 1: geindexeerde bevolkingsgroei 18J0-1927 

Het Rijk 
de Mijnsi:;reek 

18)0 1849 1869 1889 1909 
100 116 1)6 172 224 
100 110 123 145 270 

(6) 

1920 
262 
626 

1927 
288 
811 

Het proces van het opnemen van de afgelegen zandbecirijven in 
de kapitalistische marktekonomie is in Limburg niet veroorzaakt 
door de exploitatie van het kolenbekkeni maar het is er wel d oc 
versneld. 
Ook in Drente doet .zich vanaf .1895 (het laatste jaar van de 
grote landbouwcrieis) het integratieproces voor en daar waren 
geen mijrien. Wat · was er immers aan de hand: 
De landbouwcricis werd veroorzaakt door de enorme graan-impor t € 
vanuit Amerika. De prijs ·n van het graan daalde daardoor met · 
rasse schredeil~ Het nederlandse graari moest toen onder zijn 
waarde worden verkocht, hetgeen betekende dat het voorgeschoten 
kapitaal niet op de markt gerealiseerd kon worden, m~a.w. er 
trad kapitaalsvernietiging op. De volgende productiecyclus . kon 
met minder kapitaal worden begonnen en ook dat voorgeschoten 
kapitaal werd na verkoop van de daarmee geproduceerde waren 
.voor een deel vernietigd. De heersende pachtverhoudingen maa kte 
de situatie nog ernstigei voor de boer. De pachtprij ~en daalden 
langzamer dan de prijzen die hij voor de producteri . op de markt 

. kon krij g en. 
En masse veranderden toen de boeren hun productieschema's: 
eenieder ging wat .anders produceren dan graan, met als gevolg 



dat in alle andere gewassen en in de veeteelt al ras ook een 
overproductie optrad. 
Toen zich -door andere dan landbouwekonomische factoren-
de situatie in de landbouw herstelde had zich internationaal 
gezien, ~en verdeling van de productie in verschillende landen 
doorgezet: de hoofdmo6t van het graan ~~am vanaf nu uit de USA 
en in Nederland ging men zich meer en meer toelggen op de 
pr6ductie van melk, vlees e.d., naast tuinbouwproducten. Het 
ga~t hier -en dat zal duidelijk zijn- om tendensen. 
De ont'tdld;:eling van de kunstmest -ook onder de druk van de 
landbom~·crisis- niaakte een andere verhouding tussen bomvlarid 
en weiland in een gemengd bedrijf mogalijk. 
Voor een individuele boer was het goedkoper om zich meer en 
meer te specialiceren: 
doordat de prijs van import veevoeder lager was geworden, 
kon hij de arbeidsuren die hij andt~rs zou besteden aan het 
kweken van veevoeder beter gebruiken voor het onderhouden van 
-meer- vee, dat leverde immers meer op. 
Hetzel,fde was het geval met de invoering van kunstmest. Dit 
verhoogde het produc.tenvoortbr engen1c vermogen zowel van ,,zijn 
areaal bouwland als van het grasland. Daardoor . konden meer 
beesten worden gehouden. 
Zo ontstaat er m.n. in het gedeelte van aimburg hoven de mijn
streek een specialisatie in de richting van de veeteelt. 
Zo ontstaat er in de buurt van Venlo een specialisatie in · de 
richting van de tuinbouw voor de uitgebreide markt van het 
Ruhrgebied en ' de Mijnstreek. 
Zo ontstaG.t in Zuidlimburg eveneens een specialisatie ·in ·de 
richting van grasland en in de richting V£ll de fruitteelt. "Bo· 
vendien heeft ten zuiden van het Geuldal, waar de geaccidentee 
heid van het terrain grooter is dan in het noordelijk gedeel
te van het plateau, een gedeelte der cultuurgronden een te 
sterke helling om als bouwland te worden gebruikt aangezien 
de hellingen de grondbewerking en het transport van de geoogst 
producten bemoeilijkt, zoodat ook hier het g~asland overheerst 
(7) 
De mijnwerkers, wier aantal in de jaren na 1910 snel toenam, 
hadden -zeker in eerste instantie~ vaak een lapje grond. Dit 
kwam hetzij doordat ze vroeger boer waren geweest, en . er nog "' 
een nevnbedrijfje bijhielden, hetzij doordat ze in een van de 
kolonieen werden gehuisvesto 
Vaak ook kwam voor de het hoofd van het gezin luis op de boer
derij bleef, · terwijl de kinderen in de mijn gingen werken. Bij 
de limburgers bestond . in het algemeen een minachting voor het 
werk~n in de mijn;(8) · 
In zo'n kolonie had men vaak een moestuin, miar melk en vlee~ 
moesten toch worden gekocht. 
Ook op deze manier ·.werd de specialisatie van het landbouwbedri. 
in de richting van de veeteelt gestimuleerd. -
Bij het toenemPn van het aantal arbeidplaatsen vergroot zich 
de markt: 
Het aandeel va.p de mijnarbeidersbevolking (de mijnarbeiders ·. 
met hun gezinsleden) op de totale bevolking schommelde in de 
24 zgn. mijngemeenten (9) in de peritlde van 1923 tot 1930 tus
sen 45% en 47~bo Nadien daalde het tot 41% in 1933. "Ui tteraard 
varieert dit aandeel. van de mijnwerkersbevolking in de totale 
bevolking van plaats tot plaats. Zo was dit aandeel in 1933: 
te Beek 19%, in Sittard 20%, in Susteren 15%, in Amstenrade 
37%, in Bocholz 46%, in Brunssum 62%, in Heerlen 36%, in 
Hoensbroek en Kerkrade resp. 52% en 4B%o 
Deze ci j fers '~ij zen erop 9 da t in de beroepsstructuur van de -
streak een grote verandering was gekomeno Duidelijk wordt dit 



aangetoond door de uitslagen van de verschillende bedrijfs
en beroepentellingen . 
Te Brunssum daalde het aandeel van de land- en tuinbouw in de 
totale beroepsbevolldng van 46% in 1909 tot 2 , 3% in 1930, ter-
wijl dat van de nijverheid steeg van 20 , 37b in 1909 ·tot 81, 3~~ 
in 1930. Een soortgelijk beeld vertoont de gemeente Heerlen , 
waar de beroepsbevolking in de landbom.; afnam van 31, 7~h in 
1889 tot 2 , 9% in 1930, ter~ijl het aandeel van de n~jverheid 
steeg van 30,7% tot 62 , 8% . 
Zulk een onbdkkeling val t waar te nem-en in de gel\~le Oude 
Mijnstreek (10), die in 1909 nog 28,3% en in 1930 rtog slechts 
7% landbou\.;ers onder haar beroepsbevolking telde , ter,ofijl het 
aandeel van de nijverheid in deze periode steeg van 4) % tot 
66 , 6% . "(11) . 
In deze fase van ons verhaal is het niet belangrijk of de 
procentuele afname van de beroepsbevolking in de landbouw nu · 
ook een absolute daling van hun aantal betekende . Het gaat ons 
er nu om dat met deze cijfers o . i . is aangetoond dat zich een 
duidelijl<:e markt voor landbouwproducten heeft ontwikkeld . 

J • veranderingen in het productieproces 
Met de · ontwikkeling van de productiekrachten , via het ver
schijnsel van de konkurrentie ontstaat -zoals we elders zullen 
behandelen- een regionale specialisatie in de productie, dat 
opzichzelf weer d~ basis vormt voor verdere ontwikkeling van 
pioductiekrachten en -verhoudingen. 
In de vorige paragraaf is in grate lijnen reeds aangegeven 
welke specialisaties er in de limburgse landbouw optraden. We 

~ zagen een specialisatie in de richting van veeteel ~, het 
aantal · varkens steeg bijvoorbeeld in Euidlimburg van 1896 tot 
1910 van ruim )1 . 000 tot meer dan 5).000 .. Eveneens nam het 
aantal runderen , kippen en de mell-:vee s tapel in sterl<:e mate toe 
( 12) . 
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He erlerheide groeide uit tot een destijds zeer belangrijk 
centrum van eier- en boterhandel . 
In d e landbouwscriptie is geanalyseerd hoe langzamerhand alle . 
gedeelten van het productieproces die eerst op de boerderij 
plaats vonden , behal ve de directe productie van het ·· landbouw
product (als grondstof v6or de verwerkende industria) werden 
afgestoten . Ze werden door het kapi taal overgenomen: kunst1·.e st 
veevoeder , landbou,vmachines e . d . worden industr ieel vervaar-
digd o De verkoop van de producten gebeurt door afzetcentrales 
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De boer verliest zowel de kontrole over c;le productie van 
productiemiddelen, als over de afzet. 
In de vlees- en zuivelsektor heeft zich dit proces van af
stoten van de verschillende aspectcn van het landbouwproduc t ie
proces (waarbij de boer ih eerste instantie dus als •to taal
producent' optrad) het · eerst·, het snelst en het me est omvat tent 
st doorgezeto Over de redenen hiervoor kunnen we slechts een 
paar gissingen doen, ze hebben te maken met de aard van het 
product, de manier waarop ze verwerkt moest worden en de man5.e: 
waarop het gedistribueerd werd onder de directe consumenten; 
dit zou echter veel precieser moeten worden underz6cht. 

Met name na de tweede wereldoorlog treedter -in het kielzog 
van een enorme hausse in de kapitlistische expansie- in de 
se'i;oren v66r en mi de. feitelijke productie van kippen, varkens 
~n koeien/kalver8n een enorme concentratie van kapitaal op. 
Zonder dit hier te verklaren kunnen we stellen dat concurrenti< 
i.h.a. tot concentratie leidt. In de argrarische sector heeft 
dit geleid tot een aantal multi-nationale concerns (o.a. Uni-
lever). . 
De steeds groter wordende omvang .van kapitaal dat in het 
ver'tlerkende of toelcverende productieproces noodzakelijk is 
maakt het noodzakelijk dat zoveel mogelijk risico's worden ver· 
meden. Zo veel mogelijk wordt een afzetmarkt gegarandeerd, zo 
veel mogelijk wordt de toevoer v~~ grondstoffen (varkens, 
kippen, koeien en kalveren in onzc gevallen) verzekerd. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat eind vijftiger, begin 
zestiger jaren de c o n t r a c t t e e 1 t in de veeteelt 
wordt ingevoerd. 
In 1968 -wordt.reeds 41% van alle gefoktevarkens, 66,3% van all' 
kalveren, en 95% van alle slachtkuikens op contract geleverd. 
(13) . 
To~n we ·in de la~dbou~~ciiptie spraken over de specifieke 
plaats van de landbouw in _het kapitalistische reproductiepro
ces (p.25 ev.) bespraken weals tweede balangrijke tegen
stelling die tussen de landbouw en de verwerkende industria. 
De laatst~ gebruikt de producten van de eerste als grondstof 
in zijn ei5en productiecyclus. Vanuit het .standpunt van · 
een bakkerij of een slachterij -monopolie of niet, dat maakt 

. voor het pri~ciepe niets uit- is het ~.b.t. de gr~nd~toffen 
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n~t zo gesteld als met de lon~n van de arbeiders die worden 
ingehuurd: "hoe lager, hoe beter". Lage lonen en lage erond
stofprij?.en drukken de kostprijs van het productieproce s, en 
verhogen daarmee de winstmogelijkheden en de ~oncurrentie
positie. 
Bij een toenemende arbeidsproductiviteit -en de arbeidspro..:. 
ductiviteit neemt gestaag onder 'de zw·eep van de concurren t ie' 
toe- stijgt de hoeveelheid grondstof die ~~n machine in een 
bepaalde periode kan verwerken; Ofwel . het aandeel dat het 
constant/variabel kapitaal inneemt bij het totale kapitaal 
stijgt en dit drukt de winstmogelijkheden, zoals uit het 
volgende rekenvoorbeeldje mag blijken: 
voorondersteld is dat c:le nieuwe machine niet duurder is dan 
de oorspronkelijke en dat alle variabelen, behalve Ccir constant 
zijn gebleven: 

1.ooo · c (vast) + .500 c (circulerend) + 500 v is de totale 
voorgeschoten kapi taalsmassa; cu-. vormt 25~~ van deze totale 
mas sao 
Bij een u itbui tingsgraad m/c van 1, geldt dan een winstvoe t 
m/(c + v) = 500/2.000 = 25% 
Eenstijgende arbeidsproducitiviteit levert de volgende cijfer : 
1.000 cv .. d' + 1.000 Cc:P. + 500 v: de totale voorgeschoten kap i taal: 
massa . Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt de winstvoet · 
dan: 500/2.500, en dat is maar 20%. 

4. contractteelt 
Nu staan een concern als de NCB, de Unilever, de Campina en 
noem ze maar op, vele wegen open om te proberen d~ dalende ten· 
dens die met het rekenvoorbeeld is getracht aan te geven, te
gen te \'{erken . 
Een ervan is zeker een verhoogde druk op de producenten v~n 
grondstoffen, i.e. de varkensciesters, de - kippenfokker~ e.d. 
Om zich te verzekeren van een toevoeg van .goAdkope grondstoffez 
is van deze verwerkende industria het initiatief uitgegaan 
om met individuele boeren een contract te .sluiten voor de 
levering van zo en _zoveel vee voor die en die prijs. Er zijn · 
vijf hoofdtypen van G:ontracten aan te geven: 
loonmestcontracten, prijsgarantie-, leverings-, financierings- 1 

en integratiecontracten. In een scriptie van drie ~ijmeegse 
studenten worden de verschillende vormen uiteengezet.(14) 
Interessant is ook de ontwikkeling die in. de vorm van . de con
tracten is waar te nemen. De laatste vorm -het integratie
contract- is het ·meest recerite en eveneeris het meest omvattendE 
Bij een dergefijk contract worden de fokkeriJ, de verme erderij 
en de mesterij op elkaar afgestemd, ·waarbij een bepaalde 
fabriek (veevoeder of vleesver\'{erkende industria) met elk van 
hen afzonderlijk een contract sluit en daarbij dus als centra-

_le coHrdinator op komt trede~ . Deze plaats g~randeert de ver
werkende industria -vaak geli~erd met veevoederbedrijven- een 
uitstekende positie om een eigen prijspolitiek te voeren. 
Het resultaat.i~ dan ook dat e landbouwproducten siste~aties 
onder hun waard.e lvorden gedruk ·• e prl.JzenVAn 
De redenen voor een boer om toch een con rae aan te gaan 
vloeien allen voort uit de gedwongen schaalvergroting en spe~ 
cialisatie . Hierdoor ontstaan ·· grote risico ' s . Door het afslui
ten van contracten met veevoederleveranciers en verwerkende 
industrieUn kunnen tegeover deze risico's een aantal z~kerhe
den worden gesteld (als een minimumprijs, gegaraz~deerde af
'?.et ' e.d.) o~dieten worden verkregen . ( 15) 

In Noord Limburg is de contractindustrie, ·met name · in de varker 
mesterijsektor wijd verbreid . Hieronder willen ve volstaan me t 
een korte schets van de omvang~ D!t plus het hiervoorstaande 
moet voldoende zijn voor e~n qnderzoek naar de f~itelijk~- ··-



levensomstru~dighedcn op de boerderij. 
Hoewel de hieronder aangehaalde cijfers betrekking hebben op 
d~ gehele provincia, vindt de ~ontractpr6ductie in feite plaat 
op de zandgronden, vanNoord Brabant en Limburg. 
Meer dan de helft van de vakkensproductie wordt op contract 
geleverdo Dit is niet zo verwonderlijk als men '~eet dat de 
vier grote vlee~verwerkende industrie~n bier allen een aantal 
grate fabrieken hebben staan: . 
de Unilever N. V. (N. V. Hartogs fGt»ll'ie J<:.en en N. V. z,i"anenbergs 

· -zeg maar Zwan- fabrieken) _beiden in Oss, de Coveco te Weert, 
Exportcentrale NCB te Boxtel en Homburg in Cuyk~ 

Om een beeld te geven van de omvang van de varkensfokl<erij en 
-mesterij geven we onderstaande cijfers. - ·---- -· - ----···-· -- --.· - . 

Tabel 2: ontwikkel ing van de varkensstapel 
vincies in 1959 tot 1972 (14): 

Drente 
.Overij s sel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord Brabant 
Limburg 

Nederland 

-a-
9.728 · 

19.497 
38.612 

6.961 
31.239 
15.919 

150.364 

1959 
-b-
1~,2 
17,3 
16,5 
24,3 
18,2 
18,3 
17,2 

-a-: aantal bedrijven met varkens; 
-b-: aantal varkens per bedrijf. 

-a-
2.886 

11.281 
18.736 
4.042 

13.903 
. 5.833 
66.294 

in een aantal pro-

1972 
-b-
59,0 
76,3 
84,6 
74,9 

143' 5 
129 ,3 
94,0 

Duidelijk zijn de scherpe daling van het aantal var~ensmesters. 
In Limburg zelfs bijna met 60% . En aan de andere kant de enormE 
stijging -met na~e in de beide zuidelijke provincies- van 
het aantal _d~eren per bedrijf. 

Tabel 3: regionale verschillen in contractpr0ductie en contrac · 
vormen bij de a·fzet van slachtvarkens -1968- ( 1~) 

totale afzet 
slachtvarkens 
waarvan 
contractueel 

Ned. 

100% 

41% 
contractuele verkopen 100% 
waarvan 
loonmestcontract 
prijsgarantiecontract 
leveringscontract 
fincieringscontract 

32% 
20% 
40% 

8% 

Oost 

. 100% 

37~; 

100% 

43% 
28~~ 
19~~ 
10% 

Zuid lvest 

100% 100% 

47% . 28~h 
100% . 100% 

79% 
'9% 
4% 
8% 

Noord Rest 

63% 
100~~ 

56~~ 
20% 
2~~ 

2% 

100% 

)4?.~ 

100?~ 

9o· ,o 
' 48?~ 

Omdat in Noordbrabant en Limburg · bijna drie-vierde van de 
productie naar de vleesfabrieken gaat is het begrijpelijk dat 
juist in No ordbrabant en Limburg .(Zuid) zo weinig loonmesterij 
voorkomt. In dit gebied bestaat een duidelijke voorkeur voor 
eenvoudige le~ringscontracten. 
De loonmestcontracten houden in dat de boer een vaste vergoe~i1 
per afgeleverd dier krijgt; de boer neemt de verzorging van 
de . dieren op zich en ontvangt een soort verz0rgingsloon in 
ruil voor het beschikbaar stellen van hol<ken en vakmanschap. . 
De vleeswaren en/of veevoeder:(abrieken blijven eigenaar van -de 
dieren. Een eenvoudig leveringscontract verplicht de. mester 
zich de afgemeste varkens ·te leveren aan een fabriek, welke 
zich op haar beurt verplicht (gelijkheid in behandeling moet 
er nu eenmaal zijn . -of niet ?) de varkens af te newen ~ meestal 
tegen dagprijs. 
Over de aantallen integratiecontracten, . waar we hierboven van 
spraken, is ons (nog) niets bekend. 



W~ Z1Jn hier nogal ver ingegaan op de varkensmesterij en -
-fokkerij. Hoe het precies zit met de koeien- en l'alverenmes
terij weteri we nog niet. 
Hetzelfdc geldt voor -bijvoorbeeld- de suikerindustrie. In 
Limburg wordt behoorlijk wat suikerbieten geteeld. Meestal 
op contract. 
Wat de . aan punten m.b.t. de contractteelt in de varkensfokke
rij en -mesterij zeiden gaan net zo goed op voor de . tuinders 
en de concervenindustrie (Iglo, Hero, Hak/ hoewel we niet 
precies weten welke bedrijven hier in L~mburg werken). De 
tuinbouw is ook daarom zi interessant, omdat zich ze~fs binne: 
de tuinbouw een scherpe regionale specialisatie heeft voorge
daan {champignons, asperges, bonen ••• ).(16) 

5. resum~ 
lie gaven aan dat door de concurrentie tussen de ver\verkende · 
industrie~n de productiekrachten in deze branches zich met 
name. na de tweede wereldoorlog zich snel ont,dkkelde. Di t 
komt tot uitdrukking in een enorrne toename van het constante . 
deel va~ het kap~ta~l, en dan zowel het vaste als het circu- : 
lerende .deel ervan. 
Het aandeel van het variabele kapi t ·aal van het totale kapi taa 
dat voorgeschoien moet worden voor een productiecyclus daalt; 
waardoor -tendentieel- de moeelijkheden tot winstmaken minder 
wordt. · 
"Der Kern des Problems liegt darin, dass das ·Kapital stKndie 
nach ein~r Steigerung seirier Verwertung strebt. Das entschei
dende Nitteldazu aber ist die Entwicklung der Produtivkraft :. 
der menschenlichen. Arbeid. Konkret heisst das letzlich nichts 
anderes, als dass die gleiche Menge.Arbeid met Hilfe immer 
umfangreicher Arbei tsmi ttel, f\1achinerie · etc., wachsende 
Rohstoffmassen zu Produkten verarbeiten kann. Auf das Kapital 
bezogen heisst das, dass mit der Entwicklung der Produktiv- · 
krKfte seine organische· zusammensbtzung steigt. Es wKchst 
das konstante Kapital {c), Machinerie, Rohstoffe etc., im 
VerhKltnis zum variablen Kapital (v), der bezahlten lebendigeJ 
Arbei t. Da der Profi.t aber. ausschliesslich der Am.;endung · · 
der lebendiger L\rbei t entspringt, ·ftihrt die letzlich dazu 
dass die Masse des Profits im VerhKltnis zur Masse des ange
~andten Kapitals (c + v) kleiner werden, die Profitrate · 
si?ken muss."{17) · . . . 
Katzenste~n anal.iseert deze \vet van de tendentiiHe daling 
van de winstvoet niet alleen op het nivo van de empirie: door 
te meten of de winstvoet inderdaad daaft, m~ar maakt de · a~a- • 

. liese vollediger; "im Gesetz des tendenziellen Fall~ der 
Profitrate sind die Prozesse und Konflikte zusammen~efasst 
die fUr diese Entwicklung .(en daarmee wordt bed.oeld de ' 

-~ - ~:t_wikkelin~· ~an de productiekrachten) ursachlich sind." . 
De wet is immers geen mechanische; er zijn allerlij tegen
werkende tendensen mogelijk. En die uiten zich in verschillen
de conflicten... Van de vele conflicten die Katzenstein noemt 
zullen we er hier maar drie soorten noemen. Een gedetailleer
der ondeizoek zal ongetwijfeld uitmaken dat er meerdere zijn. 
De eerste soort van conflicten ligt iri het verwerkingproces 
zelf: vergroting van het machinepark (uitgedrukt dan in 
guldens) laat de kapitalist vaak de noodzaak om deze machines 
meerdere uren per dag te laten draaien: de invoering van 
ploegendiensten, tot en met de vol-kontinu toe. 



Machines raken sneller verouderd doordat er betere machines 
zijn uitge~onden, dan dat zo echt vorsleten zijn ' de zgn. 
ekonomische veroudering; die vaak enorme vernietiging van ka
pitaal met zich meebrengt ~ 
De tweede soort v~n conflicten is die tussen de mest~rs en 
de industrie~n: de verschillende soorten van contractteelt 
geven de industrieen de mogelij ~ _heid de prijzen van de varken! 
en .kal veron telkens lveer onder hun waarde te drukken . 
In deze soort hoort ook het conflict dat sinds een tijdje 
speel t in Griendtsveen en - later in Deurne, lvaar een e;rote 
slachter, Goossens, _ een soort mammoot-bio-dndustrie ,.,il 
opbouw·en. Als dit bedrijf comploet is, zullen ·1.500 vlees
stieren eri 2.500 fokzeugen worden gehoud~n . Jaarlijks zullen 
worden afgezet zo'n 1. 500 vleestieren, 40.000 bigrien en 500 
uitgeselecteerde fokzeugen . (17) Voor de bestaande mesters .be
tokent dit opnieuw een aanslag op hun pogingen het hoofd ho-
ven water te houden . · 
De derde soort van conflicten -die misschien moeilijk als 
zodanig te noemen zijn- liggen op het terrein van de kwali
teit val'l de producten , en het miljeu. "De dieren wordt ruw 
voeder onthouden, zodat ze niet kunnen voorzien in hun normal4 
behoefte aan ijzer . De onnatuurlijke wijze waarop de dieren . 
worden gehouden en de wens om een zo groot mogeiijk deel van 
het versterkte voedsel in dierlijk weefsel om te zetten; 
maakt het noodzakelijk chemische producten aan de voedermid
delen toe te voegen , waarvan de gevolgen bij consumptie van 
het geproduceerd~ vlees door de mens en de gevolgen voor het 
miljeu op zijn minst problematisch zijn ."(1 8) 



NOTEN behorende bij het hoofdstuk 'Landbouw in Limburg'. 

1. "Het reproduktieproces is om het met een beeld d~idelijk t 
maken a.h.w. een ellips met twee polen. De ene pool stelt 
de productie in de gangbare burgelijke betekenis voor, 
bijv. in de fabriek; de andere pool de arbeider in zijn 
huiselijke oingeving. In beide polEm vindt zowel produktie 
als konsumptie plaats. In de pool 'produktie' wordt iet s 
verteerd of gekonsumeerd en uit dit verteren, dit 'verg~an 
onts~aat iets nieuws. Verteerd of gekonsumeerd (Mar~ spree· 
in dit verband van 'produktieve konsumptie') worden in d~z 
p ool: arbeidskracht + produktiemiddelen. Het nieUl'le dat 
in dit verteringsproses ont~taat zijn de produkteh of ·ware: 
In de ander pool van de ellips wordt ook iets verteerd ~n 
geproduceerd. Verteerd of gekonsumeerd worden in de andere 
poor · voortgebrachte levensmiddelen (in de ruimste zig van 
het woord). Geproduceerd (of beter: gereproduceerd) •ar
beidskracht' als waar. In deze zin is het produktieproces 
bij 'Marx ruimer dan in de burgerlijke ekonomie, nl. een 
reprf()duktieproces dat zich vO,ort:durend herhaald in d~ . beid 
polen.", Wo Boerboom, Het Akkumulatieproces, . bijdrage aan 
de cursus Marxisme van Studium Generale THE, . 26/2/75 p.2/ 

2. zie R. Rosdolsky, "Zur Entstehimgsgeschichte des l\farxechen 
'Kapi tal' , Band 1 , P·• 61 ev. "das 'Kapi tal im algemeinen' 
und die 'vielen Kapitalien'"; 

3· zie . p~3 van de landbouwscriptie; 
4. I.Jo Brugmans, "Stapvoets voorwaart, sociale geschiedenis 

van de 19e eeuw", Bussum 1970, p.40; 
H.J. Keuning, "Het nederlandse volk · in zijn woongebied", 
Den Haag 1947, p.)10; 
naar: J. Post.mus, "Een onderzoek· naar omvang en aard van 
de bevolkingsconcentratie . in Nede~land sedert 1830", Amste 
dam 1928,; 

7o HoJ• Keuning, toa•P•. p.300; 
8o Vianen 1907; . 
9. bedoeld zijn hier: Amstenrade, Beek, Bocholz, Brunssum, 

Eygelshoven, Geleen, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade, ~limme: 

Nieuwenhagen, Nuth, Schaersbergen, Schinnen, Schinveld, 
Simi)elveld, Sittard, Spaubeek, Stein, Susi;eren, Ubach over 
Worms, Urmond, Voerendaal en \~ijandsrade • . 

10. bedoeld zijn hier: Brunssum, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade 
Amstenrade, Bingelrade, Bocholz, Eygelshoven, Hulsbere, J a 
beek, Klimmen, r.ferkelbeek, Nieuwenhagen, Nuth, Oirsbeek, 
Schaersberg, Schimmert, Schinveld, Simpel veld, . Uba.ch over 
Worms, Voerendaal, Hijnandsrade. - · 

11. Ro Diederen O.F.JI.l., "De migratie in de mtjnstreek 1900-
1935", Nijmegen 1962, p.21 ev.; 

12. Ro Diede~en O.F.M., t.a~p. p~23~ 
13. H. Bovens, T. Dijkstra & S.Martens, "De kontraktteelt als . 

een u i tingsvorm van de integratie van de landbouw in . de 
· kapitalistiese maatschappij", Nijmegen 1974, .. fotokppie
Po 36; ., 

14. Landbouwgids 1971 en CDS-statistiek 1972, geciteerd door 
Bovens, c.s.; 

15o idem; 
16. Provinciale raad voor bedrijfsonhdkkeling in de Landbouw 

in Limburg, "Struktuur en ont'\'likkeling van de land~ en 
tuinbom'l in Limburg", Maastrich±·· 1972; 

17. R. K•tzenste in, "Politik .und Okonomie im gegenwa rtigen 
Kapitalisnros, zur Frage des tendentiellen Falls der Profit 
rat e •• refe r aat a an de uni vers i teit van Harburg 1973; 



17a.Ing. H. R. Poelma, rapport voor een nieuw veredelingsbedrij : 
in Griendsveen; 

18. Vijverberg en J. Hermes, "Rapport inzake toekomstig ver
edelingsbedrijf te Griendtsveen", februari 1974, Maastrich· 
Griendsveen; 
zie ook de . vele andere publikaties over dit onderwerp: 
o.a. Test-Aanlmop 131 juli/aug. 1973; 

.. ~-·· , . 



De middenstand in Limburg 

Voor een analyse van de regionale onbdkkelingen in Limburg 
was het voor ons interessro1t te weton het . distributie- of 
winkelapparaat zich heeft ontwikkeld nadat in 1965 werd began
nan met de afbOU\v Van de mijnindustrie o 

De hypothese die we daRrbij stelden luidde: 
De afbouw van de mijnindustrie betek~nt een vermindering van 
het aantal ondergronders. Aang~zien deze beduidend meer ver
diendon dan ' g~wone ' fabrieksarbeiders treedt hierdoor een 
daling van de koopkracht op. Voor de middenstand .levert dit 
direct grate problemen op . 
Net als bij het hoofstuk ·over de limburgse landbomv moeten we 
beginnen met te stellen dat we geen zelfstandig onderzoek heb
ben kunnen' doen . We moesten ons beperken tot het bestuderen 
van de bes~aande rapporten . (1) 
Daarbij bleek dat de gegevens die distributieplanologen verza
melen, en de manier waarop zij dez~ verwerken een rem vormden 
om Uberhaupt tot een inzicht in de ontwikkelingen te komen. 
Wie kan ·er nu - bijvoorbeeld- spreken over een vergelijking 
tussen ltet distributie-apparaat in Zuid-Limburg en in :t\eq.er
land als men zich beperkt tot het aantal M2 winkeloppervlak 
per persoon in de ' food- ' en de 'non-food-soktor• . En clan wel 
denken dat je wat weett(2) 
Al metal was dat wel jammer, omdat werllniet beschikken over . 
erg veel fei telijlc materiaal . We kwamen dus niet verder dan 
een soar~ probleemanalyse . 
We zullen in het verdere verloop van dit hoofdstuk he t dis
tributie-apparaat -net zoals we dat doen met de andere 
onderzochte sektoren .. opvatten als een d e el van het totale · 
kapitalistische -reproductieproceso 
Elders citeerden ' we reeds Boerboom , waar hij uitlegt wat dit 
nu precies inhoudt: "het reproductieproces is -om het met een ·. 
beeld duidelijk te maken- a . h . w. een ellips met twee polen. 
De ene pool stelt de pro.ductie in de gangbar-:3 burgerlijke be
tekenis voor, bijvoorbeeld in een fabriek; de andere pool de 
arbeider in zijn huiselijk e omgeving. 
lri beide polen vindt zowel productie als consumptie plaats . 
In de pool ' productie ' wordt iets verteerd of geconsumee~d . 
en uit dit verteren , dit 'vergaan ' , ontstaat iets nieuws . (Mar 
spreekt in dit verband van ' productive consumptie') Verteerd 
of gecomsumeerd worden in deze pool: arbeidskracht + productie 
middeleri. Het nieuwe d a t in dit ver t eringsproces ontstaat zijn 
de p~oducten (of ·•waren•) . . 
In de andere pool ·wordt ook iet~· vertee'd en iets g~J?L9AUceerd. 
Verteerd of geconsumeerd \otorden in de ander~ poolVYevensmid-
delen (in de ruimste zin van het woord)o Geproduceerd ( of . 
beter : gereproduceerd) wordt de waar ' arbeidskracht'. In deze 
zin is het productieproces bij Marx ruimer dan ±n de burger
lijke e konomie , het is nl . een reproctieproces dat zich 
voortdurend herhaalb in de beide polen . "(J) . · 
Product.ie en consumptie -dus-:- in de beide pol en van de ell ips. 
Voor ons nu i!~ het bier van belang om op basis van het inzicht 
in de kapi talistische productie\-rijze en -verhoudingen een 
afleiding te maken van de functie en de positie van het dis~ 
tributieapparaat . · 
Begrippen als ' productive - • en 'onproductive arheid' ztillen 
daarbij van belang zijn, evenals 'de productie en de c i rculati 
van kapi taal' • En - doortrekl~end naar een klassenanalyse~ 
de 'middenklass e n '. · . . · 
De discussie over de vraae wie tot deze ' middenklassen • (4) ~e
horon is nog geen~zins a f eosloten; wel kan geze~d word e n da t 
de resultaten van deze discussie diep ingrijpen in de strata-



gie van de socialistische beweging m. b . t . studenten, ambtenare: 
wipkeliers, e.d . . 
We zullen ons niet in deze discussie mengen ~we doen bet 
alleen c op een andere plaats: nl . als bet eaat om de opbow 
van een soci nlistischE studcntenpolitiek- maar proberen om 
een aantal zaken die van belane zijn voor · een analyse van 
de ontwikkelin~en in bet distributieapparaat op een rij te 
zetten . We vinden daarbij dat • die Fra~e nach den zentralen 
Klassenstukturen sich nicht im blossen Nachvollzug der tlkono
mischen F'ormbestimmungen des gesellschaftlichen Heproduktions
prozesses und in der EntschlUsselung der Genese verkehrten . 
Be,russtseins erschopfen l\:ann , . sondern dass es gilt, den , . 
P r o z e ss der Klassengliederung auf seiner B a s i s~ im 
Akkumulationaprozess des Kapitals zu entwickeln . "(5) 

1 . productie en circulatie 
Mandel· -(6) geeft aan hoe de handel als zelfatandig beoefend 
fenomeen verschijnt als bet resultaat van een arbeidsdeling 
de producenten de tijd bespaard die ze anders kwijt waren ge
weest als ze de productie hadden moeten staken -onderbreken-

. om hun p'roducten eerst te gaan verkopen. Hij ci teert daa~pij - ' 
een onderzoeker van een samenleving die zich nog in bet ~ta-u 
dium van de eenvoudige warenproductie bevindt: 
" In Panajachel , where merchants come to the farm and bargain . · 
for beds of onions even before they ara harvested, the farmer 
calculates his chances of getting. more by harvesting the 
onions, taking them to the market, ana so selling them at 
wholesale or retail . In doing so he calculates the value of 
his time . '' ( 7) 
Voor hetzelfde probleem staat een industriEHe kapi talist. Aan · 
het eind van een productiecyclus bezit hij de meerwaarde die 
door zijn arbeiders is geproduceerd . -De moeilijlcheid is echter 
dat deze meerwaarde een speciale vorm heeft: zij is opgeslagen 
in de producten , net als bet kapitaal dat . door de kapitalist 
voor de ·productie is voorgeschoten. Zolan~ hot kapitaal zich .. 
in deze vorm bevindt kan hij n6ch een nieuwe productiecyclus 
beginnen , n6ch zich de meerwaarde ten ·eigen nutte aanwenden . 
De in de producten opgesloten maarde moet 'vorden getransformee: 
in geld . Zonder de h~ndel zou hij telkens na een productie- .. 
·cyclus eers-t moeten verkopert wa:t is geproduceerd, en . pas · als 
die operatie . is gelukt kan aan een volgende productiecyclus . 
begonnen worden . · 
De handelaar ontheft hem van de moeilijkheid om telkens een 
of meer kopers te · zoeken na iedere productiecyclus . Hij spaart 
hem de verliezen die . ontstaan doord·at ·bet produ-~tieapparaat 

stil zou komen te liegen , door de produ6ent/kapitalist a . h~w. 
bet eeldknpitaal dat hem in staat stelt om de productie voort 
te zetten voor te schieten . · 
Maar de handelaar , die de kapitalist bet fonds voorschoot dat 
deze nbdig had om zijn kapitaal weer tot waarde te brengen en 
de meerwaarde toe te eigenen , moet op zijn beurt snel de 
waren verkopen , waardoor ook hij weer opnieUlv aan een dergelij l 
operatie kan b€ginnen . 
Als de kapitalistiese productiewijze zich verspreidt en de 
warenproductie algemeen · 'vordt , raken steden en dorpen over
dekt met een · dicht netwerk van winkels en andere handelspunten 
De industri~le kapi talist 'vil niet alleen zijn meerwaarde 
realiseren , hij wil bet ook k a p i t a 1 i s e r e n , ofwel 
bet transformeren in machines , grondstoffen en lonen/ ten
minste dat gedeelte van de geproduceerde meerwaarde dat hij 
niet gebruikt voor eigen onproductive conc~mptie : om zichzelf 
en zijn familie in -luxe- leven te houden. 



Het l<.api taliseren van meerlYaarde impliceert op · zichzelf een 
cirbulatie van war~n, waa~bij de kapitalist de koper , i .p. v. 
de verlcoper is. Iri deze hoedanigheid is hij net als de 
handelaar ge!nteresseerd bij het tot het uiterste verminderen 
van de circulatietijd van machines, grondstoffen, de wachttijd 
tussen order en levering, etco 
Het handelskapi tan.l is de kapi talist op tlYee manieren dienstig: 
zowel doordat de circula tietijd van zijn eigen producten door 
de eerste worden gereduceerd , alswel dat die van de waren die 
hijzelf nodig hceft wordt terug~ebracht tot een minimum. 
Zoals we reeds weten was Limburg tot + 19 10 nu niet bepaald 
opgenomen ·in de vaart der volkereno In het landbouwhoofdstuk 
zagen we hoe de boeren dorpen haast autarties eeU\ienlang zich
zelf in stand hielden. 
Dit heeft -zoals we hierboven hebben wil l en aangeven- direct 
zj_jm we13rslag in de uitgebreidheid van het winkelbestand; zo
als onderstaande tabel mag aantonen: 

Tabel 1 : provinciale cijfers over de winkelstand + 1850 
---- ---· -

aantal 
a an tal 111woners omzet in omzet in 

aantal inwoncrs per gld. per gld. p.er 
winkct'icrs (X 1000) winkclicr winkelicr inwoner 

Groningcn 4783 188 39 2260 60 
Friesland 6131 277 " 40 2300 60 
Drcnte 1208 83 69 2260 30 
Ovcrijsscl 3\83 216 68 2350 30 
Gelder land 5041 371 74 2300 30 
Utrecht 2691 149 55 2820 50 -
Noord-Holland 12109 . 477 39 3000 80 
Zuid-Holland 13294 563 42 2740 70 
Zeeland 3668 160 44 2220 50 
Noord-Bra~nt 6224 396 64 2220 30 .. 
Limburg 2770 205 74 2170 30 

. _...._ •. .. _, . .. . _ 
~ 

Limburg telt, samen met Gelderland , het hoogste aantal in
woners per winkelier., De omzet per winkelier is er -het laag
Rte, evenals -zi,i het hier ex aequo met de andere •zandpro-
vincies'- de omzet in gulden5 per inwonero(8) _ 

We hebben gezien dat zich in het kapitalisme · -hoe,iel onlos~ 
makelijk met elkaar verbonden- de productie en de circulatie 
van kapitaal verzelfstandigen. We willeri nu wat verder zoeke~ 
naar een bepaling van het handelskapi taa_l en :t"taar wins ten_. 

2. handelskapitaal en handelswinst -
Wil de hiervoorgenoemde verzelfstandiging in de circulatie
sfeer zich kunnen doorzetten, dan · zal daarvoor kapitaal moeten 
worden voorgeschoten. · · · 
En dat gebeurt natuurlijk alleen als het kapitaal dat in deze 
sferen gaat verkeren ten~inste de gemiddelde maatschappelijke 
winstvoet -die ook in de industria zou worden gehaald- kan 
realiseren. K~ het kapitaal een hogere dan gemiddelde winst
voet realiseren dan zal meer en meer kapitaal in de distributi1 
sfeer stromen. De winstvoet zal daardoor dalen, met als eevolg 
dat kapitaal zich er weer uit terug zal trekken om in andere 
-meer liinstgevende- branches gebonden te worden. Is · daarentege1 
de winstvoet van het kapitaal in de distributie-s:f'eer lager 
dan elders, dan zal het kapitaal dat zivh. bier opgehouden heef· 
in de industri~le productie trekkeri, wat op zijn beurt weer 
tot gevolg heeft dat de concurrentie daar zal stijgen, met 
als gevolg dat de winstvo~t er zal dalen. 
Het kapitaal dat in de distributiesfeer is gebonden deelt op 



deze manier in de algemene tendens tot nivellering v~n de 
winstvoet, z6nder echter dat er meerwaarde wordt geproduce erd. 
We weten imners -en op andere plaatsen is dat uiteengezet-
dat de totale hoeveelheid geproduceerde meerwaarde resul teert 
uit de p r o d u c t i e v a n w a r e n , slechts door 
de incorporatie van onbetaalde arbeid, t e r w i j 1 de 
waren worden geproduceerdo 
"Though itself not producing surplus-value, commercial capital 

. shares in the division of the total surplus-value, on an equal. 
footing with industrial capital, because by reducing ' the 
circulation-time of commodities it helps the industrialists 
to increase the total amount and the annual rate of surplus 
valueo ••• Commercial profit is thus proportional to the c~pi tal 
invested in trade, on the same basis as industrial profi t. 
Owing to the equalisation of the rate ·of profit, it consti tute~ 
a fraction of the total amount of surplus-value in proportion 
to that fraction of total social capital constituted by the 
capital which brings it in."(9) 
De schommel iDgen in de winsten in de distributie-sfeer -laten 
we voor. t aan maar handelswinsten zeggen- zijn groot. Ze ha:ogen 
voornameli.jk af van de fase van d~ industrHHe cyclus. ( 10) . 
Als de vraag -bijvoorbeeld- het aanbod overstijg1;, kunnen . 
handelaren super-winsten realiseren, vergeleken bij de indu
stria die de producten fabriceert~ Dan vloei meer en meer 
kapitaal in de handel, er komen meer hahdelareri. De spoeling 
wordt dum1er, etcetera1 
Het aanta1 winkols steeg -o.a.- ook na 1929 toen vele we rke
lozen ~robeerden op deze rnanier nog een schrale boterharn bijeer 
te verdienen.(11) 

We zijn met onze studie nog niet zover gevorderd dat we het 
hierboven aangeGevone -dat theoretisch natuurlijk wel juist 
is- ook met konkrete feiten aan ktimnen geven. Dat is eigenlij~ 
wel erg nodig, zoals uit het ~olgende mag blijken: · . 

· -;-- Uit rie abstrakte theorie -de 'natuur van het kapitaal'- volgt 
--·· ·dat .. bij een gunstige ontwiklceling van het kapi taiisme, bij 

.gunstige . ruikumu l atiemogelij!<heden 
een .;.relat.ieve- toenarne van het aantal winkel~, of-ln 

ieder geval een -relatieve-:- toename van de winsten die er 
worden 'gemaakt. Data zouden dat moeten uitwijzen, •maar het 
ligt lvel voor de hand. Bij een concrete analyse van Limburg 
speelt echter .veel meer mee: we zagen dat de grote werkeloos
heid in een periode van neergang juist een toenemen van het 
aantal winkels ver6orzaakt, terwijl je bei tegengesteld had 
verwacht. 

3· concentratie is de distributiesfeer 
Net als het industriele kapitaal is bet kapitaal in de distri
bu ti esfeer onderwerp van conceutratiebe,.,.egingen , tenminste 
dat is wat we constateren . Daarmee hebben we :het nog .ni e t ver
klaard; we zuilen dat ook ~aar niet proberen. Er zijn echter · 
wel een paar gedachtenlijnen over te maken. 
Tuss~n het industriele kapitaal en bet distributie (of: handels 
kapitaal bestaat, naast het feit dat ze elkaar impliceren, een 
fundamentele tegenstelling: bet industriele kapitaal is gedwon
gen een deel van de iri de productie geproduceerde meerwaarde 
af te staan aan de handelskap~talist in ruil voor diens dienste 

De meerwaarde die moet worden afgestaan kan niet worden ge
br~ikt voor eigen onproductieve consumptie of accumulatie. Het 
is dus in het belang van de industriele kapitalist zo weinig 
moge1ijk van de·ze meerl.;aarde af te hoeven staan. 
In de machtsverhoudingen tussen de beide k a pitaalsfracties 
kordt bepa ala wie welk gedeelde. van de geproduceerde meerwa arde 

· zich k a n t6eeigonen. · .·· · 
llet resu.l taa~ 'daarvan is dat het 'meerwaarde-gedeel te • per 



product per winkelier (of handelskai)i talist/ de -vorm waarin 
bet kapitaal zich voordoet is op dit moment niet belangrijk) 
steeds kleiner wordt . 
Slechts door schaalver~roting, i.e. meer verkopen, kan de. ten
dens tot daling van de bedrijfsuitkomsten worden teeengeg~an~ . 
Slimme winkeliers doen dat dan ook, maar gaan soms nog een . 
stapje verder. Op die manier kunnen ze namelijk een surplus
winst t.o.v. de andere winkeliers . realiseren: hun eigen markt 

. vergroot zich, vaal<: ten koste van anderen die hun r •arkt daar
door zien inkrimpen. De Niro, Super~centre' s, ~!aero's en andere 
supermarkten zijn hiervan voorbeelden. '·'" ... , 
Het proces van schaalvergroting vindt dps op een andere man.Jer . 
plaats dan in de industria. · 
Het is dus feitelijk onjuist -zoals in een verklarin~ van~ 

17 groningse middenstanders die op het Volkskongres 75 werd 
voo_rgel~zen, wordt gesteld- dat de kleine winkeliers zoud.Em 
w·orden u 'itgebuit door de Albert Hei.)n c.s •• \>/el is · het natuu~- -
lijk zo dat h e t slechts '"einigen gegund is Oll i in de concu.rren~ . 
tieslae het hoofd zodanig hoven water te houden dat er een 
behoorl i jke boterharn te verdiene~ . val t. . '" .. , 
we·t proce·s van schaal vergroting ·is door \\1 ._,T . van . de \\Toest,tjn~h r 
kwalitatief ov~r~ichtelijk aangegeven . Hiti beperkt zic~ 
echter tot de levensmjddelen-handel, en geeft ge~n enkel cij
fer om zijn redenering verder te onderbouwen . Omdat het toch 
wel enig inzich"C geeft, volgt hieronder een samenvatting:(12) 

1920: levensmiddelenhandel kende duidelijk afgebakende branches. 
Een slager was een slager, een winkel waar Tlelk, l;>oter, kaas 
en eieren werd verkocht verkocht _geen bro9d _of groent~ ... -· 
Op h~t platteland werd nog veel op _de boerderij vervaardiid 1 

en door de boer zelf -verkocht (lcisse melk, boter, kaas en~ 
eieren)o De produkten kenmerkten ~ich door een stabilitiet 
in klaliteit. v.d. Woestijne schrijft over melkfabrieken: 
"Hi~rdoor was het produkt van de xene fabriek niet te onde~· 
scheiden van de andere. De afzonderlijke fabrif>ken probeer
den zich dus niet door afzonderlijlcvariE~tei:ten .van. ~~-- ~~~el 
te onder~cheideno Commercieel is dat · wel te verklaren. =Voor . 

--~ '" he·t stan"daardprodukt was ei' een voldoende markt ~ ook b.;i..pr~Jh •. 
de regio, maar voo.r een speciale varietei t zou een markt ~-- . 

" moeten w_orden opgebouwdo Dat zou een nationale :en _geep _r.e:- :: 
gionale markt moeten zijn. Bovendien was de koopkracht van 

· de grote massa nog te klein voofj duurdere speciali tei.t .en • .'~ .. . 
19)0: del<tuideniersbedrijven zijn overwegend nog klein, al ,zijn_. 

· · er al grote filiaalbedrijven ontstaano Ontwikkeling van __ 
de verpakte fabrikanten-merkartikelen. (vele oude merken 
dragen dan ook ·da familie-naam van ·de fabrikant) 
Duidelijk onderscheiden branches. De konkurrentie en de 
techmlhese ontwikkeling doen langzaaro maar zeker biJ de 
winkeliers een aanko aan techniese en kommerciele - kennis 
ontstaan • . 
De _pos_itie van de kl:-_eine z~lfstandigen wordt zwak t.o.v. _de 
filiaalbedrijveno De daliqg van de k>opkracht in de grote " '
depressie versneld de ve~siechte~ing van haar konkurrentie
positie. X'V'eel winkeliers moeten opgeven, vale werkelozen 
uit die tijd gaan bet ook in de winkelbusiness proberen. 
Het aantal winkels stijgt eerder dan Hat het daalt • 

. 1940: Bij het uitbreken van de WO II is de positiek van de zelf
standige winkelier in kruidenierswaren hopeloos. Hij kan de 
konkurrentie met het' groo.t-winkelbedrijf en de koorperatie · 

. niet meer aano 
-in de vestigingswetgeving wordt assortimentbescherming· op-

genomen; . . 
-een handelsdiploma wordt vereist voor bet openen van een 

zaak: vakkennis moet worden gegarandeerdo 



' "Ontstaan van enkele ~nog in embryo:ihale vorm- Vrijwillige 
Fillaalbedrijven: organisatoriese bi:nding tussen grossier 
en winkeliers die door hem werden· bevoorraad. De ordergroot t 
van de grassier steeg, zijn onkbsten daalden; de winkelier 
"kon prlbfiteren van het ·fi.nancieel en administratief inzicht 
van de grossier". 1\tet deze·· ·vorm van distributie verdween de 
prijskonkurrent i e grotendeels; in ieder geval voor zover 
ze een irrationele omvang had. 

1950: Definitieve doorbraak van de hiervoorgenoemde distributie
vorm. Er zijn haast geen onverpakte artikelen meer~ Naast 
de fabrieksmerkartikelen nu ook de handelsmerkartikelen. 
Vorming van n{euwe verkoopsxxtechnieken: zelfbediening; 
voorwaarden daarvoor: alle artikelen moeten verpakt zijn, 

voldoende kapitaal voorhanden X«mx om 
de omzetting te financieren, en 1 

kommercieel inzicht. 
Uitbreiding van het assortiment tot de zgn 'non-foods'. Bran 
che-vervagi ng treedt duidelijker en duidelijker op. 
De di epvriestechniek leidde tot -een konkurrentieslag t\;l s sen 
de krmideniers en de ambabhtelijke poeliers (die door de 
laatste i.h.a. is afgelegd) 

1960: vergroting bedrijfsoppervlak, doorvoeren van de 'supermarkt' 
De groei van de grote zelfbOCienings zaak, vooral door de 

· uitbreidi·ng van het assortiment en de daardoor noodzakelijke 
vergroting van de winkelruimte, leidt tot het opkomen van 
een nieuw type van winkel, nl. de supermarkt. Deze overs;ang 

}wordt evenwel ook gekenmerkt doordat nu weer onverpakte 
· artikelen. nl. vers vlees en groenten, aan het ·assartiment 
l worden toegevoegd. De verkoop van vers vlees geschiedt in 
; een special~ afdeling met een duidelijk ambachtelijk karakter. 
I Ook voor de groente heeft men een speciale afdeling. De 
· supermarkt kenmerkt zich verde~ door een uitbreiding van 

het assortiment met elektrotechnisLhe artikelen en textiel. In 
die g)vallen beperkt men zich echter tot algemeen gangbare 
artikelen in standaardkwaliteit. Toch mogen wij niet zeggen 
dat de supermarkt aileen standaardkwaliteit verkoopl. T~n 
a•nzien van· levensmiddelen :met een luxe k-arakter, is het 
assortiment ' meestal goed voorzien. 'w;j deni(~n hi~r o.a; ·aan 

jams, dranken en .. ~ F ranse kaas. M~t .de grotere we1vaart en• . 
het sociaal toerisrne is· daar nl. een markt voor ontstaan en 

. dat heeft het levensmiddel~nbedrijf goed ingezien. Naast het 
voUedige assortiment in bereide melkprodukten is n':' ook de 
verse melk aan het algemene levensmiddelen assortiment toe· 

· 'gevoegd, al ging dit laatste niet zonder strijd. 
, Met de uitbreiding van het assortiment met veel non-foods : 
; kwam de .levensmiddelenzaak op het terrein van het waren- ·; 
1 huis, dat vanouds een zeer uitgebreid assortiment had, maar . 
• geen levensmiddelel' verkocht. Warenhuizen gingen nu een . . 
' zelfbedieningslevensmiddelenafdeling stichten. Volumoneuze .-, 
artikelen van dagelijks gebruik voeren zij in de. regel . niet, ·: 
rn:lar wei meer luxe artikelen als zoetwaren, wijnel'\ e~ bui- ·. 
tenlani.Jse kaas.' Uit een oogpunt van stadsontwikkeling is 'in 
deze jaren ook het opkomen van winkelcentra van belang. 
Meestalliggen deze tegen de buitenkant van de grotere st~den 
aan en beschikken over voldoende parkeerruimte. 

1970: invoering ' van de 'Cash & Carry'bedrijven~ die ' zich bij ~ voo~
keur niet vestigen' op de dure voor de detailhandel · besten;do 
grond, maar op . industrieterreinen buiten de stad; makkelijk 
bereikbaar voor auto's leverancier . 

• lntussen had binnen de steden de verkoop van brood en melk Voor de melkventer, Wiens Winkel veel minder betekenis had 

in delevensmiddelenzaken zulk eenomvang aangenomen, dat 
' het bedrijf van de ventende bakker en melkboer niet meer 
· rendabel was .. De bakker kon evenwel fn de verl<ooP van 

koek, gebak en zoetwaren een compen;atie vinden. Vaak ging 
dit dan nepaard met een afstoten van het ambachtel ijke 
broodbak~en. Het brood werd dan door fabrieken geleverd. 
Waar de bakker nog bleef bakken, ging hij in verscheidene 
gevallen steunen op de reclame die de meelfabrieken make:> 

. voor brood dat uit hun meel gebakken is. Wij hebben dan dus 
niet met een merk van de fabrikant van het brood, nl. de · 
bakker, te. maken, maar met het merk V3n de grondstof
leverancier. Naast het reclameelement voor de bakker bevat 
het ook een aanzienlijke -~-~i~ _van de bakker aan zijn 

dan de winkel van de bakker, was een overeenkomstige 
oplossing ui·tgesloten. Hij bleef dan ook Ianger bezorgen dan 
de bakker. De oplossing vonden vele melkventers door de 
melkkar te verwisselen voor een rijdende winkel. Dit bracht 
een uitb;·eiding van het ;~ssortiment mee, met al die kruide
nierswaren d ie tot de dagelijkse behOeften kunnen worden 
gerekend. Hij brengt zo een beperkt assortiment bij de klan· 

· ten thuis en vervult daarmede een zeer nuttige functie, vooral 
voor huisvrouwen die wegens a~derdom of kl~ine kinderen 
minder goed naar een winkel kunnen gaan. De melkventers 
stonden overigens met die formule niet aileen. Ook kruide· 
niers gingen over op eenzelfde techniek, even•l> trouwens 
groenteboeren. De oude indeling van de winkels naar het 
assortiment dat zij verkopen, is dus hier ook doorbroken. 

De ontwikk~lingi:m zijn enerzijds in de richting v~n . m~ssa...: · 
verkoop van standaardkwaliteiten en anderzijds hele speci
alle a~sortimenten in kleine winkeltjes (Honing-en noteribar, 
e.d.) Hoewel bij die kleine winkeltjes de vorm bedriegd: 
vaak maken ze deel uit van een o£ andere handelsonderneming. 



4. na 1965 in Limburg 
Vlak na de verschijning van de 1e mijnnota, waarin de sl~iting 
van m1Jnen wordt aangekondigd -tenminste voor zover het om 
vetkoolmijnen gaat- begint zich in Limburg extra scherp de 
problematief van de middenstand te manifesteren. 
In 1967 resulteerde dit reeds in een -eerste onderzoek door het 
ekbnornisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf, EIM, 
.in opdracht van de regeringo Nadat zich m. n. in '71 en '72 
de situatie nog had verscherpt werd opnieuw door het EI~t een 
onderzoek gedaan. Daarin werd geconc ludeerd dat er een 
aantal specifiek limburgse momenten ervoor zorg droegen dat 
"mede bezien tegen de achtergrond van de alger:;ene problematiek 
in het midden- en kleinbedrijf op landelijk niveau, vale 
winkeliers in Zuid-Limburg met hun rentabiliteit thans in 
bizondere mate onder druk (~omen te) staan . "(13) 
Het onderzoek bracht een ~iertal van daze specifiek limburgse 
momenten naar voren: 

:_"Becijfering.en omtrent het inkomen per belastingplichtige, die 
het Centra.al Plan Bureau aan het instuut (Ent) ter beschikl: ins 
stelde, bevatten een aamdjzing da't de koopkrRcht in di t gebied 
als gehbel over de periode 1965-1 Y72 in ontwikkeling ten achter 
is gebleven bij die op landelijk niveau . Veelbetekent lijkt in 
dit verband -gezien de achtergronden van de problematiek~ dat dt 

·· reJ:atief achterblijvende koopkracht zi_ch met name in de oosten-
lijke mijnstreek manifesteerdl." (Onderzoek naar de gang van zakE 
in de detailhandel in Zuid-Limburg'~ ElM , bedrijfsekonomische 
publikaties, Den Haag 1973, p . 8) 

-de uitgesproken kleine bevolkingskernen/ ·als resultaat van de 
katolieka u~tleg van de steden; 

-de detailhandel en vooral die in ~e oostenlijke mijnstreek word1 
gel\Onfronteerd met de sanering c . q . amovering van oude woonge
bieden, welke thans in verschillende gemeenten op relatief 
grote schaal worden doorgev6erdo Het .proces van heratrukturerin~ 
in deze sektor wordt hier~oor Yersneldo 

- daling van het inwoneraantal in' Zuid-Limburg : bevolkingsa~nwas 
regio over de periode ' 67- ' 72 was 2t% , landelijk was dat 6%. De 
oostenlijke mijnstreek geeft zelfs een absolute daling van 1% 
in dit tijdvak te zieri. 
Met name voor de kleine zelfstandigen betekent dit: 
-dat ze genoegen moeten nemen met een lagere dan de gemiddelde 
winst op hat kapitaal dat ze hebben voorgeschoten, en voor 
velen betekent dat dan ook , dat ze genoegen moeten nffi~en met 
een lager dan ge~iddeld inkomen; of 

-dat z& ermee · moet~n uitscheiden . 

Laten we deze beide punten wat verder onderzoeken . 
Allereerst geven we nu indexcijfers over de ontwikkeling van de 
detailhandelsomzetten in het midden- en kleinbedrijf in de peri 
ode 1967 - 1972 . (14) · 

oN:JO,<:oJ~t.RS O~Eil C!E ONTWIKKELING VAN DE OETAIL11ANOELSOMZETTEN IN HET MIDDEN· EN 
o.LF.IN~OHIJL 196/t,on 191201' 81\SIS 1967 • 100. 

o· ocWIC 

I - Zutd·l•mbuJg Nl!df'rfand 

150 NederLand - inct..cijfers 
I 

1967 100 100 

1~0 1968 106 106 

1969 IO!l 113 

1970 121 126 

1971 133 138 

1972 . 141 152 



. 

-

... . __...-- -

130 
ltw•h;nuddelen 

Ntd!rland 

ZUid· Lunburg lt!vensn•i~enbranchtl 

121) Zuid-Umburg Ncderllnd - tndekcijf•rt 

110 191;7 100 100 

1!168 105 102 

100 bo"' 1967 1969 107 106 

overige hr.-,ch~ 1970 114 115 

180 Nedtrt;md 
1971 125 123 

I 
I · 1972 127 131 

170 -- I 

I 
! I ., I , 

160 

2\lid-ltmburg 
oveuge brar~ches 

160 
Zuid-Umburg Nedertar.d , , Jaar indlxciJfer• 

~ I 
I 

140 1967 100 100 

1968 107 110 

1969 112 121 

1970 128 140 

1971 140 ·~ 
1972 154 179 

100 ba•is 1967 

150 

overige gebieden 
Zuid·LUJtburg 

oo.aeli1ke o~rcge 

140 :ni,nstra~lt getnwdtn 

OOiteltJiito mjJnstr~ek J.lar mde~tcltt"rs 

130 
1\167 IOU 10() 

1968 104 108 

1969 Ill 109 

1970 123 121 

1971 132 134 

100 basts 1967 1972 134 ••G 
1967 '68 '69 ' 70 '71 '72 

De duidelijk waarneembare achterblijvende on·cwikkeling van de 
index in Zuid-Limbu-rg, en met name in de Oostelijke r.Jij nstreek 
krijgt nog meer reli~f door tabe~ 2, waarin de geldomzetten 
van 121 bedrijven over 1967 en 1972 ~orden vergeleken met lan
delijke gemiddeldes . 

Tabel 2: de geldomzetten van 
dezelfde zaken over 

121 bedrijven over 
1967 ( 15") : 

01:\schrijvin,; 

. .... 
~ zui-1-limburc.: 

I a.ant~ j onze~ ~inc~. b. t.v.) per 
lvest1- 1 vestl~inG 1n eulaens . 

-----
i necerl~n~ 

or:zet I oJ-.ze:t-:---
rnutatie r.1utctie 

. . va~rvan! · "' 

I 
rin,.e!1 : 1967 ! 197"" 

· 0!:\Zct I 

1972 ' 1972 

;9~t· h96rv2J 
.-t----

levensruddelen
branche . 
overiee brenches 

oostelijke cijn
streek 
overi~e ~ebieden 

· bekenrl. 1 • • 

. 1) 1 > I 
1

211.0001) 267 .ooo . + 27% + 31% 
I 144.coo 221.ooo 

1 
> + .54% I+ 79% 

· (vestelijke cijn
streek en overige) 1

.~, l'66.ooo . 223.000 ..... % 

1

. ,, 

• _ _29.--tJ.:ri.Q9_Q_~2Q.:.QO""'O":.---+-'-+ ..=4~ ~.5~~----i 121 !169.000
1

) 1239.000
1

) +411. i+52% totaal 

1) 
herwogen uitkcnsten ve~ens verdubbclinr, stcekpr~ef oostelijke ~~jnst~eek 

2) 
Bron: E.I.!1.; consunptieve bcstcdincen in ac detailhondei; midden- en 
kleinbedrijf 

-. 
~--· ... 

1972 en van 

Deze cijfers Z1JD niet geindexeerd naar de koopkracht van de 
gulden . Doen we dit wel dan wordt het beeld noG slechter . 



Als la~tste in deze trits geven we in tabel · 3 de nettowinst
bedragen van 121 bedrijven o~er 1971 en over 1967. 
De ·cijfers zfjn, net als bij tabel 2, eieenlijk te globaal 
om er iets mee te kunnen doen, omdat het hiervoor .ges,chetste 
proces van schaalvere;roting, met zijn Y..!iro 's en Hakro's er 
niet duidelijk in is veidisconteerd: 
ook in Zuid Limburg bestaan een aantal van deze bedrijven. 

· ne situatie van de kleine middenstanders zal daarom noe; ee~ 
stuk slechter zijn dan in de tabellen valt af te lczen. 

Tabel 3: de nettmvinsten v~n 121 bedrij~en_ cbver__!2_71 en/
1

y)an 196; 
1 omschrijving t n~ttovinst per vestigine*) :procentuele iveran1e- ~b 

I 1967 1 1Q71 • · verandering iring netto 
-----'';--'-----+------=--""-,--, - . · -·-- nettowinst- !winstrer--• . in ~dens ! in % van in guldens j in % van be~ra.g lcent:lK_<:__ 

de omzet de omzet 1971 t.o.v. 1967 
levensmiddelen- l · 
branche 20.000 9,5 23.300 6,8 + 17 I! - 0,1 
overige branches 20.500 · 14,2 24.800 11,2 . + 21 - 3,0 

oostelijke mijn- I 
streek · 19.500 11,7 23.100 1C ,5 + 18 

1

• - 1,2 
overige gebieden I 

' (vestelijke mijn- ~ ,I I I 
streek en overige) 20.900 12,2 25.000 10,8--1--+ 20 - 1~4-

gehele regio 20.300 12,0 I 24.200 . i 10,7 ! + 19 1 - 1,3 . 
Tot zover · de daling van de inkomsten van middehsta.."l.d.ers. 
Het tweede punt dat we aangaven was de bedrijfssluiting. In de 

. volgende tabel worden d~ aantallen bedrijven voor 1967 eri 1972 
naast elkaar gezet: 

Tabel 4: ~antal detailhandelsvestigineen in het miduen- en . 
klein bedrijf in 1967 en 1~72 in Zuid Limburg:(17) 

omschri jving ae.ntal 1972 t.o.v. '1967 
vestiginr;en slllc1omutetic 

-- per 1 juli ' in procenten 
1972 

levensmiddelenbranche 2.370 - 20 
overiee _branches 4.325 

vestelijke oijnstreek 1.612 
oostelijk.e mijnstreek 2.683 
overiF, zuid-limburg 
(inclusief maastricht) 2.4oo 

gehele regio 6.695 

_":_n~leend aen g~cevens_ v~.n het fi.·R:K· 
... 

- 6 

- 9 
- 14 

- 10 

! 12 

Vergeleken bij landelij~e onhvikkelingen (gemiddelJ. 13%) wijkt 
Zuid. Limburg ietsje gunstig af, de . Oostenlijke Mijnstreek 
daarintegen iet~je one;unstig af. . -
Da'arbij komt 'vel dat de wfnkeldichtheid in ·1972 in de levens
midd~lenbrancbe hager .en in de overig~ branches lager lag dan 
het · landelij k gemiddelde: · · 

Tabel 5: winl<:eldichtheden .in Zuid Limburg en Nederland in 1972 

o=s~hrijving· vinkeldichtheit! in: 
1. · · 1· b .. 1 d 
1zu'ia- ~!:! urg nc"'er an 

levensmiddelenbranchej . 41 39 
cverige branches .I 72 88 

totaal 113 127 ·- -- ____ _,_ -

Samenvattend kunnen we nu .... eon'eluderen dat 
-het aantal sluitingen in Zuid Limburg als geheel niet be 

duidend aflvijkt van landelijke geFtiddelden, maar 
-dat de om7,etten in Zuid Limburgse winkels gemiddeld langzamer 
stijgen (41% om 52%) en dat dit bet sterkst te merken is in . 
de Oostelijke Nijnstreek (34% om 52%) • . Voor dij kleine bedrij-
ven ligt dit nog veel scherper. . 



5 . en verder 
We hebbcn eon a~ntal punten genoemd · en met elkaar in relafie 
geprobeerd te brengen waardoor een studie van de ontwikkeling 
van de midden stand in het kapi talisme beter mogel ijk r10et 
kunnen worden . . 
Ee.n groat aantal problemen die hiermee te maken hebben , hebben 
we vermeden om te behandelen . Net name noemen we daarbij 
de · '~etmatigheden die · er zijn te ontdekken bij de verhouding 
tussen productive en ·onproductive arbeid en -daaraan gekoppeld· 
de getalsmatige ontwikkeling van de productive en onproduc~ 
tive arbeiders/arbeidskrarihten . 
Van de ' midden klassen ' hebben \~e eigenlijk a~leen de lvinkel ieJ 
behandeld 9 deze vormen echter een onderdeel van een veel groteJ 
tota.al van reclaine--makers tot wetenschappers, van schoonmaak
bedrijven tot ingenieur-bureau • s , en daar hebben we nog ni e ts 
over gezegd . 
Ook niet behnndeld hebben we de positie van de arbeiders en 
- s~ers die door het kapitaal in de dist~ibutiesfeer te werk 
z ijn e;csteld f met name die van \vinl<elversoneel verdient daarbi, 
de aandacht. 
Enfin , het zal duidelijk zijn : dlt hoofdstu~je dien~ als het · 
begin van een s tudie en deze zin ter afronding van deze pro
bleemstellingo 

.. " 
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DE RUIMTELIJKE VERDELING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE PRODUCTIE 
-IN ZIJN ALGEMEENHEID-

deal IV van de afstudeerscriptie van 
Niek Verdonk en Pieter van Hoogstraten 

voorjaar 1975; TH Eindhoven afd. Bouwkunde 
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Hoofdstuk I Inleiding 
not en 

Hoofdstuk II Hat ontstaan van de kapitalistische 
productiewijze 
-de oorspronkelijke onteigening 

.,._-de oorspronkelijke accumulatie 
-verdere voorwaarden 
-kapitalistische productiewijze 
not en 

Hoofdstuk III Natuurmomenten in de productie 
-het arbeiesproces 
-natuurmomenten 
-toe en afnemende betekenis van het 
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-gevolgen voor de regionale verdeling 
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DE RUIMTELIJKE VERDELING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE PRODUCT! 
-IN ZIJN ALGEMEENHEID-

Tot nu toe hebben we in ons afstudeerwerk onderzoek gedaa1 
near de ontwikkelingen in . drie productietakken; daze pro
ductietakken warden opgevat als onderdelen van hat totals 
kapitalistische productieproces. 
In rasp. de landbouw, de textiel en de mijnbouw hebben we 
-met oplopende uitgebreidheid- getracht daze branche
analyse te relateren aan de ontwikkeling van de regie's 
waar deze productietakken waren geconcentreerd. 
Er ontstond in ons werken meer en meer de behoefte om nu 
eens op basis van datgene dat we zo langzaamaan aan 
inzichten verkregen op . een andere manier weer te geven: 
de algemene bewegingswetmatigheden van kapitalistische 
ontwikkeling zouden, betrokken op de regionale verdeling 
van de maatschappelijke productie, in een apart werkstuk 
(je) moeten worden vervat. Oat batekende dat niet de ui~~ 
lijke verschijningsvorm -zoals bijvoorbeeld in de 
Limburgscriptie- meer r unt van onderioek zou moeten zijn, 
maar u i t s 1 u i t t:> n d hat wezen van de kapitalis
tische productiewijze zelf. Hat onderhavige werkstuk . is 
hat resultaat van het onderzoek dat we op deze manier 
hebben geprobeerd te maken. 

De maatschappelijke verdeling van de productie is te be- . 
schouwen als het resultaat kapitaalsbewegingen. De ver
deling is nooit een absolute; zij wiJzigt zich met de 
ontwikkeling van hat kapitalisme zelf. Zowel in de landb~1 
als in de textiel- en de Limburgscriptie hebben we dat 
zeer concreet aan kunnen geven. De waardewet is de centra. 
wet waarmee zich de kapitaal~bewegingen laten verklaren. 
Voordat daze waardewet functinneert, meet aan bepaalde 
historische vooronderstellingen w~rden voldaan. In de 
ontwikkeling van hat kapitalisme •uit de schoot van de 
feodaliteit" worden deze vooronderstellingen gerealiseerd 
Het earste hoofdstuk van deze scriptie is dan ook gewijd 
aan de behandeling van daze vooronderstellingeh. Oat be
tekent dat we n i e t de historische ontwikkeling van d1 
ruimetelijke verdeling van het kapitaal behandelen, maar 
ons beperken tot hat uiteenzetten van de processen die 
noodzakelijksrwijs -grotendeels- afgesloten moeten zijn 
wil de waardewet Uberhaupt functioneren. 
In het volgende hoofdstuk behandelen we de natuurmomenten 
in . de productie. De regionale verdeling van de maatschapp1 
lijke productie vindt ·veer een dee! plaats doordat bepaal· 
da plaatsen of gebieden door hun natuurlijke ligging of 
door hun natuurlijke rijkdom gunstige voorwaarden bieden 
voor een bepaalde productietak, of voor meerdere produc
tiektakken. Daze natuurlijke ligging of - rijkdom is niet 
absoluut, maar h~ngt af van de ontwikkeling van de pro
ductiekrachten: zo maakt de ontwikkeling van de transport· 
teC'hniek de ligging aan een haven bijv. niet meer van 
doorslaggeven belang wil . zich een belangrijke productieke: 
ontwikkelen. In dit hoofdstuk is geprobeerd · een aantal 
·relaties tussen de natuurlijke aspecten van de productie 
en de ontwikkeling van de productiekrachten te formuleren 
Nadat we in de eerste twee hoofdstukken de productie 
•voornamelijk- hebben onderzocht, behandelen we in het 
derde hoofdstuk de circulatie van kapitaal. Uitgangspunt 
daarbij is dat het kapitaal, als hat als kapitaal func
tioneert, een omzwerving maakt die een cyclisch verloo~ 
kent; daze cyclus laat zich in de vol~ende formula weer~ 
gaven: G-W-••• P ••• W1 -G 1 (waarbij G hat symbool voor geld~ 
W hat symbool voor wear en P het symbool voor productie). 



De verendering ·van vorm die het kapitaal maakt (van G naa: 
Wen van W' naar G') ~ijn in dit hoofdstuk punt van onder· 
zoek; speciaal is daarbij gelet op de concequenties voor 
de ruimtelijke verdeling. 
Hat laatste hoofdstuk probeert ele~enten van de drie voo~ 
gaande hoofdstukken in zich te verenigen, door het totals 
proces van de kapitalistische productiewijze te beschouweJ 
Werden in de voorgaande twee hoofdstukken (de nummers 2 e1 
3) hat maatschappelijk kapitaal opgevat als sen monoiiet 
geheel, in dit hoofdstuk wordt hat kapitaal geanalyseerd 
ala een veelheid van verschillende kapitalen die onderlin1 
in concurrentie met elkaar staan. Tendensen als de nivel
lering van de winstvoet en de daling van diezelfde voet 
komen aan de orde. · 
In het laatste gedeelte van hat hoofdstuk zullen we spec~ 
aal aandacht besteden aan de toenemende betekenis van 
de "economie van hat vast kapitaal". 

Uit de hier aangegeven opdeling van de scriptie is duidel: 
op te maken dat we hebh e n t~ruggegrepen op de marxistischE 
anal~se-methode. 

Zeals uit de overige delen van onze afstudeerscriptie en 
uit onze aktiviteiten in temagroepverband mag blijken is 
dit voor esn de~l politiek gemotiveerd. In de marxistischE 
methode wordt -als enige- de verhouding tussen object en 
subject expliciet opgenomen. Als Marx de materialist 
L. Feuerbach bekritiseert schrijft hij: "De materialis
tische leer, dat de ~ensen · producten zijn van de omstan-
digheden en van de opvoeding, en veranderde mensen dus 
producten van andere omstandigheden en van sen andere op
voeding, vergeet, dat de omst·andigheden juist door de men· 
sen worden veranderd en dat de opvoeder zelf moet worden 
opgevoed. Ze komt er dus noodgedwongen toe, de maatschap~ 
pij in twee delen te splitsen, waarvan hat en3 boven de 
maatschappij verheven is. 
Hat samenvallen van het veranderen van de omstandigheden 1 
van de menselijke activiteit kan slechts als o m w a n 
t a 1 e n d e p r a k t i j k : opgevat en r a t i o-
n e e 1 begrepen worden."(!) 

' Naast de politieke motivatie is .onze keuze voor de marxis· 
tische methode oak wetenscappelijk gefundeerd. 
De traditionele theorieen waarin getracht wordt een verklc 
ring te geven voor de ruimtelijke verdeling van de maat
schappelijke productie (2) zijn ontoereikend gebleken. 
In grate lijn~n kunnen we de verschillende pogingen die 
er tot nu toe. zijn geweest in twas (hoofd)catagorieen op· 
delen: 
de aerate gaat uit van de kjuze van individuen; die van d1 
kapitalist als hat gaat om de vestiging van ee~ bedrijf of 
die van sen arbeider als het gaat om de woonplaatskeuze. 
Zo worden voor de verschillende maatschappelijke groepen 
(kapitaal opgesplitst in handelskapitaal, geldkapitaal, ir 
dustriekapitaal, arbeid in de verschillende socials lagan: 
de verschillende aspecten die hun vestigingsplaatskeuze 
bepalen onderzocht: "De bepaling van de gunstigste vestigj 
van een of andere activiteit is een nptimeringsprobl~em. 
Een doelfunctie is onder b~paalde nevenvoorwaarden te maxj 
meren of juist te minimeren."(3) Voor de - landbouwe~ geidt 
bijv. de ·opbrengst per hectare en de afstand tot de markt; 
beide variabelin die voor een g~geven ter~ein te maximerer 
Z1Jn. De industrieele vestigingsplaatskeuze eist de mini
mering van de transportkosten of de maximering ·van de win~ 
uitgaande van de gegeven verdeling van de productiefactore 
en de gegeven distributie van de consumenten over b~pa~lde 
gebieden. Het vestigingsplaatsprobleem kan _op daze man1er 



ala een typisch progtammeringsprobleem worden behandeld. 
De namen van von ThUnen (landbouw) en A. Weber (indus t rie 
vestigingen en kestenmini mil isering) zijri direct met deze 
benaderingswijze verbonden. 
Daze manier van benaderen van hat probleem van de rui mt e
lijke verdeling bevat welliswaar bruikbare elementen, maar 
kent tech zeer belangrijke beperkingen: de uitwerking van 
ind~vidu~le b~slissingen op de ontwikkeling van de maat
schappij als geheel genomen, wordt niet in de analtse opge 

I 

nomen. De "eigenstindige Ansitze zur Explikation der · 
Makro-struktur~ zullen eosneens onderwerp van studie moete 
zijn.(4) En dat brengt ens op . 
de tweeds catagorie van theorieen over de ruimtelijke ver-
deling van de maatschappelijke productie, waarmee de 
namen van A. Pred~hl ~n w. Isard zijn verbonden. 
Predohl gaf in 1925 al aan dat de vestigingsplaats van eer 
ind~viduele ohderneming verander t als "de economische 
kwantiteiten" veranderen. w. Isard werkt dit later -in 
1956- verder uit m.n. door een kritiek te formuleren op de 
-hier genoemde- eerste t.:e>tngorie en een "comprehensive 
appl'oach" te bepleiten. Er zaten zijns inziens een aantal 
onhoudbare vooronderstellingen in de eerste catagorie thea 
rie~n die ze tot werkelijksheidsvreemde uitspaken brachten 
Hij noemde daarbij o.a. hat felt dat een regia als 6en 
homogene vlakte ward beschouwd, de 'volledige competi t ie' 
en het niet onderkennen van monopolieverming, hat niet 
inoalculeren van prijsmechanismen en monetaire instituties 
''Die Mikro- und Makromodelle," toncludeert het reeds ear
dar geciteerde Han~ortarbuch der Raumforchung und Raumord
nung, "eind st~tisch orientiert und fragen nicht nach 
dar Veranderung dar Stendortentscheidungen in dar Zeit, 
Eine dynamische Standorttheorie, sine Analyse dsr Determi
nanten der Verinderung der ~truktur dar Landschaft, liagt 
noch nicht vor."(5) 
Nu grijpt dit terug op een algemener probleem wear in 
"de economie" over wordt gediscussieerd. De traditionele~ 
burgerlijke eco~omie is niet in staat gebleken de bestaand 
maatschappelijk~ vragen te beantwoorden.(6) Vandaaruit 
hebben we teruggegrepen naar de klassieke politieke 
economie, die via Adam Smith, · David Ricardo loopt naar 
Karl Mar~, en daar abrupt wordt afgebroken door de · zgn. · 
"grensnutschool". Marx is te beschouwen als de laatste 
grate politieke econoom die enerzijds kritiek had op z i jn 
voorgangers en ~nderzijds de politi~~e economie verrijkte 
door aan het economisch gebeuren consequent de histori sche 
dimensie te geven, door hat ontwikkelingspatroon van di t 
historisch proces . aan te geven, nl. het patroon van de 
tegenstellinge~ (dialectiek) en tevens door de _bron van 
dit dialectisch patroon aan te wijzen, nl. de transformati 
door de mens van de natuur, m.a.w. de arbeid.(7) 

Hat,werkstuk zelf is hier en daar neg erg algemeen en sen 
aantal zaken behoeven voordat een evenwichtige uiteenzetti 
kan worden neergeschreven zeker nog verder onderzoe~ . 

In de hoop dat dit een basis .voor verder onderzoek naar de 
ruimtelijke verdeling van de maatschappelijke productie 
mag zijn, 

Niek Verdonk 
Pieter van Hoogstratan 
(met specials dank aan 
Dieter Lipple) 

Eindhoven 8 juni 
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Hat ontstaan van de kapitalisische productiewijze 

Voordat we ens gaan bezig houden hat proberen op te bouwer 
van een vanuit de 1 natuur van · het kapitaal' opgezete 
analyse van de regionale ~erdeling van ka~itaal en arbeid, 
zullen we eerst nagaan welke de vooronderstellingen zijn 
voor een · dergelijke analyse. 
Marx zelf . geeft bij zijn behandeling van hat kapitalisme 
sen systeem, waarbij een zuivere werking· erva~ het •valle
dig doorgevoerde 1 kapitalisme voorondersteld. Dat betekent 
dat de processen die leidden tot het ontstaan van hat 
kapitalisme uit de schoot van het feodalisme afgesloten 
zljn. Aangezien dlt in de concrete hlstorische werkelijk
heid niet het geval, zeals we o.a. in onze landbouw
scrlptle hebben kunnen aangeven, zal het 1 zulvere werken 
van de maatschappelijke we t t8n 1 gemodificeerd worden. 
Hlerbij doelen we op hat proces van uitstoting van arbeidf 
krachten uit de landbouw , waarbij de boeren hun productie
middelen verliezen doordat Z8 -door economlsche wetmatig
heden- hat hoofd nlet b~van water kunnen houden. Hetzelfde 
geldt voor de kleine ~inkeliers, die door een concentratie 
van kapitaal in de distrlbutiesfeer hun positie -produc
tiemiddelen (winks! en auto) in eigendom hebben zonder 
zelf mensen in loondienst te hebben- moeten opgeven. Oak 
de wat we we! 1 diensten-sector' plegen te noemen, komt 
maar en meer onder centrale van kapitaal: de individuals 
werkster wordt vervangen door. de Cemsto, etc.(!) 
Hieronder willen we beknopt hat proces van. onteigening 

· van de directs bezitters van productiemiddelen, eneDzijds 
en de oorspronkelijke aecumulatie van kapitaal anderzljds 
behandelen. 

1. de oorspronkelijke onteigening van de directs produ-
centen: de creatie van de loonarbeider 

In onze landbou~scriptie hebben we getracht aan ta geven 
hoe zich op basis van een ontwikkeling van de prod~ctie
krachten in de landbouw een verdergaande arbeidsdeling 
dan die tussen ~an en vrouw kan voltrekken.(2) De stijgin~ 
~an de productiviteit in de landbouw leidde tot hat ~~ken 
van een permanent surplus aan landbouwproducten~ waardoor 
arbeidskrachten aan de landbouw kunnen worden onttrokken 
om die te wijden aan de _ ontwikkellng van hat ambacht. Die 
ambachtslieden met hun gezinnen moeten natuurlijk oak . · 
stan, en vormen daarmee de embryonale vorm van een markt 
voor landbouwproducten, net ais de boer de embryonale 
markt voor de producten van de ambachtsman vormt. 
Reeds in de lOa eeuw trek in West Nederland de ada! zich 
terug uit de direckte ~roductie terug en list zich verder 
onderhouden do6r de boeren. rim hear; ze had edeler zaken 
te dean~ De boeren waren direct gebonden ~an de adel: hun 
land, hun arbeidskracht en ·hun vrijheid behoorde de ada! 
toe. 
o~basis van economische o~twikkelingen ken ·zij die 
vrijheid . veroveren: de prestaties van ~e onvrije boer ware 
vastgelegd, en bij een ontwikkeling van . de productiekrach
ten in de landbouw warden. daze prestaties dus relatief 
geringer. Vooral toe de cijnzen warden omgezet in geld, 
kwamen de landberen als gevolg van muntverzwakklng en 
geldontwaarding veelal in een ongunstige positie. Graters 
inkomst~n konden zij verkrijgen door het sluiten van vrije 
pachtcontracten met de boeren, die zich op daze manier · 
losmaakten van hun feodale banden. 
De laatste resten van de feodale eigendomsverhoudi~gen : wei 
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den in 1~95 opgeruimd teen de Franse burgerij, na enige 
tijd daarvoor haar eigen feodalen op geruimd te hebben 
dit per decreet deed -in Belgie -1793- en daarna in Holland 
door de landen te bezetten -om eigen motiven trouwens. 
Zo zijn de boeren wel vrij van hun feodale banden, maar 
daarmee vormen ze nag niet het lager arbeidskrathten dat 
nood~akelijk is om de fabrieken te bemannen. Daarvoor 
moeten ze oak nag •vrij' zijn van hun productiemiddelen; 
uit zichzelf zullen ze niet als paupers de richting van de 
stad heentrekken. Daarvoor moeten ze eerst pauper worden 
gemaakt. 
In Engeland -het land waar Marx dit proces analyseert
speelt dit proces direct en barbaars: de boeren worden 
van hun land verjaagd~ omdat wol -als grondstof voor de 
opkomende textiel-industrie- nu eenmaal meer oplevert dan 
de akkerbouwproducten die boeren nu eenmaal voort plegen 
te brengen. In Nederland is dit proces niet zo archtypisch 
verlopen. Wij kenden reeds vroeg een zaer haag ontwikkelde 
manufactuur die zeer VPel arb8idskrachten uit de landbouw 
had opgenomen, 0oordat a r Uberhaupt sprake was van enige 
industrieele productie. Met de afbraak van de koloniale 
handel verliezen oak daze manufactu~en hun basis en 
worden ze stuk voor stuk gesloten. De bevolking die er 
werkte ward op straat gegooid en er ontstonden grate massa 
paupers die niet in staat waren zichzelf in levan te houde 
Een nieuwe golf van uitstoting van arbeidskracht uit de 
landbouw zien we tijdens de grate landbouwcrisis en vindt 
pleats in dezelfde periods als in Nederland de industries! 
ontwikkeling -later dan ergenel anders- op gang komt. 

We zage~ dus d~ eerste peile~ van hat ontstaan van de 
kapitalistische productiewijze ontstaan door de vrijmaking 
van arbeidskracht; · waarbij we 'vrij 1 opvatten in de 
dubbele betek8nis van hat woord: .vrij van feodale banden 
en vrij van de mogelijkheid om zichzelf in levan te houden 
i.e. vrij ~an productiemiddelen. (3) 

2. de oorspronk8lijke accumulatie van kapitaal 
Hat tweeds belangrijke element in hat ontstaan van de 
kapitalistische productiewijze is hat ·aanwezig zijn van 
~oldoende kapitaal. Ofwel dat de onafhankeiijkheid van de 
natuur -door de ontwikkeling van de productiekrachten
zover is voortgeschreden dat een hooveelheid beschikbare 
arbeid (in de vorm van levendg arbeid, of in d~ vorm van 
in productiemiddelen opbehoopte dade arbeid) opgespaard, 
ofwel niet direct hoeft te worden gebruikt voor hat 
maatschappelijk reproductieproces • 
Een voorwaarde daarbij i~ dat de warenproductie algemeen 
is, met andere ·waorden, dat zich hat gold als algemeen 
equivalent t_us.sen de waar en de werrenbezitter schuift.(4) _ 
In o~ze textielscriptie behandelden we hoe de handelaar 
zich langzamerhand hat commando over de wavers die thuis 
werkten verwierf, ze daarna bijelkaar onderbracht in e~n 
ruimte en teen in staat was de productie langzaam maar 
zeker te industrialiseren en zich ·industrieeel kapitalist 
ken gaan noemen. 

·Hat in de middeleeuwen ontstane Gildensisteem betekende 
een productiemono~olie van de stacl en -dus- de daar g~z~te 
burgers over bet. platteland. Deze met buiten-econ~misch 

_ geweld in stand gehouden productiestructuur was de basis 
/2"\ voor monopoliewinsten v~or . d~ laden van de Gilden zeals . 
~. op he~ afgebeelde teken1ngetje mooi is te zien. 
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Als andere belangrijke hefboom voor- de ontwikkeling van 
hat industrie~le kapitalisme was de 'ongelijke ruil', of we J 
de prunderverhoudingen tussne westerse landen en hun ko
lonieen: "De kolonie verschafte aan de als paddestoelen 
uit de grand opschietende manufactoren een afzetmarkt en 
een accumulatie, die door hat marktmonopolie ward verveel
voudigd. De buiten Europa rechtstreeks door plundering, 
onderwerping en roofmoord buitgemaakte schat vloeide 
terug naar het moederland en ward daar in kapitaal omgezet . 
b~ 6~ide hiergenoemde processen (oorspronkelijke onte i ge
ning van directe producenten & oorspronkelij ke accumulatie 
van kapitaal) komen in de concrete historische processen 

· tesamen, _dear stimuleren of remmen ze elkaar. 
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3. verdere voorwaarden 
Naast de beida hoofdmomenten voor kapitalistische ont
plooiing zijn er n6g een aantal zaken waraan voldaan moes 
worden voordat zich de industrieele productiewijze kon 
ontwikkelen. 
Onder ~ndere zijn dit dat de stoffelijke voorwaarde voor 
de k~pitalistisch~ productie aanwezig moeten zijn: com~ 
municatie- en transportmiddelen, de aanwezigheid van n1et 
plaatsgebonden energie, productietechnieken e.d. 



Aan de hand van sen ~oo~beeldje ~unnen we dat misschien 
hat best duidelijk maken: de textielmanufactuur kon zich 
in Pruisen slechts tot op sen zaer laag niveau ontwikkelen 
omdat ze wat haar energievoorziening aangewezen was op het 
hout uit de omliggende wouden. Als het woud dan was uitge
punt moest de pruisische textielbaron zijn hale manufactu~ 
oppakken en een eind verder weer opbouwen. Erg veel zware 
machines kon hij dus niet gebruiken. Anders was dat in 
Engeland, waar de textielfabrieken aan de mend van een 
riviertje warden neergezet. De bomen voor het noodzakelijk 
hout warden geveld, in de rivier gegooid Bn dreven vanzelf 
near de riviermond waar ze eruitgevist warden om te worden 
opgestookt. In Engeland konden wel zeer zware~mechines 

worden geinstalleerd. 
Een analoog voorbeeld !evert de ijzer-industrie die met 
hat uitputten van de wouden in West Europa near de wouden 
van Zweden en Rusland trok om me t de ontwikkeling van hat · 
cokes-kolen-procede weer terug te komen.(7) 

Een laatste vooronders te l ling die we hier willen behandele 
is die ~ van hat mtstaan van een nationals markt, wear we 
enige pagina 1 s terug over spraken. De oude nag door de 
feodeliteit gekenmerkte opsplitsing van het land in 1 heer
lijkheden', 1 graafschappen 1 , hertogdommen 1 en hoe de lande 
rijen oak mogen heten, betekende sen rem op de ontwikkelin 
van de ruilhandel. Zo was hat bijvoorbeeld goedkoper om 
met een paard en wagen langs de Rijn te trekken, i.p.v. 
de goederen op sen schip te laden en zo de stroom af te 
zakken. De veelheid aan tollen die werden geheven deed de 
tranoportprijs meer dan verdubbelen. 
De afschaffing van feodale rechten -bij OQS in 1795-
rekende met dit probleem af. Een eensluidend muntstelsel 
en een idem wetst~lsel hadd~n hetzelfde effect: het hief 
een aantal hindernissen voor de circulatie van waren op.~: 
De verovering van Duitsland door Bism&rck c.s. legde 
-zeals we in het eerste hoofdstuk van de Limburgscrip±ie 
aangaven- de basis voor hat industrieele Duitsland . 

4. kap"Ji talistische productiewijze 
Zo ontstaat dan hat kapitalistische productiesysteem, 

. waarbij een -nag altijd groeiende- meerde~heid van de 
bevolking gedwongen is haar arbeidskracht te verkopen, om
dat ze niet in staat is op een andere maniar aan de no
digs elementaire levensmiddelen te komen. Ze verkoopt haar 
arbeidskracht aan sen ~steeds kleiner wordende- maatschap~ 

pelijke klasse die hat monopolie heeft over hat bezit van 
de productiemiddelen. Dit monopolie stelt haar in staat 
om de arbeidskracht die ze koopt tegen minder loon te 
krijgen dan daze arbeidakracht in het productieproces aan 
waarde produceert. Hat ve~schil in waarde tussen de waardg 
van hat loon en de waarde van de m.b.v. de arbeidskrac ht 
geproduceerde waren -de meerwaarde- eigent de kapitalist 
(de~ bezitter van de productiemiddelen)zich toe. 
De verhoudingen tussen de kapitalen onde~ling worden gere
geld via de concurrentie~hetgeen niet leidt tot een plan
matige, maar tot sen onwikkeling waarbij ongelijktij6ighej 
ongelijkmatigheid en o n planmatigheid centraal staan. 
Een zaer belangrijk .moment in de kapitalistische produc
tiewijze is de dynamiek die door de concurrentie wordt vo c 
gedreven en die een gestage revolutionering van de ~oductj 
krachten tot g~volg heeft; waarmee oak -zeals we late~ ziE 

~ de ruimtelijke verdeling sen typisch kapitalistischa 
~ gestalts krijgt. 
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Natuurmomenten in de productie 

Bij de regionale verdeling van kapitaal en .arbeid spelen e 
aantal n a t u u r 1 i j k e factoren een rol: niemand z 
het, in zijn hoofd halen om ergens midden op de Veluwe een 
scheepswerf te beginnen, net zo goad als er in de zomer aa 
het strand g'een wollen mutsen worden verkocht. 
Marx geeft het wet precieser san: "In der Produktion eigne 
(bringen hervor, gestalten) die Gesellschaftsglieder die 
Naturprodukte menschlichen BedUrfnissen an; die Distri
butio~ bestimmt das Verhaltriisi worin der · Einzelne teil
nimmt an diesen Produkten; der Austauch fUhrt ihm die 
besondern Produkte zu , in die er das ihm durch die 
Distribution zugefallne Quotum ums~tzen will; endlich 
in der Konsumtion warden die Produkte Gegenstande des Ge
nusses, der individuellen Aneignung . Die Produktion bringt 



die den entsprechenden Gegenst~nde hervor; die Distributicin 
verteilt sie nach gesellschaftlichen Gesetzen; der Austauch 
verteilt ~ l~ wieder das schon Verteilte nach dam einzelnen 
Bedurfnis; endlich in dar Konsumtion tritt des Produkt 
aus dieser gesllachaftlichen Bewegung heraus, wird direkt 
Gegenstand und Diener des einzelnen BedUrfnisses und 
befriedigt es im Genuss."(O) 
In dit hoofdstuk ' gaat :hat er ons om aan te gev~:~n we.LKe ont-
wikkelingen in de belangrijkheid van het natuurmoment in de 
productie er optreden, en hoe dat doorwerkt bij een regional! 
verdeling van de maatschappelijke productie. 
In eerste instantie zullen we het arbeidsproces-zelf · 
-6nafhankelijk van de maatschappelijke vorm waarin hat 
plaatsvindt- beschouwen. Pas in de volgende hoofdstukken 
zullen we ons bezig houden met de huidige -kapitalistische
vorm waarin de productie plaatsvindt, en welke consequenties 
sat heeft voor de regionale verdeling. 

1. het arbeidsproces 
De mens i~ een onderdeel van de natuur; hat zou onjuist zijn 
de mens en de natuur als twae los van elkaar steande zakan 
te behandelen. Als onderdeel van de natuur reproduceert de 
mens zich door gebruikswaren te produceren: hij maakt de 
dingen of goederen die ncidig zijn om in levan te blijven. 
11 Het arbeidsproces ••• is een doelwatige activiteit om t~ kome1 
tot vervaardiging van qebruikswaarden, aanpassing van het 
natuurlijke aan menselijke behoeften, algemene voorwaarde 
voor de stofwisseling tussen mens en natuu~, eeuwige e~ 
natuurlijke voorwaarde van hat menselijk levan en daardoor 
onafhankelijk van iedere vorm van dit levan; starker nag: 
aan alle maatschappelijke vormen gemeen."(l) 
De algemene aard van de productie van gebruikswaarden of 
goederen ondergaat geen verandering door de omstandigheid 
dat die productie plaatsvindt ten bate en onder toezicht 

· van de kapitalist. "Het arbeidsproces diel"lt dus allereerst 
onafhankelijk van enige bepaalde maatschappelijke vorm te 
worderi beschouwd."(2) 
"De arbeid is in ne eerste plaats een •proces, dat tussen 
mens en natuur plaatsvindt; een proces, waarbij de mens zijn 
stofwisseling met de natuur door middel van zijn eigen ak
tiviteit tot st~nd brangt, regelt en controleert. Hij 
treedt tegenover de natuur zelf als een natuurmacht op • . 
De bij zijn lichaam horende n~t~urkrachten, armen, benen, 
hoofd en handen, stelt hij in boweging om zich de natuurstof 
toe te eigenen in een vorm, aie bruikbaar is voor zijn eigen 
levan. Door zodoende de natuur random hem te bewerken en te 
veranderen, verandert hij tegelijkertijd zijn oigen aard. 
Hij brengt de sluimerende potenti~le krachten tot ontwikkeli1 
en hij ontwerpt hat spel van .deze krachten aan zijn eigen· 
wil. , . 
••• Aan hat einde van hat arbeidsproces komt een resultaat 
te voqrschiJni dat van hat begin af aan in de fantasia van 
de arbeider, dus ide~el aanwezig was. Niet alleen dat hij 
een vormverandering van het natuurlijke tot stand brengt, 
hij realiseert in hat natuurlijke tevens zijn doel, een doel 
dat hij kent, dat als een wet . zijn wijze ~an handelen bepaal ' 
en waaran hij zijn wii moet onderwerpen.~(3) 
De enkelvoudige factoren van hat arbeidsproces zijn: 
1. de doelmatige werkzaamheid of de arbeid zelf, 2. het voor· 
warp van de arbeid en 3. hat middel van de arbeid. 
Onder hat arbeidsvoorwerp verstaat Marx: "De aarde (waa~ond e: 
economisch oak hat water wordt begrepen), zeals deze de 
mensen oorspronkelijk vo"orzag van provi.and, van middelen van 
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bestaan die kant en klaar waren, is zonder toedoen van de 
mens hat algemene voorwerp van de menselijke arbeid aan
wezig. Alle zaken, die door de arbeid slechts worden geschei· 
den van het directs verband met hat geheel ' van de aarde, 
zijn door de natuur gegeven arbeidsvoorwerpen. Bijvoorbeeld 
de vis, die . gescheiden van zijn element, hat water, gevangen 
wordt; het hout, dat in het oerwoud wordt geveld; hat arts 
dat van zijn aders wordt afgebroken. Is ~aarentegen het 
arbeidsvoorwerp om zo te zeggen door vroegere arbeid reeds 
gefiltreerd, dan noemen we het grondstof, bijvoorbeeld het 
reeds losgem~akte erts, dat nu wordt gewassen. Alle grond
stof is a~beidsvoorwerp, maar niet elk · arbeidsvo~rwerp is 
grondstof. Het arbeidsvoorwerp is pas grondstof wanneer het 
reeds een door arbeid tot stand gebrachte verandering heeft 
ondergaan."(4) 
Oak hat begrip 'arbeidsmiddel' willen we maar toelichten aan 
de hand van een citaat van Marx: "Hat arbeidsmiddel is een 
ding of een samenstel van dingen, dat door de arbeider tus
sen zichzelf en het arbeidsvo ~ rwerp wordt geschoven en dat 
als geleider van zijn activiteit tegenover hat voorwerp 
dient. Hij maakt gebruik van de mechanische, fysische en 
chemische eigenschappen van de dingen ten einde ze als macht: 
middelen in overeenstemming met zij n doel op andere zaken 
toe te passen . " 
Hat gebruik en de schepping van arbeidsmiddelen kenmerken 
hat specifieke menselijke arbeidsproces -toolmaking animal-. 
In ruimere betekenis telt hat arbeidsproces behalve de zaken 
via welke de werking van de arbeid op hat arbeidsvoorwerp 
tot stand komt en die dus op een of andere manier dienen 
als geleiders van de werkzaamheid, oak tot zijn middelen 
alle materiHle voorwaarden,· zonder ~elke het proces helemaal 
niet ken plaatsvinden. Daze arbeidsmidrlelen nemen niet direc · 
deel aan hat proces, maar zonder deze kan hat proces helemaa . 
niet of slechts onvolkomen verlopen. Het algemene arbeids
middel van rlit soort is de aa~de, want zij geeft aan de 
arbeider de 1 o c u s s t .a n d i (de plaats waarop hij 
staat) en aan zijn activiteiten hat terrain van zijn haride
lingen ( f i e 1 d of em p 1 o y m ~ n t ). Arbeids
middelen van daze aard, die reeds door arbeid tot stand zijn 
gebracht, zijn bijvoorbaeld do werkplaatsen, kanalen, wegen, 
enz . (5) 
Beschouwt men nu het gehele arbeidsproces vanuit het resul~~ 

. teat, het product, dan verschijnen arbeidsmiddel en arbeids
voorwerp tesamen als p r o d u c t i e m i d d e 1 en da 
arbeid zelf als p r o d u c t i v e a r b e i d. (6) 
Uitgezonderd de extractieve industria, die haar arbeidsvoor
werp in de natuur aantreft, zoals mijnbouw, Jacht, visserij, 
(de landbouw alleen voor zover daze in eerste instantie de 
maagdelijke bodem zelf voortbrengt), wordt in alle taken van 
industria sen voorwerp bewerkt, dat grondstof is, dat wil 
zeggen sen arbeidsvoorwerp, dat reeds door arbeid gefilterd 
is, dus zelf al product is van arbeid. Bijvoorbeeld hat zaad 
in de landbouw. Verreweg hat grootste gedeelte van de 
arbeidsmiddelen toont bij de meest oppervlakkige beschouwing 
al de sp~ren van arb~id uit hat verliden. ·· 

2. natuurmomenten 
Karl August Wittfogel behandelt in ~en zaer interessant 
werkstuk van alle drie de 'enkelvoudige factoren van hat 
arbeidsproces' de invloeden die vanuit de natuur -het 
natuurlijke- op deze factoren aan te geven zijn.{7) 
Ov~r de ''Naturseite dar Arbeidskraft" willen we hier niets· 
zeggen. De vraag in dit verband was of er natuurlijke in
vloeden op de mens zijn aan te \ 



wijzen, waardoor .hat verklaarbaar wordt dat hij werkt, 
zoals hij werkt. Wittfogel stelt zelf al dat ·hat onderzoek 
weinig resultaat heeft opgelevert, en dat hat slechts voor d 
volledigheid was opgenomen.(B) 
Anders is dat bij ~e 1 hatUrliche Arbeidsgegenstinde', de 
natuurlijke arbeidsvoorwerpen. Hij vindt twee hoofdcatago
rie~n: -alle natuurlijke (niet gec~ltiveetde) planten en 

dieren; 
-alle zogenaamde bodemschatten: ertsen, mineralen, 
olie, etc. 

Met de ontwikkeling van de industrieele productiawijze komt 
s~eeds meer hat accent op de laatste van de twee hoofdcata
gorieen te vallen.(9) 
Over de derde enkelvoudige factor -de natuurlijke arbeids
middelen- hebben we reeds hat een en ander gezegd: allereers 
was dat de bodem, en verder wind, warmte, stoom, electri
citeit, etc.(lO) 

3. toe- of afnemende betekenis VAn hat natuurmoment 
Opnieuw volgen we Wittfo gR l, als hij zich de vraag stelt 
naar de toe- of afnemende betekenis van hat natuurmoment bij 
een ontwikkelende maatschappelijke productie. 
We zullen op deze pleats niet uitgebreid ingaan op de vraag 
h o e zich maatschappelijke ontwikkelingen voltrekken en 
onder invloed van wale krachten dit gebeurd, maar geven al- . 
lean aan dat de ontwikkeling · van de maatschappelijke pro
ductie, ofwel de ontwikkeling van . de arbeidsproductiviteit 
onder kapitolistische verhoudingen niet alleen geschiedt doo 
de onplanmatigheid, de concurrentie en de specifieke eigen
aardigheden van de burgerlijke productiewijze, maar evenzeer 
bepaald word t door een aantal natuurlijke elementen, zeals d 
uitputting van mijnen en wouden, de invloed van het jaarge
tijde etc. 
In hat duits he~t dat "Dass die Entwicklung dar Productiv
kraft in den verschiedenen lndustriezweig~n nicht nur in seh. 
verschiedenen Proportionen, sondern o~ in entgegengesetzter 
Richtung vorgeht, entspringt nicht nur aus der Anarchie der 
Konkurrenz und dar EigentUmlichkeit der bUrgerlichen Produk
tionsweise. Die Produktivit~t dar Arbeit ist auch an ~ 
N a t u r b a d i n g u n g e n gebunden, die oft minder 
ergiebig warden, in denselben Verhiltnissen wie die Produk
tivit~t -soweit sie von gesellschaftlichen Bedingungen 
abh~ngt- steigt. Daher & n t g e g a n g e s e t z t a . 
8 e w e g u n g i n d i e s e n v e r s c h i e d e n e n 
S p h i r e n , f o r t 8 c h r i t t h i e r , R U c k 
8 c h r i t t dart. Man bedenke z.B. den blossen Einfluss 
dar Jahreszeiten, woven die Meng8 des greaten Tails aller 
Rohstoffe abhangt, Erschopfung von Waldungen, Kohlen und 
Eisenbergwerken, usw."(ll) 
En elders "be! dar Agrikultur (wie bei dar Bergwerkindustrie 
nicht nur urn die gesellschaftliche, sondern auch urn dis na
turwUchsige Pr6duktivitit der Arbeit, die von den Naturbe
dingungen der Arbeit abhingt. Es ist mBglich, dass die 
Zunahme dar gssellschaftlichen Prod6ktivkraft in dar Agri
kultur die Abnahme dar Naturkraft nur kompensiert oder 
nicht einmal kompensisrt -diese kompensation ka~n immer nur 
fUr sine Zeit wirken- so dass trotz der technischen Ent
wicklung dass Produkt nicht verwohlfeilert, sondern nur eine 
noch grossers Verteuerung desselb~n verhindert wird."(l2) 

Goed; tot zover hebben we dat de ontwikkeling van de produc
tiviteit, ofwel de ontwikkeling van de productiekrachten 
zowel door natuurlijke voorwaarden ala door maatschappelijke 
voorwaarden wordt bepaald. Deze ontwikkeling is een verre 
van harmonieuse en gelijkmatige ontwikkeling. Hat is regal 



dat "die zunehmende oder abnehmende Produktivit~t sich in 
d u r c h a u s u n g 1 8 i c h m a s s i g e r w 8 i s 8 

geltend macht."(l3) 

Naast hat natuurmoment, hat maatschappelijk moment, en het 
-slechts genoemde- princiepe van de ongelijktijdige en onge
lijkmatige groei van de productiekrachten, willen we hier 
eveneens wijzen op nag een ander zaer belangrijk kenmerkt 
van de ontwikkeling van de productiekrachten voor zcver het 
te maken heeft met onze probleemstelling: "Mit dam Wachstum 
dar gesellschaftlichen Bedingungen (Krafte) dar Produktion~ 

prozesse w~chst auch die Bedeutung des Naturmoments; die 
Entfaltung dar gesellschaftlichen und dar naturbedingten 
Produktivkrafte geht Hand in Hand."(l4) Anders geformuleerd 
heat het: dat de strijd van de mens tegen de natuur hem 
enerzijds vrij maakt van de natuur: meer en meer beheerst hj 
haar wetten en krachten en is hij dus in . staat daze krachter 
ten eigen nutte aan te wenden. Anderzijds groeit teuens zijr 
afhan~elijkheid van diezelfde natuur. Een paar voorbeelden 
kunnen dit misschien Verd uidslijkan: 
Was hat vroeger zo dat hou t of turf de meest algemene brand
stof was, tegenwoordig is dit vnl! olie , (en aardgas). Hout 
kon haast overal gevonden worden, maar hat energies rende
ment was erg laag. Hat rendement van alia en aardgas is vee] 
hager, maar tegelijkertijd zijn on§eveer 80% van de reserves 
van daze energiedragers geconcentreerd in Afrika en het 
Midden Oosten. Op hat vlak van de kernenergie liggen deze 
verhoudingen nog scherpeD. 
De dialectische relatie neemt steeds andere bemiddelder 
vormen aan; we gaven haar net aan in termen van afhankelijk
heid van grondstoffen -wat we v.erderop nag zullen ui twerken
we zouden haar oak kunnen omschrijven in termen van veilig
heid. Productieprocessen in de manufactuurperiode leidden 
er niet toe dat hele fabrieken tegelijkertijd uit elkaar 
spatten, zeals onlangs nag ergens in Engeland (dochter van 
DSM) en in Antwerpen gebeurde. ·In de landbouw- en veeteelt
sector zouden we ze kunnen omschrijven in termen van kwa
liteit van de afgeleverde producten. 

Na deza vier kenmerken willen we ons maar richten op de 
oorspronkelijke vraagGtelling van · de paragraaf: de toe- of 
ofnemende betekenis van de natuurmomenten in de productie. 
Wittfogel onderscheidt 4 sferen van productie, di~ hij 
indachtig de hier genoemde vraagstelling bespreekt: 
1. de landbouw; 
2. ~a extractive industiie; 
3. de 'eigenlijke' industria en 
4. de transportindustrie.(lS) 
Over de landbouw willen we ko~t zijn. Dear heeft de ont- · 
wikkeling van de productiekiachten geleid t~t en~rme produk
ti vi tel tsstijgingen en tegelij kertijd stel t de schaal\.'er.
gro~ing en de intensivering van het bodemgebruik zware pro
blemen. Zo is hat moeilijk in ziektes te controleren als 
-zoals in de bio-industrie hat geval is- veal beesten bij 
elkaar worden gestopt; en als er een ziekte uitbreekt, dan 
b r e e ·k t hij uit. P~oblemen ala 'aardappelmoeheid' ·-het 
jaren achtereen bebouwen van aardappelen op dezelfde grand 
hetgeen tot aardappelziekte leidt- treedt bij meerdere 
gewassen op. 
Een interessAnte vraag is in dit verband wel die naar de 
synthetische bereiding van voepsel als volgende stap -na 
de schaalvergroting in de landbouw- in het beheersen van 
de natuur. Hat zou overigens niet betaken dat hat natuur
momeAt zou zijn geelimineerd; de betekenis van· de extractie\ 
industria, de onvermijdelijke grondstoffenleverancier zou 
toenemen. Het natuurmoment krijgt een andar vorm, maar blijf 



daarmee wel bestaan 
De basis van de 1 eigenlijke 1 industria is enerzijds de land
bouw en anderzijds de extractive industria. Daze belden 
leveren de organische en de anorganische grondstoffen. 
Met name de concurrentieverhoudingen -zeals we in een volgen 
hoofdstuk zullen zien- dwingt hat kapitaal tot steeds 
nieuwe productiviteitsstijgingen. Daze stijgingen in de 
productiviteit- worden voornamelijk gerealiseerd door een 
ontwi kkeling van de productiemiddelen: graters, snellere 
en betere machines. Een van de eigenschappen van daze machi ·, 
nas is dat ze grotere hoeveelheden grondstoffen per tijds
eenheid en per eenheid kapitaal dat is voorgeschoten aan 
mac~ines. " ••• wail mit zunehmender Entwicklung der Industria 
mit ihrer wachsenden Produktivit~t, d.h. m~t dem Zunehmen 
des Rohmaterialquantums, das die gesellschaftliche Arbeit 
in einer Zeiteinheit verarbeiten kann, die Masse des Roh
materials -und auch ihr Wert- im Verhaltnis zur Arbeit und 
zur Machinerie zunimmt."(l6) 
Hat belang van de gronds t offen neemt dus met de ontwikkeling 
van de industrie~le prod uctiewij ze toe. En dit vormt de 
materiels basis voor de imperialistische expansie die de 
hoog-ontwikkelde westerse landen na de laatste eeuwwisseling 
nastreven.(l?) 
Anderzijds treedt ook een verandering op in de grondstoffen 
die in de 1 eigenlijke 1 industria worden gebruikt. Waren 
vroeger katoen, rubber, e.d. grondstoffen die industries! 
tot producten warden verwerkt; nu zijn dat synthetische . 
vezels en synthetisah rubber en daze worden op hun beurt 
vervaardigd uit alia, kolen en aardgas. De kolen spelen 
daarbij steeds minder een rol van betekenis. 
We hebben dus: a. hat toenemsn~ aandeel dat hat kapitaal dat 
aan grondstoffen wordt uitgegeven in hat totals voor hat 
productieproc3s voorgeschoten kapitoal en de daaruit voort
vloeiiende noodzaak van de industrieele kapitalist om zich 
en te verzekeren van de aanvoer van grondstoffen en daze 
tegen een zo laag mogelijke priJs. te krijgen; en 

b. een verendering in de grondstofen die 
in de industrieele productie worden aangewend zelf. 
T .a. v. puntj~· a. gaveil-de noodzaak -vanuit kapitalistisch 
standpunt gezien--tot imperiabisme. In onze 1 landbouwscripti 
behandelden we de positie van de boeren wier producten als 
grondstof voor de landbouwproductenverwerkende industria 
worden gebruikt; daarbij stelden we dat. van de kant van de 
industria systamatisch -en met succes- getracht wordt de 
landbouwproducten onder hun waarde te kopen. Dit komt o.a. 
tot uitdrukking in de slecht~ inkomenspositie van de boer , 
die -zo toonde een zeeuws onder2oek recentelijk nog aan
zelfs veal minds~ verdi~nti dan de knechten die in dienst zi 

. ( 18) 
Er treden veranderingen op in ~e soort grondstoffen die 
ind~strieel worden verwerkt: goedkopere grondstoff en ver~ang 1 
de duurdere. In onze Limburg-scriptie geven we aan hoe · 
dit bij de Hoogovens en DSM ligt en hoe dit o.a. ertoe leidd1 
dat de steenkoaU-industrie (een extractive industria) ward 
afgebouwd, terwijl tegelijkertijd de olie en hat aardgas 
als energiedragers en ~ls grondstof een belangrijke groei 
doormaakten. · 
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4. gevolgen voor de regionale verdeling van de maatschappe-
lijke productie: problemen m.b.t. de vestigingsplaats 

Tot nu toe hebben we alleen over de eerste drie productie
sferen gesproken (de landbouw, de extractive en de 'eigen
lijke' industria). Daze paragraaf is gewijd aan de behande
ling van de laatste sfeer: de transportindustrie, of hat 
'verkeer'. Voor onze prob1eemstelling verbinden de preble
men m.b.t. de transportindustrie zich wezenlijk met die 
van de ruimte11jke positie van kapitaal, de wisselwerking 
tussen,· of de geisoleerdheid van onderscheiden, historische 
productieorganismen. 
Als belangrijkste natuurmomenten zijn hier de geografische, 
hydro-grafische, klimatologische en andere natuurmomenten 
voor zover ze een wezenlijke rol spelen bij hat bepalen van 
de vestigingsp1aats van een productie'punt'. 
Een dergelijke vestigingsplaats is niet iets absoluuts; het 
hangt af van de ontwikkelingen in hat productieproces zelf, 
en daarnaast is oak de ontwikk81ing van de transportindu
strie zelf van groat be ll'! ng . (19) 
Als voorbeeld van hat ee rste noemen we de keuse van IJmuiee 
als standplaats van de Hoogovens. Teen in 1918 de Hoogovens 
warden gebouwd, gebeurde dit bij de zee en niet in Zuid 
Limburg. De hoeveelheid cokes die per ton arts voor het 
verkrijgen van steal nodig was, was door verbeteringen in h 
productieproces zodanig geweizigd dat het goedkoper was 
de ovens zo dicht ~ge1ijk bij het arts te leggeh i.p.v. 
bij de vindplaats van ko1en. Een tijd daarvoor lag dat 
omgekeerd.(20) 
Een voorbeeld van het tweeds (ontwikkeling van de transport 

· industria zelf) vinden we bijv. in de chemische sector: de . - . 

ontwikkeling van het pijpleidingtransport maakt hat grate • 
chemische concern mogelijk zich prakties overal te vestigen 
bijna onafhankolijk van de vindt- of losplaats van de 
grondstoffen die ze nodig heeft. Hat aardgas dat in het .. 
uiterste noorden van ens l~nd wordt gewonnen, dien~ in hat 
uiterste zuiden als grondstof. De alia die in Pernis wordt 
gapompt uit de tankers dient tot ver in Duitsland als 
grondstof. Kaart 1 geeft een overzicht -hoewel niet 
up to date- van daze transportleidingen. · 
Met kaart 2 willen we een beeld geven va~ de vestigings
plaats van een aantal landbouwproductenverwerkende industri 
en. Bij alle drei de voorbeelden geldt dat een aantal 
natuurlijke factoren een fundamentals invloed hebben gehad. 
Voor de suiker-industrie, bijvoorbeeld, geldt dat de grond
stof zaer volumineus is. Daarbij komt dat de bieten, als 
ze eenmaal bovengronds zijn, snel hun suikergehalte ver
liezen: ze moeten dus zo snel mogelijk verwerkt worden. Nag 
een belangrijk punt is dat voor het industrie~lB verwer
kingsproces _veel helder weter nodig is. 
Daze drie factoren leidden ertoe dat de fabrieken aner
zij~s zo dlcht mogelijk bij de bietenakkers moesten zijn 
gevestigd, dus op de kleigrond, maar anderzijds zeer veel 
helder water nodig hadden, en dat wordt slechts op de 
zandgronden verkregen. 
Hat resultaat laat zich raden: de bietenfabrieken liggen 
op hat zand in ee~ cirkel om hat zeeuwse k~eigebied. Het~ 
zelfde geldt voor Groningen. 

"Des Moment dar Lage ist ••• in seiner vollen Tragweite ••• 
a1s _ sine sich w a n d e 1 e n d e Grosse, deren konkrete 
Gestaltung von dar Entfaltung der 'Industria' an den in 
Fraga kommenden ~tellen agh~ngt."(21) 
We hebben ens tot nu toe beperkt tot het specifieke natuur 
moment. Nu komt hat er op aan de maatschappelijke vorm 
waarin de : produ~tie plaatsvind te onderzoeken. 
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des Kapitals", Gaiganz/Ofr. 1972; 
Zeeuwse LandbouwMaatschappij, "Harde Akkerbouwcijfers 11 , 
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zie onze Limburg-scriptie, eerste hoofdstuk, paragraafE 
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11Waar mensen wonen" een leermethodo voor de 4e klas L.[ 
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Circulatie ~an kapitaal 

We hebben in de ·inleiding kapitaal niet aangegeven als een 
ding, maar als uiterukking van waarde, waarmee m e e r -
waarde wordt geproduceerd. Kapitaal is daarom de uitdruk
king van maatschappelijke verhoudingen en tegelijkertijd 
een ~roces~ In dat proces doorloopt hat kapitaal ver
schilledde stadia. 
Nadat we in hat begin van dit hoofdstuk de verschillende 
stadia hebben benoemd zullen we de begrippen 'omloop' en 
1 omslag', alsmede de 1 omloopstijd', respectivelijk 'om
slagtijd' in samenhang met de ruimtelijke verdeling behan-
delen • . De redan waarom we daze processen in eerste instantj 
abstract behandelen is dat we daardoor in staat zijn onze 
analyse los van de concrete verschijningsvormen: handels
kapitaal, bankkapitaal e.d.Vdie ieder ichijnbaar hun eigen 
bewegingen en -daarmee ~amenhangend- hun eigen vestigings
plaatstheorieen kennan. 



Circulatie van kapitaal 

Waren worden niet alleen geproduceerd~ ze moeten ook wor
den geconsumeerd. In de kap i talistische warenproductie 
kent hat kapitaal een kringloopproces. Hat wordt geken-
merkt door drie stadia.(l) · 
In hat eerste stadium verschijnt de kapitalist op de waren· 
en arbeidsmarkt als koper; zijn geld wordt er in waren 
omgezet: hij koopt waren (machines, grand- en hulpstoffen 
enerzijds en de waar 'arbeidskracht' anderzijds) men is 
gewoon dit aan te geven in de symbolen G-W (= ~eld wordt 
omgezet in ~aren) 

. In hat tweeds stadium vindt de productieve concumptie door 
de kapitalist plaats: hij werkt als ee~ kapitalistische 
warenproducent, zijn kapitaal maakt hat productieproces 
door. Hat resultaat is: waren waarin meer waarde is ver
tegenwoordigd als was vertegenwoordigd in de verschillende 
product i eelementen die in hat eer s te stadium zijn eigendom 
waren geworden. 
In hat derde stadium keert de kapitalist terug op de markt : 
maar nu als verkoper: zijn waren worden in geld o~gezet, 
of: maakt de circulatiehandeling W-G door. 
De formula voor de kringloop van hat geldkapitaal is dus: 
G-W ••• P ••• w'-G'. De puntjes duiden aan dat hat circulatie
proces daar wordt onderbroken. De accenten geven aan dat 
W' en G' de met meerwaarde vermeerderde W en G zijn. 
Habben we ons in hat vorige hoofdstuk gericht op het pro-
ductieproc~s, en dan met name de natuurmomenten daarin. Nu 
willen we ons bezig houden met hat cioculatieproces, en 
dan weer alleen voor zover hat onze probleemstell i ng 
r~akt -natuurlijk. 
We zullen ons niet bezig houden met de oritwikkeling van 
de circulatiesfeer vanuit de . productie zelf; netzomin als 
wo ons zullen bemoeiien met de concrete maatschappelijke 
vorm waar i n de funGties G-W en W-G worden verricht (ofwel 
de vraag of de circulatiefuncties door zelfstandige kapi
taalsfrachties verricht worden, walks ontwikkelingen daarir 
gaande zijn etc.) Elders zijn daar .studie naar verricht.(2; 

We gaan -voor het overzicht- terugbrengen tot zijn meest 
eenvoudige vorm: de kringloop G-W.~.P • • • W'~G 1 betekent 
dat de totals kapitaalswaarde teg~lijkerlijd met 6~n stap 
van de ens naar de andere fase gaat. Hat productieproces 
is daarbij · dus onderbroken: · na het productieproces moeten 
eerst alle warso worden verkocht, daarna kunnen met het 
daarmee verkregen geld nieuwe productiemiddslen en arbeids
kracht worden aangekocht om opnieuw een productieproces 
te beginnen. 
De tijd die ligt tusssn G en G' noemen we de o m s 1 a g -
t i J d van hat kapitaal en wordt gevormd door de produc~ 
tietijd (de tijd nodig voor ••• P ••• ) en de omlooptijd (de 
tijd nodig voor G-W en W1-G 1.).(3) Daarbij geldt dat "Urn
lauf..zei t und Produktionszei t sch1eissen sich wechselsei tig 
aus. Wahrehd seiner Umlaufzeit fungiert dat Kapital nicht 
als produktives Kapital und p~oduziert daher wader Ware 
noch Mehrwert."(4) 
In de circulatiesfeer doorloopt hat kapitaal -in de ~ene 
of de andere volgorde- twee tegenover elkaar staande fasen: 
W-G en G-W. Zijn omlooptijd valt dienovereenkomstig ook 
uiteen in twee delen: de tijd die rodig is voor de veracder j 
van waren in geld & dec.tijd die nodig is voor verandering 
van geld in waren. Net zo goad ala daze beida fa s en in de 
tijd verschillend lopen, kunnen ze ruimtelijk van elkaar 
gescheiden zijn.(5) · 
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Er bestaat een ondarscheid tussen W~G en G-W, dat niets 
met het vormonderscheid tussen waren en geld te maken 
heeft, maar dat voortvloeit uit hat kapitalistische karak
ter van de productie. Op zich en voor zichzelf zijn zo
wal W-G als G-W gewoonweg veranderingen van gegeven 
waarden van de ene vorm in de andere. W'-G' echter is 
tegelijkertijd realisering van de in W' opgeslagen meer
waarde~ de in W' opgehoopte meerwaarde wordt omgezet .in 
geld, zodat het door de kapitalist ten eigen nutte (in 
hat akkumulatiefonds of voor eigen onproductive consumptie 
kan worden aangewend. Dit is bij G-W anders, omdat daar 
gewoon geld wordt omgezet in waren (arbeidsmiddelen, 
-voorwerpen en -kracht) om te kunnen produceren~ "Daher", 
schrijft Marx "ist dar Verkauf wichtiger als der Kauf. 11 (6) 

Voor de circulatie van hat kapitaal bestaan een aantal 
beperkingen. Voor het warenkapitaal worden die voortge
bracht door de bestaansvo rm van de waren zelf. Door hun 
karakter zijn die beperkingen vergankelijk en voorlopig; 
ze kunnen bijv. met de ont wikkeling van de techniek warder 
opgeheven. 
Als waren -bijvoorbeeld- niet snel genoeg worden omgezet 
in geld (en dan elders, maar dat is buiten het blikveld 
van de kapitalist, worden geconsumeerd) raken ze bedorven 
of verouderd. Daarmee gaat de gebruikswaarde van de waar 
verloren, en daarmee verdwijnt dan tegelijkertijd de 
basis waaraan de ruilwaarde wordt ontleend en dat betekeni 
dat de kapitaals- en meerwaarde die in W' opgeslagen lag 
vernietigd wordt. 11 Die Gebrauchswette bleiben nur Tr~ger 
des perennierenden wnd sich verwertenden Kapitalwerts, 
soweit sie best~ndig enneuerf und reproduziert, durch 

neue Gebtauchswerte derselben oder andrer Art ersetzt 
warden. Ihr Verkauf in ihrer fertigen Warenform, ••• ist 
aber die stets sich erneuernde Bedingung ihrer Reprriduk
tion.11(7) 

In het circulatieproces wordt geen extra waarde gekreeerd 
die kan worden opgeteld bij hat in hat producti£proces 
geschapen waarde, anderzijds "is dit proces een conditio 
sine qua non voor hat productieproces. In het duits: "Das 
algemeine Gesatz ist dass alle Zirkulationskoiten, die 
nur aus der Formverwandlung dar Ware entspringen dieser 
letztren keinen Wert hinzusetzen. Es sind bloss Kosten zui 
Realisirung des Werts ."(B) 
De kosten die hieruit voortvloeiien noemen ~e de c i r -
c u 1 a t i e k o s t e n • 
Het is hier hiet de pleats om de verschillende catagorie~r 
circulatiekosten hier te bsspreken. We volstaan met de 
meeste ., te no amen: 
allereerst zijn dat de 1 echte circulatiekosten': de koster 
van boekhouding, burokosten, reclame, due van hat hale 
apperaat dat verkoopt;(9) 
daarnaast is er de catagorie 'voorraad-kosten': de kosten 
van opslagplaats, lonen voor bewaking en onderhoud, etc.;( 
de laatste hoofdcatagorie is die van de 'transportkosten' 
die voortvloeiien uit hat fait dat een vormverandering var 
kapitaal (van G naar w, of andersom) vaak impliseert dat 
ook een ruimteverandering optreedt • . 
11 Produktmassen vermehean sich nicht durch ihren Transport. 
Auch die durch ihn etwa bewirkte Ver~nderung ihrer na
tUrlichen Eigenschaften ist mit gewissen Ausnahmen kein 
beabsichtigter Nutzeffekt~ sondern ein unvermeidliches 
Ubel. Aber dar Gebrauchswert von Dingen verwirklicht sich 
nun in ihror Konsumtion, und ihre Konsumtion mag ihte Orts 



vertinderung nBtig mathen, also den zus~tzlichen Produktior 
prozess dar Transportindustrie. Das in dieser angelegte 
produktive .Kapital setzt also den transportierten Pro
dukten Wert zu, tails durch Wertubertragung von den Trans· 
portmitteln, tails durch Wertzusatz vermittelst dar Trans
portarbe{d. Dieser letztre Wer£zusatz zerftillt, wie bei 
aller kapitalistischen Produktion; in Ersatz von Arbeits
lohn un~ in Mehrwert."(ll) 
Hat relatieve aandeel van de transportkosten, onder verde1 
gelijkblijvende omstandigheden, wordt bepaald door omvang 
en gewicht van de te transporteren waren, en wordt bemid
deld door de transporttechniek. 

, 
resume 
We hebben tot nu toe de metamorfosen van het kapitaal, 
zeals Marx hat noemt, uit hat kapitalistische reproductie
proces zelf ontwikkeld. We gaven aan dat de omslagtijd 
de tijd was die nodig is om van G via G-w ••• P ••• W'-G' naa1 
G' te komen. 
We onderscheidden twe~ ve rschillende processen in de 
circulatiesfeer: G-Wen W'-G', waarbij daze laatste tege
lijkertijd de realisering is van de in ••• P ••• geprodu- . 
ceerde en in W' opgehoopte hoeveelheid meerl1.1aarde is. 
Da~nna gaven we de specifieke circulatiekosten aan. 
In de volgende paragraaf willa~ we kijken, wat voor ens 
onderzoek nm eigenlijk hat belang is van een dergelijke 
opdeling in catagorieen en begrippen. Centraal staat 
daatbij hat begrip 1 omslagtijd 1 ofwel: hat aantal karen 
per tijdseenheid -zeg sen jaar- dat hat kapitaal de c,yclu~ 
G ••• G' kan makenJ daarbij willen we de productietijd en 
de omlooptijd verder onderzo~ken. 

De kringloop van kap1taal, opgevat als een periodisch pro
cas, noemen we de o m s 1 a g van kapitaal. De duur .van 
daze omslag is gegeven door de sam van de productietijd en 
de omlooptijd. Daze tijdsom noemen we de o m s 1 a g -
t i j d van kapitaal. 
In iedere productietak is de omslegtijd van het erin ge
engageerde kapitaal enders; dit kan zowel warden veroor
zaakt door het feit dat hat producti~proces zelf ~eer of 
minder tijd in beslag neemt -het produceren van een huis 
duurt veal lan§er dan het maken van een schaen, bijvoarbee 
als kan dit veroorzaakt worden doordat de omlooptijd 
!anger of korter is, bijvoorbeeld docrdat de grondstoffen 
over grate afstand ruoeten warden getransporteerd. 
Aan de hand van een eenvoudig rekenvoorbeeldje willen we 
nu laten zien wat de invloed is van hat verhogen van de 
omslagsnelheid, i.e. het verkorten van de omslagtijd. 
We drukken de ~mslagtijd 0 uit in jaareenhedenL 0 = 12 maa 
den. Laten we verder aannemen vat de omslagtijd van een 
of ander kapitaal 3 maanden is. · 
Het aantal .omslagen (n) is dan: n.o ~ 0, ofwel n.3 = 12 
d.w;z. n = 4. Een kapitaal met een omslagtijd van 3 mean
den slaat per jaar vier keer om. . 
Verhoogt de omslagsnelheid bij verder gelijkblijvende om
standigheden (d.w.z. organische samenstelling blijft con
stant, evenals hat fait dat alle producten oak sen afnemer 
vinden) van 3 naar 1,5 maanden, dan wordt het aantal 
omslagen n.o = n. 1,5 = 12; d.w.z. n = a. 
Als we nu aannemen dat er per keer dat hat kapitaal am
slaat f 5.000,= in de waren opgehoopte meerwaarde kan 
worden gerealiseerd, dan betekent dit dat in het geval da 
n = 4 per jaar f 20.000,= door de kapitalist wordt geind. 
In hat geval dat n = a, verdubbelt dat tot f 40.000,=. 
Dus: hoewel de meerwaarde v o e t (m/v) en de winst ~ o e 



(m/c+v) constant blijven, verdubbeld de meerwaarde m a s -
5 a , euenals de winst m a s 5 a.(l2) 

Voordat we onze analyse van het circulatieproce5 veortzat t 
du5 voordat we de invloed van de om5lagtijd van kapitaal 
op hat productie en realisatieproces -en voor ons verder 
naar de regionale verdeling toe-; moeten we allereerst 
twee nieuwe vormen waarin het kapitaal zich in het 
circulatieproces voordoet en die inw~rken op zijn omslag; 
in hat productieproces dben zich twas catagorie§n kapitaa l 
voor wier omslagtijd verschillend is: (13) 
allereerst is dat hat v a s t kapitaal, dat bestaat uit 
de productiemiddelen. Deze productiemiddelen verslijten 
slechts zaer langzaam: beetje bij beetje wordt de waarde 
van de producitemiddelen overgedragen op de producten.03~ 
Daarnaast is er hat c i r c u 1 e r e n d kapitaal, dat 
i.t.t. hat vast kapitaal g e h e e 1 in het productie 
proces wordt verbruikt en i edere keer dat een product 
moat worden gemaakt mp ~ ie uw mo ~ t worden aangekocht: de 
grond- en hulpstoffen en d~ arbeid5kracht behoren tot daze 
catagorie. 
De omslagtijd van hat vast kapitaa~ omvat dus meerdere 
malen die van hat 1 vlottende 1 deal van hat kapitaal. 

In sen volgend hoofdstuk zullen we ons specifiek richten 
op het vasts gedeelte van het kap i taal; nu zetten we het 
onderzoek near hat circulerend gedeelte verder voort. 
De omslagtijd van kapitaal kan worden verkort door verbe
teringen aan te brengen in hat productieproces, waardoor 
de tijd dat circulerend kapitaal moat worden voorgeschoten 
ken worden verkort: een betsr~ productietechniek kan imm~r 
leiden tot een snellere verwerking van een eenheid grand
en hulpstoffen. En deste korter het is voorgeschoten, dest 
eerder ~s het gerealiseerd (want dat i~ hetzelf~e) an 
deste vaker kan het per jaar opnieuw ~ worden voorgeschote~. 

In bepaalde perioden kan de productietijd worden verkort 
door uitbreiding van de kooperatie: de omslagtijd wordt da 
verkort door me8r kapitaal onder commando van een kapita
list te brengen. Zo ka~ de bouw van bijv. een spoorweg 
worden versneld door meer arbeiders in diehst te nemen en 
daarmee ken het kapitaal dat voor de bouw van daze spoorwe 

· is voorgeschoten sneller weer tot waarde gebracht worden. 
De verkorting van -specifiek- de omloopstijd gesohiedt . 
voornamelijk door de verbetering van de communicatie- en 
transportmiddelen. Op daze manier wordt de periods dat de 
waren rondzwerven voordat ze -al dan niet productief
geconsumeerd worden ingekort. 
Echter, de verbetering van de transport- en com~unicatie
middelen "hebt aber nicht die aus der Wandrung entspringen 
relative Differenz in dar Umlaufszeit verschiedner Waren
kapitale auf, oder auch verschiedner StUcke desselben 
Warsnkapitals, die nach verschiednen Markten wandern. Die 
verbesserten Segelschiffe und Dampfschiffe z.B. welchs 
die Reise verkUrzen, verkUrzen sis ebensowohl fUr nahe 
gelegene wie ferne Hafen. Die relative Differenz bleibt, 
obwohl oft vermindert."(l4) Met ander~ woorden: de verschi 
len in omslagtijd in de verschillende productieproce5sen 
worden door een ontwikkeling van de transport- en communi
catiemiddelen niet opbeheven, hoewel ze er wel door ver
minderd kunnen worden. · 
Er zijn nog twee punten m.b.t. de verkorting van de omtoo p 
tijd waarvan de ruimtelijk component voor de. hand liggend 
is en verder zou moeten worden onderzocht. 
Allereerst is .dat hat fait dat als er meer wordt geprodu
ceer~ zich de transportmiddelen in de richting van de 



reeds bestaande afzetmarkten quantitatief -en misschien 
oak qualitatief- zal uitbreiden. De ontwikkeling van 
de transport- en communicatiemiddelen en de daarmee samen· 
hangende versnelling van de omloop bevord~rt een ver
snelling van de concentratie van productiecentrum enerzijc 
en marktcentrum anderzijds. En met de versnelde concen
tratie van kapitaals- en mensenmassa's op gegeven punten, 
schreidt oak de concentratie van kapitaal in steeds minde l 
handen voort.(lS) 

Kaart ,3: de ontwikkeling van hat Rijkswegenplan 1925-1963 . 

PERIODE 1925-1944. 

·--·-- _____ .:,.__ .......... ~ 

PERIODE 1957-1963. 
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PERiODE 1945-1956. 

~(] 11 de transportmiddelen in de rich 
,--~~/· ting van reeds bestaande afzet

markten •• " en " •• een versnelling 
van de concentratie van produc
tiecentrum ••• " 
Seide zinssnedes uit dit hoofd
stuk zijn duidelijk te maken bij 
de bestudering van hat Rijkswege 
plan dat duidelijk vanuit de Ra n 
stad is gedirigeerd, de periferi 
in. Op een later tijdstip neemt 
de Rijkswegenstructuur een veel 
amorfer vorm aan.(l6) 

Een laatste opmerking in dit hoofdstuk willen we wijden 
aan de ontwikkeling van de transport- en communicatiemid
delen en de veranderende positie van geografische plaatsen 
in sommige disciplines wel 'ecologische'~' of 'hodolo
gische afstand c.q. positie' . genoemd. 
Bezat een bepaalde plaats vestigingsplaatsvoordelen t.o.v. 
andere plaatsen, bijvoorbeeld doordat hat aan de rivier 
lag, en ontleende het aan dit voordeel de basis om zo'n 



p~oductiekern te worden, dan kan hat ~ijn dat met de 
ontwikkebi.ng van bijvoorbeeld de spoorwegen, · hat graven 
van kanelen, de aanleg van breda vierbaanswegen of ~, 

vliegvelden ander plaatsen aantrekkelijker worden voor 
de vestiging van kapitaal. Een eerst bloeiende pleats 
raakt in verval, een ander pleats komt op.(l7) 

Noten behorende bij het hoofdstuk 1 circulatie van kapitaal 

1. Karl Marx, Das Kapital, Band 1 p. 118 ev, 
hier: Karl Marx, Das Kapital, Band II, MEW 24, Berlijn 
1973' p. 31 ev; 

2. o.a. E. Mandel, Marxist Economic Theory, Landen 1962, 
p. 49 ev, en p. 182 ev.; 
projektgroep 1 Gorkum 1 , "Gorkum 3", projektverslag THE 
afde1ing Bouwkunde, voorjaar 1975, p. 4-23; 

3. Karl Marx, Das Kapital II, t.a.p. p.l54; 
4. idem, p. 127; 
5. idem, p.l29; 
6. idem, p. 129; 
7. idem, p. 130; 
B. idem, p. 150; 
9. idem, p. 131 ev; 

10. idem, p. 138 ev; 
11. idem, p. 151; 
12. idem,p. 154 ev; 
13. idem, p. 158 ev; . 
14. idem, p. 252; 
15. · idem, p.253; 
16. overgenomen uit "Welvaartsbalans Noord Brabant 1965" 

Den Bosch 1965• 
17. Kar~ Marx, Das Kapital Band II, t.a.p. p. 254; 

Karl August Witlfogel, Geopolitik, geographischer Mate· 
rialismus und Marxismus, in: Unter dem Banner des 
Marxismus, jaargang III, aflevering 5, p. 708 ev; 
E. vo~ Einem, Zur Entstehung und Funktion des St~dte
baufBrderungsgesetz~s" in: ARCH+ 16, p. 11. 

l3a.Het is niet helemaal juist wet hier staat: voor zover 
prod~ctiemiddelen in een productieproces 9eheel opgaan 
{verslijten) horen ze ook tot het circulerend kapitaal 
bij de bouw van schepen, die een lange productieperiod 
hebben, gsldt dit bijv. voor een aantal machines • 

...... 
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Hat totals proces van kapitalistische productie 

Tot nu toe hebben we gesproken over elementen van de 
productie en van de circulatie alsof ze los · van elkaar 
staan; we moesten dat wel doen, omdat anders de behandelir 
een onduidelijke brij zou worden; we konden ·het doen omdat 
het duidelijk zelfstandige elementen in hat kapitali st i sc~ 

productieproces zijn. In dit hoofdstuk willen we proberen 
de verschillende elementen bij elkaar te brengen en hat 
proces van kapitalistische productie als totaal te onder
zoeken. 

Kapitalisische productie is, zoals we weten, de productie 
van waren die voor de markt worden geproduceerd. De be
zitter van de productiemiddelen -de kapitalist- eigent 
zich een gedeelte van de door de arbeiders -de bezitters 
van arbeidskracht- in hat productieproces geproduceerd ~ 

waarde toe zonder hiervoor te betalen. De waarde die door 
deze onbetaalde arbeid _door de kapitalist wordt toege
eigend noemden we de 'meerwaarde'. 
Voor de individuals kapitalist is hat niet belangr: jk ~f 
daze meerwaarde nu wordt geproduceerd door een kapitaal 
dat de samenstelling 20c + BOv (herleid tot hon6erd) of 
SOc + 20v heeft. De geproduceerde meerwaarde wordt door 
hem betrokken op de waarde van hat totals door hem voorge• 
schoten kapitaal. 11 Als solcher vorgestellter Abk~mmling 
des vorgeschossen Gesamtkapitals erh~lt dar Mehrwert 
die verwandelte Form des Profits und die Profitrate wi rd 
zum entscheidenden Mass fur den Varwertungsgrad des vor
geschossenes Kapitals."(l) 
De winstvoet wordt dus de beslissende factor voor hat 
niveau waarop hat voorgeschoten kapitaal weer tot waarde 
gebracht wordt (opnieuw gerealiseerd wordt, ofwel de 
omvang die hat zal hebben als hat aan een nieuwe productie 

'cyclus zal beginnen). 
11 Winst is een verl:\8derde vorm van meerwaarde; een vorm 
waarin de oorsprong van de meerwaarde en hat geheim van 
hear bestaan zijn versluiera. 
In de meerwaarde is de ~erhouding tussen kapitaal en ar
beid blootgelegd; in de verhouding tussen kapitaal en 
meerwaarde verschijnt hat kapitaal als verhouding tot 
zichzelf; een· verhouding waarin het zich als oorspronke
lijke waarde~om onderscheidt van een door hemzelf gecre
eerde nieuwe waarde."(2) 
Voor de kapitalist wiens belangen en wiens blikveld ligt 
c.q. gericht is op hat tot waarde brengen van zijn kapitas 
wordt het proces van waarde- en meerwaardevorming door de 
mystificerende vormen van het bewegingsproces van hat 
kapitaal, verhult. Vo~r hem zijn het constante . en het va
riabele kapitaal, tesamen en zonder onderscheid, kosten: 
arbeids~oon, prijs van grondstoffen, slijtega van machines 
e~d· "De uitpe ~sinQ van onbetaalde arbeid lijkt hierin 
dan slechts een besparing op de loon-onkosten, net als hat 
goedkoper worden van grondstoffen een besparing in hat 
productieproces oplevert."(3) 
De kapitalist is geneigd de kostprijs van een waar als 
de i n n e r 1 i j k e waarde van een waar te houden. 

Als we hat kapitalisische productiesystoem niet meer op
vatten als sen productielichaam, maar zien opgebouwd uit 
een veelheid van verschillende zelfstandige productietakke 
doet zich een moeilijkheid voor: 
de verschillende productieprocessen hebben ieder hun 
eigen -o.a. door de technische verschillen per tak
samenstelling van kapitaal. De een kent een zeer hoge, de 
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andete sen lagers, etc. organische samenstelling van hat 
kapitaal dat in het ~oductieproces wordt geengageerd. 
Gaan we ervan uit dat de productieomstandigheden gelijk 
z!Jn voor de verschillende branches (gelijke arbeidsdag, 
gelijke uitbuitingsgraad, etc) dan -als we hat allemaal 
op zichzelf beschouwen- evengrote kapitaalsmassa's 
verschillende meerwaardemassa's produceren. We hebben in 
sen vorig hoofdstuk aangegeven dat slechts de levende 
arbei dskracht in staat is uit waard~ m''r waarde te maken 
Evengrote kapitaalsmassa 1 s, maar met verschillende samen
stelling, moeten dus tot verschillende meerwaardemassa's 
lei den: 

branche A -arbeidsintensief- kent een samenstelling 20c + 

BOv en levert (als m/v is 1) een meerwaardemassa van BOrn; 
branche 8-gemiddeld- kent sen samenstelling van 50v + SOc 
en levert onder gelijkblijvende omstandigheden, een meer
waarde-massa van 50m; 
branche C -arbeidsextensief of kapitaalsintensief- kent 
sen samenstelling van SOc + 20v en dat levert maar 20m. 
Het kapitaal zal zich bezig gaan houden met het productie 
proces dat de laagste organische samenstelling kent. De 
winstvoet is er immers veel hager dan in branche C (BO% orr 
20%). Als zich dan een groat ~ental bedrijven in branche 
A hebben gestort dan stijgt het aanbod producten op de 
markt met rasse schreden, de prijs daalt en dus oak da 
winst per eenheid product. De concurrentie in die branche 
wordt grater en dit vormt de basis voor een ontwikkellng 
van de productiekrachten, met als gevolg dat de organische 
samenstelling stijgt; er doen zich andere takken voor waar 
de samenstelling van het kapftaal, etc. (4) 
Er is sprake van een 1 eb en vloed' van kapitaal en er ant~ 
staat een 1 gemiddelde winstvoet'; in daze redenerin~ is 
voorondersteld dat kapitaal zich vrijelijk uit de ana brar 
che kan terugtrekken om zich in een andere branche te enga 
geren. Voor zover dit niet lukt -bijv. door patentrecht, 
~f ontbrekende kennis zoals in de ~ectro en de chemie-
is het de basis van 1 suxplus-winsten 1 • 

De conctructie van de 'gemiddelde winstvoet' is abstract. 
Oat wil zeggen dat ze niet concreet zal heersen, maar wel 
als t e n d e n s aanwezig is. 
Door de concurrentie -dus- tussen kapitaal en goederen 
ontstaat ean gemiddelde winstvoet. 
Laten we ons voorstellan dat er in een maatschappij maar 
3 producti esectoreo; zijn ( meer kan oak, maar dan wordt het 
dadelijk wat moeilijk rekenen). Net als hierboven noemen 
we ze A -arbeidsintensief, bijv. een pastafabriek-, 8 met 
een gemiddeld arbeidsintensief proc6d~, bijvoorbeeld een 
machinefabriek en C -een arbeidsextensief proced,, bijvoor 
beeld een chemisch bedrijf~ 
Een andere voc r onderstelling is dat alle drie de fabrieken 
eve.'iweel arbeiders in dienst hebben en dat deza evenhard 
en evenlang werken. 
Schematisch gezien kan dat er als volgt uitzien: {5) 

A: ).000 c + 1.000 v + 1.000 m = 5.000 
B: 4.000 c + 1.000 v + 1.000 m = 6.000 
C: 5.000 c + .1.000 v + 1.000 m. = 7.000 

voor A geld t dat' !!! ( oflo.·el de ui tbui tingsgraad) = 100% 
v m 

de winstvoct · van het geinvesteerde kapitaal c + v = = 25% 

1.000 
4.ooo 



voor B geldt dat de uitbuitingsgraad eveneens 100%, en dat de 
winstvoet m = 1.000 = 20~ c + v 5 .ooo ,o 

voor C geldt dat de uitbuitingsgraad eveneens 100% is, en dat de 

l'linstvoet m = 1 • 000 =· 16. Got 
c + v 5.000 ~ 

Uit deze eenvoudige berekening blijkt dnt de winstvoot het hoogst 
is in die bedrijfstak die de laagste organiese samenstelling van 
kapitaal ( c/v) kent. Dit is te begrijpen daar we weten dat de 
levende arbei~ slechts, in staat is om nieuwe waarde te produce
ran. De kapitalisten gaat het om de winst en hun kapitaal zal 
vloeien in die takken van de produktie waar de organiese samen
stelling bet laagst is. 
Dit heeft tot gevulg dat de konkurrentie in die branche enorm 
toeneernto Deze konkurrentie leidt tot een stijging van de organiesc 
s~nenstelling van .het kapitaal, omdat een mechanisering van de 
produktie -i.e. het vervangen van dure levende arbeid voor goed
kopere dode machinale arbeid- een van de meest voor de ha~d lig
gende mogelijkheden is om de konkurrent 'net een stapje voor te 
zijn' door m.bev• machines goedkoper te p~oduceren. Die konkur
rent denkt op zijn beut de ander 'net een stapje •••• ets. 
Het eb en vloed van kapitaal veroorzaakt een tendens van nivel
lering van de winstvoet -in de verschillende produktietakken door 
verandering -via de -konkurrentie- van de . organiese samenstelling 
van het kapitaal. 
Op de vraag echter~ of het gelijktrekken van de organiese samen
stelling van l\:api taal in de verschillende industrietal~ken fei te
lijk voo~afgaat aan de nivellering van de winstvoet, moet ontken
nend worden . beantwoord. 
De verschillen in· de oreanie~e samenste11i'i1g tussen de verschil
lende bedrijven of produktietakken kor~es~onderen grosso modo met 

·de verschillen in produkti vi tei't. Deze : laatste kunnen '"e . beschou
wen als min of meer proportioneel aan d~ oiganiese srunenstelling • 

. .Stel nu dar :flabr:iek B, met zijn <>rganiese ··samenstell ing van · 

~:ggg (= ~) ook de- gemiddelde a~b~i~~produktiviteit in ·een bepaal

de periode iri . een bepaald land, vertegenwoordigd~ 
-Als dit zo · is, dan betekent _dit dat de - arbeidsproduktiviteit van 
A lae;er en die· van C hoger ·is dan liet gemiddelde. _ 
Vanuit het standpunt van de maatschappij vindt in A een . verspilline 
plaats, ter,djl in C juist · menselijke · ar-beid wordt ge,...-onr:en. . · 
Nu is het ook zo dat de hoe~~elh~id maatsch~ppelijk noodiakelijke 
arbeid -noodzakelijk onder de gemiddelde produktievoorwaarden- -de 
maatschappelijke waarde van een waar bepaald. _ . 
De maatschappelijke waarde van A's ~r6duktie zal dus lager ~~jn 
dan de hoeveelheid arbeid die werkelijk uitg~geven wordt .door die 
goederen te produceren; m.a.w. de maatschappelijke . '~aarde is lager 
dan zijn individu&le waarde. 
Bij C ±s bet precies andersom. 

~ Door de l~onlcurentie van kapi taal en gocderen vindt een overdr~cht· ·;· 
van waarde en meerwaarde plaats van die sektoren · waar d~ : produk-· ~
tiviteii laag is, naar de sektoren w~ar de -produktiviteit h6ci~ --~ 
is. 
Logies is dat slechts datgene wat bestaat kan word~n over~edragen~ 
De totale waarde .van alle waren , kan niet het totaal uan de -be ... · 
siaande en niouw geproduceerde waarde overtreffen. Door d~ ~ivel~ : 
lering van de winstvoet - wordt nu deze waardetransfer- -van de ene :_' . 
bedrijfstak na~r de "andere ge~ffektueerd. 

® 
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In ons voorbeeld'was de totale e;eproduceerde mecrwaarde (m) 
1o000 + 1.000 + 1.000 = ).000. De totale hoeveelheid voorgesch c 
ten kapitaal (cA + vA + cB + vB + cC + vC) was 4.000 + 5.000 + 
6.000 = 15.000. . 3 000 
De gemiddelde maatschappelijke winstvoet is dan 1_5. 000 = 2CYf; 

De prijs ·die de waren van A, B, en C op de markt zullen halen 
,.,.ord t ·dan: · 
vobr A: 20~b = m 

It .000 
m -- c == m = 800 

+ v 
voor B: 2~b = m -- m 1.000 

5.000 
voor C: 20% ·= m -- m = 1.200 

Onze 

6.000 

. uitgangsvergelijkingen zien er nu als volgt ui t: 

A: 
B: 
C: 

' 

@ 

).CJOO c + 1.000 v + 800 m = 4.800 
4.000 c + 1.000 v + 1.000 m = 6.000 
5.000 c + 1.000 v + 1.200 m = 7.200 

De 'gemiddelde winstvoet' verandert de waarde van sen 
product in productieprijs.In tegenstelling tot wat in 
de kortzichtige blik van de kapitalist blijkt is de waarde 
van een product niet bepaald door zijn kostprijs alleeri, 
maar moet daarbij ook nog de gemiddelde winst worden op
geteld.(6) 

Nu moet onderzocht worden welke betekenis de beida be-
standdelen van de productieprijs -de kostprijs en de _ 
gemiddelde winstvoet- voor de beslissingen voor de indivi
duals ondernemersbeslissingerr heeft. 
Hoewel de beide beatanddelen van de productieprijs door 
de waardewet worden geieguleerd, hebben ze voor sen ondei
nemersbeslissingen sen zaer verschillende betekenis: 
de gemiddelde winstvoet is sen door individuele kapitalist 
vooronderstelde grootte, die onafhankelijk lijkt van ieder 
bijzondere productiesfeer. Zs is gegeven. Anders is het me 
de kostprijs. Daze wordt gezien als direct beinvloedbaar. 
Hat hale streven van de kapitalist is er dan ook op ge
richt de kostprijs ornder de in de branche normals hoogte 
te drukken en daarmee t.o.v. de andere kapitalisten sen 
surplus-winst te realiseren. 
Daze surplus-winst kan ontstaan omdat er sen verschil is 
tussen de indtviduele kostprijs en de in sen bepaalde 
branche geldende algemene kostprijs; en tegelijkertijd 
resultaat van hat fait dat de waren tegen productieprijs 
op de markt worden verkocht, terwijl voor de kapitalist 
die in staat was zijn individuals kostprijs te drukken een 
graters individuele produ~tiviteit geldt.(7) 
De a~gemene kostprijs is oo daze manier de basis voor de 
jacht van individuals kapitalen near surpluswinsten in 
de -~erschillende branches. Tegelijkertijd i s het ook de 
basis voor de concurrentie tussen de verschillende bran
ches. 
"Da aber die Konkurrenz met der Herstellung des Durch
schnittsprofits alle Profitdifferenzen zwischen den ver - · 
schiedenen Branchen beseitigt, warden die Kapitale auf 
ihrer, ihnen durch die Konkurrenz aufgeherrschten Jagd 
nach Surplusprofiten vor allem versuchen, durch die 
Senkung des individ~ellen Kostpreises unter .den iM der 
Branche gegebenen algemeinen Kostprijs einen Surplus
profit zu ergattern. Aus der unterschiedslosen Zusammen
fassung der bei der Produktion ainer Ware anfalleriden 



Kosten zu dar Kategorie des Kostpreises ergibt sich dabei 
auch dar unspezifische Orang des Kapitalisten die e i n
zelnen Bestandteile des Kostpreises zu reduzieren, urn 
beispielweise durch verring~rten Verschleiss der Mac hinen, 
durch gUnstigeren Einkauf von Rohs t offen oder niedrigere 
U:ihne einen Surplus-profit zu realisieren."(B) 
Een van de -vela- mogelijkheden voor hat drukken van de . 
kostprijs is het kiezen van een gunstige ligging. In con
creto verloopt dit proces zaer complex. Zo ken een kapi
talist bijv. bewust ki ezen voor de ontwikkeling van akti
viteiten op een bepaalde plaats, zo kan het oak zijn dat 
een bedrijf met een ongunstige ligging hetzij een langduri 
noodlijdend bestaan leidt, hetzij over de kop gaat. Ander
zijds ka~ hat evenzogoed zijn dat de relatief ongunstige 
ligging als negatieve factor zijn invloed verliest doordat 
e~ tal van dndere tendensen spelen. Dit laatste geldt 
bijvoc rbeeld voor een aantal bedrijven die in de lange 
poriode van opgaande conjunctuur welliswaar niet ~ot de 
meest gezonde konden worden gerekend, en die nu doordat 
hiet nie t meer zo goed gaat met onze conjunctuur op de 
rand ·van faillisement staan. Het zou een onderzoek waard 
zijn om eens te kijken in hoeverre de bedrijven in de 
perifere gebieden -die de laatste tijd met bosjes sluiten
door hun ongunstige ligging genoopt zijn geweest in de 
concurrentie-race af te hakan. 
Hat zoeken van kapit~al naar een vestiging met de laagste 
kostprijs, is tevens de basis voor een verregaande re
gionale specialisatie. Door natuurlijke en maatschappe
lijke momenten enerzijds, en door de concurrentie andsr
zijds ontstaat een regionale specialisatie . 
Aan de hand van kaart 2 kunne·h we dat mooi duidelijk 
maken. Bij bi jvoorbeeld de vestiging van de suikerindustri 
spelen een aantal natuurlijke factoren een rol bij de 
keuze van de v.estigingsplaats . De kostprijs van een fa
brisk in Utrecht zou zoveel hager zijn dan die in Dinteloo 
Steenbergen of Sas van Gent dat geen mens er ook aan denkt 
om daar een suikerfabriek te gaan beginnen. 

We zagen tot nu toe dat individuals kapitalen surplus
winsten trach~an te realiseren door een terugdringen van 
de hoogte van de kostprijs. 
De belangrij kste mogelijkheid om tot een terugdringen van 
de kostprijs per eenh~id product te komen ·is de stijging 
van de arbeidsproductiviteit; en dit gebeurt voor alles 
door technologische vernieuwingen in het producti e proces. 
Op die manier kan namelijk eenzelfde aantal arbeiders, in 
dezelfde arbeidstijd met behulp van omvangrij kere en 
snellere machines een groeiende hoeveelheid grondstoffen 
verwerken tot een steeds graters massa productenJ en dat 
betekent dat de kostprijs per eenheid product kan dalen. 
In termen van kapitaal heet dit alles: 
hat constants kapitaal (c) -de . machinerie, grondstoffen, 
geb~uwen, energie etc- groeit in verhouding tot het 
variaoele gedeelte (v) -de arbeidskracht. Ofwel de 
organische samenstelling van hat kapitaal (c/v) stijgt. 
Is dit voor de individuals kapitalist in eerste instantie 
een oplossing voor zijn moeilijkheden met fda' concurren
tie, op den duur brengt het hem in grotere moe i lijkheden 
dan hij dacht, immers -zeals we reeds iagen- was slechts 
de levende arbeidsk r acht in s taat om nieuwe waarde te 
creeeren en door nu hat levende kapitaal te vervangen door 
dood kapitaal i.e. machines, verlaagt hij hat aandeel van 
de waarde- en . meerwaardescheppende arbeid. 

/:lC1\ De ontwikkeling van de productiviteit -onder de zweep van 
. -~ de concurrentie, zoals _Marx eens zei- leidt maatschappelij 



gezien ertoe dat de winst m a s s a in verhouding tot 
hat totale maatschappelijk aangeweode kapitaal klein~r 
wordt. Maatschappelijk gezien moat de winstvoet m/(c+v) 
dus dalen. We spreken van de t e n d e n t i e 1 e ~ 

d a 1 i n g v a n d e w i n s t v o e t. (9) 
We spreken over een t e n d e n t i 8 1 e daling van de 
winstvoet: er is dus zeker geen sprake van een of andere 
absolute wetmatigheid. Er zijn tal van factoren die deze 
tendentie tegenwerken en pas in het concret~ historische 
ontwikkelingsproces van de kapitalistische productiewijze 
wordt duidelijk of in een bepaalde tijdsspanne de wet 

· daadwerkelij~ geheerst heeft, of dat de tegenwerkende 
tendensen overheersten. 
Er is een heel scala van factoren te noemen die -de feiteli . 
daling van de winstvoet tegen kunnen gaan. De belangr i j kste 
is -wederom- een stijging van de arbeidsproductiviteit; dat 
werkt dus niet alleen stimuleren op de daling van de winst
voet, het werkt er oak remmend op. Als bijvoorbeeld de 
hoeveelheid materiaal die voor de productie noodza ke li j k i ~ 

daalt, of als de grondstoffen goedkoper worden, dan daalt 
de organische :samenstelling ~an hat kapitaal. Voor alles 
doet echter de stijging van de productiviteit de verhoudin~ 
tussen de loonkosten en de meerwaarde -de meerwaardevoet
stijgen. 
Algemeen -los van hat fait of de winstvoet daalt- kan men 
zeggen dat bij een ontwikkeling van de productiviteit de 
meerwaardevoet (m/v) tenminste evensterk moet toenemen als 
de organische samenstelling van het kapitaal (c/v), wil 
de winotvoet niet dalen.(lO) 
Als andere tegenwerkende tondensen willen we slechts noemer 
het uitwijken van kapitaal naar branches met een lagers 
organische samenstelling: de kapitalisering van de dienster 
sector, van de landbouw; 
de kapitaalsexport naar de derde _wereld landen waar de org~ 
nische samenstelling niet ~oeft te stijgeri.(ll) 

·wat daze wet zo interessant maakt, schrijft R. Katz-enst e-inl 
is niet _de daadwerkelijke daling van de winstvoet; de win~1 
m a s s a stijgt gestaa·g. 11 lnteressant wird dieses Gesetz 
durch den Ziel-Mittel-Konflikt, der in ihm enthalten ist. 
Das Ziel, die Steigerung der Kapitalverwertung, gerat 
bestandig mit dem Mitte~ zu seiner Verwirklichung, dar 
Entwicklung dar Produktivkrafte, in Konflikt, und die 

_-___c __ Verwertung sinkt letztes Endes. 11 ( l!l) 
-Laten we een aantal conflicten noemen en er enige uoorbee: 
den ~it eigen er~aring aan toevoegen: 
-de capaciteiten vande productieeenheden stijgen niet 

langzaam en harmonieus, maar sprongsgewijs; 
-de marktverhoudingen worden door kapitaalsontwikkolingen 

volledig 6mgegooid. Zo deed de stij~ende olieprijs de 
vraag naar boortorens sterk toenemen, omdat met de stij
ging van de pr i js de oliewinning op de Noordzee rendabel 
zo~~aan worden. Resultaat .was dat o.a. de Schelde 
-staa1bedrijf en scheepswerf in Vlissingen- overladen were 

~met offertes, daardoor veel nieuwe arbeidskrachteri aan kor 
trekken. De lonen die die Schelde kon bieden waren hager 
dan de kleihe metaalbedrijven in Zeeland . en die raakten 
dan ook hun arbeidskrachten kwijt en moesten zelfs offer
tes gaan weigeren omdat ze deze niet op tijd zouden kunner 
uitvoeren; 

-de sprongsgewijze uitbreiding van de capaciteit van de 
afzonderlijke productieeenheden dwingt tot een veranderin~ 

!Gifi'\ van de totals structuur van de productie. Op een andere 
~ pleats geeft ·Katzenstein hiervan eeri zeer duidelijk voor-

' ' 



gezien ertoe dat de winst m a s s a in verhouding tot 
het totale maatschappelijk aangeweode kapitaal kleiner 
wordt. Maatschappelijk gezi~n most ~e winstvoet m/(c+v) 
dus dalen. We spreken van de t e n d e n t i 8 1 a ~ 

d a 1 i n g v a n d e w i n s t v o e t. (9) 
We spreken over een t e n d e n t i ~ 1 e daling van de 
winstvoet: er is dus zeker geen sprake van een of andere 
absolute wetmatigheid. Er zijn tal van factoren die deze 
tendentie tegenwerken en pas in het concrete historische 
ontwikkelingsproces van de kapitalistische productiewijze 
wordt duidelijk of in een bepaalde tijdsspanne de wet 
daadwerkelij~ geheerst heeft, of dat de tegenwerkende 
tendensen overheersten. 
Er is een heel scala van factoren te noemen die de feiteli ~ 

daling van d8 winstvoet tegen kunnen gaan. De belangrij kstE 
is -wederom- een stijgi~g van de arbeidsproductiviteit; da 1 
werkt dus niet allean stimuleren op de daling vah de winst
voet, het werkt er ook remmend op. Als bijvoorbeeld de 
hoevaelheid materiaal die voor de productie noodzakelijk if 
daalt, of als de grondstoffen goedkoper · worden, dan daalt 
de organische ·samenstelling van net kapitaal. Voor alles 
doet echter de stijging van de productivit~it de verhoudinc 
tussen de loonkosten en de meerwaarde -de meerwaardevoet
stijgen. 
Algemeen -los van het felt of de winstvoet daalt- kan men 
zeggen dat bij een ontwikkeling van de productiviteit de 
meerwa~rdevoet (m/v) tenminste evensterk moet toenemen als 
de organische samenstelling van het kapitaal (c/v), wil 
de wirrstvoet niet dalen.(lO) 
Als andere tegenwerkende tend~nsen willen we slechts noemer 
hat uitwijken van kapitaal near branches met een lagers 
organische samenstelling: de kapitalisering van de dienster 
sector, van de landbouw; 
de kapitaalsexport near de derde wereld landen waar de org~ 

nische samenstelling niet hoeft te stijgen.(ll) . 
· wat daze wet zo interessant maakt, schrijft R. Katz~n~tein 1 
is niet de daadwerkelijke daling van de winstvoet; de wins1 
m a s .s a stijgt gestaag . "Interessant wird dieses Gesetz 
durch den Ziel-Mittel-Konflikt, dar in ihm enthalten ist. 
Das Ziel, die Steigerung der Kapitalverwertung, gerat 
bestandig mit dam Mittel zu seiner Verwirklichung, dar 
Entwicklung dar Produktivkrafte, in Konflikt, und die 

____ Verwertung sinkt letztes Endes."( l!l) 
- - Laten we een aantal conflicten noemen en er enige voorbee : 

den uit eigen ervaring aart toevoegen: 
-de capaciteiten vande productieeenheden stijgen niet 

langzaam en har~onieus, maar sprongsgewijs; 
-de marktverhoudingen worden door kapitaalsontwikkelingen 

volledig omgegooid. Zo deed de stijgende olieprijs de 
vraag naar boortorens sterk toenemen, omdat met de stij
ging van de prijs de oliewinning op de Noordzee rendabel 
zou' gaan worden. Resultaat was dat o.a. de Schelde 
-staa1bedrijf en scheepswerf in Vlissingeri- overladen were 

~ met offertes, daardoor veel nieuwe arbeidskrachten aan kor 
trekken. De lonen die die Schelde kon bieden waren hager 
dan de kleihe metaalbedrijven in Zeeland en die raakten 
dan ook hun arbeidskrachten kwijt en moesten zelfs offer
tes gaan weigeren omdat ze deze niet op tijd zouden kunner 
uitvoeren; 

-de sprongsgewijze uitbreiding van de capaciteit van de 
afzonderlijke productieeenheden dwingt .tot een veranderin! 

. van de totals structuur van de productie • . Op een andere 
plaats geeft Katzenstein hiervan een zaer duidelijk voor-
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beeld.(l3) De concurrentie op de wereldmarkt in de ijzer
en steal industria zal in de Bondsrepubliek Duitsland 
ertoe !elden dat de totals staalproductie van ~ 50 mln 
ton door 4 grate productiecomplexen moet worden geleverd 1 

terwijl er op hat ogenblik minstens 15 ~ 20 -als men de 
belangrijkste ruimtelijk gescheiden productiecomplexen 
van de grots concerns rekent- werkzaam zijn. Als de ont
wikkeling van de arbeidsproductiviteit enerzijds en de 
te verwachten uitbreiding van de staalbehoefte anderzijd~ 
in de rekening worden betrokken, dan wordt het aantal 
staalarbeiders die door dit proces op staat komen te 
sta~n geschat op 30% van hat huidige bestand. Hierbij is 
echter alleen de ontwikkelin~ genomen zeals die uit de 
laatste jaren bekend is. Calculeren we de ruimtelijke 
samenealling van de productie ook nog ie, dan raakt daze 
omwenteling in de ijzer- en staalproductie zo'n 75% van 
all e huidige staalarbeiders; misschien nog meer als zich 
in de staalindustrie de vraag near een fundamentals ver
andering van de vestigingsplaats~ De verandering van woor 
oord, eventueel zelfs in sen ander taalgebied, of de 
ontwaarding van dB beroeps~ualificatie en verandering var 
beroep, dat zijn de alternativen waartussen de staalar
beider kan kiezen; beida treft ze hard. 

~Een ander voorbeeld hebben we onderzocht: een sprongsge
wijze uitbreiding van de energiebehoefte van het kapitaaJ 
gekoppeld aan de noodzaak -zeals we eerder zagen- de 
prijs daarvan zo veal mogelijk te drukken leidde in Nedei 
land tot een snelle afbouw van de steenkolenindustrie, 
waardoor 45.000 arbeidsplaatsen in 10 jaar tijd warden 
vernietigd; · 

-de gestegen capaciteiten van de individuals ondernemers 
passen niet meer in hat totaal van de maatschappelijke 
productie. Er ontstaan problemen met de toeleverings
en afnamebedrijven, de infrastructuur-inrichting, de 
stadsstructuur, nationals grenzen, e.d.; 

-de stijging van de productiviteit betekent eveneens dat 
de productiemiddelen met een wat · mindere productiviteit 
volkomen waardeloos zijn geworden.'De economische ver
oudering van kapitaal' verloopt steeds srtoller. 

Als laatste belangrijke conflictpunt, en dear willen we 
wet !anger bij stilstaan, dat hat aandeel van het vast 
kapitaal (dus hat kapitaal dat is opgehoopt in machines 
gebouwen e.d.) stark toeneemt. Tegelijk daarmee wordt de 
'economie van hat vasts kapitaal' meer en meer va~ beslis
sende betekenis.(l4) Aan de hand van een rekenvoorbeeldje 
mag dit duidelijker worden: 
laten we bij de overgang van _de productie near een hager 
technologisch niveau de volgende ontwikkeling van de 
kapitaalssamenstelling nemen: 

a) 1.000 cv + 500 cc + 200 v + 200 m; de winstvoet = ll,B% 

b) '3·.000 cv + 1.500/1.250 cc + 200 1v +. !60 m; de winstvoet 
is dan 12,3/13,0% 

met: cv = constant vast (kortweg: vast) kapitaal 
cc = constant circulerend kapitaal 
v = variabel kapitaal en 
m = meerwaarde. 

Voor het constant circulerend kapitaal Z~Jn twee kerncijfe 
geg~ven, omdat door een ontwikkeling van de technologie . 
hat aandeel van hat kapitaal dat aan grondsto6fen wordt 
voorgeschoten meestal verkleint. Niet omdat de grondstoffe 

. ~30 goedkoper worden, ma,ar · o~dat. hat aandeel grondstof per · 
·~ product kan worden uerkleind (bijv. door minder afval, of 
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door minder energia per eenheid product etc.)(l5) 

Hat vast kapitaal, maar oak de productiecapacitait stijgt 
snel. Met de groei van hat vasts kapitaal en met de groei 
van zijn relative betekenis groeit oak de dwang tot konti· 
nus massaproductie op een hager maatschappelijk niveau. ! 1 
hat schema is welliswaar de winstvoet gestegen, maar om 
een dergelijke winstvoet te realiseren is het noodzakelij l 
de totals productiecapaciteit te gebruiken: in het schema 
betekent dat de verdrievoudiging van de afzet. 
Is dat onmogelijk, dan komt dat · des te harder aan bij 
de realisatie van kapitaal. Dp de eerste plaats -als 
prijsverhogingen uitgesloten worden- doordat de winstmass< 
verminderd en op de tweede plaats omdat het gedeelte van 
hat vaste kapitaal dat per product op de waarde van het 
prmduct wordt overgedragen stijgt, en dit -extra- van 
de winst afgetrokken meet worden. 
We zullen deze richting in de analyse niet verdBr uitwerk1 
ze wijst near de 'realisatiemoeilijkheden' van ~et kapita< 
dio voor een deel worden opgelost door een verhevigde re
clamecanpagne, verovering van nieuwe markten e.d; we ver
melden hier dat hat wijst in de richting van versterkte 
druk om transport- en communicatiemiddelen verder te ont
wikkelen. 

We keren terug naar de vraagstelling wat de toename van 
het vast kapitaal betekent voor de ruimtelij ke verd~ling. 

We constateren dan dat de economie van het vaste kapitaal 
het kapitaal erto~ zet ~e productie ruimtelijk te concen
treren. Dit is zeker geen algemene wet; de ontwikkeling 
van de productiekrachten, kwesties als subsidies voor vesi 
ing in pro~leem~eb ieden etc. _spelen voor de concrete 
regionale of ruimtelijke spreiding eveneens een rol. Maar 
tach kan je zeggen dat op basis van het steeds belangrijk1 
worden van de economie van het vast kapitaal voor een 
groat aan indwviduele bedrijven de noodzaak tot ruimtelijl 
samenballing van de productie hesft gefundeerd . 
De SOFA, sen amersfoortse borenfabriek waarvan de product : 
moat worden overgeplaatst naar hat engelse moederbedrijf; 
de Cr~ssland-f~lter waarmee hetzelfde _ ~e~ geval was. Hat 
eindhovense bedrijf De Vries-Robb~ dat ~~n tijdje geleden 
was opgekocht door Nederhorst staalbedrijven dat nu 150 
arbeidsplaatsen in Dortdrecht extra creeert en er in Eind· 
boven 150 laat verdwijnen; in de eerstgenoemde plaats is 
hbt moederbedri j f gevestigd! 
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De fota op de vorige pagina toont de lege hal van Oe Vries 
Robbe Eindhoven op de dag van de openbare verkoop van de 
overgebleven machines en de bedrijfsruimten. 

"Untersucht man den Expansionsprozess des Kapital wahernd 
dar vergangenen Jahre, so zeigt sich dass sich die Indu
stiie und die mit iht verbundenen Bereiche mehr ader .weini 
er in bestimmten Riumen zusammenballen und dass sich diese 
Ballungszentren je nach den Bedingungen dar Kapitalverwer
tung verschieben, die die technische Revolution sstzt ••• 
Die Umwalzwng der Energie- und Rohstoffbasis lost Standort 
vorteile mancher Gebiete auf en sbhafft neue fUr andere 
Regionen• Die Produktionsschwerpunkte verschieben sich 
entsprechend, und mit .ihnen verlagern sich wierderum die 
Marktschwerpunkte. Es gibt noch eine Reihe anderer faktore 
Sie alle haben zur Folge, dass sich innerhalb der Lander 
besti~mte Produktionszentren hereusbilden, die ihr~rseits 
wieder, wenn man etwa den EWG-Haum in seiner Gesamtheit 
im Auge hat, die Tendenz haben, sich in dem durch die Ver
tJe r tungsbedingungen gegunstigten Produktionskern dieses 
Raumes zu konzentrieren; aggesehen von einig 11 Inseln" 
fUr d~ren Entwicklung spezifische Bedingungen gegeben 
sind."(l6) . 
En zo hebben we de basis voor de ruimtelijke samenballi~g 
van kapitaal geformuleerd. 
Met een stijging van de arbeidsproductiviteit en met een 
voortgang van de arbeidsdeling stijgt eveneens de vermaat
schappeling van de prod~ctie. In de ballingsgebieden wordt 
daze zo hoog dat de aldaar geproduceerde waren niet meer 
slechts producten van maatschappelijke productie zijn, 
in de zin dat het -via de arbeidsdeling- producten voor de 
maatschappij zijn; maar veal meer omdat het pioducten 
zijn van een groat aantal direct met elkaar vervlochten 
productiasammnhangen, of enders gezegd: van een productie 
organisms. En dat betekent dat "die Verwertungsbedingungen 
fUr das Kapital dort weiteus am gUnstigsten sind, wo es 
am organischstsn in das GefUge des gesellschaftlichen 
Productionsorganismue eingebettet ist."(l7) 
1n de laatste dagen dat we daze scriptie schreven werd in 
de krant een mooi voorbeeld · voor onze redenering aangekon
digda :er ward gekend gemaakt dat er op 45 km voor de kust 
een kunstmatig eiland zou worden gebouwd waarop een aantal 
bedrijven zou worden neer~ezet wier productieprocessen 
direct op elkaar aansluiten, die een ligging aan open wate 
nodig hebben (terwijl de Randstad prakties val is) en ·tege 
lijkertijd willen profi teren van de vo ordelen die de 
aanwezigheid van centra als Rotterdam bieden:(l8) 
~·,.·.rtUTTERDAM, 2 junf · ..::.~ Het kunstmatige · eiland - van:· 

5:000 ha, dat voor de kust op 45 kilometer van Hoek van · 
Holland is ontworpen, zal gedurende de bouw, die op 7 of B ~ 

. jaar wordt gescbat, aan ongeveer 6000 personen per . jaar . 
werk bieden. Voor toelevering van materiaal zijn nog eens 

~ 6000 man nodig. In de industrie, die op bet eiland gevestigd 
, zou worden, zullen van 5000 ot 20.000 arbeidsplaatSen ont~ 
1staan, :~ mogelijk .zelfs meer. De . kosten worden voorlopig j 
~QR .6 nulJ!U'd gulden ger;:tamd. l.;-., ,~ .... • ;.;, ._. ••· u ·~ 

~ ·-ne op ' het eiland werkende'.i ·Me£ ··nadi.Irk verklaren de 'fn!.{ 
.·mensen zullen in ploegen wer- itiatiefnemers da~ op het eiland , 
ken ~n met grote helekopters de normen voor bescherrning 

;WQrden af- en aangevoerd. van de werknemers gelden, ale · 
f Wat de .,grondprijs" betreft ook op het vasteland worden ge
·rekenen de ontwerpers op I 180 hanteerd. Alle lozingen voldoen 
per vierkante meter. "\ aan .de eisen die daaraan uit mi-

. . Sinds de Bos Kalis Westmin- lieubeschermend ·oogpunt wor- . 
. stergroep in 1971 een • stu die den gesteld. Daarbver bestaat 
naar de kans vim een industrie- voortdurend . c:Ontact met het 

' . . . .. , :eiland voor ' onze. kust begon .derioek. :. . '> ' •.•. 

: • hebbe]l *4 .28 : ~~l.l¢ghebben~ · . .'',.Pe olatterzrond van het eiland . 
, den . verenigd in de Noordzee- ·. 

. . . . 501JaQ.~~ , · ' · · · · · ·.. .; •.
1 
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be .' ellandhav'en · bestaaC uit 
is nauw gerelafeerd aan de lig- vier bakkens, die in diepte .vari- , In de Noordzee-eiland Groep 
ging van de b~rijven, die el- eren van 17 tot 33 meter. De zijn vererugd: 

l kaar. onderling leveren, en aan oliehaven kan ook door schepen Phs. van Ommeren, Adriaan 
hun produktieproces. Zo zal de van 500.000 ton worden aangelo- Volker. Groep, Philips, Rijn-
verwerking · van vloeibaar gas pen, ofschoon dat niet zo gauw Schelde-Verolme, Van der 

' ges&oleerd geschieden; datpro- wo~dt verwacht. Op het eiland Giessen de Noord, Stevin 
ject krijgt ook een eigen haveP# zullen twee radarstations wor- Groep, KLM Noordzee He!i- · 

f In Ihoofdgroepen verdeeld zljn cten gebouwd om het verkeer te copters, P&O Steam Navlga-
. oo het eHand gedacht aan be- begeleiden resp. om het scheep- '·. tion Company, Boo . Kalis 
··drijven die metaal, olie en che- vaartverkeer in een gebied met Westminster Group, IHC Hol-

mische stoffen Yerwer·ken, tan- ·een straa.J van 60 km te· kunnen. land, Nya Asfalt A.B. (Axel--
' kopslag, het schoonmaken van leiden. Een relatief uitgebreide Johnson · Group), Hollandsche 

tankschepen en een haven voor helihaven is ook in de plannen Beton Groep, Shell. Nationale 
schepen . die a:verij hebben en _ opgenomen . . Het vervoer van Bank voor Middellang Kre-

' wegens hun gevaarlijke lading goederen geschiedt in hoofdzaak diet!AMRO, OGEM, Bank 
~ niet in havens op· het vaste Jand met schepen; gedacht wordt aan Mees &. Hope, Heidemaat-

worden toegelaten. - duwvaarfuigen. schappij Beheer, Algemene 
Voor stoffen· die niet geloosd Voor het geg.arandeerd trans- Bank Nederland, SlaYenburg;_, 

mogen of ki.mnen worden, komt-. port van grote hoeveelheden die Bank, Overslagbedrijf Am-
er aan afvalverwerking, die door altijd naar het zelfde punt wor- sterdam, Pechiney Ugine 
de gezamenlijke industrieen . d~n gebracht (bij voorbeeld tus- Kuhlmann, KEMA/SEP, Ne-
wordt gebruikt, maar ook bere- ,;en de tanks op . het eiland en derlandse Gasunie, . Oranje 
kend is op verwerking van a!val Eufo. poo.r.t). zijn pijpleldingen ' Nassau Mijnen, Thys.ien Bor-

• Viln l:letvasteJ.and. ,,. ... s ontwqrpen,.:- ------- .nemisza Group, Paktank, Sinit 
. . · Internationale. 
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Noten behorende bij hat hoofdstuk 11 het totals proces van 
kapitalisische productie 11 

1. Zoals -symbolisch- uit het eerste citaat mag blijken 
steunen we bij het eerste gedeelte van d i t hoofds t uk 
erg stark op .de "Vorlage fUr Sitzlimg 9 11 van hat 
seminar van de temagroep 'planning' d.d. 11-4- 1 75 
dat is geschreven door Dieter Lapple; aitaat p.l; 

2. Karl Marx, Das Kapital III, MEW 25, Berlijn 1973, 
p. 58; 

3. idem, p. 54/55; 
4. in dit gedeelte is gebruik gemaakt van E. Mandel, 

Marxist Economic Theory, Landen 1962, m.n. H. V; 
5. overgenomen uit onze 1 landbouwscriptie' p.ll-13; 
6. D. Lapple, "Vorlage fUr Sitzung 911

, t.a.p. p. 7 ev; 
7. K. Marx, Das Kapital III, t.a.p. p. 655; 
s. Lapple, t.a.p. p. 15; 
9. K~rl Marx, Das Kapital III, t.a.p. p. 221 ev; 

10. Robert Katzenstein, Politik und Okonomie im gegnwar
tigen Kapitalismus, zur Frage des tendenziellen Falls 
der Profitrate, lazing gehouden aan de Philipps-uni
versiteit Marburg, 1973; p. 719; 
zie oak Karl Marx, Das Kapital III, t.a.p. p. 221 ev; 

11. zie verder o.a. Das Kapitaal III, t.a.p. P• 242 ev; 
12. Katzenstein, t.a.p. p. 717; 
13. Robert Katzenstein, Technische Fortschritt, Kapital-

bewegung, Kapitalfixierung, Westberlijn 1974, ·p. XI; 
14. idem, p. Bl; 
15. R. Katzenstein, Politik und Okonomie ••• t.a.p. p. 719; 
16. Katzenstein, Technischer Fortschritt ••• t.a.p. p. 112; 
17. idem, p. 112; 
lB. NRC/Handelsblad, 2 juni 1975 11 Kunsteiland kost zes 
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aan de leden van de examencommissie 
van Niek Ve~donk en Pieter van 
Hoogstraten, 

L .s., 

10 juni 1975 

Hierbij ontvangt u het 4e en tevens laatste gedeelte 
van ohze afstudeerscriptie. 
Het is de verbeterde versie van een concept dat zaer 
uitvoerig met . Dieter L~pple was doorgesprpken. 
We hebben hem gevraagd om zijn indrukken van ' het werkstuk 
en de gevoerde gesprekken in een beoordelingsbrief aan 
de exameneommissie mede te delen;• 
We willen met name de aandacht vestigen op de inleiding 
waarin, naast een korte ~amenvatting van de sctiptie 
wordt ingegaan op de politieke en wetenschappe1ijke argu
menten die aan de scriptie ten gronds1ag 1iggen. 


