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Sinds het begin van de twintigste eeuw is er in de melkveehouderij veel aandacht gegeven aan
bedrijfshygiëne op het punt van de melkwinning. Zo gebeurde vanaf de Tweede Wereldoorlog het
schoonmaken van de melkbussen na aflevering veelal op de melkfabrieken. Het schoonhouden van
het melkgereedschap en overige melkbussen bleef echter een dagelijks tweemaal weerkerende activiteit
op de boerderij. Pas in de jaren zeventig, met de komst van de Rijdende Melkontvangst (RMO), zou
hier verandering in komen.
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Dorsen in Schoonebeek, september 1956.
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1 De landbouw en het sociaal-economische krachtenveld

De landbouw op de stroom van de tijd
De ‘onderstroom’: dynamiek en structuur
De opzet van deze bijdrage

De Nederlandse landbouw gold aan het eind van de jaren tachtig van de twintigste
eeuw als een van de meest productieve ter wereld. Nergens gaf een koe zoveel melk.
In zowel de akkerbouw als de tuinbouw behoorde de productie per manuur tot de
hoogste van de wereld. In vergelijking met de situatie aan het begin van de jaren
vijftig vond echter nog maar een miniem deel van de Nederlandse beroepsbevolking
in directe zin een bestaan in de land- en tuinbouw. Deze drastische afname van het
aantal boeren, tuinders en landarbeiders kende niet alleen een gelijktijdige, uiterst
snelle groei van productie en productiviteit, maar ook een ongekend proces van
schaalvergroting, mechanisatie, rationalisatie en specialisatie. Mede als gevolg van
de neveneffecten die daarmee gepaard gingen, leek enkele decennia later het aanzien
dat de landbouw had genoten bijna als de spreekwoordelijke sneeuw voor de zon te
zijn verdwenen. Dit gold ook voor de onbetwiste en vanzelfsprekende plaats ervan
in de samenleving.1

De snelle technische veranderingen die zich vanaf de jaren vijftig voltrokken,
waren in feite op gang gekomen aan het einde van de negentiende eeuw. In die tijd
behoorden Nederland en België, allebei landen met een hogeman/land-ratio en hoge
grondprijzen, tot de kern van een kleine groep van landen waar zich een ware ‘groene
revolutie’ begon af te tekenen.2 Een en ander ging samen met een toenemende
verwetenschappelijking van de landbouwkundige productie en een groeiende
bemoeienis van de overheid. Zo ontwikkelde de Nederlandse landbouw zich als een
uitgesproken veredelingslandbouw, die in belangrijke mate is gericht op enerzijds
een afzet van zijn producten op buitenlandse markten, anderzijds het gebruik van
grote hoeveelheden van elders aangevoerde grondstoffen.3

De landbouw op de stroom van de tijd

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw was de Nederlandse landbouw in
geheel nieuw vaarwater terechtgekomen.4 Onder de katalyse van een
politiek-economisch regime van vrijhandel en de snelle en revolutionaire
ontwikkelingen op transportgebied richtten veel boeren en tuinders zich op de
mogelijkheden die de exportmarkt bood. Meer dan ooit tevoren raakten onze land-
en tuinbouw georiënteerd op markten in het buitenland.
Een belangrijk proces op de achtergrond vormden de veranderingen die zich

voltrokken in de samenstelling van het dagelijks menu van de West-Europeaan.
Geleidelijk aan kwam daarin meer ruimte voor ‘luxere’ producten zoals vlees, zuivel,
suiker, groenten en fruit. Het waren vooral de Nederlandse boeren en tuinders die
inspeelden op de nieuwe en groeiende vraag naar juist deze producten. Zij bouwden
daarmee voort op een open, marktgerichte attitude die al sinds de LateMiddeleeuwen
kenmerkend was voor hun handelen.5Het resultaat was dat de Nederlandse landbouw
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na circa 1850 in enkele tientallen jaren tijd op tal van vlakken een totaal nieuw aanzien
kreeg.
Dezelfde factoren die een katalyserende rol speelden bij de voorspoedige

ontwikkelingen in de eerste decennia na 1850, waren er in zekere zin echter ook de
oorzaak van dat deze vanaf de tweede helft van de jaren zeventig in het slop raakten.
De steeds grotere hoeveelheden graan en veehouderijproducten die vanaf de jaren
zestig van overzee naar Europa kwamen, misten hun effect op het prijspeil niet.
Tegelijkertijd ondervond de veehouderijsector in toenemende mate hinder van
concurrentie op de buitenlandsemarkten van de betere kwaliteiten zuivel uit gebieden
als Normandië en Sleeswijk-Holstein en - wat later - vooral ook uit
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Denemarken. Niet alle sectoren leden echter in gelijke mate onder de crisis, die
bekend is geworden als de ‘grote landbouwcrisis’.
De tuinbouw, bijvoorbeeld, deed het erg goed en ook het veenkoloniale bedrijf

leed er weinig onder, terwijl de boeren op de zandgronden nog lange tijd redelijk
goede zaken deden met hun varkens. Al deze factoren waren van groot belang als
proloog op de ontwikkelingen die na 1890 zouden inzetten.
Vanaf het midden van de jaren negentig van de negentiende eeuw keerde het

economisch tij weer ten goede. Vooral de zuivelprijzen trokken na 1895 opnieuw
aan. De aantrekkende conjunctuur zorgde er bovendien voor dat het grote aantal
innovaties die in deze periode hun weg vonden naar de boeren, al snel zijn vruchten
afwierp.
Een van de belangrijkste vernieuwingen uit die tijd was het feit dat de boeren zich

in economische zin en over een breed front organiseerden in verschillende vormen
van coöperatief ondernemerschap. Het meest aansprekende voorbeeld was zonder
twijfel de zuivelcoöperatie. Gewoonlijk wordt de stichting van de Coöperatieve
Stoomzuivelfabriek in het Friese Warga, in 1886, aangemerkt als het beginpunt van
deze ontwikkeling. In veel gevallen waren de aanvankelijk vaak kleine
zuivelcoöperaties voor de boeren ook een opstap naar andere vormen van coöperatief
opereren, zoals de aankoopverenigingen. Deze aankoopverenigingen speelden op
hun beurt een belangrijke rol bij de verbreiding van twee zeer elementaire innovaties
die sinds de tweede helft van de negentiende eeuw de ontwikkeling van de landbouw
een andere richting gaven: kunstmest en veevoeder. Via dergelijke verenigingen nam
de aankoop van kunstmest en veevoeders snel in omvang toe.
Een belangrijke stimulerende factor was verder het ontstaan van nieuwe (en andere

vormen) van landbouwindustrie. Naast de aardappelmeel- en de suikerfabrieken, die
al vanaf de jaren zestig op het toneel waren verschenen, werden nu ook
strokartonfabrieken en exportslachterijen in het leven geroepen, even later nog
gevolgd door conservenfabrieken.6Dankzij hun prestaties en mede door toedoen van
de zich snel ontwikkelende zuivelindustrie, oversteeg de export van ‘bewerkte’
agrarische producten na 1890 dan ook in hoog tempo die van de ‘onbewerkte’.7

Echter, anders dan lange tijd werd gedacht, is het verkeerd gebleken om de ‘grote
landbouwcrisis’ te zien als een soort van ‘shocktherapie’ die nodig was om de boeren
wakker te schudden nadat zij in de voorafgaande periode van hoogconjunctuur
‘slapende rijk’ waren geworden.8 Al vóór de crisis hadden velen van hen zelf
initiatieven genomen die bedoeld waren om hun bedrijf aan te passen aan de zich
wijzigende omstandigheden. Leest men bijvoorbeeld de verslagen van de
Landbouwcommissie van 18869, dan komt men steeds opnieuw getuigenissen tegen
van de vele veranderingen die in de drie, vier voorgaande decennia in het land- en
tuinbouwbedrijf al om zich heen hadden gegrepen. De ontwikkelingen die na 1890
de landbouw snel van karakter deden veranderen, waren in veel opzichten dan ook
een vervolg op die welke al vanaf 1850 hadden ingezet. Men kan zelfs stellen dat de
‘crisis’ veel van de vernieuwingen die op til waren, meer of minder heeft gestremd.
Dit doet overigens niets af aan het feit dat door de ontwikkelingen van ná 1890

de Nederlandse landbouw in korte tijd een volstrekt nieuw elan kreeg.
Onlosmakelijk verbonden met die vernieuwingen was het feit dat een groot deel

van de Nederlandse landbouw in steeds sterkere mate afhankelijk werd van een afzet
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van producten buiten de eigen landgrenzen. Aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog werd al meer dan de helft van de totale productie op buitenlandse
markten verkocht.10 Bovendien waren sommige sectoren inmiddels in hoge mate
afhankelijk geworden van de aanvoer van ‘grondstoffen’, zoals kunstmest en
voedermiddelen, van elders. In 1913 behoorde Nederland al tot de drie grootste
maïsimporteurs van Europa.11 Groot-Brittannië en Duitsland waren de andere twee.
Aanvankelijk had iedereen het volste vertrouwen in deze gerichtheid op

exportmarkten, maar terwijl de situatie van hoogconjunctuur zich na de Eerste
Wereldoorlog snel herstelde, dienden zich al gauw ook de eerste symptomen aan
van een ‘wereldwijde’ agrarische overproductie. Steeds groter werden de
hoeveelheden landbouwproducten die van ver over de oceanen naar Europa kwamen.
Het gevolg was dat zowel in de akkerbouw, in de veehouderij als in de tuinbouw het
prijspeil sterk onder druk kwam te staan, waardoor er nauwelijks nog lonend
geproduceerd kon worden. Allengs verslechterde de situatie zodanig dat vanaf 1927
overal in de Nederlandse landbouw het arbeidsinkomen voor boeren lager kwam te
liggen dan dat van landarbeiders.12

De overheid had zich aanvankelijk zo goed als afzijdig gehouden, volhardend in
een liberale koers. Toen echter duidelijk werd dat grote delen van de landbouw
onvermijdelijk afgleden naar een diepe crisis, werd onder druk van parlement en
landbouworganisaties een andere richting ingeslagen. In 1931 werden de eerste
stappen gezet naar een uiteindelijk veelomvattende en complexe
landbouwcrisispolitiek. Allereerst kwammen de noodlijdende akkerbouwers te hulp
door middel van onder meer de Tarwewet (in februari 1931). Deze werd in juli 1932
gevolgd door overeenkomstige maatregelen ten behoeve van de melkveehouderij en
de varkenshouderij in de vorm van de Crisis-zuivelwet en de Crisis-varkenswet.
Aldus groeide hetgeen aarzelend en improviserend was begonnen, al gauw uit tot
een waarachtig woud van wetten en regelingen om te trachten de gehele sector voor
een wisse ondergang te behoeden.

Aan het begin van de jaren vijftig had de landbouw zich goeddeels hersteld van de
meest directe gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.13 De ernstige schaarste aan
productiemiddelen voor de landbouw en aan voedingsmiddelen voor de bevolking
was opgelost. Vervolgens deed zich - vooral vanaf het einde van de jaren zestig -
een vrijwel ongehinderde expansie voor, waarbij de
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Een kleine boerderij in Oost-Salland, in 1933.

De situatie op een klein boerenbedrijf in de gemeente Raalte tijdens de crisis van de jaren dertig
(1936-1937)
‘Het gezin bestaat uit: man, vrouw, 7 kinderen, een vader en een invalide zuster. Grootte van het
bedrijfje: 3,20 ha, waarvan 0,50 ha bouwland en de rest grasland. Op het bouwland worden geteeld:
aardappelen voor de behoefte van het gezin en voor de varkens, suikerbieten (4000 kg) voor veevoeder
en rogge (5 hl) voor eigen gerief. De rogge wordt naar den bakker gebracht, die een bakloon in
rekening brengt. Aangezien het gezin 10 hl rogge per jaar noodig heeft, moet 5 hl rogge bijgekocht
worden. Van den Regeeringssteun aan den akkerbouw wordt hier niet geprofiteerd, aangezien de
rogge niet gedenatureerd wordt maar naar den bakker gaat, de suikerbieten veevoeder zijn, en de
aardappelen hoofdzakelijk voor de voeding van het gezin dienen. Op het bedrijf worden 4 melk- en
kalfkoeien gehouden. Van de 2 kalveren wordt er één aangehouden, om er een melkkoe van op te
fokken; het andere kalf wordt op den leeftijd van een half jaar verkocht. Voorts zijn er een fokzeug
en vier andere varkens aanwezig. Er zijn 14 biggenmerken toegewezen. De varkens worden verkocht,
wanneer ze 120 à 130 pond wegen, en met de geldelijke opbrengst moet de hypotheekrente worden
betaald.
Voor de 50 kippen wordt jaarlijks voor een bedrag van f 150,- aan gemengd voer aangekocht. Er
wordt geen paard gehouden. Voor het ploegen van het bouwland wordt een paard gehuurd, à raison
van f 2,50 per dag. Aan het omspitten van de kleine oppervlakte bouwland wordt niet gedacht!
De waarde van het bedrijfje is ongeveer f 5000,-. De hypotheek bedraagt f 4000,- à 4½%, zoodat
jaarlijks f 180 aan rente moet worden opgebracht. De verzekering tegen brand kost f 24,- per jaar.
Tenslotte zij nog iets vermeld over de voeding van het gezin. 's Morgens worden pannekoeken genuttigd,
waarvoor iedere 10 dagen 25 pond gruttenmeel noodig is. 's Middags eet men aardappelen met vet,
meestal zonder spek of vleesch. Een enkele keer ook wat bruine boonen. Groenten worden niet gebruikt.
's Avonds eet men roggebrood en wittebrood met varkensvet of margarine. De voeding is dus eenzijdig,
hoofdzakelijk met zetmeel en een weinig vet. De tuin beslaat slechts enkele vierkante meters en
fruitboomen ontbreken geheel. Thee en koffie worden minder gedronken dan vroeger.’1
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Nederlandse landbouw zich ontwikkelde tot een van de meest productieve in Europa.
Die expansie kon vooral plaatsvinden dankzij de totstandkoming van een euromarkt
en het EG-landbouwbeleid. De Nederlandse landbouw slaagde erin zijn export binnen
de Europese markt belangrijk uit te breiden en kon daarmee zijn belangrijkste
concurrent, de Deense, voorbijstreven zolang dat land nog uitgesloten was van de
gemeenschappelijke markt. Niet alle sectoren profiteerden daar overigens direct en
in gelijke mate van. Na de invoering van de gemeenschappelijke markt, in 1962,
gingen de resultaten in bijvoorbeeld de pluimveehouderij sterk achteruit, omdat de
overgangsregeling juist voor deze sector bijzonder slecht uitviel. Pas na 1967 ging
het ook hier weer bergopwaarts.
De productiegroei deed zich niet alleen voor in nieuwere sectoren als de intensieve

kleinveehouderij en de glastuinbouw. Ook in de meer traditionele sectoren, zoals de
rundveehouderij en de akkerbouw, deed zich een trendmatige stijging van de
productiviteit voor die hoger was dan het gemiddelde in de Europese gemeenschap.
Op bedrijfsniveau ging een en ander gepaard met een ongekend proces van
specialisatie. Hoewel er al vóór 1950 gespecialiseerde tuinderijen, akkerbouw- en
melkveehouderijbedrijven bestonden, waren hun aantallen over het geheel genomen
nog vrij beperkt gebleven. Gespecialiseerdemelkveehouderijbedrijven, bijvoorbeeld,
kwamen vooral dââr voor waar de bodem zich nauwelijks leende voor andersoortig
gebruik. De meeste landbouwbedrijven in ons land waren gemengde bedrijven, dat
wil zeggen dat ze meer dan één productierichting kenden. Sindsdien - dus na de jaren
vijftig - nam juist de betekenis van dit gemengde bedrijfstype sterk af en werd het
begrip ‘bio-industrie’ gemeengoed. Het succes van de glastuinbouw in het bijzonder
was in belangrijke mate te danken aan de snel groeiende vraag naar producten als
broccoli, paprika, vleestomaten en ijsbergsla, hoewel beide laatste, uit een oogpunt
van biomassaproductie, weinig meer dan fraai verpakt water zijn.14

Inmiddels, echter, tekende het midden van de jaren zeventig zich af als een keerpunt,
in zoverre dat een periode van doorgaande groei overging in een tijd van crises en
instabiliteit. Een symptoom daarvan was de dalende tendens in de grondprijzen en
in de prijzen van boerderijen. Overschotten en budgettaire lasten die deze in
EG-verband met zich meebrachten, gingen steeds grotere problemen vormen. De
melkveehouderij, met name, droeg tot in de jaren tachtig in belangrijke mate bij aan
het zuiveloverschot én aan alle problemen die daaruit voortvloeiden.
Tegelijkertijd werd steeds duidelijker dat het adagium uit de jaren vijftig,

‘produceren, specialiseren en rationaliseren’, niet meer voldeed. Meer en meer
vraagtekens werden geplaatst bij de intensieve productiemethoden, bij het beslag op
schaarse grondstoffen en ruimte alsmede bij de kwaliteit van de producten zelf.
Moderne productietechnieken hadden dan wel gezorgd voor een verbetering van de
agrarische inkomens, ze gingen gepaard met allerlei ongewenste neveneffecten. De
sterk toegenomen intensiteit van de landbouwproductie (en de daarmee
samenhangende hoge concentratie van productie op een klein areaal grond) legde
een te zware druk op milieu, natuur en landschap. De samenleving gaf duidelijk te
verstaan dat deze effecten drastisch dienden te worden teruggedrongen. Uiteindelijk
zag het sociaal-economische landschap in de Nederlandse landbouw er aan het begin
van de jaren negentig volstrekt anders uit dan tijdens de jaren vijftig; laat staan die
aan het einde van de negentiende eeuw. De metamorfose die het landbouwbedrijf
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had ondergaan, was het gevolg van een zich wijzigende ‘onderstroom’ en ging over
een breed front gepaard met ingrijpende veranderingen op het technisch vlak en in
de (bedrijfs)structuur.

De ‘onderstroom’: dynamiek en structuur

Voor het begrip ‘landbouw’ zijn al talloze definities geformuleerd. Zo omschreef de
Wageningse landbouweconoom Minderhoud in het begin van de jaren vijftig
landbouw als ‘de toepassing van arbeid op de natuur om deze met medewerking van
kapitaal te dwingen meer voor de mens nuttige planten en dieren voort te brengen
dan ze zou opleveren, als ze aan zich zelf zou worden overgelaten’.15Anderen spreken
wel over ‘the human activity that produces useful organic material by means of plants
and animals, with the sun as the source of energy’16 en weer anderen simpelweg over
‘toegepaste ecologie’.17 Met name deze laatste definitie brengt ons in al haar
bondigheid dicht bij de essentie van wat in feite landbouw is.Want, of we nu spreken
over traditionele18 dan wel om ultra-moderne, sterk geïndustrialiseerde landbouw, in
beide gevallen gaat het in wezen om het (trachten te) beheersen van biologische
processen. Het is in feite onmogelijk een vorm van landbouw te bedenken die niet
gebaseerd is op biologische principes en processen. Uiteindelijk stellen deze principes
en processen de grenzen aan de omvang van de landbouwkundige productie.
Landbouw is gebonden aan de aard en het temperament van de

reproductieprocessen van plant en dier en dat maakt landbouwkundige productie dan
ook principieel verschillend van allerlei industriële productiemethoden.
Eeuwenlang was de kennis omtrent het beheersen van deze processen gebaseerd

op ervaring en vormde deze ervaringskennis het richtsnoer van de boer bij het
uitoefenen van zijn bedrijf.
Ze stoelde op de overgeleverde ondervinding van de vele voorgaande generaties,

aangevuld met die van hemzelf en zijn omgeving. Langzamerhand werd zo een
onmiskenbaar vakmanschap opgebouwd uit de combinatie van traditie, ervaring,
inzicht en scholing op het ouderlijk bedrijf.19

Daarin kwam na 1890 snel verandering. Een van de meest in het oog springende
lijnen in de ontwikkeling van de landbouw sinds-
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dien was namelijk de verregaandemate van verwetenschappelijking van deze kennis,
hetgeen dit tijdvak op fundamentele wijze doet verschillen van de voorgaande
periodes.20 De jonge, snel evoluerende landbouwwetenschap leerde niet alleen de
biologische principes en processen achter de plantaardige en dierlijke productie
kennen en beheersen. Ook de activiteiten binnen het boerenbedrijf en de technieken
die daar werden toegepast, werden in toenemende mate onderwerp van
wetenschappelijk onderzoek.
Alleen al in ons land nam het aantal landbouwwetenschappelijke publicaties

sindsdien toe van enkele tientallen tot enkele duizenden per jaar. De hoeveelheid
verslagen vanNederlands landbouwkundig onderzoek kende in de periode 1900-1976
een verdubbelingstijd van 21 à 22 jaar. Aanvankelijk lag het accent daarin vooral op
het gebied van de plantaardige productie. Na de Tweede Wereldoorlog, echter, had
het grootste deel van het wetenschappelijk onderzoek vooral betrekking op de dierlijke
productie (in combinatie met voederwinning en weidebouw).21

Middels dit wetenschappelijk onderzoekwerden bestaandemethoden en technieken
aanzienlijk verbeterd of werden inputs ontwikkeld die resulteerden in een hogere
productiviteit, zowel in de plantaardige als in de dierlijke productie.

Gedurende bijna de gehele negentiende eeuw had de overheid de landbouw
overgelaten aan het vrije spel van economische krachten. In 1886 werd echter, mede
op aandringen van ‘het groene front’, een Landbouwcommissie ingesteld, die bedoeld
was als adviesorgaan van de overheid, die het op dit punt aan een deskundig
ambtenarenapparaat ontbrak. De commissie begonmet een uitvoerig onderzoek naar
de situatie in de Nederlandse landbouw, dat als basis moest dienen voor de uit te
zetten, actieve landbouwpolitiek.22Nog voordat de commissie in 1896 haar definitieve
rapport uitbracht, verzond ze een aantal tussentijdse adviezen en de overheid haastte
zich die uit te voeren. Het was het begin van een ambitieus programma, waarmee de
basis werd gelegd voor het veelgeroemde OVO-drieluik (OVO = Onderzoek,
Voorlichting en Onderwijs), dat sindsdien belangrijk heeft bijgedragen aan het succes
van de Nederlandse landbouw.
Zo nam de overheid op instigatie van de Landbouwcommissie een ouder initiatief

van enkele provinciale landbouworganisaties over door vanaf 1890 in iedere provincie
een rijkslandbouwleraar (later rijkslandbouwconsulent) aan te stellen. Dit initiatief
groeide al spoedig uit tot een omvangrijk net van deskundigen die de boeren in hun
regio door middel van voordrachten, krantenartikelen en wintercursussen vertrouwd
trachtten te maken met de vele nieuwigheden die op hen afkwamen.
Ook op het gebied van het landbouwonderwijs werden stappen gezet. In 1876 had

het Rijk inWageningen een in 1873 gestichte en aan de gemeentelijke HBS verbonden
landbouwafdeling overgenomen. Met die overname werd de Rijkslandbouwschool
een
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In de periode voor de Tweede Wereldoorlog was veel van het landbouwkundig onderzoek gericht op
het zoeken van wetmatigheden in de relatie tussen inputfactoren (zoals kunstmest) en de
(gewas)opbrengsten. In die jaren werden aan de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen
verschillende laboratoria in gebruik genomen, waaronder het Laboratorium voor Bemestingsonderzoek
van prof. ir. J. Hudig, dat in 1932 werd geopend. Hier de chilisalpeterafdeling.

feit, waaruit vervolgens in 1918 de Landbouwhogeschool ontstond (in 1986 tot
Landbouwuniversiteit omgedoopt).23 In 1893 werden de eerste zogenaamde
winterscholen ten behoeve van het land- en tuinbouwonderwijs opgericht. Het was
de aanzet tot de vorming van wat uiteindelijk zou uitgroeien tot een breed opgezet
stelsel van primair, secundair en tertiair onderwijs, essentieel voor de vorming van
toekomstige, zelfstandige boeren en tuinders, maar zeker ook voor de opleiding van
een midden- en hoger kader in de sector.
Een ander voorbeeld van de energieke wijze waarop de overheid haar

verantwoordelijkheden jegens de sector oppakte, was het instellen - naar Duits model
- van een aantal nieuwe proefstations (in 1890) en de oprichting van een
Phytopathologische (later: Plantenziektenkundige) Dienst (in 1899). Ze vormden het
begin van een hele trits van onderzoeksinstituten die in de navolgende jaren werden
opgezet. Deze instellingen en de Landbouwhogeschool vormden in feite het
institutionele kaderwaarbinnen de landbouwwetenschap inNederland tot ontwikkeling
kon komen. Tijdens het Interbellum stond de overheidspolitiek jegens de landbouw
volledig in het teken van de crisisbeheersing, waarbij de aandacht onder andere
uitging naar technische verbeteringen en een verbetering van de kwaliteit van de
producten. Met dit laatste poogde men de zo wankele positie op de exportmarkten
te consolideren, respectievelijk te verbeteren. Op het vlak van demechanisatie, echter,
werden de ontwikkelingen aanvankelijk getemperd.
Landbouwmechanisatie had binnen deze politiek geen prioriteit omwille van het

behoud van werkgelegenheid in de sector, die, zoals begrijpelijk, sterk onder druk
stond. Bovendien zag men in kringen van de landbouwvoorlichting nog weinig
perspectieven voor een grootschalige mechanisering. Nog in 1937 sprak de toen-
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Grafiek 1.1: De indexcijfers voor de prijzen van melk en van tarwe ten opzichte van het uurloon in
de landbouw (index: 1950 = 100) (1945-1995)
Bron: LEI/CBS, Landbouwcijfers.

malige werktuigenconsulent ir. A.P. van den Ban - die werd gerekend tot de meest
praktische en vooruitstrevende consulenten in zijn tijd - de verwachting uit dat er in
Nederland (zelfs rekening houdend met de perspectieven die de Wieringermeer aan
grootschalige landbouw leek te bieden) plaats zou zijn voor ongeveer 3 maaidorsers.24

In de eerste helft van de jaren dertig waren de importen van landbouwwerktuigen
een derde lager dan een decennium eerder.25

Toch ging de landbouw in deze donkere periode er in technisch opzicht zeker wel
op vooruit. De boeren werden in contact gebracht met ‘goedgekeurd zaaizaad en
pootgoed’, moderne graslandexploitatie, stamboekfokkerij enz. De melkproductie
van het vee steeg en in de varkenshouderij nam de algehele kwaliteit toe door de
invoer van Deens fokmateriaal en uitbetaling naar kwaliteit. Ook in de
pluimveehouderij steeg de productie. Deze sector had zich in de voorgaande decennia
ontwikkeld van een onbeduidende nevenactiviteit die zelfs niet voldoende produceerde
om de binnenlandse markt te voorzien, tot een hypermoderne sector die qua
exportprestaties de zuivel zelfs naar de kroon stak.

In weerwil van de voortvarende ontwikkelingen die zich sinds de laatste decennia
van de negentiende eeuw in de landbouw voltrokken, was het al in de loop van de
jaren twintig steeds moeilijker geworden de kosten in overeenstemming te brengen
met de dalende wereldmarktprijzen. Dit betrof niet zozeer de kosten die werden
gemaakt voor de aankoop van kunstmest en veevoeders, als wel die voor arbeid. Een
en ander betekende dat de productiviteit in de zin van de geldelijke opbrengst per
eenheid van arbeid dreigde terug te lopen.26 Vooral op de zandgronden werd in de
loop van de jaren dertig de verhouding tussen het aantal in de landbouw werkzame
arbeidskrachten en het beschikbare areaal steeds meer ervaren als een
‘wanverhouding’. Deze kwam misschien nog niet eens zozeer tot uiting in een
zichtbare werkloosheid als wel in een aanzienlijk potentieel arbeidsoverschot. Het
probleem dat op deze wijze zijn intrede deed, werd al spoedig bekend als ‘het
Kleine-Boerenvraagstuk’. Met name op de kleine bedrijven in de zandgebieden - die
de helft uitmaakten van het totaal aantal landgebruikers in ons land27 - leed men onder
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een te geringe oppervlakte cultuurgrond per werker, met als rechtstreeks gevolg een
arbeidsoverschot dat het inkomen per werker drukte. Anders gezegd: zouden alle
gewerkte uren op deze kleine bedrijven tegen een normaal arbeidsloon worden
verrekend in de bedrijfskosten, dan produceerde dit soort bedrijven duurder - en vaak
aanmerkelijk duurder - dan het grote bedrijf.28Het was in feite de erfenis van de wijze
waarop het landbouwbedrijf, en in het bijzonder het kleinlandbouwbedrijf, zich op
basis van de vele en veelsoortige coöperatieve organisaties (en een overheidsbeleid
dat dit in hoge mate stimuleerde) vanaf omstreeks 1890 had kunnen ontwikkelen.
De bovengenoemde problematiek van de lage arbeidsproductiviteit zette dan ook

de toon voor ontwikkelingen diemaakten dat de decennia na 1950 in het teken stonden
van zeer fundamentele en ingrijpende veranderingen in de structuur van de
Nederlandse landbouw. De drijvende kracht daarbij werd gevormd door de verhouding
tussen loonkosten en de geldelijke opbrengst van de producten. Als gevolg van de
snelle economische groei die zich vanaf de jaren vijftig voltrok, ging het algemene
loonpeil snel omhoog. Terwijl de index voor de prijs van tarwe tussen 1950 en
1981/85 ‘slechts’ toenam tot 166 punten, stegen de loonkosten in dezelfde periode
tot 2547 punten (1950 = 100; zie grafiek 1.1).29

Voor de boeren betekende dat een belangrijke kostenstijging en - voor zover het
eigen arbeid betrof - vooral ook meer moeite om een arbeidsinkomen te realiseren
dat vergelijkbaar was met dat in de overige sectoren van de economie. Vooral vanaf
1963 deed zich in bovengenoemde trend een opmerkelijke versnelling voor. Een
belangrijke rol speelde daarbij ook de vraag naar arbeid vanuit de zich snel
ontwikkelende secundaire en tertiaire sectoren van onze nationale economie.
Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich overigens voor bij de prijs van grond

in vergelijking met de prijzen van kunstmest en veevoeders, waarbij de prijzen van
de beide ‘grondstoffen’ zelfs flink daalden.30
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Naast grond werd nu dus vooral arbeid in toenemendemate een schaars goed. Terwijl
het technisch regime in de Nederlandse landbouw voor de Tweede Wereldoorlog
vooral werd bepaald door een toenemend gebruik van verschillende
land-saving-technieken, zoals het gebruik van kunstmest, kwam nadien het accent
vooral te liggen op de ontwikkeling van labour-saving-technologieën.
Of anders en in meer praktische termen gesteld: waar eerst vooral verbeteringen

in de teelttechniek vooropstonden, werd na de TweedeWereldoorlog juist vooruitgang
geboekt in de bewerkingstechniek, waarbij men vooral keek naar de kostenbesparende
effecten.31 ‘Arbeid’ maakte daarbij plaats voor ‘kapitaal’, waardoor de investeringen
in de landbouw - na 1960 - snel toenamen.
Overheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek werden nu vooral gericht op het

vergroten van de productiviteit per eenheid arbeid. Het streven naar een zo hoog
mogelijke grondproductiviteit bleef daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van
uitmaken.
Tezamen brachten deze factoren een ongekend proces van mechanisatie,

rationalisatie, specialisatie en schaalvergroting op gang.
De overheid ondersteunde al deze ontwikkelingen nadrukkelijk door middel van

een politiek die later werd aangeduid als ‘structuurbeleid’, een benaming die werd
gekozen om deze te onderscheiden van een, gelijktijdig gevoerd, conjunctureel
prijsbeleid.
Dat structuurbeleid was met name gericht op een rationalisatie van de landbouw

door een, vanuit het oogpunt van een hogere arbeidsproductiviteit, meer efficiënte
combinatie van de productiefactoren ondernemerschap, arbeid, grond en kapitaal.32

In dat kader werden veelomvattende programma's opgezet op het gebied van
onderzoek, voorlichting en onderwijs, hetgeen gepaard ging met een spectaculaire
uitbouw van het eerdergenoemde OVO-drieluik. Op het terrein van de
landbouwvoorlichting, bijvoorbeeld, werd het aantal formatieplaatsen, dat vanaf
1890 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was uitgegroeid tot circa 150,
uitgebreid tot maar liefst circa 1700 tijdens de tweede helft van de jaren zestig.33

In 1958 kreeg de structuurpolitiek van de overheid gestalte in hetMeerjarenplan
voor ruilverkaveling, dat expliciet was gericht op het vergroten van de
landbouwbedrijven.34De toenmalige minister van Landbouw zag in schaalvergroting
een belangrijk instrument om de arbeidsproductiviteit te verhogen zonder dat dit zou
moeten leiden tot een noemenswaardige uitbreiding van de productie; dit laatste in
verband met de toenemende afzetmoeilijkheden.
In het kader van die structuurpolitiek, en met name om tegemoet te komen aan de

sinds 1962 verslechterende situatie in het kleine, gemengde bedrijf op de zandgronden,
stelde de overheid in het voorjaar van 1963 het Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Landbouw in, ofwel het O&S-fonds.35 Op korte termijn was de maatregel
allereerst bedoeld om de acute financiële nood op deze bedrijven te lenigen (ontstaan
als gevolg van de problemen in de melkveehouderij en de pluimveehouderij). Op
langere termijn had deze vooral tot doel ‘het bevorderen van een sanering van de
daarvoor in aanmerking komende bedrijven, hetzij door het stimuleren van
bedrijfsbeëindiging, hetzij door verbetering van de bedrijfsstructuur’, zoals het
heette.36
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Inmiddels drong in de loop van de jaren zeventig in brede lagen van de samenleving
het besef door dat de sterk toegenomen intensiteit van de landbouwproductie een te
zware claim legde op milieu, natuur en landschap. Vanaf het begin van de jaren
tachtig werd dan ook gezocht naar technieken die moesten leiden tot een minder
hoge belasting van het milieu - zij het eerst aarzelend.
Een kritische houding van de consument jegens de kwaliteit van de producten en

de omstandigheden waaronder deze werden voortgebracht, stimuleerde de opkomst
van eco-methoden en eco-producten. In de intensieve veehouderij werden kostbare
maatregelen ter vermindering van de milieubelasting gemeengoed.
In de akkerbouw leidde dit onder meer, middels de ontwikkeling van zeer

hoogwaardige technologie, tot werkmethoden die in de wandeling al gauw bekend
raakten onder de noemer ‘precisielandbouw’. Aldus bepaalden de zorgen om het
leefmilieu en de methoden en technieken die hierop waren gericht in steeds sterkere
mate het technologisch regime in de landbouw.
De spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van de landbouwtechniek, die zich

vooral vanaf de jaren vijftig voltrokken, hadden ook in maatschappelijk opzicht
verregaande consequenties. Ze leidden namelijk tot een grote uittocht van mensen
die voorheen

Twee van de meest fundamentele vernieuwingen in de Nederlandse landbouw na 1890 waren het
gebruik van kunstmest en de van buiten het eigen bedrijf aangekochte veevoedermiddelen. Met deze
advertentie bracht de firma Hidshof & Co. in Arnhem omstreeks 1920 haar veevoeders en kunstmest
onder de aandacht van de boeren.
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Sicco Leenden Mansholt (1908-1995) was een van de belangrijkste actoren in de naoorlogse
landbouwpolitiek, zowel in nationaal als in Europees verband. Hier, in 1950, is hij als minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening op bezoek bij een akkerbouwbedrijf in een van de
IJsselmeerpolders. Na twaalf jaar minister te zijn geweest, werd Mansholt in 1957 geïnstalleerd als
vice-voorzitter van de Europese Commissie en kreeg hij de portefeuille van Landbouw. In die
hoedanigheid was hij inhoudelijk verantwoordelijk voor hetMemorandum inzake de hervorming van
de landbouw, dat in 1968 verscheen en bekendheid kreeg als het plan Mansholt. Het plan stond onder
meer een verbetering van de structuur van de Europese landbouw voor en het meende dit te kunnen
bereiken door bedrijfsbeëindiging te stimuleren. De aldus vrijgekomen landbouwgronden zouden
gebruikt moeten worden om tot vergroting van de resterende landbouwbedrijven te komen.

een bestaan in de landbouw hadden gevonden. Eerst waren het de landarbeiders die
moesten omzien naar ander werk en vervolgens de boerenzoons, toen bleek dat er
op veel ouderlijke bedrijven onvoldoende bestaansmogelijkheden waren voor een te
groot gezin. Ten slotte verdwenen na het midden van de jaren zestig in snel tempo
ook de (te) kleine bedrijven.37 Voor het eerst in de geschiedenis liep het aantal
beroepspersonen in de landbouw in absolute zin sterk terug. Sinds 1890 was dit aantal
nog toegenomen van 526.000 tot zo'n 750.000 omstreeks 195038, hetgeen mede een
gevolg was van de succesvolle ontwikkelingen in de tuinbouw en het kleinbedrijf.
Sindsdien, echter, verminderde dit aantal tot een totaal van minder dan 300.000
personen, waardoor het aandeel van deze sector in de Nederlandse beroepsbevolking
verminderde van 19% in 1947 tot circa 5% in 1990. In 1890 had dat aandeel nog
32% bedragen.
Niettegenstaande het feit dat de totale veestapel na 1950 in ongekend hoog tempo

groeide, werd deze ontwikkeling in de veehouderijsector vooral zichtbaar in een
drastische afname van het aantal bedrijven. Het aantal melkveehouders, bijvoorbeeld,
bedroeg in 1995 minder dan een vijfde (18%) van dat in 1953 en het aantal bedrijven
met varkens was in 1995 nog slechts 10% van het eerdere aantal (grafiek 1.2).39 Op
de zandgronden maakte het gemengde bedrijf snel plaats voor gespecialiseerde
melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven. Ook in de akkerbouw verdwenen zeer
veel bedrijven: het aantal ‘bedrijven met akkerbouwgewassen’ bedroeg omstreeks
het midden van de jaren vijftig nog meer dan 215.000; vier decennia later was het
aantal akkerbouwers gedaald tot minder dan 15.000.40 Tezamen met een uitgroeiend
complex van toeleverende en verwerkende industrieën en diensten is de structuur
van de Nederlandse landbouw in de vier decennia na de Tweede Wereldoorlog
volstrekt van karakter en aanblik veranderd.
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De opzet van deze bijdrage

Op grond van het bovenstaande is er bij de vormgeving van deze bijdrage voor
gekozen uit te gaan van het proces van productiviteitsvergroting. Zo vormt het
allesoverheersende streven naar productiviteisvergroting het centrale, bindende
element van dit onderdeel en daarmee de rode draad in het verhaal. Het is deze
productiviteitsvergroting die staat voor het moderniserings- en transformatieproces
dat zich sinds 1890 in de agrarische sector voltrok. Dit proces zal worden uiteengelegd
in de vorm van een drietal thema's, te weten: cultuurtechniek, mechanisatie en
biotechniek.
Onder het thema cultuurtechniek (de hoofdstukken 2 t/m 4) zullen die middelen

en technieken aan de orde worden gesteld die erop gericht waren de gebruikswaarde
van het landbouwareaal te verbeteren. Anders gezegd, gaat het hier om de
cultuurtechnische verbouwing van Nederland.41 De ontwikkelingen op dit terrein
zullen uiteengelegd worden in twee onderdelen: ten eerste bodemverbetering en
waterbeheersing en ten tweede de ontwikkeling van de techniek van de
ruilverkaveling, die in een laatste fase uitgroeide tot een veelomvattend complex van
activiteiten onder de benaming ‘landinrichting’.
Bij het themamechanisatie - of landbouwtechniek in engere zin - (de hoofdstukken

5 t/m 8) zullen we ons onder het motto ‘Boeren
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Grafiek 1.2: Het aantal bedrijven met rundvee en met varkens (1910-1996)
Bron: ARA, Archief Ministerie van Landbouw, inv. no. 48; CBS, Landbouwtellingen.

met machines’ richten op die innovaties die tot doel hadden menselijke en dierlijke
arbeid te vervangen door werktuigen en gereedschappen die via motorische kracht
(en dus op basis van fossiele energie) werden aangedreven. Op deze manier kon op
de meest directe wijze de arbeidsproductiviteit worden opgevoerd. In de akkerbouw
verschenen tal van nieuwe machines en werktuigen voor de bewerking van de
landerijen. Na de mechanisatie van de graanoogst, die al in een vrij vroeg stadium
was doorgevoerd, werd ook de inoogsting van andere producten zoals aardappelen,
vlas en suikerbieten gemechaniseerd. In de veehouderij werd aanvankelijk met name
de inoogsting van de voorraad wintervoeder (hooi) gemechaniseerd. Zolang er nog
genoeg handmelkers beschikbaar waren, had de mechanisatie van de melkwinning
geen prioriteit. Vanaf de jaren vijftig moesten ook op dit punt de bakens worden
verzet. In korte tijd werd het handmelken vervangen door het machinemelken, om
niet lange tijd daarna in verregaande mate verder gemechaniseerd te worden middels
de introductie van efficiënte melkstallen en melkrobots. Daarmee samenhangend
deden zich ook belangrijke veranderingen voor op het gebied van de
landbouwbedrijfsgebouwen.
Onder het thema biotechniek (de hoofdstukken 9 t/m 13) zullen we aandacht geven

aan een aantal ontwikkelingen die in meer directe zin leidden tot een grotere dierlijke
en plantaardige productie.
Hier gaat het vooral om technieken die erop gericht waren gewassen en dieren in

de landbouw zelf aan te passen aan veranderende economische omstandigheden. Dit
thema raakt dus in meer directe zin wat landbouwkundige productie in wezen is:
namelijk het (trachten te) beheersen van biologische processen. Resultaten op dit
terrein werden bereikt middels inspanningen in de vakgebieden van de veefokkerij,
de plantenveredeling en de plantenziektekunde of gewasbescherming.
Zoals bij alle bijdragen in deze (nieuwe) reeks zullen ook hier de ontwikkelingen

aan het eind van de negentiende eeuw worden opgepakt, dat wil zeggen vanaf
omstreeks 1890. Soms, echter, bleek het zinvol te zijn nog wat verder terug te gaan
in de tijd. Iets dergelijks geldt voor het eindpunt van deze studie. In het algemeen is
ernaar gestreefd om de lijnen te vervolgen tot aan het midden van de jaren tachtig
(1985); een moment dat zich - naar zal blijken - als een zeker keerpunt in de
landbouwontwikkelingen aftekent. In een aantal gevallen, wanneer het zinvol was
een nader - meestal kwantitatief - perspectief aan te brengen, werden de
ontwikkelingen in die zin verder gevolgd tot in het meest recente verleden, dat wil
doorgaans zeggen tot het midden van de jaren negentig.
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Het zal duidelijk zijn dat het onmogelijk was om - zelfs binnen de beperkende
keuze van deze thema's - vlakdekkend te zijn.
Daarvoor is de materie - de ontwikkeling van de landbouw in technische zin - te

breed, te veelomvattend en te complex. Ook binnen de bovengenoemde onderdelen
van ons verhaal waren we gedwongen om voorbeeldmatig te werken, waarbij er wel
naar is gestreefd de voorbeelden zo te kiezen dat ze representatief zijn voor het geheel
waartoe ze behoren. Juist door de keuze van het proces van productiviteitsvergroting
als centraal en bindend element, zal het daarbij mogelijk zijn om bij de behandeling
van de onderdelen iets zichtbaar te maken van de sterke vervlechting die er bestond
tussen verschillende innovaties. Als iets namelijk kenmerkend was voor het
moderniseringsproces in de onderscheiden sectoren van de landbouw, was het wel
de grote mate van vervlechting en onderlinge samenhang tussen de verschillende
componenten van dit proces. Voor veel buitenstaanders, echter, gelden de processen
die achter die productiviteitsvergroting schuilgaan en daarmee achter de grote
veranderingen in de Nederlandse landbouw als geheel, gewoonlijk nog vaak als een
black box. Het is juist deze black box waarin we door middel van deze bijdrage wat
licht willen laten schijnen.

J. Bieleman
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Dit beeld van de graanoogst in Zuidelijk Flevoland in 1974 toont de opmars van de mechanisering
en rationalisatie. Deze was medemogelijk door de nieuwe verkavelingmet veel grotere, aaneengesloten
percelen. In het nieuwe land, de IJsselmeerpolders, was al vanaf het begin een dergelijke ruime
perceelsindeling tot stand gebracht.
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2 De cultuurtechnische verbouwing van Nederland
Veranderend boerenland - inleiding

De landbouw brengt producten voort langs biologische weg.1 En omdat het in de
landbouwkundige productie gaat om het omgaan met biologische processen, spelen
milieuomstandigheden een cruciale rol: voor een boer wordt de bruikbaarheid van
zijn land voor het telen van een gewas - of dat nu suikerbieten zijn of gras - bepaald
door eigenschappen als mineralenrijkdom, profielopbouw en in samenhang daarmee
de bewortelbaarheid en het vochthoudend vermogen. Sinds het gebruik van kunstmest
steeds grotere vormen aannam, is de betekenis van de eerste factor naar de achtergrond
geraakt; tegelijkertijd werden de laatste twee van meer belang. Toen de arbeidskosten
in de landbouw nog (relatief) laag waren, was het aspect van draagkracht en
bewerkbaarheid duidelijk van mindere betekenis. Echter, naarmate de veestapels
groter werden en de hogere loonkosten tot mechanisatie van haast alle onderdelen
van de bedrijfsvoering - zowel in de akkerbouw als in de veehouderij - noopten,
gingen ook draagkracht, bewerkbaarheid en berijdbaarheid als bodemeigenschappen
een grotere rol spelen. Op dit punt gingen de eigenschappen van de bodem hand in
hand met een goede beheersing van het grondwater.
Een goede waterbeheersing is uit landbouwkundig oogpunt ook anderszins van

letterlijk vitaal belang.2 In de eerste plaats is een goede vochtvoorziening natuurlijk
essentieel voor een voorspoedige groei van het gewas, welk dat ook is. Bij een (te)
droge grond tast het tekort aan water praktisch elk aspect van de groei aan.
Een teveel aan water heeft anderzijds directe gevolgen doordat het de

wortelvorming belemmert, waardoor een gewas dat in het voorjaar te lang te nat
heeft gestaan, in de zomer vaak nog kan verdrogen.
Op perceelsniveau hecht een boer tegenwoordig bovendien veel waarde aan de

gelijkmatigheid van de bodem in de zin van een vlakke ligging van het maaiveld (ten
opzichte van het grondwater). Daarnaast zijn echter ook de vorm van zijn percelen
en hun ligging ten opzichte van zijn bedrijfsgebouwen, dat wil zeggen de
bereikbaarheid ervan, van grote betekenis voor zijn bedrijfsvoering en de
doelmatigheid die hij hierin kan bereiken. Het uiteenlopende geheel van eisen dat
hij zo aan zijn landerijen stelt, is al met al in de tijd gezien niet onveranderlijk
gebleken en was dat zeker niet in de periode die deze bijdrage beschrijft.
Aan het eind van de negentiende eeuw behoorde ons land, samen met België, tot

de kern van een kleine groep van Europese landen met een hoge man/land-ratio en
relatief hoge grondprijzen.3

Onder die omstandigheden begon geleidelijk aan duidelijk te worden dat de
bestaande landbouwkundige infrastructuur niet meer voldeed. (Met dat begrip
infrastructuur bedoelen we in dit verband de kwaliteit van de bodem, de
waterhuishouding, de kavelinrichting, het agrarisch wegenstelsel of de ontsluiting,
en de algehele werk- en woonomstandigheden op het platteland.) Als belangrijke
knelpunten golden aanvankelijk vooral de situatie ten aanzien van de
waterhuishouding en de verkavelingsstructuur. Het sociaal-economische krachtenveld
waarin de landbouw functioneerde, veranderde sindsdien snel en daarmee ook de
landbouwkundige productie zelf. Bovendien werden, onder invloed van de technische
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en een proces van intensivering en
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schaalvergroting, aan de landbouwkundige infrastructuur gaandeweg nieuwe en
verdergaande eisen gesteld.
In het licht van het bovenstaande krijgt ook de toename van het areaal cultuurland

in ons land - in de periode 1900-1995 circa 10% - een andere dimensie. Afgezien
van deze toename, moeten we namelijk in aanmerking nemen dat het bestaande areaal
cultuurland - bouwland, grasland en tuingrond - door tal van
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Een akkerbouwer en zijn gewas: tarwe in de Noordoostpolder, in 1954. De foto demonstreert dat een
gewas als tarwe bij een goed gedraineerde akker tot betere resultaten leidt. Te zien is hoe het gewas
zich direct boven een drainbuis beter heeft ontwikkeld dan elders op het perceel.

ingrepen zeer aanzienlijk in bruikbaarheid én kwaliteit werd verbeterd. Illustratief
daarvoor is dat - zoals Penders in 1953 berekende - alleen al door een goede
vochtvoorziening op het totaal van alle landbouwgronden in Nederland een fictieve
landwinst van 15% zou kunnen worden verkregen.4

In navolging van Duitsland is het in ons land gebruikelijk geworden om het geheel
aan cultuurmaatregelen die erop gericht zijn het fysische milieu ten behoeve van de
landbouwkundige productie te verbeteren, aan te duiden als cultuurtechniek. Het
vakgebied van de cultuurtechniek dat als zodanig ontstond, werd hier, aan het begin
van de jaren vijftig, formeel omschreven als ‘werken en maatregelen die de
(landbouwkundige) gebruikswaarde van grond blijvend, althans voor een lange reeks
van jaren, vergroten’.5

De toevoeging ‘blijvend’ was bedoeld om het noodzakelijke onderscheid te maken
ten opzichte van andere, regelmatig terugkerende veldwerkzaamheden, zoals het
ploegen, eggen en bemesten om het land klaar te maken voor een nieuwe oogst.
Kenmerkend voor de situatie in ons land is dat in het wetenschappelijk onderzoek

zoals dat zich na de TweedeWereldoorlog op dit terrein ontwikkelde, een onderscheid
ontstond dat in andere landen niet, of minder expliciet werd gemaakt. Elders, in het
bijzonder in de Angelsaksische wereld, werd het geheel van bovengenoemde
activiteiten tezamenmet die op het gebied van de landbouwmechanisatie gewoonlijk
aangeduid als agri-engineering. In ons land ontstond echter een onderscheid tussen
enerzijds het vakgebied van de cultuurtechniek en anderzijds dat van de
landbouwtechniek of landbouwmechanisatie. Het was een ontwikkeling die typerend
is voor de rol die de cultuurtechniek speelde in de veranderingen zoals die zich in
de twintigste eeuw, en vooral sinds de jaren vijftig, in de agrarische sector voltrokken.6

‘Cultuurtechniek’ is in feite het verzamelbegrip voor verschillende activiteiten die
tezamen een intensiever gebruik van de grond mogelijk maken. Enerzijds zijn die
verbeterende activiteiten erop gericht om te komen tot hogere fysieke opbrengsten,
dat wil zeggen meer kilogrammen tarwe per hectare of meer liters melk per koe.
Anderzijds dienen ze om een meer efficiënte manier van werken mogelijk te maken
en zo een verlaging van de arbeidskosten per eenheid product te bewerkstelligen.
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Cultuurtechnische verbeteringen hadden van meet af aan dus zowel land-saving als
labour-saving aspecten.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de ruilverkaveling zich als het

algemene kader waarbinnen het Nederlandse landbouwareaal in technisch-kwalitatieve
zin en op grootschalige wijze werd aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. Om
een idee van de omvang van die projecten te geven: tussen 1 januari 1950 en
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31 december 1995 kwamen er circa 1,8 miljoen hectare aan ruilverkavelingsprojecten
gereed of waren nog in uitvoering.7 Ter vergelijking: het areaal cultuurland bedroeg
aan het eind van die periode circa 2,3 miljoen hectare. Tot in de jaren zestig waren
deze activiteiten nagenoeg uitsluitend afgestemd op de belangen van de landbouw.
Sindsdien, echter, evolueerden ze tot een meer omvattende en integrerende aanpak,
waarvoor het begrip ‘landinrichting’ in gebruik kwam.8Deze nieuwe koers impliceerde
ook de afweging van allerlei andere belangen, van private en algemene, van
economische en sociale en van landbouwkundige tot ecologische, landschappelijke
en recreatieve.

Voor de uitwerking van dit thema hebben we ons in zekere zin laten leiden door de
wijze waarop het vakgebied van de cultuurtechniek doorgaans in formele zin wordt
onderverdeeld.
Gewoonlijk onderscheidt men als aparte sub-disciplines: de waterbeheersing of

agro-hydrologie (afwatering, ontwatering, watertoevoer enz.), de verbetering van
verkaveling en ontsluiting, de grondverbetering (of bodemtechniek) alsmede de
landaanwinning en ontginning. Min of meer overeenkomstig deze indeling zal, na
deze inleiding, in hoofdstuk 3 eerst een beeld worden gegeven van de wijze waarop
in de laatste honderd jaar het Nederlandse landbouwareaal in bodemtechnische zin
werd verbeterd. Er wordt in dat hoofdstuk ook ingegaan op de manier waarop de
hydrologie werd aangepast aan de eisen die de ontwikkelingen in de landbouw
vroegen: ‘Bodemverbetering enwaterbeheersing’. In hoofdstuk 4, ‘Van ruilverkavelen
naar landinrichting’, zal een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van de
ruilverkavelingstechniek als integrerend kader waarbinnen een belangrijk deel van
eerstgenoemde verbeteringen werd gerealiseerd.

J. Bieleman

Eindnoten:

1 Met dank aan prof. dr. ir. F. Hellinga en prof. dr. ir. A. van den Brink, die eerdere versies van
de ‘Cultuurtechniek’-tekst (hoofdstuk 2 t/m 4) doorlazen en van deskundig commentaar
voorzagen. Ook anderszins toonden beiden zich zeer behulpzaam. Bovendien ben ik dank
verschuldigd aan prof. ir. U.D. Perdok, die zo vriendelijk was om het onderdeel
‘Grondverbetering’ (hoofdstuk 3) kritisch door te lezen.

2 F.P. Mesu, ‘De watervoorziening ten behoeve van de Nederlandse landbouw’, Landbouwkundig
Tijdschrift 63 (1951) 582-593.

3 J.L. van Zanden, ‘The first green revolution: the growth of production and productivity in
European agriculture, 1870-1914’, Economic History Review XLIV (1991) 215-239.

4 J.M.A. Penders, ‘Wat betekent de waterbeheersing voor de landbouw?’, Landbouwvoorlichting
10 (1953) 441-454.

5 Veenman's Agrarische Winkler Prins. Encyclopedie voor Landbouw, Tuinbouw en Bosbouw,
(Amsterdam en Brussel 1954) dl. I, 646 (lemma ‘Cultuurtechniek’). De term ‘cultuurtechniek’
is een directe vertaling van de Duitse term Kulturtechnik. H.N. van Lier, Inleiding
Landinrichtingswetenschappen. Deel V, Verkenning cultuurtechniek. Syllabus Prop. College

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



Landinrichtingswetenschappen K100-003. Vakgroep Ruimtelijke Planvorming,
Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen 1992) 1-6.

6 Aan de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen werd in 1942 een studierichting
Cultuurtechniek in het leven geroepen. W.H. van der Molen, ‘Het wetenschappelijk onderwijs
in de cultuurtechniek’ in H.N. van Lier ed., Een bont patroon. Vijfendertig jaar cultuurtechniek
(Wageningen 1981) 161-181; J. van der Haar, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit
Wageningen. Deel II, Verdieping en verbreding (Wageningen 1993) 97-98.

7 Jaarverslagen Cultuurtechnische Dienst.
8 Een voor een breed publiek geschreven, goed overzicht biedt: Jan Groeneveld, Veranderend
Nederland. Een halve eeuw ontwikkeling op het platteland (Maastricht en Brussel 1985).
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Het areaal aan cultuurgrond nam tussen 1900 en 1940 geleidelijk toe om na 1950 weer langzaam
terug te lopen. De vooroorlogse uitbreiding kwam voornamelijk tot stand door heideontginningen.
Bij de ontginning van de ‘woeste gronden’ speelde de in 1888 naar Deens voorbeeld opgerichte
Heidemaatschappij een belangrijke rol. Het omploegen van de heide was een zwaar karwei, zeker
zonder mechanische hulpmiddelen, zoals met deze zesspan in Brabant, omstreeks 1950.
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3 De cultuurtechnische verbouwing van Nederland
Bodemverbetering en waterbeheersing

Ontginningen
Ondergrondverbetering
Toplaagverbetering
Egaliseren
De verbetering van de afwatering
Drainage
Beregening

Het Nederlandse landschap geldt als een typisch man-made-landschap. Al sinds
eeuwen zijn de inwoners van ons land in de weer geweest het fysisch milieu aan hun
eisen aan te passen en meestal stonden daarbij de verbeteringen ten aanzien van de
landbouwkundige bruikbaarheid van het land voorop, zowel in bodemtechnische als
in hydrologische zin.
Wat dat laatste betreft, maakt de moderne landbouwhydroloog een onderscheid

tussen ‘afwatering’ en ‘ontwatering’. Onder afwatering verstaat hij het afvoeren van
een teveel aan (oppervlakte)-water door beken en andere waterlopen; onder
ontwatering het afvoeren van het overtollige (grond)water, hetzij direct, hetzij via
drainbuizen en greppels. In beide laatste gevallen spreekt hij gewoonlijk van
‘drainage’.1

Voor een goede regeling van de waterbeheersing ten behoeve van de landbouw is
het van belang dat afwatering en ontwatering nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.
De criteria die worden gehanteerd ten aanzien van de afwatering, hangen daarom
ook ten nauwste samen met de ontwateringseisen die men stelt in verband met de
aard van het landbouwbedrijf en het bodemtype. Zo wordt in de akkerbouw een
ander, meestal lager peil gevraagd dan in het weidebedrijf. Sinds de veestapels groter
werden en de boeren met meer en zwaardere machines op hun land kwamen, is in
de weidegebieden, in de lager gelegen delen van ons land met hun venige gronden,
de draagkracht van de zode een belangrijk criterium geworden. Onder die
omstandigheden bleek ontwatering een belangrijk middel om de draagkracht te
vergroten en zo de berijdbaarheid en bewerkbaarheid van het land te verbeteren. Een
zeer nauwkeurige beheersing van het grondwaterpeil is een eerste vereiste in gebieden
met bloemcultures: een verschil van enkele centimeters kan daar een veld met
bloembollen laten verdrogen of verdrinken. Naast deze, meer traditionele vormen
van waterbeheersing is in meer recente tijd het toedienen van water, onder meer in
de vorm van beregening, een terrein van betekenis geworden. Vooral op de
zandgronden was men in het verleden soms te ver doorgeschoten in de strijd tegen
een teveel aan water. Op deze zo droogtegevoelige gronden gingen daardoor juist
tekorten een bedreiging vormen.
Bodemtechniek, toegepast ter verbetering van de landbouwgrond, omvat allerlei

technieken die in zekere zin in het verlengde liggen van grondbewerking, dat wil
zeggen die activiteiten van een boer die erop gericht zijn diens landerijen gereed te
maken voor een volgend seizoen of een volgende oogst. Door middel van
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bodemtechniek of bodemverbetering beoogt men het producerend vermogen van de
bodem voor langere tijd te vergroten. Behalve om een kenmerk als draagkracht
(berijdbaarheid en bewerkbaarheid) gaat het daarbij om eigenschappen als
doorlatendheid, bewortelbaarheid en vochthoudend vermogen. Dit alles trachtte men
te verbeteren door middel van technieken als diepploegen, ondergrondbreken, woelen,
bezanden en egaliseren.
De schaal waarop en de mate waarin verschillende grondverbeteringstechnieken

hier werden toegepast, is typerend voor de situatie in ons land, met zijn hoge
loonkosten en een relatieve schaarste aan landbouwgrond.

Ontginningen

Ook het ontginnen van de ‘woeste gronden’ zoals dat na 1890 op gang kwam, kan
worden opgevat als een vorm van bodemverbetering.2 Eeuwenlang vormden deze
als commons (en aldus als
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De komst van de flexibele pvc-ribbelbuis (een Duitse vinding en vanaf 1967 in ons land in gebruik)
maakte het leggen van drains mogelijk zonder daarvoor eerst een sleuf te hoeven graven: de sleufloze
drainage. De draineermachine voor deze techniek trekt daartoe een groot V-vormig mes tot de voor
de drains gewenste diepte door de grond. De ribbelbuis wordt daarbij door een van de ‘poten’ van
het mes naar beneden geleid tot in het diepste punt van de ‘V’, op de juiste diepte in het bodemprofiel.
De techniek werd in 1982 officieel toegelaten op ruilverkavelingswerken in Nederland. Veertien jaar
eerder had het Duitse bedrijf Cornelius in ons land voor het eerst sleufloos gedraineerd; toen nog
niet door middel van een V-vormig mes maar met een verticaal naar beneden gericht woellichaam.
De wisselende resultaten waren echter aanleiding om de techniek eerst te verfijnen alvorens ze toe
te laten in de drainagepraktijk. Op de machine een rol ribbelbuis. De capaciteit van deze machines
bedroeg 500 tot 750 meter drain per uur; machines van de laatste generatie sleuvengravers kwamen
tot 400 à 500 meter per uur.

‘nutriëntenreservoir’) immers al een onlosmakelijk deel van het landbouwbedrijf in
de zandgebieden, zij het dat ze - in onze ogen - uiterst extensief werden gebruikt en
eind negentiende eeuw waren de karakteristieke lege heide- en veensteppen nog
nauwelijks aangetast. Reizigers omschreven de eindeloze bruine vlakten in Noord-,
Oost- en Zuid-Nederland nog steeds als ‘oorden van doodsche verlatenheid’.3 Dat
zou nadien echter snel veranderen.
Naarmate de heidevelden door de komst van de kunstmest hun functie als extensief

weidegebied binnen het toenmalige landbouwsysteem verloren, stond weinig meer
een grootschalige ontginning ervan in de weg. Aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog was het areaal ‘heide en zand-gronden’ in de vijf zandprovincies
afgenomen tot 212.000 ha; in 1832 was dat nog 746.000 ha geweest.4 Van meet af
aan heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij - al gauw kortweg ‘de Heidemij’
genoemd - een belangrijke en innoverende rol gespeeld bij deze heideontginningen.
Deze particuliere organisatie was in 1888 opgericht vanuit de Gelders-Overijsselsche
Maatschappij van Landbouw. Als model had de stichters daarbij de Deense
Hedesjelskap voor ogen gestaan, een (eveneens particuliere) organisatie die in 1866
in het leven was geroepen om het aanplanten van bos op particuliere terreinen te
stimuleren.5

De doelstellingen van de Nederlandse Heidemij lagen aanvankelijk vooral op het
terrein van de heideontginning en het aanleggen van zogenaamde vloeiweiden.6 Het
programma van werkzaamheden zoals dat in 1889 werd opgesteld, bestond uit vier
onderdelen: het instellen van onderzoek naar de geschiktheid voor ontginning van
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heidevelden in Nederland; de aankoop van gronden in Brabant, Gelderland enDrenthe
en in de duinen - dicht bij (potentiële) ontginningen - om er ‘ambtenaren’7 te vestigen
(mogelijk ook in verband met proef- en demonstratieprojecten); het aanstellen van
een ‘vloeibaas’ en, ten slotte, het voeren van propaganda voor ontginningen.8

In de zomer van 1892 begon de Heidemij bij wijze van proef met het inzetten van
een span paarden bij het ploegen voor een ontginning in de Bakelse en Gemertse
Peel. Tot dan toe hadmen in zulke situaties steeds gespit, dat wil zeggen: de heidezode
werd met de spade omgelegd. Ploegen bleek echter goedkoper te zijn. Kort daarna
zette men voor het ploegen ook een span ossen in. De ossen trokken regelmatiger en
waren in onderhoud goedkoper dan paarden, reden waarom men het ploegen met
ossen daarna dan ook tot de algemeen gebruikte methode van ontginnen maakte.9

De ploegen die daarbij werden gebruikt, waren aanvankelijk van Duitse, later ook
van Belgische makelij: Sack, Eckart, Melotte en Brabançonne.
Toen de Heidemij het werk met haar achtspan ossen niet meer aankon, huurde

men in 1906 een stoomploeg in van de firma Ottomeyer uit Steinheim (Westfalen).10

Behalve de ploeg zelf, bestond het geheel uit twee loodzware locomobielen, van elk
20 ton, een brandstofwagen, een waterwagen, een woonwagen, een wagen met
reserveonderdelen, vijf man bedienend personeel en
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enkele paarden. De locomobielen werden elk aan een zijde van het te ploegen
heideveld opgesteld, waarna de zware ploeg door middel van een kabel van 425 of
600 m lengte heen en weer werd getrokken. De eigenlijke ploeg bestond in feite uit
twee ploegen bevestigd aan de uiteinden van een balans. Deze stoomploeg ging veel
dieper dan de ossenploeg. De laatste haalde maximaal 40 cm. De stoomploeg kon,
als het moest, wel 90 cm aan, maar dan wel met slechts één schaar. Onder normale
omstandigheden ploegde men tot 45 cm diep. Gronden waarbij ondiep ploegen
voldoende was, werden bewerkt met een ‘vijfschaar’. Naar een eigentijdse raming
presteerde de stoomploeg per dag tien keer zoveel als één span ossen. Vanaf 1908
huurde de Heidemij een tweede stoomploeg.11

Toch is in ons land het gebruik van stoomploegen ten behoeve van het
ontginningswerk beperkt gebleven. Het inzetten van deze logge gevaarten was alleen
rendabel als er grote oppervlakten geploegd moesten worden. Daarom bleef naast
de stoomploeg ook de ossenploeg in gebruik. Na de eeuwwisseling waren
ossenspannen echter steeds moeilijker te krijgen, reden waarommen ze verving door
gespecialiseerde paardenspannen. De laatste ossenspannen werden in 1922 van de
hand gedaan.12

Een jaar na een eerste proef in 1911, schafte de Heidemij een uit Groot-Brittannië
afkomstige ‘motorploeg’ aan. Deze machine combineerde het voordeel van een veel
grotere wendbaarheid met een bredere inzetbaarheid. Kort daarna, in 1913, zette de
N.V. Landontginningsmaatschappij ‘De Drie Provinciën’ bij haar ontginningswerk
in het Zuidwest-Drentse Diever de eerste ‘landbouwtrekmotor’ (lees: trekker) in ons
land in: een 60 pk Caterpillar rupstrekker. De Caterpillar kon het werk van 30 ossen
of paarden aan.13 Na de Eerste Wereldoorlog schafte de Heidemij nog een krachtige
trekker van het Duitse merk Lanz aan.
Vanaf de jaren twintig gaf een toenmaals confessioneel gekleurde overheidspolitiek

echter een andere wending aan de voortgang en de aard van het ontginningswerk.
Belangrijke thema's in die politiek waren de uitbreiding van de voedselproductie om
Nederlands afhankelijkheid van het buitenland te verminderen, een streven ommeer
mensen als eigengeërfde boer aan het platteland te binden, hulp aan een moreel
hooggeachte boerenstand, en - niet in de laatste plaats - de werkverschaffing.14 Terwijl
de toen heersende crisis in feite elk uitzicht op winstgevendheid benam, werden
tijdens het Interbellum in het kader van werkverschaffingsprojecten vele duizenden
hectaren ‘woeste gronden’ ontgonnen. Een en ander maakte dat ook de
gemechaniseerde ontginningstechnieken weer meer naar de achtergrond verdwenen
ten gunste van het handwerk, uitgevoerd met schop, kruiwagen en smalspoor. Het
was onder deze werkverschaffingsprojecten dat een typisch Nederlandse techniek
tot ontwikkeling kwam die later ook bij andere grondverbeteringsprojecten zou
worden gehanteerd.
Die techniek hield in dat over de gehele oppervlakte van een te ontginnen terrein

een vrij gecompliceerde verwisseling en vermenging van bepaalde lagen van het
bodemprofiel plaatsvond, onder gelijktijdige, algehele egalisatie van de bovengrond
waardoor het maaiveld geheel vlak kwam te liggen.15 Het kwam er in hoofdzaak op
neer dat in het podzolprofiel dat zo kenmerkend is voor de hoge en middelhoge
heidegronden, de A2-laag (‘loodzand’- of uitspoelingslaag) verwisseld werd met de
harde B-laag (‘koffiezand’- of inspoelingslaag), terwijl de A1-laag (de heidezode)
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hiertussen werd geplaatst. Op die manier werd bereikt dat de meestal sterk verkitte
en daarmee voor plantenwortels ondoordringbare B-laagwerd gebroken. Tegelijkertijd
werd, als gezegd, het maaiveld vlak gelegd, waartoe echter niet de bovengrond maar
de ondergrond van de hogere terreingedeelten naar de lagere werd verplaatst. De
concentratie van mankracht die deze wijze van werken op een kleine oppervlakte
met zich meebracht, was uit oogpunt van werkverschaffing uitermate efficiënt. Het
spreekt vanzelf dat dit handwerk bovendien aanzienlijk betere resultaten opleverde
dan die welke bij de toenmalige techniek van het ploegen (hetzij met ossen of paarden,
hetzij met stoomtractie) werden bereikt.
Dat deze intensieve vorm van grondverbetering op vrij grote schaal bij

ontginningsprojecten kon worden toegepast, was vooral mogelijk vanwege de
overheidssubsidies in het kader van de werkverschaffing. De totale oppervlakte die
op deze wijze op kosten van de overheid is ontgonnen en herontgonnen, was
aanzienlijk: naar schatting beliep deze alleen al tussen 1930 en 1954, 100.000 ha.16

Het was dan ook alleen onder het regime van de werkverschaffing dat toepassing
van de intensieve en hoog-kwalitatieve grondverbeterings-, c.q. ontginningstechniek
mogelijk was.
Niet onbelangrijk was ook dat op dezewijze een hele generatie van toezichthoudend

en uitvoerend personeel van overheid en cultuurmaatschappijenmet deze technieken
vertrouwd raakte.
Dit laatste was ook weer van groot belang voor de ontwikkeling van het

grondverbeteringswerk zoals dat later bij de vele ruilverkavelingsprojecten zou
worden uitgevoerd. Het leidde er overigens ook toe dat het idee kon postvatten dat
bij het cultuurtechnische werk alleen door middel van handkracht werk van hoge
kwaliteit kon worden geleverd, en juist dit werkte later - na de TweedeWereldoorlog
- aanvankelijk remmend op de mechanisatie ervan. In de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog werd het ontginningswerk weer opgenomen als handwerk, dat wil
zeggenmet schop, kruiwagen en eventueel smalspoor. De schaarste aan arbeidmaakte
echter dat er al gauwwegen werden gezocht om dit werk te mechaniseren. Het eerste
project waarbij - opnieuw - ‘mechanisch’ werd ontgonnen, met behulp van bulldozers,
scrapers en ploegen, was een ontginning in het Brabantse Eersel in 1948, door de
NVGrontmij.17De feitelijke mechanisering van het grondwerk bij cultuurtechnische
projecten kwam evenwel pas tegen het eind van de jaren vijftig goed op gang.
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Ondergrondverbetering

In het kader van de vele en grote her- en ruilverkavelingsprojecten die na de Tweede
Wereldoorlog werden opgezet, heeft de techniek van de grondverbetering zich
belangrijk kunnen ontwikkelen. Het streven naar een verhoging van de
gewasopbrengsten en verlaging van de productiekosten lag ook hieraan ten grondslag.
Op perceelsniveau probeerde men een en ander te bereiken door verbetering van het
bodemprofiel, eventueel in combinatie met het egaliseren van de bovengrond. Bij
het eerstgenoemde werk onderscheidde men enerzijds de verbetering van de
ondergrond (kortweg: ‘ondergrondverbetering’), waarbij als stelregel de bovenlaag
(de bouwvoor, dan wel de graszode) onveranderd bleef, anderzijds een verbetering
van de bovenlaag (kortweg: ‘toplaagverbetering’), waarbij in beginsel uitsluitend de
bovengrond onder handen werd genomen.
Ondergrondverbetering werd gewoonlijk toegepast wanneer men de grond beter

en dieper doorwortelbaar wilde maken, om zo de vochtvoorziening voor de gewassen
te verbeteren. Voor die vochtvoorziening - en dus voor een voorspoedige ontwikkeling
van een gewas - is namelijk de bewortelingsdiepte van grote betekenis.
Naarmate die beworteling dieper gaat, kan de plant aan een groter bodemvolume

water onttrekken. Bovendien wordt de afstand van de onderzijde van de beworteling
tot de grondwaterspiegel kleiner, waardoor meer water via capillaire werking bij de
wortels kan komen.
Aanvankelijk werden zogenaamde ‘storende lagen’ in een bodemprofiel ook wel

verwijderd, of ‘gebroken’, met het oog op een betere ontwatering van een perceel.
In de jaren zestig werd echter zowel door praktijkervaringen als door tal van
proefnemingen duidelijk dat de eigenlijke oorzaak van wateroverlast op een bepaald
perceel vrijwel altijd voortkwam uit een gebrekkige af- of ontwatering en dat deze
met diepploegen of woelen niet viel te verbeteren.18

Grondverbetering in de vorm van ondergrondverbetering nam sinds de jaren zestig
vooral in de Drents-Groningse veenkoloniën een grote vlucht.19 Daar kwamen
veenkoloniale dalgronden voor, die waren ontstaan doordat eertijds bij de vervening
de bovenste, losse veenlaag, de zogenaamde ‘bolster’ of ‘bonk’, als brandturf
ongeschikt, was teruggezet en vermengdmet de zandige ondergrond. Deze dalgronden
stelden de moderne gemechaniseerde landbouw voor een aantal problemen. In de
eerste plaats was de bovengrond van deze gronden vaak zeer humusrijk, daardoor
weinig draagkrachtig en bovendien vorstgevoelig. Afgezien van het feit dat de
veenkoloniale gronden berucht waren om hun onkruidontwikkeling, hadden ze ook
nog het euvel dat de bewortelingsdiepte er gering was: het luktemaar weinig gewassen
om met hun wortels in de zure en vaste ondergrond door te dringen. Dit maakte dat
de hoeveelheid voor de gewassen beschikbaar vocht te klein was. In andere gevallen
leidde een te vaste ondergrond bij veel neerslag tot de vorming van plassen, terwijl
- omgekeerd - de capillaire aanvoer van het grondwater er in de zomer gering was,
zodat al gauw verdroging optrad. Door middel van een diepe grondbewerking poogde
men nu de storende, horizontale gelaagdheid van deze bodem te doorbreken en zo
de bewortelingsdiepte te vergroten en de waterhuishouding - in het bijzonder de
verticale
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Voor een goede ontwikkeling van een gewas is een ongestoorde vochtvoorziening onontbeerlijk.
Naarmate een plant met haar wortels dieper in de grond kan komen, kan ze daaraan meer vocht
onttrekken. Bij gronden waar dit, bijvoorbeeld als gevolg van een te dichte pakking van de
bodemdeeltjes, niet mogelijk was, kon men door middel van een ondergrondswoeler of een diepploeg
de bewortelbaarheid verbeteren. Op die manier werd ook de afstand van de onderzijde van de
beworteling tot de grondwaterspiegel verkleind, waardoor meer water via capillaire opstijging bij
de wortels kon komen. De foto's tonen het bewortelingsbeeld van een biet bij een wel (links) en een
niet verbeterde bodem (rechts).
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Om de bewortelbaarheid van verschillende bodemsoorten te verbeteren, werden verfijnde
diepploegtechnieken ontwikkeld, vaak in nauwe samenwerking tussen de verschillende
overheidsdiensten, particuliere cultuurmaatschappijen en loonbedrijven. Hier een diepploeg in actie
in de Wieringermeer, in 1958.

doorlatendheid - te verbeteren. Tegelijkertijd werd geprobeerd een zekere hoeveelheid
schraal zand uit de ondergrond te mengen met de bovengrond, om deze steviger en
minder humeus te maken.
Dit laatste kwam de berijdbaarheid van de percelen ten goede.
Een bijkomend voordeel van deze verbeteringstechniek was dat de restanten veen,

aanwezig in het profiel en zo belangrijk voor het vochthoudend vermogen, beter
geconserveerd bleven.
In het begin probeerde men tot een oplossing van de problemen te komen door

middel van diepploegen.20 Hiervoor werd gebruikgemaakt van dezelfde ploegen
waarmee eerder ook heidevelden waren ontgonnen en die tot een diepte van circa
80 cm gingen.
Deze ploegen werkten ‘proportioneel’, dat wil zeggen dat de samenstelling van

het mengsel na de bewerking op elke diepte van het verbeterde profiel nagenoeg
gelijk was. Al gauw werden grotere ploegen gemaakt, waarmee dieper kon worden
gewerkt. De behoefte om daarbij meer selectief te kunnen ‘mengen’, leidde vervolgens
tot de ontwikkeling van een diepploeg waarbij door middel van een extra ploegrister
of van een transportband de bovengrond werd bovengehouden. Het diepploegen had
echter ook zijn nadelen en was relatief duur.
In de praktijk bleek de woeler (of ondergrondbreker) goedkoper te zijn. Dit

werktuig had bovendien het voordeel ‘conservatief’ te mengen, dat wil zeggen dat
na de bewerking zich in de bovenste helft van het mengsel meer dan de helft van het
materiaal bevond dat vóór de bewerking ook al daar aanwezig was. Een ander type
woeler dat zowel in de veenkoloniën als in de IJsselmeerpolders werd ingezet, was
de mengwoeler. Dit werktuig, waarvan het principe in 1959 bij toeval in de
Noordoostpolder werd ontdekt, bewerkstelligde een betere menging van de grond.21

Woelers vereisten echter veel trekkracht en daaromwerden werktuigen ontwikkeld
die minder trekkracht vergden: zogenaamde woelploegen. Deze woelploegen of
mengploegen hielden qua constructie ongeveer het midden tussen een diepploeg en
een woeler.Woelploegen konden bovendien zowel ‘proportioneel’ als ‘conservatief’
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werken. Verfijningen die aan de constructie van deze machines werden aangebracht,
maakten het mogelijk tijdens de

Tabel 3.1: Het effect van het gebruik van mengwoeler en mengrotor bij
grondverbeteringswerkzaamheden bij een zogenaamde plaatgrond* in de
Noordoostpolder (in 1964) op de opbrengst van suikerbieten

Meeropbrengst in %Opbrengst in ton per ha
-38,6Onbehandeld

1644,6Mengwoeler

3250,7Mengrotor, met groot
schepje

5158,2Mengrotor, met klein
schepje

Bron: J.J. Boelens en E. Koning, Grondverbetering in de IJsselmeerpolders.
Flevobericht nr. 267 (Lelystad 1986) 71 (tabel 27).

* Zie noot 24.
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Tabel 3.2: De oppervlakten in de IJsselmeerpolders uitgevoerde
grondverbeteringsprojecten (t/m 1983)

Zuidelijk
Flevoland

Oostelijk
Flevoland

NoordoostpolderWieringermeerVerbeteringstechniek

--91.074Diepspitten

1.5233.7044.32112.954Diepploegen

201.9457.039-Ondergrondploegen

773.841213.049-Ondergrondbreken
of woelen

-5712.080-Ondergrondmengen

36434.9151.7828Mengwoelen of
woelploegen

--13-Mengploegen

--3-Diepfrezen

1.98414.97628.2964.036Totaal

Bron: Boelens en Koning, Grondverbetering in de IJsselmeerpolders, 13 (tabel 4).

uitvoering de werking van de machine aan te passen aan de vaak sterk wisselende
profielopbouw binnen een perceel. Omstreeks 1980 was alleen al in de veenkoloniën
naar schatting 25.000 ha met woelers of diepploegen behandeld.22

Hoewel het bodemmengsel na het woelploegen meestal fijner werd dan na het
diepploegen, werkten ook deze werktuigen nog vrij grof. Een echt goede menging
werd pas verkregenmet eenmengrotor, een langzaam en diep werkende frees. Helaas,
echter, bleek deze machine vanwege haar kwetsbaarheid voor stenen en resten van
boomstronken in het bijzonder in de veenkoloniale bodemverbetering minder
geschikt.23 De mengrotor werd - zij het op zeer bescheiden schaal - wél met succes
ingezet in de IJsselmeerpolders (vergelijk tabel 3.1) en op zogenaamde
‘plaatgronden’24 in Zeeland. Speciaal voor het werk dáár ontwikkelde de Heidemij
een grote mengrotor die met een werkbreedte van 1,5 m een diepte van 1,1 m kon
bereiken. Het apparaat was geconstrueerd op het onderstel van een Amerikaanse
raketdrager en uitgerust met zes zeer brede banden. De diameter van de rotor bedroeg
2,7 m. De effecten van het werken met machines als deze op de opbrengsten kwam
vooral tot uiting bij de bietenteelt.25

De meest toegepaste techniek op het gebied van de ondergrondverbetering in de
IJsselmeerpolders tot aan het midden van de jaren tachtig was het woelen of
ondergrondbreken, in het bijzonder in de Noordoostpolder. In deze 48.000 grote
polder, had men van 28.300 ha landbouwgronden de profielopbouw verbeterd,
waarvan 13.000 ha door middel van woelen (zie tabel 3.2).26

1 Waaronder 1.030 ha bosgrond.
2 Waaronder 2.058 ha bosgrond.
3 Bosgrond.
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Toplaagverbetering

Om de bewerkbaarheid van bepaalde, zware kleigronden te verbeteren, is op vrij
grote schaal toplaagverbetering als grondverbeteringstechniek toegepast. Gewoonlijk
gebeurde dat door verschraling van de bovenste lagen van het bodemprofiel middels
een vermenging met zand uit de ondergrond. De betere bewerkbaarheid die dit
opleverde, kon vervolgens resulteren in een flinke arbeidsbesparing bij de oogst,
vooral wanneer deze wat later in het jaar viel. Toplaagverbetering werd ook toegepast
wanneer men uit was op een grotere keuze aan gewassen (met meer rooivruchten)
of wanneer men dure gewassen die een lichte grond vragen (zoals pootaardappelen)
een plaats in het bouwplan wilde geven.27

Een min of meer omgekeerde vorm van toplaagverbetering, die vooral regionaal
van betekenis was, was de wijze waarop in de Wieringermeer en op Texel een
aanzienlijk oppervlak aan zeezandgrondenwerd omgezet in zavel. Het oorspronkelijke
bodemprofiel bestond hier uit een laag zand op een laag lichte klei of zavel. De
zandige bovengrond werd bij dergelijke profielen door middel van een diepploeg
met voorschaar naar beneden gebracht, terwijl de klei naar boven kwam.
Aanvankelijk werden zo alleen de makkelijkste profielen aangepakt, met slechts

een dunne zandlaag. Daarna nam men echter ook percelen met steeds dikkere
zandlagen onder handen en om dit werk aan te kunnen werden voortdurend nieuwe
ploegen ontwikkeld. Uiteindelijk werd bij dergelijk werk de grootste ploeg hier te
lande, wellicht de grootste ter wereld, ingezet. Deze was in staat een kleilaag van 60
cm dikte onder een zandlaag van 160 cm weg te halen. De totale ploegdiepte van dit
werktuig reikte dus tot 220 cm! Bij dit werk verwierf in het bijzonder het
loonwerkbedrijf Van Damme uit Middenmeer een grote naam.28 Dit bedrijf deed in
samenwerking met de Directie van deWieringermeer, de verantwoordelijke instantie
voor de inpoldering, tijdens de ontginning van die polder veel ervaring op met het
ontwikkelen van diepploegen, iets waar laatstgenoemde dienst in latere tijd weer van
profiteerde.29

Naast de techniek van de kleiverschraling geldt de toplaagverbetering bij
laaggelegen grasland als de belangrijkste vorm van grondverbetering die na de Tweede
Wereldoorlog werd toegepast. Veel
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Deze door de Duitse firma Rahtjens ontwikkelde bezandingsmachine of ondergrondsvijzel werd rond
1960 in ons land ingezet voor het verbeteren van de toplaag bij veenachtige weidegronden ter
verbetering van de draagkracht. Ook kon men hiermee bij zware kleigronden de bewerkbaarheid
verhogen door de toplaag te verschralen met zand uit de ondergrond. Het belangrijkste onderdeel
van deze 25 ton zware machine was een boorbuis, met een diameter van 45 cm en een lengte van 3
tot 5 meter. De buis was onderaan, aan de buitenzijde, voorzien van schoepvormige messen; aan de
binnenzijde zat de vijzel, die daarin afzonderlijk kon ronddraaien. Het zand uit de ondergrond
opgevijzeld, werd aan de bovenzijde van de boorbuis met een strooimechanisme verspreid. De boorbuis
maakte een sleuf van circa 60 cm breed, die in een aparte werkgang met een andere machine weer
werd dichtgewerkt.

Nederlands grasland kende een geringe ontwateringsdiepte, waardoor de zode vooral
in het najaar zo nat was dat de draagkracht onvoldoende bleek. Het probleem deed
zich vooral voor wanneer in het bovenste deel van het bodemprofiel veel organische
stof - lees: veenachtig materiaal - aanwezig was. De onvoldoende draagkracht van
dergelijke gronden had vertrapping door het vee tot gevolg, wat leidde tot een zichzelf
versterkend proces van achteruitgang van de botanische samenstelling van het
grasland. Dit proces was zó schadelijk dat boeren kosten nog moeite spaarden om
het te voorkomen. In het geval dat grasland onvoldoende draagkrachtig was geworden,
liet men het vee wel op stal staan, hoewel een ‘staldag’ veel kostbaarder was dan
een ‘weidedag’. Een geringe draagkracht had tot gevolg dat men niet kon intensiveren,
waardoor de veebezetting laagmoest blijven. Daarvóór waren al veel werkzaamheden
die eerder handmatig gebeurden, gemechaniseerd, wat betekende dat er ook hogere
eisen gesteld gingen worden aan de berijdbaarheid van het grasland. Om in het
veehouderijbedrijf dan ook tot een hogere arbeidsproductiviteit te komen, moesten
de bedrijven groter worden óf moest het vertrappingsprobleem, c.q. het
berijdbaarheidsprobleem worden opgelost.
In de jaren zestig dacht men aanvankelijk tot een oplossing van dit probleem te

kunnen komen door de toplaag van deze weidegronden minder humeus te maken.
Dit effect bereikte men door bezanding. Het benodigde zand kon zowel door
diepploegen, door mengwoelen als door middel van speciale bezandingsmachines
uit de ondergrond worden gehaald. De diepploegtechniek paste men vooral toe in
situaties waarbij ook een sterke egalisatie van het land moest plaatsvinden, of waarbij
sloten moesten worden gedempt. In gevallen waar het benodigde zand te diep zat,
maakte de Heidemij aan het begin van de jaren zestig wel gebruik van een speciale
bezandingsmachine van Duitse origine. De gigantische machine, ontwikkeld door
Dr. Rahtjens en gemonteerd op een rupstrekker met brede rupsen, was in staat om

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



met behulp van een vijzel zand tot op een diepte van 4 m weg te halen. Eenmaal
boven, werd het zand naar één of twee zijden weggeworpen waardoor een zanddek
ontstond; bij een rijafstand van 15 m was dat zanddek 6 cm dik. De machine, die
door zijn afmetingen veel opzien baarde, schijnt overigens in ons land maar op
beperkte schaal te zijn ingezet.30

Later kwam men erachter dat een betere draagkracht van de graszode ook te
bereiken was door middel van een diepere ontwatering van de landerijen. Dit laatste
had grote gevolgen voor de praktijk van de waterbeheersing van zeer veel polders.
Al dan niet in ruilverkavelingsverband diende daarvoor een belangrijke verlaging
van de grondwaterstand te worden doorgevoerd.

Egaliseren

Een van de meest verbreide vormen van grondverbetering, ook in ons land, was de
verbetering van de maaiveldsligging of het egaliseren. Het is een techniek die hier
meestal werd toegepast in samenhang met andere grondverbeteringsactiviteiten.
Egalisatie behelsde het vlakmaken van het maaiveld, wat in hoofdzaak om twee
verschillende redenen gebeurde. Een eerste reden kon zijn dat de verschillen in
maaiveldshoogte ten opzichte van de grondwaterspiegel zó groot waren dat ze
belangrijke groeiverschillen veroorzaakten bij het gewas (of het nu ging om een
akkerbouwgewas dan
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wel om gras). Een andere reden kon zijn dat een ongelijke maaiveldshoogte binnen
een perceel een gemechaniseerde bewerking ervan bemoeilijkte. Naarmate de
arbeidskosten stegen en daarmee de behoefte groeide om allerlei veldwerkzaamheden
te mechaniseren, won vooral dit laatste criterium aan gewicht. Door middel van
egalisatie heeft men dan ook veel landerijen beter geschikt gemaakt voor het gebruik
van het grote arsenaal van verschillende, en inmiddels zeer verfijnd werkende
machines en werktuigen.
Egalisatie van een geheel andere orde speelde bij diverse ruilverkavelingen in de

polders in Noord- en Zuid-Holland, waar de landerijen in feite bestonden uit een
groot aantal, meestal kleine, eilanden, omgeven door vaak zeer breed water. Een
bekend voorbeeld hiervan was de polder het Geestmerambacht (zie ook hoofdstuk
4). In deze polder werd in de periode 1964-1979 een vaarverkaveling omgezet in
een rijverkaveling, om kostbaar tijdverlies bij het bewerken en oogsten van de
gewassen - meest tuinbouwgewassen - tegen te gaan. Na een drastische verlaging
van het polderpeil werden de (voormalige) ‘eilandjes’ weggehaald en de resterende
sloten waar nodig gedempt om het geheel vlak te maken. De behoefte, c.q. de
noodzaak tot egalisatie kwam dus enerzijds voort uit een streven naar verhoging van
de gewasopbrengsten, anderzijds uit het streven naar zo laag mogelijke
productiekosten ofwel het vergroten van de arbeidsproductiviteit.

De egalisatietechniek kwam tijdens het Interbellum, in het kader van de grote
werkverschaffingsprojecten, vooral als handwerk tot ontwikkeling. Dit is van grote
invloed geweest op het egaliseren zoals dat later - al dan niet in het kader van
ruilverkavelingsprojecten - werd aangevat.
Na de Tweede Wereldoorlog werden grondverbeteringswerken en dus ook het

egaliseren aanvankelijk nog op de oude voet - dat wil zeggen in handwerk - hervat.
De kosten van dat handwerk namen echter al in de loop van de jaren vijftig zo snel
toe dat men naar andere middelen zocht. Zo werden egalisatiewerkzaamheden enige
tijd uitgevoerd met behulp van de dragline31: de spittende machine in plaats van de
spittende werkloze. De eerste keer dat deze (naast bulldozers, dumpers en andere
machines) in het kader van grondverbeteringswerk op grotere schaal werd ingezet
ten behoeve van egalisatiewerk en het graven van sloten, was tijdens de herinrichting
van Walcheren. Voor het herinrichtingswerk op dit voormalige eiland, dat in het
laatste oorlogsjaar werd geïnundeerd, beschikte de CultuurtechnischeDienst in 1949
over onder meer 7 draglines, 1 rupstrekker en 2 vrachtauto's. Midden jaren vijftig
werden er ten behoeve van de grondverbetering bij her- en ruilverkavelingswerken
al meer dan 400 draglines ingezet en vele tientallen bulldozers.32

Terwijl er nog werd gediscussieerd over het gebruik van de nauwkeurig werkende
dragline tegenover de goedkopere bulldozer, ontwikkelde zich in de praktijk
geleidelijk een unieke, gemechaniseerde egalisatietechniek: het zogenaamde ‘ploegen
en afschuiven’. Deze techniek hield in dat op de af te graven terreingedeelten (cut)
de bouwvoor met een tweescharige ploeg (met ongelijk-grote risters) naar onderen
geploegd en tegelijk een laag ondergrond opgeploegd werd. Daarbij ploegde men
‘onder vizier’, dat wil zeggen op een vaste diepte ten opzichte van het nieuw te
vormen maaiveld. Dit betekende dat er ten opzichte van het bestaande maaiveld op
wisselende diepten werd geploegd en dat de hoeveelheid ondergrond die boven werd
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geploegd juist de dikte had die men wilde afgraven. Vervolgens werd dit materiaal
met een bulldozer afgeschoven naar die delen van het terrein die te laag waren. In
die laagten (fill) gebeurde dan het tegenovergestelde: de opgeschoven laag grond
werd naar onderen geploegd en de bouwvoor naar boven. De techniek vereiste een
uiterst nauwkeurige uitvoering, want iedere centimeter te diep of te ondiep ploegen
betekende een verlies van een belangrijk deel van de vaak dunne bovenlaag.
Daarbij speelde ook de vochttoestand van de bodem van het te egaliseren land een

grote rol, omdat daardoor de ‘insporingsdiepte’ (de mate waarin de werktuigen en
machines wegzakken in de bovengrond) werd bepaald. Hoe groter deze was, hoe
groter de verliezen aan bouwvoor. Bovendien werkten het op- en neerrijden van
werktuigen zoals de bulldozer en de daarbij optredende trillingen van het apparaat
een ongewenste verdichting van de ondergrond in de hand.

Een bijzonder aspect van het egalisatiewerk vormde het probleem hoe men diende
om te gaan met de bouwvoor. Sinds men de techniek bij het grondverbeteringswerk
in de loop van het Interbellum had verfijnd, was men er ook bij het egalisatiewerk
namelijk van uitgegaan dat de bovengrond zoveel mogelijk bewaard moest blijven,
gelet op de doorgaans goede fysische en chemische eigenschappen ervan ten aanzien
van de gewasgroei. In feite werd dit sindsdien tot een leidend principe in de gehele
Nederlandse grondverbeterings- en egalisatiepraktijk. Zo kreeg bijvoorbeeld ook het
diepploegen als machinale vorm van grondverbetering pas kans nadat methoden
waren ontwikkeld om daarbij de bouwvoor over de ploegvoor heen te zetten.
Het principe om de bovengrond te behouden maakte egalisatiewerk echter zeer

kostbaar en om die reden in de ogen van sommige critici discutabel. De bouwvoor
diende opzijgezet te worden, de ondergrond geëgaliseerd en ten slotte de bouwvoor
weer teruggezet. Een enkele keer leerde de praktijk dat men met dit uitgangspunt het
paard ook áchter de wagen kon spannen. Zo werden, in het kader van
grondverbeteringswerkzaamheden in het Friese Oosterwolde, landerijen met een
dunne veenlaag op een zandige ondergrond gediepploegd om eenmeer draagkrachtig
grasland te verkrijgen. Toen vervolgens de zodelaag over de nog open voor werd
teruggefreesd, bleek echter dat een goede draagkracht alleen daar was verkregen
waar de frees niet goed had gewerkt; elders
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was de grond net zo zacht gebleven als tevoren het geval was. Het leek het gelijk ten
aanzien van de beperkte betekenis van dit principe te onderstrepen. Uiteindelijk won
dan ook het besef dat een bouwvoor meer is dan enkel de laag die toevallig boven
ligt, met een zekere hoeveelheid beschikbaar vocht en een voorraad plantenvoedsel
die ook bij de kunstmesthandel te verkrijgen was, zoals ir. G.P. Wind het nog niet
zo lang geleden uitdrukte.33 Hier werd tevens erkend dat ten eerste de structuur, ten
tweede het weerstandsvermogen tegen verslemping34 en verstuiving van de bodem,
en ten derde demogelijkheid om een goed zaaibed te bereiden voor een voorspoedige,
snelle ontwikkeling van het gewas van veel belang waren.

De verbetering van de afwatering

In het holocene deel van Nederland - ‘laag’-Nederland, met zijn polders, aandijkingen
en droogmakerijen - vormen de sloten al sinds eeuwen de kleinste aderen van het
afwateringsstelsel. In het oudere polderland vormen zij soms een grillig patroon,
aangelegd bij de oorspronkelijke occupatie in de laagste terreingedeelten.
In grote delen van het in de Hoge Middeleeuwen ontgonnen Utrechts/Hollandse

veengebied zijn de sloten veelal stelselmatig vanuit de ontginningsbasis kaarsrecht
en op onderlinge afstand van 30 tot 50 meter gegraven. In de jongere polders en in
de moderne ruilverkavelingsgebieden zijn de sloten vaak in een rechthoekig patroon
op zodanige onderlinge afstanden gelegd dat de kavelindeling zo gunstig mogelijk
is voor het landbouwkundige gebruik. Sloten monden uit in een net van
hoofdwaterlopen om uiteindelijk uit te komen bij een lozingspunt.
In dit deel van ons land hebben waterschappen al sinds eeuwen de

verantwoordelijkheid voor niet alleen de waterkerende enwaterafvoerendewaterstaat,
maar ook voor de waterbeheersing ten behoeve van de landbouw.35 Tijdens de tweede
helft van de negentiende eeuw, met name in de periode 1870-1890, was de
windbemaling hier al op grote schaal vervangen door stoomkracht. In de jaren zestig
van de negentiende eeuw bedroeg het aantal stoomgemalen in Nederland nog slechts
enkele tientallen, maar een dertigtal jaren later waren er al circa 450. Ongeveer twee
derde ervan bevond zich in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Naar oppervlakte
gerekend, werd landelijk op dat moment nog 41% van de te malen oppervlakte door
middel van windkracht droog gehouden, de rest al met behulp van stoomkracht.36

De mogelijkheid om de waterhuishouding te beheersen onafhankelijk van een
onzekere klimaatfactor als de wind, betekende een fundamentele doorbraak voor de
landbouw, vooral ten aanzien van de oogstzekerheid. De Landbouwcommissie van
1886, die in 1890 haar uitgebreide rapport over de toestand van de landbouw in
Nederland uitbracht, noemde de situatie wat betreft de afwatering in het polderland
van ‘laag’-Nederland dan ook ‘zeer bevredigend’. Sommige van haar rapporteurs
hadden zich zelfs uitgesproken in termen van ‘uitmuntend’. Natuurlijk waren er nog
uitzonderingen: het Lage Midden van Friesland, bijvoorbeeld, stond nog tot na de
Tweede Wereldoorlog bij hevige regenval gewoonlijk blank door het tekortschieten
van de boezembemaling. Toch was er in veel streken in dit opzicht op het einde van
de negentiende eeuw veel verbeterd, ook in organisatorische zin.37

Sinds het einde van de negentiende eeuw had ook het gebruik van
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Deze melkrijder op de Tongerdijk onder de gemeente Wijhe wist het uit ervaring: de kans dat hij 's
winters natte voeten zou krijgen, zoals hier in 1960, was zeker niet denkbeeldig. Tot rond het midden
van de jaren zestig werd een regio alsMidden-Salland nog bijna jaarlijks gedurende de wintermaanden
getroffen door wateroverlast als gevolg van de te kleine afvoercapaciteit van de bestaande waterlopen
en -loopjes. 's Zomers was er daarentegen vaak sprake van een tekort aan water, wat een goede
ontwikkeling van het grasland belemmerde. In 1963 werd voor dit gebied een waterbeheersingsplan
in uitvoering genomen dat aan deze situatie een eind moest maken.
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Voor de regeling van de waterhuishouding was en is een heel net van voorzieningen en organisaties
voorhanden. Met het intensiever worden van de landbouw werden de eisen die aan de beheersing
van het waterpeil en de waterhoeveelheid werden gesteld ook steeds groter. Niet alleen werd de
capaciteit en betrouwbaarheid van de grote boezemgemalen opgevoerd, ook binnen de boezems
werden nieuwe vormen van af-, op- en aanvoer van water in gebruik genomen. Een nieuw hulpmiddel
vanaf het eind van de negentiende eeuw was de uit Amerika afkomstige metalen windmotor, die met
name in de kleinere polders in Friesland werd toegepast. Omstreeks de eeuwwisseling waren er in
die provincie enkele honderden kleinere en grotere exemplaren van dit type molen in gebruik, die het
voordeel hadden dat ze ook al bij zwakke wind werkten en daarbij zichzelf op de wind richtten.

andere aandrijfsystemen ten behoeve van de waterbeheersing een grote vlucht
genomen. Opvallend was de snelle opkomst van elektriciteit als energiebron.38 De
eerste toepassing van elektrische bemaling vond plaats bij gemalen die werden
gebouwd bij een groot aantal kleinere polders in het kader van de verlegging van de
Maasmond even na 1900.39 Omstreeks 1935 werd (landelijk) al 190.000 ha aan
landerijen die in waterschapsverbandwerden bemalen, elektrisch bemalen, tegenover
nog slechts 55.000 ha met windmolens.40 Daar hoort bij vermeld te worden dat
inmiddels windkracht werd aangewend ten behoeve van een nieuw type windmolen,
de zogenaamde windmotor, in het bijzonder in Friesland. In deze provincie pompten
sinds het begin van de twintigste eeuw enige honderden van die, van oorsprong
Amerikaanse, installaties het water uit de polders op de boezem.41 Sinds de jaren
twintig werd bij nieuwbouw overwegend gebruikgemaakt van diesel- en (later vooral
van) elektromotoren in combinatie met schroef(-centrifugaal)pompen als
opvoermechanisme; vanaf de jaren zestig won ook de vijzel als opvoermechanisme
(weer) terrein.42

Veel minder gunstig dan de situatie in het holocene deel van Nederland, ja, in feite
onvoorstelbaar slecht, was - aan het einde van de negentiende eeuw - de
afwateringssituatie in het pleistocene deel van het land, ‘hoog’-Nederland. Hoewel
hydrologen in dit verband spreken van de afwatering van ‘hellende gebieden’ (onder
invloed van de terreinhelling), was het probleem in ‘hoog’-Nederland juist dat de
terreinhelling in het algemeen slechts klein was en de afwatering vaak zeer slecht
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geregeld. De afwateringsproblematiek in deze gebieden concentreerde zich aan het
eind van de negentiende eeuw op de vaak zeer brede en vlakke beekdalen aan de
benedenloop van de beken en riviertjes. Voor deze delen van het landschap werd het
min of meer normaal gevonden dat ze ieder jaar voor langere tijd onder water stonden.
Sterker nog, de jaarlijkse overstroming van grote oppervlakten laaggelegen
groenlanden tijdens de wintermaanden werd als gunstig beoordeeld in verband met
de bemestende werking van dit water.43

Echte problemen kwamen er pas als het in de zomermaanden flink regende. Dan
kon het voorkomen dat de hooioogst in zijn geheel met het vele water wegdreef, en
dit laatste was in de loop van de negentiende eeuw alleen maar verergerd.
Zolang de uitgestrekte heidevelden nog grotendeels onontgonnen waren, hielden

deze een groot gedeelte van het neerslagoverschot vast; slechts een klein deel vloeide
af via de riviertjes en beekjes en datzelfde gold, in nog sterkere mate, voor de
uitgestrekte hoogveengebieden. Ten gevolge echter van de voortschrijdende
verveningen en ontginningen - sinds de jaren veertig van de
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negentiende eeuw, maar vooral na 1890 - werd dit water niet langer vastgehouden
waardoor het sneller werd afgevoerd, terwijl de benedenstroomse delen van de diepjes
en beekjes daarvoor bij lange na niet de benodigde capaciteit hadden. De
Landbouwcommissie van 1886 rapporteerde: ‘In Gelderland, Overijssel, Drenthe,
Limburg en Noord-Brabant is de toestand verre van bevredigend. Aanzienlijke
oppervlakten worden jaarlijks overstroomd. De te veld staande of geoogste gewassen
gaan verloren en de grond wordt bedorven. Aan goede bemesting of bearbeiding valt
niet te denken. Waar, bij een geregelden waterafvoer, vruchtbare weilanden zouden
ontstaan, vindt men nu schrale en door water verzuurde gronden, waarop schadelijke
grassen en andere onkruiden welig tieren. (...) Duizenden hectaren verkeeren
dientengevolge in een toestand van cultuur, die ver beneden het peil is, dat elders
zonder buitengewone moeite wordt bereikt.’44

Behalve een technisch probleem, was de regeling van de waterhuishouding, c.q.
waterafvoer in het pleistocene deel van Nederland vooral een organisatorisch
probleem, dat in bepaalde situaties nog werd verergerd door tegengestelde belangen
tussen landbouw en scheepvaart.45 Ten slotte vormden met name in het Brabantse de
vele watermolens een extra belemmerende factor, omdat ten behoeve van die molens
het water van de riviertjes moest worden opgestuwd.
Organisatorisch was de afwatering in ‘hoog’-Nederland, in de zin van beheer en

onderhoud van waterlopen, een zaak van de lokale overheden.
Verbeteringsmaatregelen waren dan ook vaak nauwelijks of niet op elkaar afgestemd.
Met name in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant was het bovendien dikwijls
een grensoverschrijdend probleem. De stroomgebieden van de riviertjes lagen vaak
gedeeltelijk over de grens en naarmate meer ontginningsgebieden in België en
Duitsland via Nederlands grondgebied afwaterden, werd de aanvoer van over de
grens steeds groter. De situatie in Drenthe was in organisatorisch opzicht lange tijd
het slechtst geregeld. In deze provincie kwam de vorming van waterschappen in de
stroomgebieden van de afwaterende diepen en diepjes komend vanaf het Drents
Plateau eigenlijk pas na 1920 goed op gang en was in belangrijke mate ingegeven
door de behoefte aan werkverschaffingsprojecten. De verbetering van de
Sleenerstroom, in Zuidoost-Drenthe, wordt wel aangemerkt als het eerste
werkverschaffingsproject waarin de rijksoverheid om die reden rechtstreeks financieel
deelnam.46 In totaal werden er in Drenthe in de periode 1921-1940 meer dan 50
waterschappen opgericht. De meeste waren echter maar klein: aan de vooravond van
de Tweede Wereldoorlog lag de omvang van het ‘gemiddelde’ Drentse waterschap
nog steeds beneden de 1000 ha; vele waren niet veel groter dan enkele honderden
hectaren.47

Bovendien was de oprichting van deze waterschappen niet zonder strijd gegaan.
Met de komst van de kunstmest, namelijk, kwam de discussie over de voor- en
nadelen van bevloeien op gang. Vooren tegenstanders van een betere ontwatering,
‘drogen’ en ‘natten’, stonden hierbij soms scherp tegenover elkaar.48 Nog in 1926
werd een vooruitstrevend provinciaal afwateringsplan dat was opgesteld door het
provinciale Rivierenbureau - opgericht naar aanleiding van het in 1914 gehouden
onderzoek omtrent de invloed van de waterhuishouding op de landbouw49 - verworpen
toen het werd voorgelegd aan een ledenvergadering van het Drentsch Landbouw
Genootschap. Voorlopig was er hier geen andere keus dan door te gaan op de
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moeizame weg van een pleksgewijze, en per hectare vaak kostbare, aanpak.50Al met
al was de waterstaatkundige toestand van Drenthe aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog weinig rooskleurig. In de winter van 1938-1939 was de wateroverlast
erger dan ooit en in de jaren daarna herhaalde zich de ellende. Toen na de oorlog de
reorganisatie van het Drentse waterschapsbestel voortvarend ter hand werd genomen,
kwamen er, als tussenstap naar grotere eenheden, al snel enkele samenvoegingen tot
stand. De leidraad daarbij vormde het beginsel om de zorg voor de waterhuishouding
binnen de begrenzing van één stroomgebied, op te dragen aan één waterschap. De
reorganisatie langs deze lijn voltrok zich vooral na 1960, toen inmiddels het gehele
grondgebied van de provincie onder waterschapsbeheer was gebracht.
In 1983 telde Drenthe nog 25 water- en veenschappen; de gemiddelde omvang

daarvan besloeg 19.200 ha.51 Tijdens dit proces verwierven de waterschappen
bovendien een steeds grotere zelfstandigheid in hun beslissingsbevoegdheid.
Anders dan in Drenthe werd in de zandgebieden van Overijssel, Gelderland,

Brabant en Limburg wél direct gekozen voor grote waterschappen. Daar probeerde
men van meet af aan het gehele stroomgebied van een riviertje - voorzover in
Nederland gelegen - onder één beheer te brengen.52 Zo kwamen in deze periode onder
meer de volgende waterschappen tot stand: De Regge, groot 114.000 ha (in 1884);
De Schipbeek, groot 18.600 ha (in 1882); De Berkel, groot 35.000 ha (in 1882); De
Oude IJssel, groot 47.000 ha (in 1882) en De Dommel (in 1863). Het laatste
waterschap was aanvankelijk slechts 4400 ha groot; toen in 1921 ook de hogere
gronden in het waterschapsverband waren gebracht, mat het 138.000 ha.53

Illustratief voor de schaalvergroting die zich tijdens de laatste driekwart eeuw op
organisatorisch vlak in het waterschapswezen heeft voorgedaan, zijn de volgende -
landelijke - cijfers. Over het geheel genomen telde ons land rond het midden van de
jaren dertig bijna 2900 waterschappen. Aan het begin van de jaren zestig waren er
dat nog ongeveer 2500. Sindsdien werd er op grote schaal gereorganiseerd zodat het
aantal waterschappen in Nederland rond het midden van de jaren tachtig al niet meer
bedroeg dan ongeveer 200.54

In technisch opzicht ging dit gepaard met de aanleg van een ingewikkelde
infrastructuur van watergangen, stuwen, gemalen en waterinlaten, die vervolgens
moest worden gestuurd en onderhouden.
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In technische zin was er aan het einde van de vorige eeuw nog weinig bekend over
de waterhuishouding in ‘hoog’-Nederland en met name op het gebied van de
hydrologie van de kleine rivieren die in de zandgebieden de afwatering verzorgden.55

Zo wist men niet wat de gevolgen waren van bochtafsnijdingen en het verdiepen van
beddingen voor het regime van de rivier en hield men er evenmin rekening mee dat
door dergelijke maatregelen de riviertjes zelf ook weer veranderden. Eenzelfde
riviertje in 1940 was een geheel ander dan in 1920, en dit was weer heel anders dan
in 1890. Zo kon het, nadat er al veel aan deze riviertjes was verbeterd, toch gebeuren
dat tussen 1940 en 1960 aanzienlijke delen van de lager gelegen zandgebieden
inclusief de nederzettingen herhaaldelijk onder water kwamen te staan. Hierbij speelde
ook dat de toenmalige waterbouwkundigen vaak enkel en vooral ervaring hadden in
het vlakke polderland en zij niet of veel minder bekend waren met de afwatering van
deze ‘hellende gebieden’. Vanwege het belang dat de landbouw had op dit gebied,
is het niet verwonderlijk dat in deze leemte werd voorzien door de toenmalige
Landbouwhogeschool in Wageningen. Daar kwam in 1960 het wetenschappelijk
onderzoek naar het gedrag van kleine rivieren op gang en werd in 1963 een
Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie ingericht.
De periode overziend, kan men zeggen dat er sinds de laatste decennia van de

negentiende eeuw bij voortduring is gewerkt aan de verbetering van de
waterhuishouding in ‘hoog’-Nederland, waarbij het belang van de landbouw lange
tijd het belangrijkste richtsnoer was.
Tussen 1930 en 1950 kwamen meer samenhangende verbeteringen van de

afwatering op gang, waarbij men uitging van een stroomgebied als geheel. Toch
waren de ontwerpen van die verbeteringswerken nog dikwijls voornamelijk gebaseerd
op kennis en ervaring opgedaan in de praktijk. Men beperkte zich bij de uitvoering
van de werken echter niet alleen meer tot de hoofdafwateringen zelf, maar ook de
zijbeekjes, de secundaire watergangen, werden nu onder handen genomen.
Wat betreft de lozing van het overtollige water op het buitenwater, werd ook in

toenemende mate gebruikgemaakt van de kanalen die in de negentiende en vroege
twintigste eeuw ten behoeve van de scheepvaart waren gegraven. Dit gebeurde door
middel van zogenaamde ‘verdeelwerken’, die het mogelijk maakten bij hoge afvoeren
water op deze kanalen te brengen. Zo werden er door het waterschap De Dommel
tussen 1931 en 1941 werken uitgevoerd omwater van het stroomgebied van die rivier
boven Eindhoven af te laten stromen naar het Wilhelminakanaal.
De jaren van 1960 tot 1980 vormden een derde periode van verbetering van de

afwatering van de hogere zandgronden. Aan deze verbeteringen werd begonnen
omdat, ondanks de vaak grootscheepse werken uit de vorige periode, toch weer grote
gebieden te lijden hadden van wateroverlast. Opvallend is overigens dat de dynamiek
in de ontwikkelingen rond de ontwatering in ‘hoog’-Nederland in deze periode in
belangrijke mate werd bepaald door het optreden van een aantal extreem natte jaren,
zoals 1965 en 1966. In 1965, bijvoorbeeld, stond in Overijssel 14.000 ha blank en
60.000 ha dras.56
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Tussen beide wereldoorlogen in werd in Drenthe een groot aantal, meest kleine waterschappen
opgericht in verband met de verbeteringsplannen voor de vele Drentse riviertjes (‘diepjes’). Ten
gevolge van de voortgaande verveningen en ontginningen was het waterbezwaar voor de
benedenstroomse delen van die riviertjes steeds groter geworden. Deze konden het vele water niet
meer verwerken, wat regelmatig tot overstromingen leidde. De Landbouwcommissie van 1886 had
deze abominabele waterhuishoudkundige situatie al op indringende wijze aan de kaak gesteld. In de
jaren twintig konden de vaak omvangrijke werken, zoals hier de verbetering van het Drostendiep in
de buurt van het dorp Benneveld, relatief goedkoop worden uitgevoerd in het kader van de
werkverschaffingsregeling. Het project, dat te boek staat als het eerste werkverschaffingsobject waarin
de rijksoverheid rechtstreeks deelnam door per arbeider een bedrag beschikbaar te stellen, kwam
gereed in 1925.
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Profiel van de Berkel

De verbetering van de afwatering in het waterschap De Berkel 1882-1982
Een goed praktijkvoorbeeld van de verbeteringen die er op het gebied van de afwatering in
‘hoog’-Nederland plaatsvonden, zijn de ontwikkelingen in het waterschap De Berkel. Toen dit
waterschap in 1882 werd opgericht, had het een omvang van 35.000 ha; voor toenmalige begrippen
een uitzonderlijk groot gebied. Het riviertje zelf was rond het midden van de negentiende eeuw
bovenstrooms van Lochem nog slechts 1,65 m diep en 10,5 m breed. Bij de eerste verbeteringen, in
de jaren 1895-1899, bekortte men het traject tussen de Duitse grens en de stad Zutphen, dat
oorspronkelijk 60 km lang was, door het afsnijden van meanders met 14 km tot 46 km. Bovendien
werd het profiel verbreed en verdiept tot respectievelijk 1,83 m en 18,50 m. Hoewel de wateroverlast
in de zomer daardoor belangrijk minder was geworden, was men ongewild te ver gegaan.Wateroverlast
maakte plaats voor een te sterke ontwatering en uitdroging. Het zou echter nog tot 1925 duren voordat
men door het bouwen van een zestal nieuwe stuwen dit euvel trachtte te ondervangen. De tweede
Berkelverbetering, die in 1933 begon en in 1936 gereedkwam, werd als werkverschaffingsproject
uitgevoerd. Men vergrootte opnieuw het profiel om de rivier zowel in de zomer als in de winter zoveel
mogelijk in de hand te kunnen houden. Belangrijker was echter de mogelijkheid om overtollig water
op het pas aangelegde Twentekanaal te kunnen lozen, via de Bolksbeek, die men in dat kanaal liet
uitmonden. Aan een verbetering van de detailontwatering werd echter, ook in het kader van deze
tweede verbetering, nog weinig aandacht besteed. Mede als gevolg van de voortgaande ontginningen
bleven overstromingen zich echter regelmatig voordoen. Om die reden werd er in 1954 opnieuw een
verbeteringsplan opgesteld, waaronder dit keer ook een verbetering van de detailontwatering was
begrepen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het profiel van de Berkel in de jaren 1963-1970 opnieuw
belangrijk werd vergroot door diepte en breedte naar respectievelijk 2,90 m en 31,00 m te brengen.

Bij Lochem werd een aflaatwerk naar het Twentekanaal gebouwd. Ten oosten van Eibergen legde
men een zogenaamd reductiereservoir aan waarin tijdelijk 2,3 miljoen m3 water kon worden
opgevangen indien er benedenstrooms overstromingen dreigden. Er werden 14 nieuwe stuwen
gebouwd: 12 automatische en 2 vaste. Tegelijkertijd werd de Bolksbeek gereguleerd door de bouw
van 6 vaste stuwen.
Ook de Slinge, een riviertje dat even voorbij Borculo in de Berkel uitmondde, werd opnieuw onder
handen genomen. In de jaren 1970-1973 werden er 24 vaste stuwen gebouwd om het water in periodes
van droogte beter vast te kunnen houden. Nieuw was dat er nu veel aandacht werd besteed aan
landschappelijke en ecologische aspecten.
In totaal telde het waterschap bij zijn honderdjarig bestaan, in 1982, 87 km aan hoofdwatergangen
en 720 km aan kleinere leidingen, de zogenaamde A-watergangen. Inmiddels waren 570 km van die
A-watergangen voorzien van maaipaden.
Ten behoeve van de detailwatervoorziening werden in de kleinere watergangen ongeveer 120
beweegbare en 110 vaste stuwtjes geplaatst. Door inlaatsystemen kon zo een gebied van circa 10.000
ha van water worden voorzien, een gebied dat anders in de zomermaanden al snel het risico van
verdroging zou lopen. Een probleem op zich vormde het gebied van de Winterswijkse beken, met zijn
grote landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde. Ook hier was dringend behoefte aan een
verbetering van de ontwatering. Een compromis tussen landbouw en landschap voorzag in een
oplossing waarbij 21 km beek haar oorspronkelijke karakter behield.1
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Daarbij kwam ook dat de snelle mechanisatie van de landbouw omwille van een
grotere draagkracht en berijdbaarheid een diepere ontwatering noodzakelijk maakte
van vooral lager gelegen landerijen. Dit stelde vervolgens hogere eisen aan de
waterafvoer via watergangen, waarbij men nu echter kon putten uit een belangrijk
verbeterde hydrologische kennis.
Een belangrijke stap bij de ontwikkeling van criteria op het punt van ontwatering

ten behoeve van de landbouw was het grootscheepse onderzoek dat tussen 1952 en
1955 werd uitgevoerd door de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland (kortweg: COLN). De commissie was ingesteld nadat in de droogtejaren
1946 en 1947 de funeste gevolgen van een te lage grondwaterstand voor de landbouw
naar voren waren gekomen.
Het onderzoek, waarvoor over het gehele jaar de grondwaterstanden in duizenden

peilbuizen waren gemeten, resulteerde in een zeer nauwkeurig inzicht in de regionale
en lokale verschillen in de waterhuishouding en de veranderingen daarin in zomer
en winter. Het werd gepubliceerd in de vorm van een serie provinciale rapporten met
bijbehorende kaarten.57

Met de resultaten van dit systematische en vlakdekkende onderzoek naar het peil
van het grondwater door COLN kon nu beter dan ooit tevoren rekening worden
gehouden met de invloed die een verbetering van de afwatering zou hebben op de
grondwaterspiegel. Vooral bij de plannenmakerij voor een betere waterbeheersing
in het kader van ruilverkavelingen werd hieraan veel aandacht besteed. Toch bleven
de technieken die tot de gewenste verbetering moesten leiden dezelfde: verruiming
van het profiel, verandering van de loop van de beekjes door bochtafsnijdingen,
verbetering van de uitstroming in het buitenwater en de aanleg van stuwen en
zandvangen. Gebeurde de uitvoering tot de jaren vijftig veelal nog in handkracht,
nadien werden daarbij geavanceerde machines ingezet. Zo werd in de ruilverkaveling
‘Heusden-Vlijmen’, in 1964, voor het eerst een hydraulische graafmachine ingezet
bij het graven van sloten. Het ging daarbij om een ‘Barber-Greene’-machine van de
firma Wijnmalen en Hausmann, die in staat was om zonder hulpkrachten sloten met
een bodembreedte van 0,50 m en een diepte van 1,35 m te graven, met een snelheid
van ± 50 m per uur.58

De versnelde afvoer die door het opnieuw gedimensioneerde en samenhangende
stelsel van primaire en secundaire afvoerwatergangen mogelijk werd, leidde er echter
toe dat kleinere waterlopen in de zomermaanden dikwijls droog kwamen te staan.
Om die reden werden bijvoorbeeld al in de periode 1920-1930 bij
verbeteringswerkzaamheden aan de Berkel stuwen aangelegd. Ook in het waterschap
De Regge nam men in 1936 proeven met het inrichten van stuwen ter regulering,
c.q. verhoging van de grondwaterstand; dit gebeurde nadat er verdroging was
opgetreden als gevolg van de ontwatering door de beekverbetering.59 Sindsdien
werden op tal van andere plaatsen zowel in de hoofdwatergangen als in de vele
kleinere watergangen regelbare stuwen aangebracht, die het mogelijk maakten de
afvoer zeer gedetailleerd te reguleren. Dit was natuurlijk met name van belang voor
de peilbeheersing tijdens de zomerperiode, ten behoeve van de vochtvoorziening
van de gewassen.
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Als gevolg van het voedselrijker worden van het water (eutrofiëring) nam de
plantengroei in de waterlopen in de loop van de tijd sterk toe. Aangezien mede
daardoor ook de loonkosten ten behoeve van het onderhoud van de watergangen
stegen, zagen de waterschappen zich genoodzaakt tot een verregaande mechanisatie
daarvan. Het waterschap De Dommel, bijvoorbeeld, schafte daartoe in 1956 een
‘Howard and Dennis’-maaiboot aan.60 Door de aanleg van onderhoudspaden langs
de waterlossingen en het gebruik van inmiddels geperfectioneerde machines werd
het echter mogelijk de kosten van dit onderhoud binnen redelijke grenzen te houden.
Aan het begin van de jaren zestig nam het gebruik van chemische middelen als

goedkope tegenhanger van de mechanische bestrijding van begroeiing in de
waterlopen, een grote vlucht.61 Al snel bleek echter dat deze methode op grote
bezwaren stuitte vanwege de negatieve effecten op de waterkwaliteit en op flora en
fauna.
Ter aanvulling op het verder geperfectioneerd, mechanische onderhoud ging men

daarom op zoek naar biologische onderhoudsmethoden, zoals het aanleggen van
hoogopgaande begroeiing langs de waterlopen om door de schaduwwerking daarvan
de aquatische plantengroei te belemmeren. In dat verband werd vanaf 1977 ook
begonnen met het op praktijkschaal uitzetten van graskarpers, in navolging van de
resultaten die men met deze vissoort elders op dit gebied had geboekt.62 De Chinese
graskarper (Ctenopharyngodon idella) werd in staat geacht grote hoeveelheden
waterplanten te eten en op die manier waterlopen schoon te houden van overmatige
plantengroei. Tot aan het midden van de jaren tachtig werden deze vissen door 27
waterschappen op ruim 100 projecten uitgezet en hoewel aanvullend mechanisch
onderhoud nodig bleef, kon aldus toch beduidend worden bespaard op de kosten
daarvan.

Drainage

Met name in de kleigebieden werden en worden de groeiomstandigheden van de
gewassen sterk bepaald door een meer of mindere mate van wateroverlast. Daar
hebben de boeren dan ook, voordat ze door middel van buizendrainage iets aan dat
probleem konden doen, getracht die groeiomstandigheden te verbeteren door middel
van open drainagesystemen, waartoe - al naar de regio - verschillende systemen
ontstonden. In het zuidwestelijk zeekleigebied, bijvoorbeeld, had men de kavels
cultuurland in de lengterichting opgedeeld in smalle akkers of ‘meten’ van 18 tot 25
m
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breed, gescheiden door een ondiepe greppel, vaak niet meer dan een begroeide laagte.
De hoogteverschillen tussen de akkers en de laagten lagen in de orde van grootte van
enige decimeters.63

In Groningen, op de zware klei, werd in het land een fijnmazig systeem van
hoofdgreppels, dwarsgoten en diepe ploegvoren aangelegd. Men legde er elk
bouwlandperceel ook wel in een of meer afzonderlijke, min of meer vierkante,
bol-liggende akkers.
Dergelijke systemen maakten echter niet alleen een vrij groot deel van het land

improductief, de (vaak vochtige) greppels waren bovendien ‘kweekplaatsen van
onkruiden’ en een bron van besmetting met plantenziekten en plagen.64

Al in 1851 was, zowel in Groningen als in Zeeland, een uit 1843 daterende, Engelse
methode geïntroduceerd om landerijen te draineren door middel van industrieel
vervaardigde, cilindrische, aardewerken buizen. Het gebruik van deze buizen vond
vooral in Groningen, na 1860, snel verbreiding.65 In dit stadium werd deze
drainagetechniek nog vrijwel alleen toegepast in klei- en zavelgronden en niet in
zand- of veengronden. Verder werd in hoofdzaak bouwland gedraineerd; permanent
grasland daarentegen nauwelijks. In 1890 was in de gehele provincie Groningen al
28% (bijna 34.600 ha) van al het bouwland gedraineerd, tegenover ‘nog slechts’ 5%
(5100 ha) in Zeeland; landelijk was het gedraineerde areaal bouwland in 1890 in
totaal 45.300 ha groot.66 De kennelijke voorzichtigheid die men bijvoorbeeld in
Zeeland - maar ook elders - op dit punt betrachtte, was overigens niet geheel ten
onrechte.
De techniek was nog verre van volmaakt en draineren was alleen dan zinvol

wanneer ook de afwatering goed geregeld was.67

Naast - vanzelfsprekend - het drainerend effect leverde de aanleg van een systeem
van buizendrainage ook een niet onaanzienlijke landwinst op omdat de greppels
konden worden gedicht. Tijdgenoten schatten die landwinst wel op 6 tot 8%.
Bovendien, nu de greppels geëgaliseerd konden worden, werd het land toegankelijk
voor allerlei werktuigen enwerd rijenteelt mogelijk.Mede daardoor nam inGroningen
het aantal rijenzaaimachines en schoffelploegen tijdens de laatste drie decennia van
de negentiende eeuw snel toe.68

Bij het aanleggen van de drains ontwikkelde zich in Groningen in de loop van de
tijd eenmethode - al gauw de ‘Groningermethode’ genoemd - waarbij de drainsleuven
tot op de volle diepte zó breed werden uitgegraven dat voor het met de hand daarin
leggen van de buizen de arbeider zich in de greppel kon begeven en op de bodem
ervan lopen. Vanaf circa 1910, echter, werd deze werkwijze (ook) in het Groningse
kleigebied verdrongen door eenmethode die op dat moment al in Zeeland gebruikelijk
was en als de ‘Zeeuwsemethode’ werd aangeduid. Hierbij werd het onderste gedeelte
van de drainsleuf met een lange, smal toelopende spade gegraven, zó dat de buizen
precies pasten in de aldus gevormde sleuf en daarin met een leghaak met een lange
steel werden neergelegd.69 Deze werkwijze vereiste aanzienlijk minder grondverzet,
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Precisiewerk: het aanleggen van een drainreeks (Noordoostpolder, 1953). De helling van de drainreeks,
die in het terrein door middel van piketten is uitgezet, wordt hier met behulp van een ‘zicht’ naar de
bodem van de handmatig gegraven sleuf overgebracht. Zo kwamen de draineerbuizen nauwkeurig
onder de gewenste hellingshoek te liggen. Het op helling afwerken van de sleufbodem, wel het
‘schuinen’ genoemd, was bepalend voor de kwaliteit van het geleverde werk. Tot in de jaren vijftig
gold het leggen van draineerbuizen als werk dat alleen in handwerk met de nodige zorgvuldigheid
kon worden uitgevoerd. Al spoedig zou de prijs van dit handwerk echter te hoog worden, waarna
werd omgekeken naar methoden om de werkzaamheden mechanisch uit te voeren.

wat hem dus goedkoper maakte, maar vroeg wel meer vakmanschap van de arbeider.
Rond het midden van de jaren twintig had de ‘Zeeuwse’ methode, de ‘Groningse’,
ook in het noordelijke zeekleigebied, al nagenoeg geheel verdrongen.
Tot ver in de jaren vijftig bleef het leggen van drains op deze wijze met de hand

gebeuren. Vóór het graafwerk en het leggen ervan werd de gewenste richting en de
vereiste helling van de drainreeks zeer nauwkeurig uitgezet met behulp van piketten.
De diepte waarop vervolgens de buizen kwamen te liggen, de draindiepte, werd
daarbij bepaald aan de hand van de vereiste ontwateringsdiepte. Deze varieerde op
klei-bouwland van 90 tot 130 cm; bij zandgronden lag deze zo rond de 70 cm. De
onderlinge afstand van de drainreeksen stelde men vast aan de hand van gegevens
over de doorlatendheid van de bodem, de draindiepte en de hoogte waartoe het
grondwater in het land tussen de drains maximaal mocht stijgen bij zware neerslag
(wat afhankelijk is van het
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gebruik van het land). Bij zware klei, fijnzandige zavel of leem werd bij een
draindiepte van 1 m gerekend met een onderlinge afstand van de drainreeksen van
10 tot 20 m.70

Toen er nog met aardewerken buizen - in de wandeling ‘potjes’ genoemd - werd
gewerkt, waren er twee typen in gebruik: de kraagbuis (waarbij één uiteinde een
verwijding had waarin het uiteinde van de volgende buis paste) en de kraagloze buis.
Beide typen buis hadden een lengte van 30,5 cm en meestal een binnenwerkse
doorsnede van 5 cm (buitenwerks 7 cm). Het eerste type had de voorkeur in slappe
gronden, zoals in veen of drijfzand.
Doorgaans gebruikte men echter liever de goedkopere, kraagloze buis. Het water

kwam de reeks buizen (vandaar de naam ‘drainreeks’) binnen door de stootvoegen.
De drainreeksen werden onder een geringe helling gelegd (van circa 20 cm
hoogteverschil per 100 m) zodat een zekere stroomsnelheid ontstond en verstopping
kon worden tegengegaan.71

Drainage werd lange tijd beschouwd als een terrein bij uitstek voor zorgvuldig
handwerk. Draineren in handwerk was echter duur en werd vanaf het begin van de
jaren vijftig alleen nog maar duurder. Tegen een rotsvast geloof in dat met handwerk
beter werk kon worden geleverd, trokken - in het kader van deMarshallhulp - enkele
ingenieurs van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de Heidemaatschappij en
de Grontmij dan ook naar de Verenigde Staten om te zien in hoeverre mechanisch
draineren in Nederland haalbaar zou zijn.72 Zo werd kort daarna, in 1954, de eerste
‘Buckeye’-sleuvengraver in Nederland ingevoerd uit Ohio; daar waren dergelijke
machines al meer dan dertig jaar in gebruik. Zij boden meer mogelijkheden dan de
Barber-Greene-sleuvengraafmachines waarmee kort na de oorlog in Zeeland al op
kleinere schaal machinaal drainreeksen waren aangelegd.73

Bij een ‘wielgraver’ als de Buckeye werd een sleuf gegraven door middel van een
graafwiel van 3 m doorsnede. De Buckeye groef een sleuf van 28 cm breed en
(maximaal) 1,60 m diep. Om het terugvallen van de grond in de gegraven sleuf te
voorkomen, zaten ter weerszijden van de slof verticaal staande morsborden.
Daartussen was een buizengoot aangebracht en aan de buitenzijde ervan twee
staanplaatsen voor de buizenleggers, die de (aardewerken) buizen met de hand in de
buizengoot legden.74De bodem van de sleuf werd geprofileerd en gladgestreken door
middel van een glijvoet. De bruikbaarheid van machines als de Buckeye werd vooral
bepaald door de mate waarin men er een regelmatige sleufbodem mee kon maken,
met de voor een goede afvoer vereiste helling; zelfs bij ongelijke ligging van het
maaiveld. Men ging er wel van uit dat de zelfrijdende machine (met een dieselmotor
van 47 pk) in staat was 20 man te vervangen. Hoewel het machinaal sleuven graven
geacht werd aldus arbeidsbesparend te werken, was de totale kostenbesparing ten
opzichte van het volledige handwerk aanvankelijk echter gering als gevolg van
technische en organisatorische onervarenheid met het machinaal werken.
De vlakke ligging van de Nederlandse bodem vereiste een zeer gering verval en

stelde wat betreft het op diepte en hellingshoek graven van de sleuven zeer hoge
eisen aan de buitenlandse machines; deze konden dat veelal ook niet opbrengen. De
verbeteringen die de Nederlandse constructeurs aan de buitenlandse machines
aanbrachten, betroffen dan ook hoofdzakelijk de diepteregeling.75 Al gauw slaagden
Nederlandse constructeurs (Van de Ende, te Borssele en Tiel; Steenbergen NV, te
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Klaaswaal; Barth & Zn, te 's-Gravendeel) erin snelle, nauwkeurig werkende en aan
de Nederlandse omstandigheden aangepaste draineermachines te bouwen, met relatief
lage aanschaf- en onderhoudskosten.
In 1958 waren er in ons land circa 80 draineermachines in gebruik, waarmee al

verreweg de meeste van de in dat jaar aangebrachte 15.200 km drains werden gelegd.
Zo had zich in vier jaar tijd een nagenoeg volledige omschakeling van de uitvoering
in handwerk naar machinale drainage voltrokken.76 Vrijwel gelijktijdig vond een
omschakeling plaats van uitvoering door de ‘cultuurmaatschappijen’, zoals de
Heidemij en de Grontmij, naar uitvoering door loonwerkers en gespecialiseerde
draineerbedrijven. Op het ‘oude land’ werd omstreeks die tijd naar schatting al 90%
van het drainagewerk aan draineerbedrijven uitbesteed, terwijl het overige nog door
de cultuurmaatschappijen werd verricht.77

In datzelfde jaar, 1958, werden er (onder meer door de Heidemij) voor het eerst
ook proeven genomen met draineerbuizen, vervaardigd van hard pvc. Deze gladde
‘plastiek’-buizen waren circa 8 m lang en in de lengte voorzien van zaagsneden
waardoor het water in de buis kon dringen. In 1959 werden de proeven uitgebreid
tot veldproeven op verschillende plaatsen in het land en in 1960 werden ze voor het
eerst ook op praktijkschaal toegepast. In de periode 1958-1963 werd er jaarlijks
18.000 ha land gedraineerd, waarvoor per jaar gemiddeld 13.800 km buis werd
gelegd. In het laatste jaar bestond al één derde van de aangelegde drainreeksen uit
plastic buizen; de helft daarvan was ten behoeve van het drainagewerk in de
IJsselmeerpolders. De meest toegepaste plastic buis was het door de Heidemij in
samenwerking met de Wavin-fabrieken ontwikkelde type, met een lengte van 5 tot
6 m en doorgaans 4 cm in doorsnede. Het machinaal leggen van aardewerken buizen
had tot dan toe gewoonlijk een ploeg van 6 tot 9 man per machine gevergd. Dat aantal
kon nu worden teruggebracht tot 3 à 4.78

Achteraf gezien is de gladde pvc-buis eigenlijk maar kort in gebruik geweest.
Omstreeks 1964 verscheen de Duitse firma Schönebeck met een op een
stofzuigerslang gelijkende pvc-draineerbuis, voorzien van dwarsribbels en doorgaans
met een doorsnede van 60 mm. Deze Duitse vinding, eenmaal geïntroduceerd, zette
de Nederlandse producenten direct op achterstand. Nadat dit materiaal vanaf 1967
werd ingezet, verdrong het al gauw de gladde plastic buizen. Ten opzichte hiervan
was de nieuwe buis dankzij de ribbel-constructie aanzienlijk lichter, bij een
gelijkblijvende sterkte tegen samendrukking wanneer ze eenmaal in de grond zat.
Het belang-
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In 1954 kwam de machinale aanleg van drainage op gang met de komst van een aantal Amerikaanse
sleuvengravers. Kort nadien slaagden enkele Nederlandse constructeurs erin snelle, nauwkeurige en
aan de Nederlandse omstandigheden aangepaste machines te bouwen. Daartoe behoorde de firma
Barth & Zn uit het Zuid-Hollandse 's-Gravendeel, de bouwer van de hier afgebeelde machine. Bij
deze machines wordt de sleuf gegraven door middel van een wiel met een diameter van 2 tot 3 meter,
waaraan graafmessen zijn bevestigd. De bestuurder houdt het graafwiel op de gewenste diepte middels
een zicht. De profilering en het gladstrijken van de bodem van de sleuf gebeurt met een glijvoet of
‘slof’. Bij deze werkwijze werd nog gebruikgemaakt van aardewerken buizen, die handmatig in een
achterwaarts gerichte buizengoot werden gelegd. Behalve de bestuurder en de vuller van de buizengoot
was nog een vijftal andere werkkrachten nodig, onder meer voor de controle op de ligging van de
buizen in de sleuf en het bedekken van de buizen met een laag turfmolm.

rijkste voordeel was vooral de buigzaamheid. Dit maakte een min of meer continue
verwerkingmogelijk, waartoe de buizen in rollenmet een handzame diameter werden
afgeleverd, om zo ook te worden verwerkt. Dit laatste had natuurlijk belangrijke
consequenties voor de arbeidsbehoefte bij het drainagewerk. Rond het midden van
de jaren zeventig werd jaarlijks 26.000 tot 28.000 ha land gedraineerd, nagenoeg
uitsluitend met ribbelbuis.79

De capaciteit van de ‘wielgravers’ zoals de Buckeye en de machines van Barth
die sinds het eind van de jaren vijftig werden ingezet, bleek al gauw te laag en daarom
werd in ons land de zogenaamde ‘kettinggraver’ ontwikkeld. Een machine op een
rupsonderstel groef met een graafketting een sleuf, waar direct achteraan de flexibele
drainbuis door een zogenaamde buizenkast werd neergelaten tot op de bodem van
de sleuf. Net zoals bij de wielgraver dichtte men de sleuf vervolgens in een aparte
werkgang door middel van een (horizontale) grondvijzel met dezelfde grond die eruit
kwam. Met dit nieuwe type draineermachine was het mogelijk om 400 tot 500 m
buis per uur te leggen, ofwel 15 tot 20 km per week.80 Aan de diepteregeling bij het
leggen van draineerbuizen moesten door de vlakke ligging van de bodem in ons land
zeer hoge eisen worden gesteld. In het begin van de jaren zestig ontwikkelde de
Heidemij hiertoe, in samenwerking met het laboratorium voor landbouwwerktuigen
van de TH-Eindhoven, een systeem voor volledig radiografische geleiding en
besturing; dit werd in 1964 op de Werktuigendag in het Brabantse Liempde voor het
eerst gedemonstreerd. Sinds de jaren tachtig verving de laser de radio hierbij en
werden drainreeksen gelegd en werd hun diepte gecontroleerd met behulp van
lasertechniek.81
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Om het dichtslibben van de drainreeks te voorkomen en om een betere toestroming
van het grondwater naar de drainbuis te bevorderen, werd deze wel omgeven door
een poreus materiaal.
Lange tijd gebruikte men daarvoor hoofdzakelijk turfmolm of heide, dat in de

sleuven over de gelegde buizen werd gestrooid.
Nadat de sleufloze drainage met ribbelbuizen algemeen werd, heeft men een

methode ontwikkeld om dit soort materialen in de vorm van een mantel rondom de
buis aan te brengen en zo tegelijkertijd met de buis in de grond te brengen. Sindsdien
werden nagenoeg alle drainbuizen als ‘vooromhulde’ buizen gelegd. Naast turfvezel
werd daartoe ook kokosvezel en de duurdere (maar duurzamer) polypropyleenvezel
gebruikt, of zelfs polystyreenkorrels in een mantel van geperforeerde folie.82

Vanaf 1982 trad bij het machinale leggen van drains de ‘sleufloze’ drainage sterk
op de voorgrond. Het systeem, dat in Duitsland al langer bekend was, werd in
Nederland voor het eerst toegepast in 1968 door de Duitse firma Cornelius.83 Het
sleufloos aanleggen van drains was een wezenlijk nieuwe manier om machinaal
drains te leggen. Werd bij de wiel- en de kettinggraver in feite nog het in handwerk
graven van de drainsleuven geïmiteerd (en moest in een tweede werkgang de sleuf
weer worden gedicht), de nieuwe techniek ging uit van het principe van de
ondergrondswoeler.
De mogelijkheden die de flexibele ribbelbuis bood, konden bij deze techniek

volledig worden benut. Bij de machine die men
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hiervoor gebruikte, waren het graafwiel (of de graafketting) en de buizenkast
vervangen door een woellichaam of een speciaal V-vormig mes, ook wel Delta-ploeg
genoemd, dat door de grond wordt getrokken.84 Door het woellichaam (of door het
mes) liep een koker, waardoorheen de draineerbuis van boven af tot op de bodem
van de woelgang werd geleid. De capaciteit van de machines met een V-vormig mes
kon 500 tot 750 m drain per uur bedragen. Om die reden en om de lagere kosten
werd sleufloze drainage - met name met het V-vormige woellichaam - in korte tijd
zeer populair. Een nadeel van de machines was evenwel dat ze vrij zwaar waren.
Het is moeilijk om een beeld te geven van de omvang van het gedraineerde

landbouwareaal in Nederland en de ontwikkeling daarin. De moderne statistiek
voorziet daar niet of nauwelijks in. In 1890 werd er volgens het Verslag over den
landbouw in Nederland in totaal 45.300 ha gedraineerd.85 Een raming uit het begin
van de jaren zestig leert dat driekwart eeuw later in totaal 300.000 ha landbouwgrond
gedraineerd was, ofwel 12% van het totale areaal. Mede door de snelle mechanisering
van de drainagetechniek werd deze oppervlakte sindsdien snel groter. Zo nam in de
jaren tachtig het gedraineerde areaal jaarlijks nog toe met - naar schatting - 25.000
tot 30.000 ha. Daardoor bedroeg het totale (ondergronds) gedraineerde areaal in
Nederland aan het eind van de jaren tachtig ongeveer 30% van de totale oppervlakte
cultuurland, dat wil zeggen - circa 600.000 ha.86 Buiten de IJsselmeerpolders, lag het
grootste deel van dit gedraineerde areaal in het zuidwestelijke en het noordelijke
zeekleigebied; in die gebiedenwas twee derde of meer van de landerijen gedraineerd.87

Ongeveer twee derde van de jaarlijks gelegde drains werd toen al aangelegd door
middel van zogenaamde sleufloze machines. Het grootste deel van het materiaal en
de meeste werktuigen die daarbij werden ingezet, was van Nederlandse makelij en
de aanleg gebeurde voor ongeveer de helft door particuliere bedrijven.
Zij waren het ook die in overlegmet de betrokken boer een bepaald drainageproject

ontwierpen. Tegen het eind van de jaren tachtig vond nog maar een beperkt deel van
het drainagewerk plaats in het kader van een landinrichtingsproject en met
overheidssubsidie. Verreweg het grootste deel van het drainagewerk (70%) gebeurde
toen namelijk direct in opdracht van boeren, zonder tussenkomst van de overheid en
zonder subsidie.88

Beregening

Om de watervoorziening van de zo droogtegevoelige zandgronden te verbeteren,
begon men rond het midden van de jaren vijftig met proeven voor het kunstmatig
beregenen van landerijen. Het ging daarbij met name om gronden die voor de teelt
van hakvruchten (zoals aardappelen en bieten) of als grasland (al) te droog waren
(geworden). Elders in Europa, met name in Italië en West-Duitsland, werd deze
watervoorzieningstechniek toen al op grote schaal toegepast, evenals in de Verenigde
Staten. Rond het midden van de jaren vijftig kwamen verreweg demeeste installaties
voor op de droge gronden in het zuidoosten van ons land (Midden- en Oost-Brabant,
Noord-Limburg en het Rijk van Nijmegen). In die regio waren er in 1956 circa 250
in gebruik en het beregende oppervlak bedroeg toen ongeveer 2400 ha.89 Om een
rendabel gebruik van een dergelijke installatie mogelijk te maken, kwam men op
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sommige plaatsen tot het oprichten van beregeningscoöperaties. In Someren (ten
zuidoosten van Eindhoven), bijvoorbeeld, werd door een aantal boeren in 1955 een
coöperatie opgericht om zo voor gezamenlijke rekening een beregeningsinstallatie
te plaatsen.90 In het algemeen nam dit fenomeen echter geen grote vlucht, ook al
omdat er spoedig andere, beter hanteerbare typen beregeningsinstallaties werden
ontwikkeld.
Vooral na de droge jaren 1975 en 1976 heeft de beregeningstechniek zich snel

verder verbreid. Terwijl in 1975 nog slechts 4% van het cultuurlandareaal werd
beregend, veroorzaakte de extreme droogte van de zomer van 1976 een snelle
uitbreiding: eind 1976 werd al 9% beregend91 en in 1985 was dat met 18% van de
bijna 2 miljoen ha cultuurland van Nederland het geval (zie tabel 3.3). Ruim een
kwart van alle landbouwbedrijven beschikte toen over een beregeningsinstallatie;
verreweg de meeste van die bedrijven waren gespecialiseerde
melkveehouderijbedrijven.92 In 1970 bedroeg het aantal installaties ongeveer 6000,
twintig jaar later waren dat er 31.100.93

In de beginperiode werkte men vooral met installaties die bestonden uit een geheel
van verplaatsbare buizen, waarbij op de buizen ronddraaiende sproeiers waren
gemonteerd. Dergelijke installaties hadden echter het nadeel dat ze regelmatig
verplaatst moesten worden, wat veel tijd en mankracht vergde. Nadien kwam de
zogenaamde haspelautomaat sterk op. Bij een dergelijke installatie werd een slede
(of een kar) met één of meer sproeiers al werkende over het veld getrokken. Overigens
was rond het midden van de jaren tachtig nog niet duidelijk in hoeverre de inzet van
dergelijke beregeningsinstallaties uit bedrijfseconomisch standpunt wel rendabel
was.
Sinds de eerste problemen met verdroging zich begin twintigste eeuw in

‘hoog’-Nederland als gevolg van de grote veranderingen in de
waterbeheersingssystemen voordeden, zijn deze eigenlijk alleenmaar groter geworden.
Vooral in de jaren zeventig is het gebruik van grondwater voor beregeningsdoeleinden
overal in de zandgebieden, als gevolg van het gebrek aan voldoende oppervlaktewater,
sterk gestegen. In het extreem droge jaar 1976 had in de provincies Noord-Brabant
en Limburg de onttrokken hoeveelheid grondwater ten behoeve van de landbouw
(184 miljoen m3) zelfs dezelfde orde van grootte als de onttrekking door de
gezamenlijke
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Tabel 3.3: Het beregende areaal cultuurgrond per landbouwgebied, in
procenten, in 1985

Waarvan beregend met
grondwater

Totaal beregend areaal in
procenten

-9Noordelijk zeekleigebied

114Hollandse en
IJsselmeerpolders

17Zuidwestelijk
zeekleigebied

1247Rivierkleigebied

11Lössgebied

317Noordelijk weidegebied

116Westelijk weidegebied

26Noordelijk zandgebied

1618Oostelijk zandgebied

711Centraal zandgebied

2934Zuidelijk zandgebied

14Veenkoloniën

247Overig Noord-Holland

325Overig Zuid-Holland

818Nederland

Bron: H. Hetsen enM. Hidding, Landbouw en ruimtelijke organisatie in Nederland.
Analyse en toekomstverwachtingen van een regionaal gedifferentieerde betrekking
(Wageningen 1991) 156; gegevens op basis van de landbouwtelling van 1985.

waterleidingbedrijven (254 miljoen m3) en de industriële onttrekking (151 miljoen
m3).94 Vervolgens deed zich nog eens een verdubbeling voor in het gebruik van
grondwater voor beregening ten opzichte van het jaar 1976 in die gebieden waar in
de jaren tachtig de verdrogingsproblemen het grootst waren, zoals in Noord-Limburg,
Midden- en Oost-Brabant en in het Gelders-Overijsselse zandgebied (ten oosten van
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de IJssel).95 Landelijk gezien werd de totale wateronttrekking op landbouwbedrijven
aan het begin van de jaren negentig in zeer droge jaren wel geraamd op 300 miljoen
m3, ofwel ongeveer 15.000 m3 per bedrijf (70% daarvan is grondwater). Van de ruim
12.000 bedrijven die grondwater onttrekken in een zeer droog jaar, is op een kleine
1000 daarvan sprake van een onttrekking van meer dan 40.000 m3.96

Mede door de gevolgen van het droogtejaar 1976 werd geleidelijk aan en in steeds
bredere kring duidelijk dat men met de afwatering van de hogere gronden te ver
doorgeschoten was. Onder invloed van een groeiend besef van de effecten die dit
kon hebben op de ontwikkeling van flora en fauna, kwam het thema ‘verdroging’
dan ook hoog op de agenda. In vele waterschappen in de hogere gebieden ging men
sindsdien over tot het ‘verondiepen’ en verbreden van de waterlopen en tot het
terugbrengen van eerder gestroomlijnde beken in hun oorspronkelijke, meanderende
toestand. Ook werd het tijdens de eerste helft van de jaren tachtig duidelijk dat het
dreigende gebrek aan (grond)water én de snel verminderende kwaliteit van grond-
en oppervlaktewater als gevolg van ‘vermesting’ een gecoördineerde aanpak vereisten.
Vanaf 1985 leidde dit, op initiatief van de Rijkswaterstaat, tot het uitzetten van een
nieuwe koers, die bekend werd onder het motto ‘integraal waterbeheer’.97 Sindsdien
werd deze benadering de hoeksteen voor het waterbeleid in ons land.

J. Bieleman
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De Berkendijk in de Overijsselse gemeente Bathmen alvorens deze werd verhard in het kader van de
ruilverkaveling, die in 1980 van start ging. Tot ver in de jaren zestig was het merendeel van de
plattelandswegen, met name in Oost- en Zuid-Nederland, nog onverhard en bijgevolg een groot deel
van het jaar zo goed als onbegaanbaar.
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4 De cultuurtechnische verbouwing van Nederland
Van ruilverkavelen naar landinrichting

Een wettelijk kader
EenMeerjarenplan en ‘groene’ nota's
Drie projecten
Nederland ‘op de schop’

In een land als het onze vormen de verkavelingstoestand en de ontsluiting der
bedrijven belangrijke aspecten van de structuur van de landbouw.1 Met als
onderliggend probleem de grote schaarste aan cultuurgrond was die verkaveling als
gevolg van verkoop, vererving en verpachting in de loop van de tijd sterk verslechterd
(zie tabel 4.1).2

Tegelijkertijd was het ook met de ontsluiting van het bedrijfsareaal meestal droevig
gesteld. Het overgrote deel van de plattelandswegen - buiten de zogenaamde
‘planwegen’ (wegen die deel uitmaakten van het Rijkswegenplan) maar liefst twee
derde! - was aan het begin van de jaren vijftig nog steeds onverhard.3

Een wettelijk kader

Het probleem van een slechte verkavelingssituatie van het landbouwareaal in bepaalde
regio's van ons land was al in de negentiende eeuw door een enkeling aan de orde
gesteld. Zo schreefW.C.H. Staring in 1862: ‘Er bestaat een kanker bij onzen landbouw
die zelden opgemerkt wordt, [...] namelijk het verspreid liggen der eigendommen,
vooral dat der bouwlanden;...’.4 Ook5 op dit punt leek de geoloog/landbouwkundige
op dat moment echter nog vrijwel alleen te staan. De omstandigheden lieten nog niet
toe het probleem werkelijk ter hand te nemen. Kort tevoren had bijvoorbeeld het
bestuur van de Geldersche Maatschappij van Landbouw nog laten weten dat zij het
‘zamenleggen van landerijen’ alleen maar wenselijk vond als dit op vrijwillige basis
zou geschieden, omdat men vreesde dat de boeren, ‘zeer angstvallig op het punt van
eigendom’, geen regels van de overheid zouden accepteren.6 Overheidsingrijpen
strookte niet met de liberale tijdgeest, die zo sterk leefde binnen deze organisatie.
Het Nederlandsch Landbouw-Comité (NLC), de in 1884 opgerichte, overkoepelende

organisatie van de provinciale landbouwmaatschappijen, verrichtte het pionierswerk
dat uiteindelijk leidde tot de totstandkoming van een wettelijke regeling op basis
waarvan een ruilverkaveling mogelijk zou zijn. In 1908 publiceerde het

Tabel 4.1: Verkavelingstoestand in een aantal landbouwgebieden, rond het
midden van de jaren vijftig (gerekend naar alle bedrijvenmet als hoofdberoep
landbouwer en met ten minste 2 ha grond)

Gemiddeld aantal kavels
per bedrijf

Gemiddelde
kaveloppervlakte in ha
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Als goed verkaveld
bekendstaand:

1,99,1Centrale Bouwstreek
(Groningen)

1,421,9Wieringermeer

3,33,6Middengewest
(Noord-Holland)

3,55,8Noord-Beveland

Als slecht verkaveld
bekendstaand:

6,21,9Drents zandgebied

3,82,7Overijssels weidegebied

3,91,7Overveluwe

3,32,0Oost-Veluwe

5,21,1Geestmerambacht
(Noord-Holland)

5,41,7Maaskant (Noord-Brabant)

10,50,8Zuid-Limburg

4,32,5Nederland

Bron: L.H. Bouman, Ruilverkaveling. Praktijkuitgave (Zwolle 1958) 3e druk, 23.
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NLC een rapport met daarin het verzoek aan de rijksoverheid om maatregelen ‘tot
het verkrijgen van beter afgeronde eigendommen’ en zelfs een wetsontwerp. Dit
wetsontwerp was wat betreft de techniek van het ruilverkavelen gebaseerd op de
Duitse wetgeving op dit terrein en werd in 1910 aan de regering aangeboden.7

Vooralsnog, echter, kwam de overheid niet verder dan een advies om krachtig
propaganda te voeren, tot het moment dat er op dit punt een wet zou komen.
Een cruciale rol speelde sindsdien vooral de Nederlandsche Heidemij. Hoewel het

aanvankelijke doel van de organisatie lag op het terrein van de heideontginning en
het aanleggen van vloeiweiden, liet de overheid het aan haar over om, voorzien van
een subsidie, een propagandacampagne te voeren, om zo aandacht te krijgen voor
het idee van de ruilverkaveling op vrijwillige basis.
Op die manier lukte het in 1913 in Ballum, op Ameland, 119 eigenaren van

landerijen in de Ballumer Mieden vrijwillig tot overeenstemming te krijgen om tot
een herinrichting van hun landerijen te komen. Kort tevoren was een soortgelijke
operatie in de Dalfser Hooislagen nog mislukt.8

In 1915 kreeg de Heidemij gezelschap van een tweede particuliere organisatie, de
NV Grondverbeterings- en Ontginningsmaatschappij, kortweg de Grontmij. De
oprichting ervan vloeide voort uit een initiatief om gronden te verbeteren ten behoeve
van de aardappelteelt, maar de organisatie ontwikkelde zich later vooral als een
concurrent van de Heidemij op het terrein van de cultuurtechnische verbetering van
bodem en waterhuishouding.9

Daarnaast waren met name in Drenthe en in de Noord-Brabantse Kempen
ontginningsmaatschappijen actief, vooral in de jaren twintig. De oprichting van deze
semi-overheidsmaatschappijen was mede ingegeven door de behoefte om de grote
aantallen werklozen productieve arbeid te kunnen laten verrichten. De door deze
maatschappijen met staatssteun uitgevoerde ontginningsprojecten resulteerden in
veelal rationeel rechthoekig verkavelde gebieden, doelmatig ontsloten en ontwaterd.
Intussen was men wat betreft de verkavelingsproblematiek, bij het ontbreken van

een wettelijk kader, nog steeds volledig aangewezen op vrijwilligheid. Vaak, echter,
was de onenigheid onder boeren groot en lukte het niet om tot overeenstemming te
komen over een nieuwe verkaveling, over de nieuwe wegen en waterlopen en - ten
slotte - over een verdeling van de kosten. Steeds sterker werd daarom de behoefte
aan een wettelijke regeling die in een dergelijk geval eenminderheid van dwarsliggers
en tegenstanders zou verplichten zich te conformeren aan de opvattingen van een
meerderheid. Het realiseren van een dergelijkmachtsmiddel was echter niet eenvoudig
omdat het inging tegen de heersende opvattingen over contractvrijheid en
eigendomsrecht. Uiteindelijk kwam er in 1924 dan toch een wettelijk kader tot stand:
de eerste Ruilverkavelingswet. Dat de overheid nu toch overstag ging, had alles te
maken met de precaire situatie die ontstaan was op het vlak van de voedselschaarste
tijdens de Eerste Wereldoorlog en haar wens om extra bestaansmogelijkheden te
scheppen voor een snel groeiende plattelandsbevolking.10

Volgens de toelichting op de wet was het doel ervan ‘de gelegenheid open te stellen
om daar, waar landelijke eigendommen zeer verspreid liggen, een voor het
landbouwbedrijf ongunstige vorm hebben of gebrekkige uitwegen of waterafvoer
bezitten, een betere economische indeeling te verkrijgen, waardoor de productiviteit
van de bodem kan worden verhoogd’.11Uitdrukkelijk werd vermeld dat de wet alleen
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betrekking had op gronden met een landbouwkundig gebruik. De algemene leiding
in ruilverkavelingszaken was middels de wet opgedragen aan een daartoe ingestelde
Centrale Commissie voor de Ruilverkaveling. Opmerkelijk was dat het secretariaat
van deze rijkscommissie was ondergebracht bij de Heidemij, feitelijk een particuliere
organisatie. De Heidemij kreeg daardoor van meet af aan een grote invloed op het
beleid ten aanzien van de uitvoering van de ruilverkaveling; weinigen hadden er op
dat moment een probleemmee dat daarbij van een zekere verstrengeling van belangen
sprake was. Bezien in een Europees kader, kwam de Nederlandse wetgeving op dit
punt overigens vrij laat. In Denemarken, Duitsland en Engeland bestonden al veel
vroeger wettelijke regelingen die een ruilverkaveling mogelijk maakten, ook als een
deel van de betrokkenen daaraan niet wilde meewerken.12

In een op verzoek van de rijksoverheid door de Heidemij geschreven en in 1925
uitgebrachte brochure over de betekenis en de wenselijkheid van ruilverkavelingen,
kwam men tot de conclusie dat in een achttal provincies 521.000 ha, of één vijfde
van de gezamenlijke oppervlakte van die provincies, in aanmerking kwam om te
worden ruilverkaveld.13 De gebieden die volgens deze brochure het meest voor
ruilverkaveling in aanmerking kwamen, lagen vrijwel alle in het pleistocene deel
van Nederland. (Een beeld, overigens, dat in sterke mate afwijkt van hetgeen de
latere praktijksituatie zou opleveren.) Als een van de belangrijkste knelpunten gold
daar toentertijd vooral de verkavelingsstructuur van de essen en engen, de grote
aaneengesloten complexen bouwland die zo typerend waren voor het
nederzettingspatroon in grote delen van de zandgebieden. Ter vergelijking: in 1958
concludeerde de Centrale Cultuurtechnische Commissie in haarMeerjarenplan voor
ruilverkaveling dat er in Nederlandmaar liefst 1,3 miljoen ha voor een ruilverkaveling
in aanmerking kwam.14

In de eerste ruilverkavelingen werden slechts onverharde wegen aangelegd en
stond het streven naar bezitsconcentratie voorop. Daarbij werd gebruikgemaakt van
kennis en ervaring die men in het buitenland, met name in Duitsland, had opgedaan.
Zo werkten rond 1924, ten tijde van de totstandkoming van de eerste
Ruilverkavelingswet, enkele Nederlandse landmeters enige tijd in Duitsland, om de
daar verzamelde kennis over het ruilverkavelingswerk naar Nederland te kunnen
brengen.15
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De ruilverkaveling van de Ballumer Mieden op Ameland, die werd uitgevoerd in de jaren 1913-1916,
geldt als de eerste ‘moderne’ ruilverkaveling in ons land. De Ballumer Mieden bestond aanvankelijk
uit een complex hooilanden van 170 ha verdeeld over 119 eigenaren. Vóór de ruilverkaveling telde
het complex maar liefst 2000 percelen; na de verkaveling was dit aantal teruggebracht tot rond de
270. Hoe men te werk ging, blijkt uit de kaart die het bezit van twee eigenaren weergeeft, vóór en na
het project. De ene eigenaar had zijn bezit verdeeld liggen over 269 percelen met een gezamenlijke
omvang van 12,8 ha, terwijl hij na de verkaveling 5 percelen had. De ander bezat vóór de verkaveling
35 percelen met een totale grootte van 1,53 ha en erna 2 percelen. Deze laatste boer moest
oorspronkelijk 7 km afleggen om langs de kortste weg al zijn percelen te kunnen bezoeken; na de
verkaveling was dat 2 km. Deze gang leidde evenwel nog steeds over enkel zandweggetjes.
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De uitvoering van een ruilverkaveling heeft heel wat voeten in de aarde. Pas nadat de betrokkenen
ermee hebben ingestemd, kan het tot daadwerkelijke uitvoering komen. Van meet af aan vormde de
schatting van de waarde van de landerijen in het ruilverkavelingsblok de kern van de hele procedure.
Alleen een zorgvuldige schatting kon garanderen dat bij de latere toedeling iemand voor een zelfde
waarde aan land terugkreeg als hij had ingebracht. Om de waarde van de betrokken percelen te
kunnen bepalen, benoemde de plaatselijke commissie een comité van schatters, waarin ook
praktiserende landbouwers uit het gebied zelf waren opgenomen. Hier bestudeert een schattingsploeg
voor de ruilverkaveling Stoppeldijk, in Zeeland, een bodemprofiel van een te waarderen perceel aan
de hand van een boormonster (1963).

In organisatorische zin werden ontwaterings-, ruilverkavelings- en
ontginningsaangelegenheden vóór 1935 van de zijde van de overheid behartigd door
respectievelijk de Rijkscommissie en het Rijksbureau voor de Ontwatering, de
Centrale Commissie voor Ruilverkaveling en de Commissie voor Advies inzake
Ontginning vanWoeste Gronden. Een reorganisatie van overheidsdiensten die in dat
jaar werd doorgevoerd, leidde tot de oprichting van de Cultuurtechnische Dienst.
Tegelijkertijd werd de Centrale Cultuurtechnische Advies Commissie ingesteld, die
bij de herziening van de Ruilverkavelingswet in 1938 werd omgedoopt tot Centrale
Cultuurtechnische Commissie. Deze commissie kreeg de algehele leiding op het
gebied van de ruilverkaveling toebedeeld, waarbij de Cultuurtechnische Dienst haar
ten dienste stond als voorbereidend en uitvoerend orgaan. Toen pas werd ook een
einde gemaakt aan de sinds 1924 bestaande belangenverstrengeling tussen een
overheidscommissie, de Centrale Commissie voor Ruilverkaveling (die het beleid
bepaalde), en een particuliere organisatie, de Heidemij (die voor de uitvoering zorg
droeg).16

De crisisomstandigheden in die jaren leidden ertoe dat men de ruilverkavelingen
ging zien als openbare werken met een belangrijke functie ten aanzien van het
economische en sociale beleid van de overheid, met name op het terrein van de
werkverschaffing. Daarbij werd het vanzelfsprekend dat rijksdiensten als de
Cultuurtechnische Dienst en het Kadaster hun diensten kosteloos aanboden.
De belangstelling van de zijde van de boeren was tijdens het Interbellum evenwel

niet erg groot. Tussen 1924 en 1938, het jaar dat de Ruilverkavelingswet zou worden
herzien, kwam slechts een 22-tal kleinere ‘blokken’ gereed, met een gezamenlijke
oppervlakte van circa 9000 ha - nog geen 2% van de oppervlakte die volgens de
Heidemij voor een ruilverkaveling in aanmerking kwam.17
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Behalve door de algehele malaise waarin de landbouw verkeerde, was het geringe
animo vooral ook een gevolg van de aard van de regelgeving. De wet van 1924
bepaalde namelijk dat niet alleen eenmeerderheid van eigenaren voormoest stemmen,
maar ook dat de voorstemmers tezamen meer dan de helft van de oppervlakte van
het blok in eigendom moesten hebben. Er was dus een dubbele meerderheid vereist,
een eis die in de praktijk veel te zwaar bleek te zijn. Bovendien waren alleen eigenaren
- pachters dus niet - bevoegd een aanvraag in te dienen, met dien verstande dat dit
diende te gebeuren door ten minste een kwart van degenen die bij het kadaster
bekendstonden als eigenaar van gronden in het te verkavelen blok.
Om aan deze problemen tegemoet te komen, kwam er in 1938 dan ook een nieuwe

wet tot stand. Die nieuwe wet bepaalde dat, om een ruilverkaveling te kunnen doen
plaatsvinden, óf een meerderheid van het aantal stemmers óf de meerderheid van de
oppervlakte grond voldoende was.

De gewijzigde wet van 1938 was gericht op de sanering van de eigendomssituatie.
In gebieden waar veel pacht voorkwam, kon versnippering van het grondgebruik
echter ook optreden wanneer land van één eigenaar werd verpacht aan verschillende
pachters. De wet van 1938 bood dan ook nog geen uitkomst om in dit soort
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Bij de eerste wet op de ruilverkaveling gold de bepaling dat deze slechts doorgang kon vinden als
meer dan de helft van het aantal personen dat te boek stond als eigenaar vóór was en deze eigenaren
tezamen tevens meer dan de helft van de oppervlakte landerijen in het ‘blok’ bezaten. In 1938 werd
de procedure vereenvoudigd en verviel de eis van een dubbele meerderheid. Bij een nieuwe
wetswijziging in 1954 werd de rechtspositie van een pachter gelijkgesteld met die van een eigenaar
waar het de toedelingsrechten betrof. De belangen die met een ruilverkaveling gemoeid zijn, zijn
veelal enorm, niet alleen in financieel maar zeker ook in emotioneel opzicht. Hier de stemming over
de ruilverkaveling Alblasserwaard in 1965, met achter de commissietafel veel ingenieurs en andere
professioneel betrokkenen.

gevallen voor pachters tot een bevredigende oplossing van de
verkavelingsproblematiek te komen.Mede om die reden werd niet lang na de Tweede
Wereldoorlog, in 1954, een nieuwe Ruilverkavelingswet aangenomen, die een jaar
later in werking trad en die in vergelijking met de wet van 1938 diverse verbeteringen
en nieuwe regelingen bevatte. Zo omvatte ze een regeling waarbij de rechtspositie
van de pachter werd gelijkgesteld met die van de eigenaar waar het de aanspraak op
toedelingsrechten betrof.
Overigens bleef de wet ervan uitgaan dat een ieder van de stemgerechtigden die

zijn stem níet uitbracht, werd geacht te hebben vóórgestemd, een bepaling die al in
de eerste wet van 1924 voorkwam en die tot 1975 van kracht bleef - inmiddels tot
frustratie van velen.18

De nieuwe wet van 1954 gaf ook aandacht aan allerlei utiliteitswerken en - voor
het eerst - het landschap. De opname van een landschapsplan - hoe globaal dan ook
en in de praktijk vooralsnog vaak niet meer dan een beplantingsplan bij de aanleg
van wegen en waterlopen - leek duidelijk een stap in de richting van een
meeromvattende landinrichting. Het werd nu ook mogelijk kavels toe te wijzen aan
openbare lichamen ten behoeve van ‘doeleinden van algemeen nut’. Van grote invloed
op de wet waren de ervaringen die men intussen had opgedaan tijdens de
herverkavelingswerken in Zeeland, kort na de TweedeWereldoorlog, in het bijzonder
het herstel van de situatie op het eiland Walcheren na de inundatie in het laatste
oorlogsjaar.19 Ook in meer algemene zin betekenden deze herverkavelingswerken
een sterke stimulans voor de ontwikkeling van de ruilverkavelingstechniek.
De mogelijkheden die de nieuwe wetgeving opende, alsmede een actieve

overheids(landbouw)politiek op dit gebied, die ook voorzag in uitgebreide
voorlichtingscampagnes, zorgden voor een snelle toename van het aantal aanvragen
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en van de oppervlakte ruilverkavelingen die jaarlijks in uitvoering werden genomen
(zie grafiek 4.1). Zo werden vanaf het midden van de jaren vijftig jaarlijks de
werkzaamheden gestart voormeer dan 40.000 ha aan ruilverkavelingsblokken. Daarbij
tendeerde de ruilverkaveling geleidelijk naar een aanpak in steeds grotere blokken,
omdat langs die weg de problemen in een bepaalde streek meeromvattend ter hand
kondenworden genomen. Tegelijkertijd werden kleinere, vrijwillige ruilverkavelingen
afgeremd, omdat daar vaak slechts beperkte oplossingen werden bereikt op het punt
van verkaveling, ontsluiting, waterbeheersing en grondverbetering.
De ruilverkaveling ontwikkelde zich sindsdien als hét instrument bij uitstek om

het landbouwareaal in de ruimste zin aan te kunnen passen aan de eisen van
rationaliteit en efficiëntie die de nieuwe tijd stelde. Wanneer daarbij eenmaal
technieken waren ontwikkeld om een bepaald probleem aan te pakken, konden
gebieden waar overeenkomstige problemen speelden en die eerder niet voor
ruilverkaveling in aanmerking kwamen, ook in behandeling worden genomen. Er
volgde dan vaak een reeks van gelijksoortige projecten. Sprekende voorbeelden
hiervan zijn de ruilverkavelingen in de zogenaamde vaarpolders in Noord- en
Zuid-Holland (die werden omgezet in rijpolders) en die in het rivierengebied (met
zijn grote oppervlakten tot dan toe moeilijk bruikbare komgronden).20 Een belangrijke
rol bij het vele onderzoek hiervoor speelde het in 1955
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opgerichte Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, in Wageningen. In
dit instituut, kortweg het ICW, werden alle disciplines die zich bij verschillende
instellingen bezighielden met onderzoek op het gebied van de verkaveling, de
waterbeheersing en de grondverbetering, bij elkaar gebracht.
Al gauw werd zo gesproken over de ‘ruilverkaveling nieuwe stijl’; dit ter

onderscheiding van de ‘ruilverkaveling oude stijl’, die niet meer behelsde dan een
samenvoeging van de eigendomspercelen, de aanleg van veelal slechts onverharde
wegen en het verbeteren van de ontwatering. De ruilverkavelingsplannen nieuwe
stijl - of full dress-ruilverkavelingen - kregen de pretentie een algeheel
ontwikkelingsplan voor het landelijke gebied te zijn. Nieuw was zeker ook dat ze nu
meer en meer gemechaniseerd werden uitgevoerd. Het belangrijkste was echter toch
wel dat ze naast cultuurtechnische werken ook maatregelen gingen omvatten als
boerderijverplaatsing, bedrijfsvergroting (of ‘sanering’, zoals het in de jaren vijftig
heette), krotopruiming en aanleg van utiliteitsvoorzieningen als waterleiding en
elektriciteit, alsook maatregelen in de sfeer van landschapsverzorging.
Met boerderijverplaatsing binnen ruilverkavelingsverband waren inmiddels al

ervaringen opgedaan in de tweede helft van de jaren veertig in de Betuwse
ruilverkaveling ‘Hedel-Ammerzoden’, waar veel boerderijen als gevolg van de
oorlogshandelingenwaren verwoest. De praktischemogelijkheden tot verwezenlijking
van dit idee verbeterden sterk toen in 1952 een subsidieregeling voor boerderijbouw
in ruilverkavelingen (bij boerderijverplaatsing) van kracht werd. Het resultaat was
dat vanaf dat moment tot aan het midden van de jaren zestig aan meer dan 1200
boeren een subsidie werd verleend voor boerderij(nieuw)bouw in het kader van een
ruilverkaveling; de planning had tot dat moment voorzien in een totaal aantal van
ruim 2100 te verplaatsen, c.q. nieuw te bouwen boerderijen.21

Een belangrijke invloed op een verbetering van de verkaveling en op een inmiddels
noodzakelijk geachte bedrijfsvergroting op het ‘oude land’ ging ook uit van de
adviezen die waren vervat in het rapport van de commissie-Hofstee, voluit geheten
‘Commissie van Advies inzake aspecten van het kolonisatiebeleid ten aanzien van
nieuwe domeingronden’. In dit rapport uit 1959 bepleitte de commissie, onder
voorzitterschap van de Wageningse hoogleraar sociologie E.W. Hofstee, namelijk
om bij de uitgifte van bedrijven in de nieuwe IJsselmeerpolders voorrang te geven
aan boeren uit ruilverkavelingsgebieden. Deze boeren maakten aldus plaats voor de
noodzakelijke bedrijfsvergroting op het oude land. In een in 1955 verschenen
interim-rapport had de commissie al voorgesteld in de Noordoostpolder een proef te
nemen met de plaatsing van daarvoor in aanmerking komende boeren uit vijf
ruilverkavelingsgebieden in ons land.22

DeRuilverkavelingswet van 1954 had de rechtspositie van de pachter al aanzienlijk
verbeterd. Bovendien werd de wet voor deze groep van boeren en tuinders in 1975
nog aangevuld met een bepaling die hun stemrecht gaf, waarbij ook de mogelijkheid
werd ingevoerd tot een gedeeltelijke doorberekening van de ruilverkavelingslasten
aan de pachter.23

EenMeerjarenplan en ‘groene’ nota's
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De enorme stroom aanvragen die al direct na de Tweede Wereldoorlog en vooral
vanaf het begin van de jaren vijftig op gang kwam, noodzaakte tot een zekere vorm
van urgentiebepaling.24 De Centrale Cultuurtechnische Commissie besloot daarom
in 1954 tot het opstellen van een meerjarenplan, dat in 1958 werd gepubliceerd onder
de titelMeerjarenplan voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken in
Nederland.25 De criteria op grond waarvan men in dit plan tot een urgentiebepaling
kwam, vielen in drie categorieën uiteen. In de eerste plaats was er de situatie wat
betreft verkaveling en ontsluiting: de afstand van de percelen tot de boerderij, de
grootte van de kavels, het aantal kavels per bedrijf en de mate van (on)regelmatigheid
van de perceelsvormen. Daarnaast werden er criteria gehanteerd op het punt van de
ontwateringssituatie en de behoefte aan grondverbetering. Een tweede groep van
criteria werd ontleend aan een cluster van maatschappelijke factoren, waaronder
bijvoorbeeld de mate waarin nutsvoorzieningen (waterleiding, elektriciteit) een punt
van zorg vormden bij het functioneren van het landbouwbedrijf. Ten slotte werd aan
de behoefte aan bedrijfsvergroting een belangrijk, derde complex van criteria ontleend.
HetMeerjarenplan was in alles overigens vooral ook een uiting van de

structuurpolitiek die de overheid juist in die tijd trachtte vorm te geven. Deze politiek
was erop gericht om te komen tot schaalvergroting in de landbouw als middel tot
vergroting van de arbeidsproductiviteit, zonder dat dit tot een uitbreiding van de
totale productie zou behoeven te leiden; dit ook in verband met de al dreigende
overschotten. Nog steeds, echter, zag de commissie die urgentie vrijwel uitsluitend
vanuit de belangen van de landbouw. Begrippen als natuur, landschap en recreatie
kwamen in de tekst van het rapport nog niet of slechts terloops voor.
Nieuw in die jaren waren ook de streekverbeteringsplannen die werden opgezet

en uitgevoerd en die in feite een nieuwe fase in de ontwikkeling van de
landbouwvoorlichting inluidden. De algemene doelstelling van het
streekverbeteringswerk was ‘om in gebieden, waar relatief grote structurele
wijzigingen in de landbouw gewenst zijn of zich voltrekken, het welzijn en het
inkomen van de agrarische bevolking te verbeteren door de landbouwkundige
ontwikkeling te versnellen’.26 Doel van de streekverbetering was ook het rendement
van de ruilverkavelingen te verhogen.
In 1956 besloot de overheid tot het voorbereiden en uitvoeren van dergelijke

plannen voor een 19-tal gebieden. In die gebieden wer-
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Vanaf de totstandkoming van de eerste ruilverkavelingswet in 1924 tot aan het midden van de jaren
tachtig waren er 452 ruilverkavelingsprojecten, met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 1,5
miljoen hectare, gereedgekomen of op dat moment in uitvoering. Daarnaast liep nog voor ongeveer
450.000 ha een aanvraag of was de ruilverkaveling in voorbereiding. In zestig jaar was verreweg
het grootste deel van het Nederlandse landbouwareaal meer of minder drastisch ‘op de schop’ gegaan
of zou dat binnen afzienbare tijd gaan. Zo voltrok zich een niet altijd even stille maar wel zeer
ingrijpende gedaanteverandering van het Nederlandse platteland.
Bron: Jaarverslag Centrale Cultuurtechnische Commissie; Centrale Landinrichtingscommissie;
Landinrichtingsdienst over 1985, 19.
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Grafiek 4.1: De jaarlijks in uitvoering genomen oppervlakte aan ruilverkavelings- en
landinrichtingsprojecten in ha* (1924-1995)
Bron: Jaarverslagen van de Cultuurtechnische Dienst/Landinrichtingsdienst.

den streekverbeteringscommissies opgericht bestaande uit vooraanstaande boeren,
boerinnen en landarbeiders en waarin ook vertegenwoordigers van de verschillende
(overheids)instanties als adviseur participeerden, terwijl het secretariaat werd gevoerd
door de landbouwvoorlichtingsdienst. Kenmerkend voor de aanpakwas een verbreding
van de voorlichting, wat stoelde op de gedachte dat er op gezinsbedrijven, die zo
typerend zijn voor de Nederlandse landbouw, een wisselwerking bestaat tussen bedrijf
en gezin. Meer algemeen was de voorlichting niet alleen gericht op de overdracht
van technische kennis, maar ook op het handelen van boeren als agrarische
ondernemers. Het hoogtepunt van de streekverbetering lag in het jaar 1969, toen 133
streekverbeteringsplannen in uitvoering waren met een totaal budget aan extra
voorlichting van bijna 8 miljoen gulden per jaar. Daarna zijn de activiteiten op dit
terrein geleidelijk aan afgebouwd door een inperking van het voorlichtingsapparaat.27

Het ruilverkavelingsprogramma opgenomen in hetMeerjarenplan, voorzag erin
tussen 1960 en 1970 in totaal 440.000 hamet de relatief hoogste urgentie in uitvoering
te nemen. Daarna zou er tussen 1970 en 1980 nog eens 580.000 ha ter hand genomen
moeten worden, waarna het totale programma rond het jaar 2000 gereed zou zijn. In
werkelijkheid kwam tussen 1960 en 1970 ruim 500.000 ha in uitvoering. Daarbij
richtten de activiteiten zich voor een deel op de gebieden die in 1958 juist niet als
‘zeer urgent’ waren aangeduid, zoals in Groningen, in de Achterhoek en in
West-Friesland.28

De grootscheepse aanpak halverwege de jaren zestig met 50.000 ha of meer aan
ruilverkavelingsprojecten die per jaar in uitvoering werden genomen, stuitte buiten
de landbouw echter op een toenemend onbehagen. De grote veranderingen overal in
de samenleving versterkten de ergernis bij velen over het verlies van wat men als
waardevolle cultuurlandschappen begon te waarderen, al kwam daar nog zo'n fraai
nieuw landschapmet veel voorzieningen voor in de plaats. Zo werd de ruilverkaveling
naast de bio-industrie tot een van de meest opvallende en gesmade aspecten van de
wijze waarop de landbouw zich in deze periode ontwikkelde.
Mede om die reden werd het tempo in de jaren zeventig dan ook belangrijk

teruggeschroefd.

* Niet meegerekend zijn de herverkavelings- en landinrichtingsprojecten op grond van
bijzondere wetgeving.
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Toch was er vanaf het midden van de jaren zestig ook binnen de gelederen van de
Centrale Cultuurtechnische Commissie in toenemende mate gediscussieerd over de
gevolgen van de ruilverkaveling voor natuur en landschap en over de vraag of er in
bepaalde gebieden wel of niet - en zo ja, op welke wijze - ruilverkaveld zou moeten
worden. Als uitvloeisel daarvan werd er voor een ruilverkavelingsgebied in Twente,
genaamd Volthe-De Lutte, een commissie ad hoc samengesteld die op uitvoerige
wijze aandacht besteedde aan de gevolgen van een ruilverkaveling voor natuur en
landschap ter plaatse. In 1972 verscheen het rapport van deze commissie, dat in
belangrijke mate richting ging geven aan de ontwikkeling van wat inmiddels het
‘landinrichtingsbeleid’ was gaan heten.29

De discussies die vervolgens werden gevoerd over de relatie tussen ‘landbouw’
enerzijds en ‘natuur en landschap’ anderzijds, mondden in 1975 uit in wat bekend
werd als de Relatienota.30 Met het verschijnen van deze nota - tezamen met twee
andere ‘groene’ nota's - werd in feite de culturele betekenis van ‘natuur’ voor de
samenleving erkend en werd aangestuurd op een synthese tussen de belangen van
landbouw en natuur- en landschapsbescherming. De nota stond een regeling voor
die beheersvergoedingen mogelijk maakte voor landbouwers voor hun rol bij het
instandhouden van waardevol geachte cultuurlandschappen, ter compensatie van het
door hen gederfde inkomen. In totaal werd 200.000 ha land - deels natuurgebied,
deels boerenland - dat daarvoor in aanmerking kwam, aangewezen als zogenaamd
Relatienotagebied.31

De Relatienota werd gevolgd door een Nota Landelijke Gebieden,
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die na het nodige geharrewar uiteindelijk in 1983 kon worden vastgesteld.32 Deze
nota vormde als onderdeel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening (1977-1983)
de basis voor een geïntegreerd ruimtelijk beleid ten aanzien van het Nederlandse
platteland als geheel. Zo kreeg de ruilverkavelingspraktijk vanaf de jaren zeventig
een steeds veelzijdiger karakter. Het probleem was echter dat in sommige gevallen,
waar behoefte was aan veel grond voor niet-agrarische bestemmingen, de bestaande
wetgeving onvoldoende mogelijkheden bood om een en ander te realiseren. Om die
reden vloeiden uit deze problematiek een tweetal speciale wetten voort, namelijk de
Reconstructiewet Midden-Delfland (1977) en de Herinrichtingswet voor
Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (1979). Uiteindelijk leidde
het ook tot de vervanging van de oude Ruilverkavelingswet uit 1954 door een nieuwe
Landinrichtingswet, die op 15 oktober 1985 van kracht werd. Deze Landinrichtingswet
maakte het mogelijk de plannenmakerij in de ruilverkavelingsgebieden beter te laten
sporen met de meer algemene politiek op het gebied van de ruimtelijke ordening.
De nieuwe wet had niet alleen een optimale inrichting van het landelijk gebied ten
behoeve van de landbouw tot doel, maar diende ook een versterking van natuurlijke
en landschappelijke waarden mogelijk te maken, van zowel de infrastructuur, de
openluchtrecreatie als de cultuurhistorie. Inmiddels was de nieuwe koers ook tot
uitdrukking gebracht in een naamsverandering van de Cultuurtechnische Dienst, die
per 1 maart 1978 was omgedoopt tot Landinrichtingsdienst.33

Drie projecten

Het is niet goed mogelijk om in kort bestek een overzicht te geven van de
ontwikkeling in methoden en technieken bij het ruilverkavelen. Alleen al de grote
verscheidenheid in landbouwgebieden, de verschillende cultuurtechnische
omstandigheden en de mate waarin andere dan landbouwbelangen een rol speelden
bij de planvorming, leidden tot zeer uiteenlopende wijzen van aanpak door de tijd
en per regio. Om toch een beeld te geven, kozen we ervoor een drietal voorbeelden
te behandelen van ruilverkaveling die vanaf de Tweede Wereldoorlog tot omstreeks
1980 tot stand kwamen, te weten de ruilverkavelingen Staphorst (1931-1952),
Tielerwaard-West (1958-1971) en Geestmerambacht (1964-1979).

Staphorst (-Oost en -Noord/West) (1939-1952)34 - De gemeente Staphorst bestaat uit
de dorpen Staphorst en Rouveen. Beide zijn streekdorpen, dat wil zeggen dat de
nederzettings-, c.q. verkavelingsstructuur wordt bepaald door een bewoningsas - de
oude rijksstraatweg, ook wel ‘de Streek’ genoemd. Langs deze as staan alle
boerderijen, met min of meer haaks daarop de opstrekkende stroken, of ‘slagen’.
Deze slagen konden wel 13 tot 15 km lang zijn. Als gevolg van een proces van
vererving en deling waren ze in de loop van de tijd zo smal geworden dat er soms
drie of vier boerderijen naast elkaar geplaatst op een slag stonden, die aan het eind
soms niet meer dan enkele meters breed kon zijn. Deze typische strokenverkaveling,
die nagenoeg de gehele gemeente besloeg, bracht met zich mee dat elk bedrijf in min
of meer gelijke mate beschikte over gronden van verschillende kwaliteiten en met
verschillende gebruiksmogelijkheden: heidegrond, bouwland, weiland en hooiland.
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Het had er echter ook toe geleid dat het bedrijfsareaal van de boeren verspreid lag
over vele duizenden perceeltjes, die een gemiddelde oppervlakte hadden van vaak
slechts enkele aren. Langs elke slag bleef bovendien een strook van 2 tot 3 m liggen
om als weg (of ‘steeg’) te worden gebruikt; tezamen met de greppels tussen de
percelen ging daaraan naar schatting 15 tot 20% van de grond binnen het blok
verloren.
In 1931 werd een aanvraag voor een ruilverkaveling ingediend voor de landerijen

ten zuidoosten van ‘de Streek’, het deel van het dorpsgebied waar alle bouwlanden
van de boeren uit Rouveen en Staphorst bijeen lagen en dat bekend was als de
‘Staphorster Esch’.35 Het zou de grootste ruilverkaveling worden die tot dan toe had
plaatsgevonden. Het ruilverkavelingsblok ‘Staphorst-Oost’, zoals het werd genoemd,
had een totale oppervlakte van 1830 ha en besloeg ongeveer 13% van de totale
gemeente. Binnen het blok werden niet minder dan 13.000 kadastrale percelen geteld.
De directe aanleiding voor de ruilverkaveling vormde het plan van de

Rijkswaterstaat voor de aanleg van een nieuwe rijksweg Zwolle-Meppel. Het
doorsnijden van de slagen door deze nieuwe weg zou de toch al zo slechte
verkavelingssituatie nog eens verregaand verslechterd hebben.Met de Rijkswaterstaat
werd overeengekomen dat de kosten van de ruilverkaveling zouden worden gedragen
door deze dienst, als vergoeding voor de grond die nodig zou zijn voor de aanleg
van die nieuwe rijksweg. De Rijkswaterstaat zou daarbij 80% van de arbeidslonen
voor de uitvoering van het grondwerk terugontvangen van het departement van
Sociale Zaken, in het kader van de werkverschaffing. Dankzij die toezegging werd
bij de stemming in 1933 met grote meerderheid tot de ruilverkaveling besloten.
Bij het opstellen van het plan van wegen en waterlopen moest in verband met het

vele kleinbezit een vrij dicht net worden gemaakt. In totaal was voor wegen en
waterlopen (met inbegrip van de nieuwe rijksweg) 10% van de oppervlakte van het
ruilverkavelingsblok nodig, terwijl dat in andere ruilverkavelingen tot dan toe
doorgaans niet meer dan 5% had bedragen. In totaal werd 70 km aan nieuwe wegen
en 30 km aan waterlopen aangelegd.
In de nieuwe situatie bedroeg het aantal kavels 1900, met een totale oppervlakte

van 1550 ha. De gemiddelde grootte bedroeg dus ongeveer 80 are, ofwel 5 tot 6 maal
de vroegere omvang.
Ondanks grote verschillen in bodemkwaliteit kon toch een vrij grote samenvoeging

van percelen tot stand worden gebracht. Veel
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Tabel 4.2: De oppervlakte ingebracht en teruggekregen land, het aantal
percelen in de totale lengte perceelsgrenzen van drie bedrijven (A, B en C)
in de ruilverkavelingen Staphorst-Oost (1937) en Staphorst-Noord/West
(1952)

Totale lengte
perceelsgrenzen
in km

Aantal percelenOppervlakte
land in ha

Ruilverkaveling Staphorst-Oost

13334,39IngebrachtBedrijf A

244,11Teruggekregen

15296,71IngebrachtBedrijf B

2,556,43Teruggekregen

13185,80IngebrachtBedrijf C

2,544,77Teruggekregen

Ruilverkaveling
Staphorst-Noord/West

82311,63IngebrachtBedrijf A

2,5410,22Teruggekregen

7247,73IngebrachtBedrijf B

2,745,73Teruggekregen

112915,48IngebrachtBedrijf C

2,7415,00Teruggekregen

Bron: J. de Wolde, Ontginningen en ruilverkavelingen in de gemeente Staphorst
(Staphorst 1969) 15 en 17.

eigenaren lieten de grond van hun nieuwe kavels verbeteren of herontginnen,
waarvoor een subsidie werd verleend van 80% op de arbeidslonen.
Het succes dat deze eerste ruilverkaveling had, leidde ertoe dat er vanuit de

plaatselijke bevolking opwerd aangedrongen ook het complex vanwei- en hooilanden
ten noordwesten van de dorpen te herverkavelen. Zo werd in 1938, een jaar na het
gereedkomen van de ruilverkaveling ‘Staphorst-Oost’, ook een aanvraag ingediend
voor de ruilverkaveling ‘Staphorst-West’, die ruim 3800 ha omvatte. Twee jaar later
werd deze uitgebreid met een blok genaamd ‘Staphorst-Noord’, dat uiteindelijk meer
dan 1900 ha groot was. In tegenstelling tot de eerste ruilverkaveling, die goeddeels
bouwland betrof, waren de gronden in deze beide blokken voornamelijk hooi- en
weidelanden. Het gehele gebied was verdeeld over meer dan 300 slagen, vrijwel alle
van elkaar gescheiden door sloten, terwijl er ook hier op elke slag een steeg lag ter
ontsluiting van de achter elkaar gelegen percelen. Voor zover de kavels op zandgrond
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lagen, waren ze omzoomd met houtwallen van els, es en eik, waardoor sommige
slagen meer het aanzien hadden van een beplante weg dan van een stuk grasland.
Een in 1941 opgesteld plan tot boerderijverplaatsing werd door de Staphorsters

aanvankelijk afgewezen. Pas toen de mogelijkheid ontstond om hiervoor buiten het
ruilverkavelingsblok gronden te verwerven, konden 15 boeren in de gelegenheid
worden gesteld daar een nieuw bedrijf te beginnen. Het ging hier om landerijen die
kort tevoren door de NV Ontginningsmaatschappij ‘Overijssel’ waren ontgonnen.
Tegelijkertijd konden door het vrijkomen van gronden binnen het blok in totaal 88
bedrijven worden uitgebreid. Voor 25 daarvan werd een nieuwe boerderij gebouwd.
Bovendien werden nog eens 5 bedrijven verplaatst naar ontgonnen veldgronden, die
daarbij konden worden uitgebreid. Rond de 65 kleine bedrijven konden worden
vergroot met 0,5 tot 4 ha land. De ontwateringstoestand van het gehele gebied kon
belangrijk worden verbeterd, waardoor de cultuurtoestand enorm vooruit ging, vooral
die van de landerijen in het westelijke, sterk venige gedeelte van het gebied.
Ten behoeve van de uitbreidingsplannen van de dorpen Staphorst en Rouveen

werd 8 ha land toebedeeld aan de gemeente. De Staat kreeg een natuurgebied van
14 ha in de Veerslootlanden (in het westelijk laagveengebied) toebedeeld, plus een
aantal hectaren heidegronden ter afronding van het Staphorster bos.36 Met dit laatste
werd al iets zichtbaar van de contouren van een ‘ruilverkaveling nieuwe-stijl’, hetgeen
ook tot uiting kwam in een landschapsplan waarin werd geprobeerd om de kenmerken
van het traditionele Staphorster slagenlandschap in een nieuwe jas te steken.
Over het gehele ruilverkavelingsgebied werd een nieuw stelsel van wegen en

waterlopen geprojecteerd. Daarbij werd uitgegaan van een tiental met de
oorspronkelijke - maar nu geheel opnieuw verkavelde - slagen mee opstrekkende
harde wegen, met dwars daarop lopende ontsluitingszandwegen. In het kader van
het landschapsplan werden deze wegen van een flinke bermaanplant voorzien. De
totale lengte aan ontsluitingswegen nam toe van 10,2 m per ha tot 26 m per ha. Vele
boerenmaakten gebruik van demogelijkheid tot grondverbetering door herontginning
van hun nieuwe kavels.
Aanvankelijk telde het gehele blok ‘Staphorst-Noord/West’ 10.810
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percelen; na de ruilverkaveling waren dat er nog 2688. Het gemiddeld aantal percelen
per eigenaar nam af van 6,3 tot 2,0. Hoewel de cijfers in tabel 4.2 suggereren dat de
omvang van deze bedrijven eerder kleiner werd dan groter, bedroeg de gemiddelde
bedrijfsgrootte in de gemeente in 1955 7,5 ha tegen 6,5 ha in 1930.37

De ruilverkaveling werd begin 1952 voltooid.

De eerste Staphorster ruilverkaveling, die in 1937 werd afgerond, was - zoals ze
werd opgezet in samenhang met de aanleg van de nieuwe rijksstraatweg - een van
de eerste grote ‘aanpassingsruilverkavelingen’ in ons land. Het project werd, evenals
de blokken ‘Staphorst-West’ en ‘Staphorst-Noord’, uitgevoerd door de Heidemij.
De ruilverkaveling was lange tijd de trots van de Cultuurtechnische Dienst, die erin
was geslaagd om in een zo conservatief geachte gemeenschap als die van Staphorst
zoiets tot stand te brengen.38

Als gevolg van de ruilverkaveling onderging het Staphorster landschap een
ingrijpende verandering. Vroeger hadden alle boeren houtwallen langs hun percelen
ter afscheiding en voor hun behoefte aan geriefhout. Veel daarvan verdween. Het
landschapsplan dat werd gemaakt in het kader van de ruilverkavelingen, kon niet
voorkomen dat het zo typische Staphorster slagenlandschap in zijn eerdere volheid
verloren ging. Alleen ter hoogte van de boerderijen zijn de opstrekkende kavels vaak
nog langs de sloten afgezet met singels van elzenhakhout. In 1981 werd er voor het
gehele zuidelijke gedeelte van de beide eerdere blokken opnieuw een ruilverkaveling
in voorbereiding genomen: de ruilverkaveling Rouveen. Deze ruilverkaveling kwam
in 1995 in uitvoering.

Tielerwaard-West (1958-1971)39 - Het westelijk deel van de Tielerwaard is het grootste
en tegelijkertijd meest karakteristieke komgrondengebied van ons land. Het is een
gebied dat zich uitstrekt tussen Linge en Waal en van Geldermalsen tot Gorinchem.
Het gebied gold, samen met de overige delen van het rivierengebied, in
landbouwkundige zin als een van de meest achterlijke streken van ons land.40 In de
jaren dertig was het bedrijfsinkomen veruit het laagste in de Nederlandse landbouw
en zelfs in de nog relatief gunstige jaren vóór 1930 was men er niet in geslaagd de
bedrijfsresultaten met een positief saldo af te sluiten.41

Meer dan de helft van het ruim 13.200 ha tellende ruilverkavelings-
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Ruilverkavelingen en streekverbeteringsprojecten gingen veelal gepaard met een grootscheepse
herstructurering van het platteland. Met name bij projecten in het rivierengebied ging men in de jaren
vijftig op grote schaal over tot het verplaatsen van boerderijen vanuit de dorpen naar het buitengebied,
om zo een betere ligging van de bedrijven ten opzichte van de landerijen te bewerkstelligen. Hier
inspecteert een boerengezin uit het Land vanMaas enWaal de fundamenten van hun nieuwe behuizing
in wat eerder een zo goed als leeg en onbewoond komgebied was, maar in het kader van de
ruilverkaveling werd omgevormd tot een eersteklas weidegebied.
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blok bestond uit komgronden, zware kleigronden die vaak het gehele winterhalfjaar
onder water stonden of ten minste lange tijd van het jaar zo nat waren dat ze voor
weinig anders geschikt waren dan voor grasland. De landerijen waren mede daardoor
een goed deel van het jaar onbereikbaar. Het vee moest vaak lang op stal worden
gehouden en de hooioogst mislukte dikwijls. Bovendien was de veebezetting te laag
omdat meer vee de grasmat op de drassige grond snel zou stuktrappen. De botanische
samenstelling van het grasland was bovendien vaak onvoorstelbaar slecht; de voor
het rundvee giftige moeraspaardenstaart tierde er welig. De kommen waren dus te
nat in de winter, maar daarentegen 's zomers vaak weer te droog, waardoor het toch
al zo slechte grasland verdroogde en de grond er keihard werd en zo goed als
onbewerkbaar. Het middengebied, het zogenaamde binnenveld, was als gevolg van
de wateroverlast zo goed als onbewoond.
Het gebied kende echter ook de problemen die zich in vrijwel elk

ruilverkavelingsgebied voordeden: een slecht wegenstelsel (en daarmee samenhangend
een uiterst gebrekkige ontsluiting) en een zeer sterke versnippering van de grond.
De bedrijfsgebouwen stonden langs de dijken, veelal te midden van de
dorpsbebouwing, en waren qua inrichting inmiddels vrijwel ongeschikt voor een
moderne bedrijfsvoering. Het bedrijfsareaal lag gemiddeld een tweetal kilometers
van de boerderijen verwijderd en was verdeeld over een zestal her en der liggende
percelen. Om zijn vee te kunnen melken, was een veehouder gedwongen tweemaal
daags grote afstanden af te leggen; ook moest hij zijn vee vaak verweiden.
Er speelde bovendien nog een andere, moeilijk weegbare maar belangrijke factor

een rol, namelijk het feit dat het gebied door zijn geïsoleerde ligging en slechte werk-
enwoonomstandighedenmaatschappelijk en cultureel bij de landelijke ontwikkelingen
achterop dreigde te raken. Stuk voor stuk delen van een heel complex van problemen,
die eigenlijk niet anders op te lossen waren dan met een op grote schaal verplaatsen
van boerderijen in het kader van een ruilverkaveling, die dan ook in 1951 werd
aangevraagd.
Om met name de komgrondenproblematiek te kunnen aanpakken, benoemde de

Commissaris van de Koningin in Gelderland in 1951 de Gelderse Komgronden
Commissie. De commissie kreeg de opdracht plannen uit te werken die moesten
leiden tot betere bestaansmogelijkheden voor de bevolking in het Gelderse
rivierengebied. Om doublures te voorkomen en om de werkzaamheden in de andere
delen van het rivierengebied te coördineren, werd vervolgens een jaar later, op
initiatief van het ministerie van Landbouw, de interprovinciale Stichting tot
Ontwikkeling van de Komgronden in het leven geroepen. Op initiatief van de
Komgronden Commissie werd - om ook de bevolking bij een aanpak van de
problemen van de Tielerwaard in dat kader te betrekken - in 1955 het Streekorgaan
de Tielerwaard opgericht. Het initiatief liep in feite vooruit op het streven van de
overheid om meer algemeen tot een verbreding van de aanpak van de
plattelandsproblematiek te komen door streekverbeteringsplannen.42 De stemming
over het project, dat met een oppervlakte van 13.284 ha de grootste ruilverkaveling
was in het rivierengebied, vond plaats tussen kerst en oud en nieuw in 1958. Het was
de negende in de rij van ruilverkavelingen in het Gelderse rivieren-
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Vanaf het eind van de jaren vijftig veranderde het aanzien van het platteland drastisch. Als onderdeel
van een ingrijpende cultuurtechnische herstructurering diende in veel gebieden ook de ontsluiting
belangrijk verbeterd te worden. Veranderende verkeerseisen vroegen om verharde en verbrede wegen,
zoals de excursisten van de Cultuurtechnische Vereniging bij hun bustocht door het
ruilverkavelingsblok Kleverskerke op het eiland Walcheren konden vaststellen (circa 1960).
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gebied, waar het werk op gang was gekomen met de ruilverkaveling Brakel,
uitgevoerd in de jaren 1941-1947. Maar liefst 88% van de eigenaren, tezamen 70%
van de grond vertegenwoordigend, stemde voor.43Na een periode van zeer intensieve
voorbereidingen werd daarmee een plan met een begroting van 52 miljoen gulden
aanvaard en in uitvoering genomen.
Een voorwaarde voor een zinvolle verbetering van de waterhuishouding in het

ruilverkavelingsgebied, en in feite voor het gehele rivierengebied tussen Rijn en
Waal, was de verbetering van het riviertje de Linge, dat verantwoordelijk was voor
de binnendijkse afvoer van het overtollige water. De verruiming van het profiel van
dit riviertje - een project dat, gecombineerdmet andere werken, in 1955 werd voltooid
- betekende een belangrijke aanzet tot de verbetering van 58.000 ha Gelders en 13.000
ha Zuid-Hollands gebied.44 Om het probleem van de waterhuishouding in de
Tielerwaard aan te vatten, waren kort tevoren, in 1954, de 23 dorpspolders die het
gebied telde samengevoegd tot één polderdistrict.
In het kader van de ruilverkaveling werden vervolgens de 11 bestaande gemalen

vervangen door twee nieuwe, met een gezamenlijke capaciteit van bijna 1000 m3 per
minuut. Nu er een grotere bemalingseenheid was gevormd en de hoofdafwatering
beter was geregeld, kon men met een volledig nieuw systeem van aan- en
afvoerleidingen de waterbeheersing naar de nieuwste inzichten regelen. Daarvoor
dienden de boeren er nog van overtuigd te worden dat de droogteverschijnselen in
de zomermaanden niet werden veroorzaakt door een te laag zomerpeil, maar,
omgekeerd, juist door het hoge grondwater en de inundaties in de wintermaanden,
die het gras beletten voldoende diep te wortelen. Op de proefboerderij De Vlierd bij
Bruchem (in het Land van Maas enWaal), die in 1957 in gebruik kwam en die onder
meer ten behoeve van deze problematiek was gesticht, werd dit voor de boeren op
een proefveld aanschouwelijk gemaakt.
Een bewust onderdeel van de plannenmakerij was, naast het streven naar grotere

bedrijfseenheden, vooral ook de ontmenging van de bestaande bedrijven om zo tot
een meer rationele bedrijfsvoering te kunnen komen. Van oudsher werd het
landbouwbedrijf in het rivierengebied gekenmerkt door een uitgesproken brede opzet
en een sterk gemengd karakter.45 De ontmenging die nu werd nagestreefd, moest
leiden tot zowel gespecialiseerde melkveehouderij-, als gespecialiseerde fruitteelt-
en tuinbouwbedrijven. Een belangrijk middel daartoe en een van de sprekende
onderdelen van het gehele plan was de boerderijverplaatsing. In totaal werden in de
Tielerwaard-West 184 bedrijven verplaatst.
Daaronder waren 122 bedrijven van boeren die van de gelegenheid gebruikmaakten

om een nieuw bedrijf in het komgebied te beginnen. Het ging hierbij om zuivere
weidebedrijven die hun landerijen zoveel mogelijk direct om de boerderij
geconcentreerd kregen. Voor de bouw van die boerderijen waren onder meer speciale
funderingen vereist in verband met het bodemkundige karakter van het komgebied.46

Van alle kavels bij de nieuw gestichte boerderijen werden de gronden ‘herontgonnen’,
dat wil zeggen gediepploegd of gewoeld, gedraineerd, geëgaliseerd en opnieuw
ingezaaid, na te zijn bemest met grote hoeveelheden kali, fosfaat en schuimaarde.
De totale oppervlakte nieuw-ingezaaid grasland bedroeg ruim 6000 ha. Het grootste
deel van de gronden die met de verplaatsing gemoeid waren, kwam vrij doordat veel
van de kleine bedrijven werden beëindigd. Een kleinere oppervlakte kwam nog vrij
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toen enkele boeren de mogelijkheid kregen naar de polders te migreren. Hiermee
kon de omvang van de genoemde 122 bedrijven worden uitgebreid van gemiddeld
15,2 ha naar 22,5 ha. Het gemiddeld aantal melkkoeien op deze bedrijven nam toe
van 9,3 in 1958 naar 29,2 in 1968.47

Op de niet verplaatste, levensvatbare bedrijven gingen de bedrijfsomstandigheden
er eveneens belangrijk op vooruit. Ook hier vond een proces van ontmenging en
specialisatie plaats en kon de bedrijfsstructuur aanzienlijk worden verbeterd doordat
het bedrijfsareaal dichter bij huis kwam te liggen en veel efficiënter werd verkaveld.
Verder werd het woonklimaat, voor zowel de agrarische bevolking als de andere
inwoners van de dorpen, belangrijk verbeterd. Het aantal oude boerderijen en
krotwoningen werd drastisch gesaneerd. De uitvoering van de ruilverkaveling gaf
ook de stoot tot vele activiteiten op het gebied van het maatschappelijk opbouwwerk,
de bouw van dorpshuizen, de aanleg van sportterreinen, enz, wat de leefbaarheid van
het gebied op een aanzienlijk hoger peil bracht. De gehele operatie kon worden
gerealiseerd dankzij uitvoerig overleg met de plaatselijke bevolking, middels het
Streekorgaan de Tielerwaard.
Van de oorspronkelijke 621 bedrijven waarop landbouw de hoofdbron van bestaan

was van de boer (dus niet gerekend de fruittelers en tuinbouwers), bleven er na het
project 376 over. Met name in de categorie kleine bedrijven (0-10 ha) liep het aantal
sterk terug, namelijk van 321 naar 82. Het aantal in de grootteklasse 15-30 ha nam
daarentegen toe van 132 naar 178.
In de fruitteelt werden door ontmenging en vergroting van bestaande bedrijven

40 nieuwe gespecialiseerde fruitteeltbedrijven gesticht, die in oppervlakte varieerden
van 5 tot 13 ha. Daarnaast werd aan de gevestigde fruittelers de mogelijkheid geboden
om door samenvoeging, vergroting en/of toewijzing van daarvoor beter geschikte
gronden hun aanplant te verjongen of eventueel uit te breiden en hun bedrijf te
intensiveren. Zo kon, terwijl de totale oppervlakte fruit min of meer gelijk bleef, een
belangrijke verjonging van het fruitareaal worden gerealiseerd.48 Voorts werden nog
22 nieuwe gespecialiseerde tuinbouwbedrijven gesticht. Na de ruilverkaveling speelde
in het gebied, afgezien van een zeer klein aantal grotere, gemengde bedrijven, de
akkerbouw geen rol van betekenis meer.
Het totale aantal kavels in het blok, dat voor de ruilverkaveling 6345 had bedragen,

bracht men terug tot 1957. Omdat de vrij-
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De Langedijk te midden van het ‘rijk der duizend eilanden’, het Geestmerambacht. Al het transport
van en naar het veld moest in dit gebied - dat bekend was om zijn vollegrondsgroenteteelt, met name
sluitkool - over het water. Dal kostte tijd en geld. Tijdens de crisis van de jaren dertig werd op
schrijnende wijze duidelijk hoezeer dat de tuinders in dit gebied klem zette. Men raakte er dan ook
van overtuigd dat een radicale herinrichting van dit tuinbouwgebied de enige goede oplossing was.
Dit project, een van de meest ingrijpende en duurste ruilverkavelingen die er in ons land sinds 1924
zijn uitgevoerd, ging uiteindelijk pas in 1964 van start. De ‘duizend eilanden’ werden geëgaliseerd
en verdwenen, talloze vaarten en slootjes werden gedempt: een vaarverkaveling maakte plaats voor
een rijverkaveling.

komende grond voor bedrijfsvergroting werd gebruikt, kon, gerekend over het gehele
blok, de gemiddelde omvang van de bedrijven worden vergroot van 9,2 naar 15,6
ha.49 Ook het wegenstelsel werd ingrijpend verbeterd. In de oude toestand was er
slechts 97 km aan verharde wegen, 126 km was semi-verhard en 71 km onverhard.
Door de ruilverkaveling konden enkelewegen vervallen, werd 117 km gereconstrueerd
en 90 km nieuw aangelegd, zodat na afloop van de operatie de totale lengte van het
wegennet 307 km was, waarvan nog slechts 3 km onverhard. Door de aanleg van de
nieuwe provinciale wegen tussen Geldermalsen en Leerdam en van Waardenburg
naar Gorinchem behoefde het interlokale verkeer niet meer over smalle en bochtige
dijkwegen. Rijksweg 15 werd uitgebreid tot een vierbaans-autoweg, waarvoor in het
kader van de ruilverkaveling grond beschikbaar kon worden gesteld.
Een bijzonder element in het ruilverkavelingsproject vormde het Lingebos.50 Het

plan daartoe kwam voort uit een idee om in het centrum van het land een groot
recreatiebos te verwezenlijken en de ruilverkaveling Tielerwaard-West leek daarvoor
goede mogelijkheden te bieden. Bovendien was er in het kader van de ruilverkaveling
behoefte aan zand, met name voor de baanverdubbeling van rijksweg 15. Een
geschikte plek voor de winning daarvan werd gevonden in het westen van het
ruilverkavelingsblok, in het Spijkerveld bij Gorinchem, ook al omdat hier een
aanzienlijke oppervlakte gronden beschikbaar was gekomen door bedrijfsbeëindiging.
Halverwege de jaren zestig ondervond de ruilverkaveling Tielerwaard-West grote

belangstelling uit binnen- en buitenland. Jaarlijks werden vele excursies door het
gebied georganiseerd, die vele duizenden in staat stelden te kijken naar de
boerderijbouw en de mechanische grondverbeteringswerkzaamheden. Samen met
de ruilverkaveling Vriezenveen behoorde ze in die tijd tot de paradepaardjes van de
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cultuurtechniek, waarop de Cultuurtechnische Dienst zich graag liet voorstaan.51 De
ruilverkaveling werd afgesloten in 1971.
Het Geestmerambacht (1964-1979)52 - Het Geestmerambacht is een polder van

circa 5800 ha ten noorden van Alkmaar, met Langedijk als grootste gemeente. Andere
dorpen in de polder zijn St. Pancras, Warmenhuizen en Koedijk. Vroeger lagen de
vier dorpen die de gemeente Langedijk telde - Broek, Zuid- en Noord-Scharwoude
en Oudkarspel - samen met St. Pancras als een lang lint van zuid naar noord door
een gebied dat ook wel ‘het rijk der duizend eilanden’ werd genoemd. Deze betiteling
was tegelijk ook het grootste probleem van het gebied, dat gold als een van de
belangrijkste tuinbouwcentra in ons land en bekend stond om zijn groenteteelten op
de vollegrond (vooral kool). Veruit het grootste deel van de zavel- en kleibouwlanden
lag namelijk verdeeld over talloze, vaak zeer kleine akkertjes, die als eilanden van
elkaar gescheiden lagen door bredere en smallere sloten. De bedrijven waren klein,
gemiddeld ongeveer 3 ha, en het bedrijfsareaal lag verspreid over vele, kleine kavels,
die soms wel enkele kilometers van huis konden liggen. Het gebied gold dan ook als
een van de slechtst verkavelde landbouwgebieden in ons land (zie tabel 4.1).
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Tien tot twintig kavels per bedrijf was geen uitzondering en er waren zelfs bedrijven
waarbij het land verspreid lag over meer dan zeventig kavels. Bovendien was alles
alleen per boot bereikbaar, waarmee veel tijd verloren ging. De lange afstanden
maakten ook dat de verzorging van de verst verwijderde percelen meestal veel te
wensen overliet. Een ander probleem vormde de ongelijke ligging van de landerijen
ten opzichte van het polderpeil.
Bij dit alles kwam nog dat de planologische ontwikkeling van de dorpen sterk leed

onder de typische ruimtelijke structuur van het gebied. De dorpen van St. Pancras
tot Oudkarspel zaten klem en het toenemende verkeer zorgde voor steeds meer
overlast. In de meeste dorpen ontbrak een riolering en veel huizen ontbeerden de
meest elementaire sanitaire voorzieningen.
Tijdens de crisis van de jaren dertig was de onmogelijkheid van de toestand voor

het land- en tuinbouwbedrijf al op schrijnende wijze duidelijk geworden. Door de
gebrekkige ontsluiting en de versnipperde verkaveling, plus de slechte bodemkundige
situatie hadden de tuinders niet kunnen omschakelen naar meer winstgevende teelten.
Hoewel men direct na de oorlog verder ging met het ontwikkelen van plannen,

verhinderden de hoge kosten van een uitvoering in handkracht nog steeds een snelle
aanpak van zaken. In 1948 werden de kosten van een aldus uitgevoerde
ruilverkaveling nog geraamd op 15.000 gulden per hectare. Ter vergelijking: de
ruilverkaveling Staphorst-Noord/West, die in 1952 werd afgesloten, had nog geen
1000 gulden per hectare gekost.53 Inmiddels hadden de ervaringen met mechanisch
grondverzet door middel van dragline en bulldozer weliswaar geleerd dat het ook
goedkoper kon, maar de totale kosten van een herinrichting van het gebied met zijn
specifieke en veelomvattende problemen zouden nog altijd veel te hoog uitvallen.
Onder druk van de land- en tuinbouworganisaties en de betrokken gemeenten - en
nadat de Rijksdienst voor het Nationale Plan desgevraagd een advies had gegeven54

- besloot de rijksoverheid in 1962 echter dat het gebied niettegenstaande de hoge
kosten toch aangepakt moest worden.
De plannen behelsden in feite het omzetten van een gebied met een uitgesproken

vaarverkaveling naar een gebied met een rijverkaveling. Voordat men aldus met het
Geestmerambacht begon, waren er overigens al de nodige ervaringen opgedaan bij
het omzetten van een vaar- in een rijpolder: in 1948 in de toenmalige, 570 ha grote
Waarlands- en Slootgaardpolder (net ten noorden ervan) en enkele andere, kleinere
polders. (Bovendien zou men nadien op overeenkomstige wijze ook nog de polder
Het Grootslag aanpakken.)
Met de plannen zoals die nu voor het Geestmerambacht werden gemaakt, kwam

men niet alleen tegemoet aan de lang gekoesterde wensen van de tuinbouwers, maar
hield men ook rekening met de niet-agrarische belangen van de dorpelingen. Het
ruilverkavelingsplan dat in 1964 uitkwam, voorzag in de eerste plaats in het laten
verdwijnen van al het overtollige wateroppervlak en het egaliseren van het resterende
(eilanden-)landschap. Grote en diepere sloten zouden worden dichtgespoten tot circa
50 cm onder het toekomstige maaiveld van de polder. Het benodigde zand zou voor
een deel worden verkregen uit een centrale zandwinplaats, het Kleimeer, door middel
van kleine zandzuigers. Deze zandwinplas moest naderhand worden omgevormd tot
recreatieplas als onderdeel van een 285 ha groot recreatiegebied. Anderzijds kwam
ook grond beschikbaar door de egalisatie van de ‘duizenden’ voormalige eilandjes.
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Het plan voorzag verder in de aanleg van niet minder dan 85 km aan nieuwe
ontsluitingswegen. Bovendien werd een nieuwe provinciale weg Alkmaar-Schagen
aangelegd, waarvoor de gronden ook vanuit de ruilverkaveling beschikbaar kwamen.
Het plan maakte voorts een uitbreiding van de woonbebouwing van Langedijk

mogelijk, terwijl de stedebouwkundige structuur van de dorpen geheel kon worden
herzien. In het zuidwesten van de polder werd land vrijgemaakt om Alkmaar
uitbreidingsmogelijkheden te verschaffen. Alle benodigde gronden voor deze
onderdelen van het plan werden vrijgemaakt uit de ruilverkaveling. Hoe groot de
nood was, blijkt wel uit het feit dat bij de stemming op 23 december 1964 97% van
de eigenaren, met 95% van de oppervlakte, zich vóór de ruilverkaveling uitsprak.55

De werkzaamheden begonnen in 1968 met de bouw van een nieuw gemaal om
het vele water kwijt te raken. Vanaf dat moment werd elk jaar een deel van het gebied
- een blok - eerst geheel droog gezet en uit cultuur genomen. Tuinders en boeren
werden schadeloos gesteld voor de daardoor geleden verliezen of kregen tijdelijk
elders land in gebruik. Vervolgens kon een van de belangrijkste onderdelen van het
project beginnen: de herontginning, dat wil zeggen het ‘wegwerken’ van de
voormalige eilandjes. Na het droogleggen van een blok werden daarvoor eerst zoveel
mogelijk de nieuwe wegtracés aangelegd en de nieuwe (hoofd-)waterleidingen
gegraven. De vrijkomende grond, waarmee later sloten konden worden gedempt,
werd in depot gezet. Een van de methoden die men volgde bij het egaliseren, bestond
in het ‘spitten en afgraven’ door middel van een dragline.56 Daarbij werd eerst de
bouwvoor verwijderd, waarnamen de laag eronder afgroef tot een tevoren (in verband
met het nieuwe polderpeil) vastgestelde bewerkingsdiepte. Met de afgegraven grond
konden direct of indirect de sloten worden gedempt. Vervolgens zette men de
bouwvoor zorgvuldig terug, met een minimumdikte van 20 cm. Het teveel aan
bovengrond werd, samen met de bagger uit de sloten, gebruikt om de nieuwe
bouwvoor van die sloten te vormen. Een andere methode van machinale egalisatie,
die al doende werd ontwikkeld, was het zogenaamde ‘ploegen en afschuiven’ (zie
hoofdstuk 3).
Vervolgens moesten de drainagebuizen nog worden gelegd en afgedekt. Een

probleemwas dat tijdens deze bewerkingen, als gevolg van het vele rijdenmet allerlei
zware en vaak sterk trillende
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voertuigen, de bovengrond dusdanig verdicht raakte dat een voorspoedige en
regelmatige groei van de gewassen niet goedmeermogelijk zou zijn. Daarommoesten
de zojuist geëgaliseerde gronden vervolgens nog eens worden gewoeld. Deze zeer
intensieve behandeling gebeurde tot een diepte van maximaal 50 cm. Na het woelen
werd, zo nodig, nogmaals geëgaliseerd.
Nog in 1948 had de gehele polder bijna 1200 tuinders geteld; aan de vooravond

van de verkaveling waren dat er nog slechts 646, tekenend voor de nood in het gebied.
Deze tuinders beschikten samen over maar liefst 5546 kavels, met een gemiddelde
oppervlakte van slechts 0,4 ha. Na afsluiting van de ruilverkaveling waren er nog
290 tuindersbedrijven over, die tezamen beschikten over 442 kavels, met een
gemiddelde grootte van 4,1 ha. Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf was daarmee
teruggebracht van 8,6 naar 1,5 kavels. Van de 104 veehouderijbedrijven die het
gebied aan de vooravond van het project telde, waren er na afloop nog 75 over. Het
gezamenlijke aantal kavels waarover deze beschikten, kon worden teruggebracht
van 2223 tot 127. Daarmee nam het gemiddelde aantal kavels per bedrijf af van 21,4
naar 1,7; de gemiddelde kavelgrootte nam toe van 0,7 tot 12,2 ha. In totaal werden
in het herverkavelde gebied 120 nieuwe boerderijen gebouwd.57 Bij dit alles was de
ontsluitingssituatie natuurlijk onvergelijkbaar verbeterd. Uitgedrukt in cijfers: de
lengte van het verharde-wegenstelsel nam toe van 9 m/ha tot 23 m/ha.
Het landschapsplan dat voor de ruilverkaveling werd opgemaakt, voorzag in brede

windsingels langs de hoofdwegen en in bosstroken om een betere overgang te
scheppen tussen de dichtbebouwde lintdorpen naar het nieuwe tuinbouwgebied. De
ruilverkaveling kwam gereed op 30 mei 1979.

Niet altijd ging alles even voortvarend als de Cultuurtechnische Dienst het zich
voorgesteld had. Een voorbeeld. Eind 1948werd op een bijeenkomst van de Nijkerkse
Afdeling van de Geldersche Maatschappij van Landbouw een lezing gehouden door
een ingenieur van de Dienst.58 De lezing ging over het nut van ruilverkavelingen en
hoe plaatselijke organisaties daartoe een aanvraag konden indienen. De toehoorders
waren enthousiast en besloten nog diezelfde avond om een aanvraag in te dienen
voor een ruilverkaveling van het lage poldergebied Arkemheen. De aanvraag werd
gehonoreerd en in de loop van de jaren vijftig begonnen de voorbereidingen. Toen
uiteindelijk in 1958 de stemming plaatsvond, gebeurde het ongelooflijke. Tien jaren
voorlichting en voorbereiding bleken voor niets te zijn geweest. Slechts 4% van de
stemmen bleek voor te zijn en 37% van de stemgerechtigden kwam niet opdagen.
De uitslag was niet echt een verrassing.
Al tijdens de voorbereiding was er veel verzet gerezen en liep een actief

anti-ruilverkavelingscomité de Cultuurtechnische Dienst voortdurend voor de voeten.
Uit het oogpunt van de Dienst leek een ruilverkaveling hard
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Grafiek 4.2: Het aantal landbouwbedrijven (groter dan 1 ha), het aantal kavels per bedrijf en de
gemiddelde kavelgrootte in ha (1950-1988)
Bron: Landbouwtellingen; LEI/CBS, Landbouwcijfers.

nodig. Eind jaren veertig was bijna 70% van de bedrijven in het Nijkerkse kleiner
dan 5 ha en de verkavelingstoestand ervan was uitermate slecht. Met name in de
Arkemheense polder waren de problemen groot. Het grasland was slecht ontwaterd
enmoeilijk bereikbaar. Als de boeren er 's zomers hunmelkvee hadden staan, moesten
ze er tweemaal per dag op de fiets naar toe, met een melkbus op de stang of achterop.
Voor het melken van twee of drie koeien alleen al waren sommigen zo meer dan drie
uur per dag kwijt. Waarom wilden ze hun grond dan niet dichter bij huis, of beter
gegroepeerd?Waaromwilden ze geen wegenaanleg en een betere ontwatering? Over
het algemeen was de teneur: het is te duur en te perfectionistisch. ‘Geef ons het
beschikbare geld maar, dan lossen we het zelf wel op.’ De werkelijke achtergronden
lagen dieper en kwamen voort uit de kloof tussen de wereld van de ruilverkaveling
en die van de boeren. Zij zagen de ruilverkaveling als een bedreiging van hun
levenswijze en als een ongewenste bemoeienis van de overheid met hun bestaan.
Een ruilverkaveling was gebaseerd op de gedachte dat de boer onophoudelijk
inkomensverbetering nastreeff en uiteindelijk de levensstandaard en levenswijze van
de burgerlijke middenklasse ambieert. Voor de West-Veluwse boer stond echter het
behoud van zelfstandigheid voorop, het liefst met een onbezwaard bedrijf. Hij nam
daarbij eventueel genoegen met een zeer sobere levensstandaard en was dan ook niet
te overtuigenmet betogen waarin hemwerd voorgerekend hoe hij op den duur profijt
zou hebben van de plannen.
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Daarbij kwam dat veel boeren het gevoel hadden slachtoffer te zullen worden van
een stortvloed van regels en maatregelen, die ze als een bedreiging van hun
levenswijze ervoeren.
Overeenkomstige gevoelens speelden ruim tien jaar later ook in het Twentse

Tubbergen, waar boeren zich door de bestaande wetgeving (met name op het punt
van de stemmingsprocedure) monddood gemaakt voelden. De voorbereidingen voor
een ruilverkaveling, die al in 1955 van start waren gegaan, liepen in het laatst van
december 1971 op tragische wijze vast in een ware veldslag. Het zou vervolgens tot
eind 1979 duren eer er overeenstemming werd bereikt over een plan voor wegen en
waterlopen dat aan de meest ernstige cultuurtechnische knelpunten een eind moest
maken. Tegelijkertijd kwamen in de daaropvolgende tien jaar veel kavelruilen op
vrijwillige basis tot stand, zodat op bedrijven waar de nood het hoogst was, een meer
efficiënte bedrijfsvoering mogelijk werd.59

Nederland ‘op de schop’

Vanaf de jaren vijftig vormden cultuurtechnische werken een belangrijk instrument
bij het landbouwkundige structuurbeleid van de overheid. Ze werden gepresenteerd
als een effectief middel voor het realiseren van hogere opbrengsten en het creëren
van moderne, efficiënte bedrijven met lage arbeidskosten per eenheid product.
Ruilverkaveling, grondverbetering, ontwatering en alles wat daar verder aan
infrastructurele verbeteringen mee samenhing, effenden het pad voor een snelle
motorisatie en mechanisatie van de Nederlandse landbouw. Hoewel in 1955 nog kon
worden geconstateerd dat op lang niet alle bedrijven de cultuurtechnische toestand
zodanig was dat men het zonder paarden zou kunnen stellen, werden deze sindsdien
in snel tempo door de trekker vervangen.60 Een verbeterde ontwatering en ontsluiting,
tezamen met een kleiner aantal, maar grotere kavels maakte het boerenland in meer
dan één opzicht beter toegankelijk voor het geheel nieuwe assortiment aan werktuigen
en machines die in het kielzog van de trekker in gebruik kwamen (vergelijk grafiek
4.2). Ook anderszins, echter, waren de leef- en werkomstandigheden door de wijze
waarop men het platteland cultuurtechnisch had ‘verbouwd’, zeker uit een oogpunt
van efficiëntie, sterk verbeterd.
Aan het eind van 1985, het jaar dat de Landinrichtingswet in werking trad, waren

er in ons land (sinds 1924) 452 projecten gereedgekomen dan wel in uitvoering, met
een gezamenlijke oppervlakte van 1.490.520 ha. Daarnaast was op dat moment nog
voor een totaal van 448.630 ha aan blokken een ruilverkaveling aangevraagd of in
voorbereiding. Gezien het feit dat het areaal landbouwgrond in Nederland toen
ongeveer 2 miljoen ha besloeg, was daarvan dus sinds de jaren twintig het overgrote
deel ‘op de schop’ geweest of zou op korte termijn nog worden genomen.61

J. Bieleman
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Het dorsen was een van de eerste werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf waarvoor machines
beschikbaar kwamen. Rond het begin van de eeuw was de stoomdorsmachine op grotere bedrijven
een vertrouwde verschijning in de oogsttijd, zoals hier bij het dorsen van bonen te Middelharnis in
1902.
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5 Boeren met machines
Honderdvijftig jaar mechanisatie - inleiding

De geschiedenis van de landbouwmechanisatie in de twintigste eeuw is in veel
opzichten de voortzetting van een ontwikkeling die rond 1850 had ingezet.1 In die
periode verschenen de eerste fabrieksmatig vervaardigde werktuigen op de
Nederlandse akkers en weilanden. Eeuwenlang waren het de ambachtslieden in de
dorpen geweest, die de werktuigen voor de boerderijen in de naaste omgeving hadden
gemaakt. Ploegen, eggen, molborden, wagens, landrollen en tal van andere
hulpmiddelen waren vervaardigd volgens methoden die van generatie op generatie
waren overgedragen. Hout was daarbij het belangrijkste materiaal. Het aantal
werktuigen dat iedere ambachtsman op die manier maakte, was klein; men werkte
immers vrijwel altijd op bestelling.
Na 1850 begon dat langzaam te veranderen. In Noord-Amerika en Engeland waren

inmiddels grote fabrieken opgericht, die zich op de seriebouw van ijzeren
landbouwwerktuigen toelegden. Daar werden werktuigen gemaakt die sterker, lichter
en uniformer waren dan de ambachtelijke producten. Tegen het midden van de
negentiende eeuw werden deze machines ook naar Nederland uitgevoerd. Voor de
Nederlandse boeren moeten veel van deze werktuigen revolutionair hebben geleken.
Met de Noord-Amerikaanse dorsmachines kon de oogst immers zonder de vertrouwde
vlegel of het dorsblok worden gedorst; met de maaimachines kon, zij het met grote
moeite, gras en graan worden gesneden zonder zeis, zicht of sikkel. De nieuwe
hulpmiddelen stelden de boeren in staat te bezuinigen op arbeidskrachten.
Die allereerste importen rond 1850 markeerden het begin van een ontwikkeling

die zich aanvankelijk zeer langzaam en nauwelijks merkbaar voltrok. Sommige
werkzaamheden op de boerderij, zoals het dorsen, veranderden onder invloed van
het aanbod van nieuwe machines in snel tempo. Bij andere taken, daarentegen, zoals
bij het maaien van graan of het melken van koeien, bleef lange tijd alles bij het oude.
Op de keper beschouwd had de mechanisatie in de eerste honderd jaren na 1850 nog
niet veel effect. Van een duidelijk waarneembare ‘vervanging van menselijke of
dierlijke arbeidskracht door machines of technische hulpmiddelen’ - zoals de definitie
van mechanisatie luidt - was vooralsnog geen sprake. De meeste boeren probeerden
hun productie te verhogen door nieuwe gewasrassen uit te zaaien, door beter vee te
fokken, of door geïmporteerd veevoer en kunstmest aan te kopen. Bezuiniging op
arbeidskrachten had voor henminder prioriteit. De investeringen in machines bleven
dan ook beperkt. In die omstandigheden nam de werkgelegenheid in de landbouw
in de periode 1850-1950 zelfs nog enigszins toe. Er waren echter uitzonderingen op
dit algemene beeld. In de kustprovincies veroorzaakte de komst van de
stoomdorsmachines in de jaren tachtig van de negentiende eeuw en de verbreiding
van de zelfbinders na 1929 veel werkloosheid onder landarbeiders.
Na circa 1950 raakte de mechanisatie plotseling in een stroomversnelling. In een

tijdsbestek van twee tot drie decennia namen machines voor een groot deel het werk
over van mens en paard. Het arbeidsvolume in de landbouw nam tussen 1950 en
1980 met twee derde af; de paardenstapel verdween bijna geheel. Tegelijkertijd nam
de hoeveelheid kapitaalgoederen (machines, gebouwen en vee) met 80% toe. De
ontwikkelingen gingen zo snel dat de rijkslandbouwconsulent voor
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landbouwwerktuigen, P.W. Bakker Arkema, in 1960 verzuchtte: ‘Het is niet meer
bij te houden.’2

In deze periode, waarin aan bestaande werktuigen voortdurend verbeteringen
werden aangebracht en waarin een groot aantal innovaties op de markt verscheen,
verouderden machines snel. De mechanisatie ging gepaard met ingrijpende
veranderingen in het
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landschap en in de structuur van de bedrijven. De boerderijen werden qua oppervlakte
en veestapel groter. Ook het leven in de dorpen veranderde door de uitstoot van
arbeid uit de landbouw. Voor smeden, bakkers, winkeliers en schoolmeesters bleef
er minder werk over.
Het midden van de twintigste eeuw vormde dus een breekpunt. Het proces van

mechanisatie versnelde toen plotseling. Echter, nauwelijks een kwart eeuw later
kwam die onstuimige ontwikkeling al weer tot stilstand. J. Crucq, de opvolger van
Bakker Arkema, merkte in 1975 op dat ‘we de grootste winst van de mechanisatie
al binnen hebben gehaald’. De teelt van graan, die omstreeks 1950 nog 190 tot 200
manuren per hectare had gevergd, vereiste volgens hem in 1975, indien gebruik werd
gemaakt van de modernste apparatuur, nog slechts 15 tot 20 manuren.3 Het tijdvak
van spectaculaire besparingen op arbeid was dan ook definitief voorbij. ‘We hebben’,
aldus nog steeds J. Crucq in het begin van de jaren tachtig, ‘zo'n laag peil van de
arbeidsbehoefte bereikt, dat er met verdere mechanisatie niet zoveel meer kan worden
verdiend.’4 Tegen het einde van de twintigste eeuw waren - voorlopig althans - de
grenzen van de mechanisatie dus bereikt. De technische ontwikkeling in de landbouw
kreeg een ander karakter. De eerste toepassingen vanuit de automatiseringstechnologie
vonden toen hun weg naar de boerderij.
Op het geleidelijke verloop van de mechanisatie vóór circa 1950 en de

revolutionaire ontwikkelingen die daarop volgden, had de arbeidsmarkt veel invloed.
Tijdens het Interbellum was in de landbouw sprake geweest van een ruim aanbod
van arbeid, zo ruim zelfs dat in de jaren dertig een enormewerkloosheid was ontstaan.
In dat decennium was vrijwel voortdurend meer dan 20% van de landarbeiders
werkloos, in sommige jaren zelfs meer dan 30%.
De lonen vertoonden in die omstandigheden een lichte daling.5 Na de Tweede

Wereldoorlog ontstond een geheel andere situatie. In de jaren van wederopbouwwas
arbeid schaars. De lonen in de landbouw stegen nu snel. Vaste arbeiders, die in de
laatste jaren vóór de oorlog hooguit 30 cent per uur hadden verdiend, kregen in 1950
een loon van ruim 100 cent.6 In de eerste naoorlogse jaren vormden die
loonsverhogingen voor de boeren nog geen probleem omdat ze werden doorberekend
in de garantieprijzen die ze voor hun producten kregen. Na circa 1953 begonnen de
kosten voor arbeid echter sterker toe te nemen dan de landbouwprijzen (zie grafiek
1.1). Arbeid werd duur, niet alleen ten opzichte van melk, vlees en graan, maar ook
ten opzichte van machines, kunstmest en veevoeders. De verschillen waren bijzonder
groot: tussen 1950 en 1985 verviervoudigden de reële loonkosten, tegelijkertijd
daalde de reële kostenindex van tractoren en machines met ongeveer 30 procent.
Voor boeren werd het dan ook steeds aantrekkelijker te investeren in
arbeidsbesparendemelkmachines, trekkers, maaidorsers en tal van andere werktuigen.
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De mechanisatie kende bij de verschillende teelten en bewerkingen een zeer ongelijk verloop. Een
van de meest arbeidsintensieve karweien, het planten van pootgoed, werd slechts langzamerhand
gemechaniseerd. Het maken van een kuiltje op regelmatige afstanden, het inbrengen van de
pootaardappel en het afdichten gebeurde omstreeks 1925, met deze eerste aardappelpootmachine op
het eiland van Dordrecht, al enigszins ‘gemechaniseerd’. Bovenop bevindt zich de bak met pootgoed,
dat handmatig in de ronde verdeelschijf wordt gelegd. Vanaf de jaren vijftig werd dit type eenrijige
pootmachines vervangen door meerrijige half- en volautomatische machines.
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Het overheidsbeleid was een andere factor die veel invloed had op de mechanisatie
van de Nederlandse landbouw. In hoofdstuk 1 is al opgemerkt dat in de periode vóór
de TweedeWereldoorlog weinig prioriteit werd gegeven aan landbouwmechanisatie.
De onderzoeksinstellingen, keurings- en voorlichtingsdiensten die in de jaren na
circa 1890 met steun van de overheid waren opgericht, streefden in eerste instantie
een verhoging van de opbrengsten na, niet een besparing of uitstoot van arbeid. Ook
de crisismaatregelen die de regering in de jaren dertig afkondigde, hadden heel andere
oogmerken dan het vervangen van arbeid door machines. Sommige wetten uit die
periode, zoals de Tarwewet van 1931, hadden als onbedoeld neveneffect dat boeren
soms werktuigen gingen aanschaffen, maar van een bewuste stimuleringspolitiek
was desalniettemin geen sprake.
Een dergelijk beleid kwam er na de oorlog plotseling wel. Tijdens de wederopbouw

stond de regeringspolitiek ten aanzien van de landbouw volledig in het teken van
productieverhoging en kostprijsverlaging. Voor de toenmaligeminister S.L.Mansholt
vormde mechanisatie daartoe een van de meest geëigende middelen. Door te
investeren in landbouwwerktuigen konden de Nederlandse boeren hun internationale
concurrentiepositie versterken en de achterstand die ze tijdens de oorlog op het
buitenland hadden opgelopen, inhalen. Als uitvloeisel van dit beleid subsidieerde de
overheid in de periode 1947-1953 zogenaamde landbouwwerktuigencoöperaties. Nu
waren er vóór de oorlog al coöperaties geweest die machines hadden verhuurd aan
leden. Meestal hadden deze verenigingen daarnaast in kunstmest of zaaizaad
gehandeld, hoewel er ook ‘dorsverenigingen’ waren geweest die zich uitsluitend
bezig hadden gehouden met het machinaal dorsen van graan en peulvruchten. De
subsidies die de overheid na 1947 beschikbaar stelde, waren echter bedoeld voor
nieuwe, op te richten verenigingen die de mechanisatie van de talrijke kleine
boerenbedrijven op de zandgronden moesten helpen bevorderen. Dit zou, zo
verwachtte men, op zijn beurt tot een intensivering en een verhoging van de
landbouwproductie leiden. Het beleid resulteerde in de oprichting van een kleine
500 gesubsidieerde coöperaties die kunstmeststrooiers, zaaimachines, aardappelrooiers
en tal van andere werktuigen exploiteerden. In sommige gevallen had de
stimuleringspolitiek inderdaad het beoogde effect. Zo nam bij de leden van de
coöperaties die een aardappelrooier hadden aangeschaft, het areaal aardappelen
enigszins toe.7 Eind jaren vijftig leidde een groot aantal van de verenigingen echter
een kwijnend bestaan. De startsubsidies waren onvoldoende om ze ook op de lange
termijn rendabel te doen zijn. Rond 1980 waren er nog circa 100
landbouwwerktuigencoöperaties.
De subsidies aan de verenigingen markeerden een omslagpunt in het

landbouwbeleid. In de jaren die volgden, bleef de overheid een hoge prioriteit
toekennen aan de mechanisatie van de landbouw, ook al kwam dit niet altijd tot
uitdrukking in financiële bijdragen voor coöperaties of individuele gebruikers. Het
beleid bleef tot het begin van de jaren tachtig gericht op een verlaging van de kosten.8

Vooral op arbeid diende te worden bespaard, niet alleen omdat de economische groei
een grote vraag naar arbeidskrachtenmet zich meebracht, maar ook omdat men ervan
uitging dat boeren en landarbeiders alleen in de toenemende welvaart konden delen
als ze hun productiviteit verhoogden. De overheid probeerde een dergelijke
ontwikkeling te stimuleren door op grote schaal ruil- en herverkavelingen te
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financieren. Die werken zouden de beperkingen opheffen die eenmoderne en rationele
exploitatie van de cultuurgrond in de weg stonden. Door percelen goed te ontsluiten,
te ontwateren en te verkavelen, konden ze geschikt worden gemaakt voor bewerking
met behulp van de almaar groter wordende werktuigen. In het verlengde daarvan
streefde de overheid in de jaren zestig en zeventig naar minder én grotere bedrijven.
In een dergelijke structuur konden de schaalvoordelen van de nieuwe machines
immers optimaal worden benut en kon op arbeid worden bespaard. Dit
‘structuurbeleid’ hield een heel andere politiek jegens de kleine landbouwbedrijven
in. Kregen de kleine boeren aanvankelijk nog steun via subsidies aan
werktuigencoöperaties, vanaf het begin van de jaren zestig werd de sanering van hun
bedrijven nagestreefd. Tegen dit onderdeel van het beleid kwam veel verzet van de
betreffende boeren. Dit kon evenwel niet verhinderen dat, mede dankzij het
structuurbeleid, het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de periode 1950-1980 met
twee derde afnam. De gemiddelde bedrijfsgrootte nam als gevolg daarvan toe, al was
die groei te klein om de mogelijkheden van de steeds verder voortschrijdende
technische ontwikkeling volledig te benutten.
Ook in het onderzoek en de voorlichting deed zich na de Tweede Wereldoorlog

een omslag voor. Zoals hierboven al is opgemerkt, werd vóór de oorlog weinig
onderzoek gedaan naar mechanisatie; de voorlichting op dit gebied stelde evenmin
veel voor. In 1905 was in Wageningen een Instituut voor Landbouwwerktuigen en
-gebouwen opgericht, waar op bescheiden schaal aan onderzoek werd gedaan. Verder
was in 1934 van overheidswege een consulent aangesteld die belast werd met de
voorlichting op het gebied van landbouwmachines, maar omdat zijn werkterrein heel
Nederland besloeg, hadden zijn werkzaamheden weinig effect.
Na de oorlog namen de overheidsuitgaven voor onderzoek en voorlichting op het

gebied van mechanisatie sterk toe. In 1949 werden bij de
rijkslandbouwvoorlichtingsdienst regionale assistenten aangesteld, die voorlichting
over landbouwmachines moesten gaan geven. In hetzelfde jaar werd in Wageningen
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR) opgericht, dat zich
onder andere bezig ging houden met het testen en beproeven van nieuwe werktuigen
die op de markt verschenen. De resultaten van dit ‘merkenonderzoek’, die via de
consulenten en de assistenten van de voorlichtingsdienst bekend werden gemaakt,
hadden voor individuele boeren een grote waarde. De onderzoeksgegevens
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Paarden- en handarbeid bleven bij de overgang naar de nieuwe tijd nog lang hun rol vervullen. Hier
schept een boerenarbeider de gespaarde natuurlijke mest in de paardenkar om deze over te brengen
naar een nieuwe boerderij, die in het kader van de ruilverkavelingMaas enWaal-west was verplaatst.
Alt forst, 1957.

gaven hun enig houvast bij de keuze uit het overweldigende en snel veranderende
aanbod van landbouwwerktuigen. In 1957werd, eveneens inWageningen, het Instituut
voor Landbouwbedrijfsgebouwen opgericht. Deze instelling zou later een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van de ligboxenstal.
De overheid heeft via het structuurbeleid en de financiering van

onderzoeksinstellingen en voorlichtingsdiensten veel invloed uitgeoefend op de
mechanisatie van de Nederlandse landbouw. Toch werden de werkzaamheden van
de ruilverkavelingscommissies, de voorlichtingsdiensten en de onderzoeksinstellingen
niet zozeer van ‘boven’ af gedirigeerd, er was eerder sprake van een beïnvloeding
door uiteenlopende partijen. Ook de landbouworganisaties - georganiseerd in het
Landbouwschap - en de fabrikanten van landbouwwerktuigen hadden veel invloed
op het werk van onderzoekers en voorlichters. Het zojuist genoemde ILR te
Wageningen is daarvan een goed voorbeeld. In het bestuur van deze instelling zaten
onder anderen vertegenwoordigers van het Landbouwschap, de
landbouwwerktuigenindustrie en de importeurs. Het gebouwwaarin het ILR na 1954
was gehuisvest, bood verder onderdak aan de consulent voor landbouwwerktuigen
en de redactie van het vakblad Landbouwmechanisatie. Dit toonaangevende
maandblad, dat geen formele binding had met het ILR, werd voor het grootste deel
gevuld met bijdragen van de consulent en medewerkers van het Instituut. In het
bestuur van het blad zaten wederom vertegenwoordigers van overheid, handel,
industrie en Landbouwschap. In een dergelijke omgeving hadden verschillende
belangengroeperingen gemakkelijk invloed op elkaar. Ten slotte was er nog een band
met het onderwijs. Op de proefboerderij van het ILR in deWieringermeer was tussen
1953 en 1969 de Praktijkschool voor Landbouwtechniek gevestigd. Cursisten kregen
daar onder andere onderricht in het repareren van trekkers.
De door de overheid gefinancierde onderzoeks-, voorlichtings- en

onderwijsinstellingenwaren niet de enige partijen die vorm gaven aan demechanisatie
van de Nederlandse landbouw. Dichter bij het boerenbedrijf was een belangrijke rol
weggelegd voor de loonwerkers. ‘Zonder overdrijven kan men stellen dat de
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Nederlandse landbouw ondenkbaar is zonder loonwerk’, aldus de hoofdredacteur
van het zojuist genoemde blad Landbouwmechanisatie in 1976. In feite hadden
loonwerkers dezelfde functie als de werktuigencoöperaties. Ook zij verhuurden
immers machines en het bijbehorende personeel aan boeren voor wie eigen aanschaf
van de apparatuur te duur was. Loonwerkers waren er al sinds de negentiende eeuw,
sinds de eerste ‘moderne’ landbouwwerktuigen in Nederland waren geïmporteerd.
In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw groeide hun aantal echter bijzonder
snel. In deze periode was voor tal van boerenzoons op (kleine) gezinsbedrijven geen
toekomst weggelegd als zelfstandig landbouwer. Door machines aan te kopen en
daarmee vervolgens bij de buren te gaan werken, konden ze als loonwerker toch een
bestaan opbouwen in de sector. Werk was er genoeg. Naarmate de
bewerkingscapaciteit en de schaalvoordelen van de landbouwwerktuigen toenamen,
nam ook de vraag naar loonwerk toe. Ondanks de trend naar grotere
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landbouwbedrijven bleven de meeste Nederlandse boerderijen immers te klein om
de grote, dure machines in eigen beheer rendabel te kunnen gebruiken. Van dat
spanningsveld maakten loonwerkers dankbaar gebruik. Vooral bij de bietenoogst
werd veel werk door hen verricht. Rond 1975 rooiden ze maar liefst driekwart van
het Nederlandse bietenareaal.9De minder succesvolle werktuigencoöperaties wisten
slechts een deel van de markt te behouden. De jaren vijftig en zestig vormden dus
in veel opzichten een breuk met het verleden. Toch was in minstens één opzicht
sprake van continuïteit. Net als honderd jaar eerder vormde Noord-Amerika een bron
van inspiratie. Vooral in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog waren de
Verenigde Staten een voorbeeld voor onderzoekers, voorlichters en boeren. Die
oriëntatie was voor een deel uit nood geboren, omdat Nederland toen voor de invoer
van landbouwwerktuigen volledig was aangewezen opNoord-Amerika, en trouwens
ook op Engeland. De industrie op het vasteland van Europa was nog onvoldoende
hersteld van de oorlog. Bovendien hadden de Verenigde Staten op het gebied van
landbouwmechanisatie vanouds een voorsprong gehad. Omdat arbeid daar veel
schaarser was dan in Europa, hadden boeren er al in een vroeg stadium trekkers,
maaidorsers en melkmachines aangeschaft. De invoer van landbouwmachines uit de
Verenigde Staten was, althans in de eerste naoorlogse jaren, voor een groot deel een
uitvloeisel van de hulp van de Verenigde Naties, alsmede van steun in het kader van
het Marshallplan. In de periode 1944-1950 zijn op die manier duizenden trekkers in
Nederland ingevoerd. Ook de brandstof voor deze machines werd langs die weg
betrokken.
Na 1950 nam de handelsstroom vanuit de Verenigde Staten evenwel snel af. Door

de devaluatie van de gulden werd de invoer vanuit dollarlanden te duur. Tegelijkertijd
leefde de Europese landbouwwerktuigenindustrie weer op. De Verenigde Staten
bleven echter de toon aangeven in de mechanisatie. ‘Men kan de omstandigheden
in Amerika niet zonder meer in ons land overplanten’, schreef J. Crucq in 1968, ‘toch
leert de ervaring dat veel van wat in Amerika gebeurt ook hier komt.’10 De
Amerikaanse invloed werkte ook via de Marshallhulp nog enige tijd door. Zo kreeg
het ILR in de jaren vijftig nog gelden uit het fonds om onderzoek te doen naar de
mechanisatie van kleine boerenbedrijven. Ook de stichting van de Praktijkschool
voor Landbouwtechniek was mede mogelijk gemaakt door de Marshallhulp.
Wellicht nog belangrijker voor individuele boeren was de oprichting van het

Borgstellingsfonds in 1951, wederom met steun in het kader van de Marshallhulp
én naar voorbeeld van soortgelijke Amerikaanse staatsinstellingen. Het
Borgstellingsfonds was bedoeld voor boeren en tuinders die over te weinig eigen
middelen beschikten om investeringen in machines en gebouwen te financieren.
Tijdens het Interbellum was het voor hen moeilijk geweest krediet bij banken te
verkrijgen. Na de oorlog groeide het idee om net als in de Verenigde Staten
overheidsinstellingen op te richten waar landbouwers rechtstreeks geld konden lenen.
Een exacte kopie van het Amerikaanse voorbeeld kwam er uiteindelijk niet; wel was
deNederlandse overheid bereid borg te staan voor leningen die door boerenleenbanken
werden verstrekt. Met een forse gift uit de Marshallhulp werd tot dat doel het
Borgstellingsfonds opgericht. In de eerste twintig jaar van het fonds maakten
tienduizenden boeren, tuinders en loonwerkers gebruik van de borgstellingen.
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De garanties betroffen vooral investeringen in stallen en glasopstanden; werktuigen
werden er in veel mindere mate mee gefinancierd.11

Al deze hulp, voorlichting en kredietverlening beoogden de mechanisatie van de
Nederlandse landbouw te bevorderen. De beslissing om bepaalde werktuigen al dan
niet te gebruiken, bleef echter voorbehouden aan de boer. Vermoedelijk is er in het
naoorlogse Nederland altijd een vrij grote groep ‘machineboeren’ geweest, lieden
die graag met machines werkten en als eerste nieuwe werktuigen kochten. Ze
sleutelden er zelf ook graag aan en schrokken er niet voor terug eventueel een
verbetering aan te brengen. Er was zelfs een groep gedreven boerenuitvinders voor
wie het ontwerpen van machines misschien wel belangrijker was dan het eigenlijke
landbouwbedrijf. Tot in de jaren zestig speelden ze een belangrijke rol, die overigens
ook door ‘beroeps’-deskundigen werd erkend.
In een handboek voor landbouwvoorlichters dat in 1961 werd uitgegeven, werd

erop gewezen ‘dat vele verbeteringen worden uitgedacht door de gebruiker zelf en
niet, zoals men zou vermoeden, slechts door technici die op de fabrieken over de
tekenborden gebogen staan... Ook in ons land zijn talrijke voorbeelden van dergelijke
verbeteringen aan te wijzen.’12 Toch is naderhand de betekenis van boerenuitvinders
minder groot geworden. In de jaren zeventig en tachtig werd de ontwikkeling van
nieuwewerktuigenmeer enmeer het werk van hooggeschoolde technici die in dienst
waren van de landbouwwerktuigenindustrie.
Voor de minder technisch aangelegde boeren lijkt de kennis om de nieuwe

werktuigen te gebruiken nauwelijks een knelpunt te zijn geweest. Als
onderwijsinstellingen of voorlichtingsdiensten nog niet voor het leveren van die
kennis hadden gezorgd, dan deed de importeur, de fabrikant, de dealer of het
plaatselijke mechanisatiebedrijf dat wel, al waren de instructies soms minimaal.
‘Leren? Dat moest je zelf maar doen’, vertelde een Zeeuwse arbeider naderhand.
‘De eerste keer kwam de monteur mee, die zei hoe 't moest en klaar was 't. Bij
sommige machines reed ie nog eens een uur met je mee, maar daar bleef het bij. Ach,
het ging altijd wel.’13

Voor anderen had het proces van mechanisatie een meer dwingend karakter. De
aanschaf van machines was voor hen iets waartoe ze werden genoodzaakt door het
gebrek aan landarbeiders of door de ontwikkeling van prijzen en kosten. In sommige
gevallen, zoals bij de introductie van de melktank, was het de agro-industrie die de
boeren dwong tot het accepteren van een innovatie. Voor tal van kleine boeren die
niet wilden of niet konden mechaniseren, bleef
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Het inkuilen van gras op het melkveehouderijbedrijf betekende lange tijd voor iedereen die beschikbaar
was: handen uit de mouwen. Zuid-Holland, 1936.

er na circa 1965 geen andere keuze dan het bedrijf te beëindigen. Van alle betrokkenen
bij de snelle mechanisatie van de Nederlandse landbouw in de jaren vijftig en zestig
moeten ten slotte de producenten van de landbouwwerktuigen worden genoemd.
Nederland is vanaf het prille begin van de mechanisatie rond 1850 voortdurend
afhankelijk geweest van de invoer van landbouwmachines. Er zijn over het geheel
genomen ook weinig Nederlandse innovaties geweest. Buitenlandse ondernemingen
domineerden de markt. Toch was een belangrijke rol weggelegd voor de talrijke
bedrijfjes die zich op de een of andere manier met de productie van
landbouwwerktuigen bezighielden. Reeds in de tweede helft van de negentiende
eeuw probeerden Nederlandse smeden en wagenmakers een graantje mee te pikken
van de alom heersende belangstelling voor ‘moderne’ ploegen, hakselsnijders en
dorsmachines door deze na te maken. Een soortgelijke ontwikkeling viel waar te
nemen in de jaren na de TweedeWereldoorlog, in de periode dus dat de mechanisatie
een hoge vlucht nam. Wederom probeerden smeden, loonwerkers, handelaars en
reparateurs een bestaan als producent te vinden op de snel expanderende markt.
Inmiddels was het kopiëren en imiteren van buitenlandse werktuigen echter veel
lastiger geworden. De controle op octrooien en patenten was effectiever dan eertijds,
bovendien konden de kleine Nederlandse fabriekjes nimmer concurreren met de
grote buitenlandse producenten van machines waar een wereldwijde markt voor was.
De schaalvoordelen die de serieproductie van trekkers en melkmachines met zich
meebracht, waren voor hen immers onbereikbaar.
Desondanks wisten Nederlandse producenten van landbouwwerktuigen in de

periode na de Tweede Wereldoorlog een belangrijk marktaandeel te behouden en in
sommige gevallen zelfs uit te breiden. In de jaren zestig en zeventig telde Nederland
80 tot 90middelgrote bedrijven die landbouwwerktuigenmaakten. De totale productie
was rond 1975 zelfs even groot als de invoer.14 Het meest succesvol waren de
ondernemingen die zich toelegden op werktuigen waarvoor, vanwege de specifieke
eisen van het Nederlandse klimaat of de bodem, slechts een relatief kleine markt
was, zoals ploegen, aardappelrooimachines en bietenrooimachines. Die oriëntatie
opNederlandse omstandigheden leidde zelfs tot een aantal innovaties. De zogenaamde
‘Lely’-harkkeerder, de cirkelmaaier, de pendelstrooier voor kunstmest en de
krachtvoerautomaat zijn geheel of gedeeltelijk in Nederland ontwikkeld. Niet geheel
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toevallig werktuigen waaraan juist hier een grote behoefte bestond. Hooi en ingekuild
gras - waarvoor de harkkeerder en de cirkelmaaier werden ingezet - speelden een
belangrijke rol in de veevoedering. Het Nederlandse klimaat stelde bovendien
specifieke eisen aan de methode van oogsten. Zowel de harkkeerder als de
cirkelmaaier leek daarvoor het meest geschikt. De twee andere machines - de
pendelstrooier en de krachtvoerautomaat - kunnen ook typisch Nederlands worden
genoemd. Juist hier is het gebruik van zowel kunstmest als krachtvoeder bijzonder
hoog. Hoewel dergelijke werktuigen in eerste instantie werden ontwikkeld voor een
nationale markt, wisten de producenten ook in het buitenland een markt te veroveren.
Lokale omstandigheden gaven dus wel aanleiding tot de ontwikkeling van bepaalde

machines. In andere gevallen werden de werktuigen die van elders kwamen, zó
aangepast dat ze ook in
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Nederland kondenworden ingezet. Omgekeerdwerd echter ook de omgeving geschikt
gemaakt voor de machine. De vele cultuurtechnische werken die na de Tweede
Wereldoorlog zijn uitgevoerd, maakten het landschap toegankelijk voor de nieuwste
mechanische technieken. In het navolgende zal nog blijken dat ook de gewassen en
de dieren aan de machines werden aangepast.
Misschien was die aanpassing van de omgeving aan de machine wel een van de

meest opvallende kenmerken van de mechanisatie in de twintigste eeuw, afgezien
dan van de enorme besparing op menselijke en dierlijke arbeidskracht. Toen de
werktuigen nog door de smid, de wagen- en de gareelmaker uit het dorp werden
gemaakt, werden ze volledig afgestemd op de wensen van de boer. Naarmate de
machines in de twintigste eeuw meer en meer het karakter van een massaproduct
kregen, was het echter het boerenbedrijf dat werd aangepast.

Aan de snelle ontwikkeling van de landbouwmechanisatie in de jaren vijftig en zestig
is wellicht eerder een einde gekomen dan door tijdgenoten voor mogelijk werd
gehouden. De historicus J.M.G. van der Poel, die halverwege de jaren zestig een
monumentale studie schreef over de mechanisatie gedurende de eerste honderd jaren
na 1850, was opgelucht dat hij aan de naoorlogse geschiedenis slechts een korte
epiloog hoefde te wijden. Op dat moment waren de ontwikkelingen nog volop aan
de gang en leek het einde vooralsnog niet in zicht. Van der Poel vroeg zich dan ook
af ‘hoe over enige eeuwen de historicus, die dan geroepen zal zijn om de
landbouwmechanisatie in de tweede helft van de twintigste eeuw te beschrijven, in
staat zal zijn bij de overweldigende hoeveelheid bronnenmateriaal, een juist beeld
te geven van deze tijd.’15

In deze bijdrage wordt geen poging gedaan de alomvattende studie te schrijven
die Van der Poel kennelijk voor ogen had. Aan de hand van een aantal casestudy's
worden de hoofdlijnen die zojuist zijn geschetst, nader uitgewerkt. Welke factoren
hadden invloed op de mechanisatie in Nederland? Wat was de rol van de overheid,
de agro-industrie, de loonwerkers, de landbouwwerktuigenfabrikanten? Hoe werden
de nieuwe machines door de boeren ontvangen? De keuze van de behandelde
onderwerpen is in zekere zin willekeurig, al is getracht enig recht te doen aan de
diversiteit van de Nederlandse landbouw. Aan de orde komt zowel de akkerbouw
als de rundveehouderij. Verder gaat het in sommige cases om werktuigen die in het
buitenland zijn ontwikkeld en in Nederland verspreid (zoals de melkmachine); in
andere gevallen betreft het machines die hier hun oorsprong vonden (de cirkelmaaier).
De nadruk bij dit alles ligt echter op de tweede helft van de twintigste eeuw. Het

verhaal begint bij de trekker. Deze machine vormde de spil van het
mechanisatieproces.

P.R. Priester
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Maaiende boer. Noord-Brabant, omstreeks 1950.
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6 Boeren met machines
Paarden en trekkers

De eerste trekkers 1900-1950
Drie innovaties
De doorbraak 1950-1985
De ‘voorliefde voor motorisatie’

Van alle nieuwemachines die in de twintigste eeuw hunweg vonden naar de boerderij,
was de trekker1 een van de belangrijkste. De trekker vormde de ‘hoeksteen van de
moderne mechanisatie’, aldus tijdgenoten die de snelle opkomst van het voertuig in
de jaren vijftig meemaakten.2 In korte tijd werden de paarden op de boerderij
vervangen door trekkers. Op zijn beurt zette dit weer andere processen in gang.
Boeren die hun paarden afdankten en een trekker aanschaften, kochtenmeestal vrijwel
tegelijkertijd een geheel nieuwe werktuigeninventaris. Demeeste paardenwerktuigen
waren immers ongeschikt om achter een trekker te monteren. Bovendien maakte de
nieuwe krachtbron de toepassing mogelijk van werktuigen die sterker waren en een
grotere capaciteit hadden dan de oude hulpmiddelen. Een ander voordeel van de
trekker was dat hij te allen tijde en overal op het bedrijf kon worden ingezet.
Paarden waren in dat opzicht toch beperkter. Door de ‘motorisatie’, zoals de

overgang van dierlijke naar mechanische trekkracht ook wel werd genoemd, kon het
ploegen en het oogsten sneller én op gunstiger tijdstippen worden uitgevoerd dan
voorheen. Door dit alles werd het werken op de boerderij echter ook veel jachtiger
en, voor de boeren en arbeiders die graag met paarden werkten, minder aantrekkelijk.

De eerste trekkers 1900-1950

De trekker was een buitenlandse vinding.3 Het eerste exemplaar verscheen in 1889
in de Verenigde Staten op de markt. In dat land bestond toen al enige ervaring met
de bouw van steam tractors: grote en zware locomobielen die niet alleen zichzelf
konden aandrijven en voortbewegen, maar die ook in staat waren een dorsmachine
te verplaatsen of een ploeg te trekken. De trekkers die na 1889 op de Amerikaanse
markt verschenen, hadden een verbrandingsmotor, maar waren voor het overige naar
het voorbeeld van deze locomobielen gebouwd. Ook naderhand is weinig aan het
basisontwerp veranderd: de allereerste trekkers hadden al grote achterwielen om een
goede grip op de bodem te houden. De plaats van de bestuurder was achter de motor
gesitueerd.
Een ander land dat vooropliep in de ontwikkeling van de trekker, was

Groot-Brittannië. Dan Albone staat te boek als de eerste Engelsman die erin was
geslaagd een lichte trekker met verbrandingsmotor te construeren. Deze ‘Ivel’ kwam
op de markt in 1902-1903 en markeerde het begin van een industrie die, in technisch
opzicht, de Amerikaanse lange tijd zou voorblijven.
In Nederland viel de eerste trekker te bewonderen op een in 1913, in Den Haag,

gehouden internationale landbouwtentoonstelling. Nog in hetzelfde jaar werden twee
petroleumtrekkers ingevoerd, die kort daarop bij ontginningswerkzaamhedenwerden
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ingezet. Na de Eerste Wereldoorlog begon de import van trekkers langzaam op gang
te komen. De nieuwe machine kreeg toen ook meer bekendheid door lezingen,
demonstraties op landbouwtentoonstellingen en publicaties in tijdschriften en kranten.
Na verloop van tijd ging ook de kwaliteit van de trekkers er aanmerkelijk op vooruit.
De machines die kort na de Eerste Wereldoorlog waren geïmporteerd, hadden nog
dezelfde nadelen als de oude locomobielen: ze waren zwaar en moeilijk te gebruiken
op het veld. Vaak bestonden ze uit niet meer dan een geklonken raam met ijzeren
wielen met daarop een motor en een primitieve, open transmissie. Veel van deze
trekkers werden dan ook uitsluitend gebruikt voor het verplaatsen en het aandrijven
van (stationaire) dorswerktuigen. Voor het ploegen, het eggen, het trekken van wagens
en tal van
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De Lanz Bulldog, een trekker van Duitse makelij, bij de haveroogst met zelfbinder in het Zeeuwse
Wolphaartsdijk, in 1935. De opvallende ronde ‘trommel’ opzij van de motor is ter afdekking van een
vliegwiel, waarvan er ook een aan de andere kant zit. Bij het exemplaar op de foto gaat het om het
HR5-type, waarvan er in dejaren 1929-1934 in totaal circa 11.500 werden gebouwd. Het eerste model
van deze beroemde trekker, van de constructeur Fritz Huber, verscheen al aan het begin van de jaren
twintig. De firma Lanz bleef tot in de jaren vijftig trouw aan het concept van de eencilindermotor met
gloeikop. De trekker dankte zijn naam aan de eigenaardige vorm van de (liggende) cilinderkop,
waarbij de ontluchtingsopeningen voor de ogen werden aangezien.

andere werkzaamheden bleven paarden aanvankelijk een veel betere keuze.
In de jaren twintig en dertig namen de toepassingsmogelijkheden van de trekker

belangrijk toe doordat buitenlandse fabrikanten toen een drietal verbeteringen
aanbrachten. De aftakas, de luchtband en de zogenaamde ‘hydraulische hefinrichting
met diepteregeling en gewichtsoverbrenging’ maakten van de rijdende
verbrandingsmotor een machine die voor vrijwel alle werkzaamheden geschikt was.
Op deze verbeteringen wordt hieronder nog nader ingegaan; hier volstaat de
constatering dat toen pas een werktuig ontstond dat in technisch opzicht kon
concurreren met paarden- en mensenkracht. Toch gingen in Nederland vooralsnog
weinig boeren over tot de aanschaf van een trekker. In 1940 werden hier slechts 3200
trekkers geteld. Daarnaast waren er nog 500 trekkers die met rupsbanden waren
uitgerust. In het land van oorsprong, de Verenigde Staten, had zich intussen wél een
sterke motorisatie voorgedaan. Daar was tussen 1915 en 1939 het aantal trekkers
met een factor 6 à 7 toegenomen tot een totaal van 1,6 miljoen. Als gevolg daarvan
was het aantal paarden met 40% afgenomen.4 Ook in Groot-Brittannië was het
vervangingsproces in 1939 ver voortgeschreden. Engeland en Wales telden toen
ongeveer 50.000 trekkers. Gezamenlijk leverden deze trekkers al meer
trekkrachtvermogen - uitgedrukt in paardenkrachten - dan de paardenstapel.5

De Nederlandse achterstand had vooral te maken met de omvang van de
landbouwbedrijven. Voor de Nederlandse boeren, die over een relatief klein bedrijf
beschikten, bleven de trekkers lange tijd een te duur alternatief voor paardenkracht.
Zelfs voor de puissant rijke Oldambster boeren, die in het verleden vaak als eersten
nieuwe machines hadden aangeschaft, vormden de ‘hoge kosten’ van de trekker in
1930 nog een belemmering.6 In de Verenigde Staten en Engeland waren de
landbouwbedrijven gemiddeld gesproken groter. Daar was bovendien arbeid schaarser
dan in Nederland, zodat ook om die reden de motorisatie van het bedrijf
aantrekkelijker was.
Doordat de geïmporteerde wiel- en rupstrekkers voor veel Nederlandse boeren

onbetaalbaar waren, ontstond een markt voor een surrogaat, de zogenaamde
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‘autotrekker’.7Dit was een omgebouwde tweedehandsautowaarmee landbouwwagens
en zelfbinders konden worden getrokken en waarmee bovendien het land kon worden
geploegd en geëgd. In tegenstelling tot de ‘echte’ trekkers, werden autotrekkers niet
in serie gemaakt in buitenlandse fabrieken, maar op kleine schaal in (Nederlandse)
garages, smederijen en landbouwwerktuigenbedrijfjes, meestal in opdracht van boeren
en loonwerkers uit de directe omgeving. Ook bouwden landbouwers soms zelf in
hun schuur een eigen tweedehandsauto om tot een autotrekker. Daarbij werden de
oude auto's behoorlijk onder handen genomen: de benzinemotor werd geschikt
gemaakt voor de relatief goedkope petroleum, de koeling werd aangepast,
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Het snel toenemende gebruik van machines in de landbouw leidde na 1945 tot de opkomst van
gespecialiseerde landbouwmechanisatiebedrijven. Deels kwamen deze voort uit al langer bestaande
dorpssmederijen, zoals deze van de Gebr. Alferink te Posterenk (bij Wilp), hier aan het eind van de
jaren vijftig. Daarnaast waren importeurs en dealers van landbouwmachines, waaronder ook de
coöperaties, actief op deze markt.

evenals de transmissie, en ten slotte werd het chassis ingekort.
Voor weinig geld kon zo een voertuig worden verkregen dat gemakkelijk het werk

van drie tot vier paarden aankon.Mede door de lage lonen vanmonteurs en het ruime
aanbod van tweedehandsauto's was de prijs van een autotrekker laag. De machine
was ongeveer even duur als een goed paard, doch 70% goedkoper dan een lichte
petroleumtrekker.
In Nederland zijn de eerste autotrekkers omstreeks 1930 gebouwd. Het is

onduidelijk waar het idee is ontstaan. Ook in andere Europese landen werden wel
auto's omgebouwd om ze geschikt te maken voor werk in de landbouw. Sommige
(buitenlandse) automerken leverden zelfs speciale ombouwdelen, die overigens door
de Nederlandse bouwers niet schijnen te zijn gebruikt. Hoe het ook zij, nergens lijken
zoveel autotrekkers te zijn gemaakt als in Nederland. In 1940 werden, naast de
eerdergenoemde 3200 wieltrekkers en 500 rupsbandtrekkers, bijna 1300 autotrekkers
geteld.
Dat de autotrekker een zo brede toepassing kreeg, was, afgezien van de gunstige

kostprijs, mede te danken aan het werk van prof. ir. M.F. Visser. Deze Wageningse
hoogleraar was tevens directeur van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en
-Gebouwen. In 1936-1937 construeerde hij een eigen autotrekker, waaraan hij
naderhand, door het geven van demonstraties en lezingen, veel bekendheid wist te
geven. Ook in de landbouwbladen werd naar aanleiding van Vissers werkzaamheden
veel aandacht gegeven aan het ombouwen van auto's. In al die publiciteit school
misschien wel de grootste betekenis van de surrogaat-trekker. Door de publicaties,
de lezingen en de demonstraties werden boeren bekend gemaaktmet demogelijkheden
van ‘motorisatie’.
De garages, smederijen en andere ambachtelijke bedrijfjes waar de auto's werden

omgebouwd, vormden gezamenlijk de enige belangrijke trekkerindustrie die
Nederland heeft gekend. In ons land is een grootschalige productie van trekkers nooit
van de grond gekomen. De firma Brons Motoren te Appingedam bracht in de jaren
dertig weliswaar een trekker op de markt die rondom een dieselmotor van eigen
makelij was gebouwd, maar deze zware machine was uitsluitend bedoeld voor het
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aandrijven van dorswerktuigen. Voorts heeft kort na de Tweede Wereldoorlog de
firma Du Croo & Brauns nog enkele rupstrekkers met een Stork-motor gebouwd.
In beide gevallen ging het echter om producten die op snel krimpende deelmarkten

werden aangeboden. Daarnaast zijn in Nederland nog zogenaamde ‘confectietrekkers’
gebouwd. Deze trekkers werden geassembleerd uit componenten die door
(buitenlandse) fabrieken werden aangeleverd. In de jaren vijftig en zestig verwierven
de confectietrekkers van de firma's Vewema te Gorinchem en Geurtsen te Deventer
enige bekendheid. Toch konden dergelijke bedrijven de concurrentie met de grote,
internationaal opererende trekkerfabrikanten niet goed aan. De binnenlandse markt
werd na de Tweede Wereldoorlog dan ook vrijwel volledig gedomineerd door
buitenlandse merken als Ford-Fordson, Allis Chalmers, Massey-Ferguson,
IHC-McCormick en Deutz.

Drie innovaties

De grote doorbraak van de trekker kwam in Nederland pas na de Tweede
Wereldoorlog. De modellen die toen echter werden verkocht, leken weinig op de
eerste exemplaren die bijna vier decennia eerder waren geïmporteerd. Aan de trekkers
die na circa 1950
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op de markt kwamen, waren, ten opzichte van de eerste typen, enkele belangrijke
verbeteringen aangebracht die de praktische bruikbaarheid aanzienlijk vergrootten.
Deze technische vernieuwingen, die hun beslag hadden gekregen in de periode
1920-1950, verklaren voor een deel de enorme populariteit van de trekker in
Nederland in de daaropvolgende decennia.
Een van die vernieuwingen betrof een as waarmee tijdens het rijden andere

werktuigen konden worden aangedreven. Deze aftakas, die vanaf 1921 door diverse
fabrieken standaard aan de achterzijde van de trekker werd gemonteerd, gaf het
voertuig een ruimere toepassing. Met de zogenaamde ‘riemschijf’, een trommel die
bij oudere typen aan de zijkant van de motor was bevestigd en waarover een
aandrijfriem kon worden geleid, konden alleen in stilstand (dors)machines worden
aangedreven. Voor het aandrijven én voorttrekken van een zelfbinder was deze
riemschijf ongeschikt. Met de aftakas was dat wel mogelijk. Toch hadden de eerste
modellen nog een groot nadeel: de aftakassen vielen stil als de trekker met het
aangekoppelde werktuig stopte. Voor sommige werktuigen, zoals getrokken
maaidorsers, zelfbinders en opraappersen, was dit een bezwaar omdat ze stilstaand
niet leeggedraaid konden worden en de kans op verstoppingen daardoor toenam. Na
1947 kwamen sommige fabrikanten echter met trekkers op de markt die met een
onafhankelijke, ‘doordraaiende’ aftakas waren uitgerust. Deze waren wél in staat
tijdens stilstand een werktuig aan te drijven.
Een andere belangrijke innovatie in de jaren twintig was de ontwikkeling van een

mechanisme waarmee gemakkelijk werktuigen aan de trekker konden worden
gekoppeld. Met de zogenaamde hefinrichting hoefden boeren niet langer zware
machines op te tillen wanneer ze die aan de trekker wilden bevestigen. In het
daaropvolgende decennium werd de koppeling van werktuigen aan trekkers nog
aanmerkelijk verbeterd. Het aanbouwmechanisme kreeg zelfs een geheel nieuwe
functie doordat het tegelijkertijd gewichtsoverdracht van het aangekoppelde werktuig
naar de achterwielen van de trekker mogelijk maakte. Het nieuwe systeem was een
uitvinding van de Ier Harry Ferguson, die in 1933, na jaren van experimenteren, erin
slaagde een prototype op een trekker te bouwen.
Het geheel bestond uit een hydraulische pomp, een hefcilinder en een zogenaamde

‘driepuntsbevestiging’: drie stangen (twee trekstangen en een topstang) die aan de
achterzijde uit de trekker staken. De constructie maakte het niet alleen mogelijk
zware werktuigen op een gemakkelijke wijze aan de trekker te monteren, een veel
belangrijker voordeel school in de eigenschap dat de krachten die op aangekoppelde
ploegen en tweewielige wagens werkten, voor een deel naar de trekker werden
overgeheveld.
De achterwielen van de trekker slipten daardoor minder snel, terwijl het risico van

steigeren afnam. Dit alles bracht met zich mee dat niet langer onnodig veel ballast
op de trekker hoefde te worden aangebracht. De voordelen van het Ferguson-systeem
waren zó groot dat het na de TweedeWereldoorlog, ondanks de hoge prijs, op vrijwel
iedere trekker werd aangebracht. Fabrikanten waren erdoor in staat lichte trekkers
met sterke motoren te bouwen, die ondanks hun geringe gewicht tóch een hoge
trekkracht konden ontwikkelen, zelfs op natte kleigronden. Het grote voordeel van
een dergelijke combinatie van licht én sterk school in het hoge rendement: omdat
voor de aandrijving van de (lichte) trekker zélf niet veel kracht nodig was, bleef een
groot deel van het geleverde vermogen beschikbaar voor het trekken van ploegen,
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wagens en eggen. De capaciteit van de aangebouwdewerktuigen kon daardoor worden
verhoogd. Zo kwamen na de Tweede Wereldoorlog meerscharige wentelploegen op
de markt, waarmee in één gang een aanzienlijk grotere oppervlakte kon worden
geploegd dan eertijds met de oude paardenploegen.
Door Fergusons uitvinding werden trekker en werktuig één geheel. De koppeling

tussen beide kreeg een meerwaarde die men bij het werken met paarden nooit had
kunnen bereiken. Het nieuwe systeem bracht echter wel met zich mee dat de oude
paardenwerktuigen niet langer geschikt waren om achter de trekker te monteren. De
gewichtsoverdracht kwam dan niet tot stand en bovendien bleek een dergelijke
combinatie van oud en nieuw moeilijk te besturen. De plaats van de bestuurder was
bij een trekker immers fundamenteel anders dan bij het paard. Dit bracht met zich
mee dat boeren na aanschaf van een trekker genoodzaakt waren hun hele
werktuigeninventaris te vernieuwen. De hoge kosten van een dergelijke omschakeling
maakten dat trekkers aanvankelijk alleen door grote boeren werden aangeschaft.
De derde innovatie die tot een verbetering van de trekker leidde, bestond uit de

luchtband. Aanvankelijk hadden trekkers ijzeren wielen óf rupsbanden. Aan beide
typen waren nadelen verbonden.
De ijzeren wielen hadden een grote rolweerstand, zodat een groot deel van het

vermogen van de motor ‘verloren’ ging. Daar kwam nog bij dat ze, ondanks hun
grote diameter en de aangebrachte kammen en punten, gauw slipten. Op een slappe
bodem hadden ijzeren wielen zelfs de neiging zich in te graven, met als gevolg dat
trekkers gauw vast kwamen te zitten. Ten slotte waren veel ijzeren wielen ongeschikt
om over verharde wegen te rijden. Wegbeheerders verboden dat trouwens ook vaak,
vanwege de schade die de ijzeren kammen en punten veroorzaakten. Rupstrekkers
hadden soortgelijke bezwaren. Ook met rupsen kon (en mocht) men niet op de weg
rijden. Een voordeel van laatstgenoemd type was evenwel dat slippen of ingraven
veel minder snel optrad. De prijs die de boeren voor een rupstrekker moesten betalen,
was echter relatief hoog.
De eerste trekkers met luchtbanden verschenen in 1932 op de Amerikaanse en

Engelse markt. Een jaar later waren ze ook in Nederland beschikbaar. Met zulke
trekkers kon men zonder bezwaar op de weg rijden, terwijl ook op de akkers de
prestaties aanzienlijk beter waren dan die van de trekkers met ijzeren wielen. De
luchtband maakte van de wieltrekker een geschikt transport-
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Trekker en paard werken begin jaren vijftig op deze Limburgse hoeve nog eendrachtig samen. Het
zwaardere onderploegen van de stoppel gebeurt met behulp van de trekker, het lichtere eggen met
een dubbelspan.

middel en daarmee een geduchte concurrent voor het paard.
Het grote voordeel van de innovatie school in de relatief kleine rolweerstand,

waardoor voor de voortbeweging van de trekker zélf niet zoveel kracht nodig was.
De snelheid die men op de weg met een luchtbandentrekker en een aangekoppelde
luchtbandenwagen kon bereiken, was veel hoger dan die van paard en boerenwagen.
De luchtband betekende vooral voor de boeren met een slecht verkaveld bedrijf

een belangrijke verbetering. Op zulke bedrijven nam het transport met paarden, aldus
een mededeling uit 1961, al gauw 60% van alle arbeidstijd in beslag.8

Toch stuitte de toepassing van de (buitenlandse) innovatie op de Nederlandse
akkers op problemen. De eerste luchtbanden waren, in vergelijking met latere typen,
tamelijk smal en veroorzaakten mede daarom, net als hun ijzeren voorgangers,
slippende achterwielen. Een ander, daarmee samenhangend probleem was dat de
smalle luchtbanden diepe sporen in de akkers konden achterlaten. Beidemoeilijkheden
gaven aanleiding tot een grote vraag naar hulpmiddelen die het slippen en de
spoorvorming konden tegengaan of verminderen. Nederlandse smeden en
werktuigfabrikanten wisten daarop met succes in te spelen. Zo maakte smederij
Dijkstra te Uithuizen in de jaren na 1938 zogenaamde ‘anti-slipwielen’, naar een
Engels voorbeeld overigens. Anderen maakten kettingen die om de luchtbanden
konden worden gelegd, ook al ter voorkoming van slip. Een derde oplossing van het
slipprobleem bestond uit zogenaamde ‘kooiwielen’. Wie deze heeft uitgevonden en
wie ze voor het eerst heeft toegepast, is onduidelijk. Dat het een Nederlandse innovatie
is, is evenwel aannemelijk. De eerste kooiwielen, die kort na de TweedeWereldoorlog
in de provincie Utrecht en in de Haarlemmermeer verschenen, werden gemonteerd
in plaats van de luchtbanden. Ze bestonden uit een rond ijzeren raamwerk met een
diameter die ongeveer gelijk was aan de bandenmaat. Door het geringe gewicht en
het brede loopvlak verminderde de bodemdruk en kon spoorvorming worden
voorkomen. Al gauw bleken de kooiwielen ook goed naast de luchtbanden te kunnen
worden gemonteerd, vooral als snelsluitingen werden aangebracht waarmee ze
gemakkelijk konden worden vast- en losgemaakt. Omdat de innovatie niet door
patenten of octrooien werd beschermd, werden kooiwielen al in 1950 door tal van
smeden nagemaakt.
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Door de drie genoemde verbeteringen - de aftakas, de hefinrichting en de luchtband
- namen de gebruiksmogelijkheden van de trekker aanzienlijk toe. Konden de eerste
trekkers uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van slechts één specifieke
taak, latere typen waren universeel toepasbaar. De drie innovaties maakten van de
trekker een machine die geschikt was voor stationaire aandrijving, veldwerk én
transport. Het is mede dankzij deze technische verbeteringen geweest, dat het voor
boeren aantrekkelijk werd hun paarden, die immers óók algemeen inzetbaar waren,
in te ruilen voor een trekker.

De doorbraak 1950-1985

De snelheid waarmee demotorisatie in Nederland zich in de naoorlogse jaren voltrok,
verbaasdemenig tijdgenoot en wekt ook achteraf nog verwondering. In een tijdsbestek
van drie decennia verdween het paard vrijwel geheel van het landbouwbedrijf.
Het aantal trekkers groeide sneller dan menig deskundige dacht.
De door tijdgenoten gemaakte prognoses van het aantal toekomstige trekkers,

werden door de bijzonder dynamische ontwikkeling
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binnen de kortste tijd achterhaald. Sommige deskundigen vonden de vervanging van
het paard door de trekker zelfs te vlug gaan.
Men sprak van ‘overmechanisatie’ en een economisch onverantwoorde aanschaf.9

Vooral voor kleine bedrijven (van minder dan 20 hectare) zou het economisch
voordeel van motorisatie nihil zijn, zo toonden berekeningen in 1961 nog aan.10

Desondanks nam ook op die bedrijven, die toen tezamen nog 90% van alle
Nederlandse bedrijven uitmaakten, het aantal trekkers fors toe. Zelfs boeren met
minder dan 10 hectare landbouwgrond gingen in de jaren zestig over tot de aanschaf
van een trekker.
Hoe snel het diffusieproces zich voltrok, is af te lezen uit grafiek 6.1. De groei

van het aantal trekkers was vooral gedurende de eerste drie decennia na 1945 sterk.
Tijdens de oorlog was het Nederlandse trekkerpark goeddeels verloren gegaan, maar
in 1950 konden, mede dankzij de Marshallhulp, al 18.000 trekkers worden geteld.
In 1960 was hun aantal toegenomen tot 64.000, in 1970 zelfs tot 135.000.11 Daarna
vlakte de groei enigszins af; in 1990 werden 196.000 trekkers geregistreerd.12 Het
aantal paarden nam in dezelfde periode zienderogen af, van circa 230.000 volwassen
paarden in 1947 tot amper 50.000 in 1970. De twee trends kruisten elkaar omstreeks
1965: op dat moment was het aantal trekkers gelijk aan de omvang van de
paardenstapel.
Toch vertelt grafiek 6.1. maar een deel van het verhaal, omdat achter de groei van

het aantal trekkers nog een tweede groeicurve schuilgaat. Ook het gemiddelde
vermogen van de machines nam sterk toe. Leverden de trekkermotoren in 1950
gemiddeld 19 kW (26 pk), in 1990 was dit ruim tweemaal zo veel, te weten 42 kW
(57 pk). Die ontwikkeling is niet weergegeven in de grafiek, zodat in werkelijkheid
de vervanging van dierlijke door mechanische trekkracht zich nog sneller én op
grotere schaal voltrok.
Omstreeks 1959 passeerde het totale trekkrachtvermogen van de trekkers dat van

de paardenstapel.13 Daarmee was Nederland, hoe snel de motorisatie hier ook
voortschreed, relatief laat. In Engeland en Wales, bijvoorbeeld, had het breekpunt
zich ruim 20 jaar eerder, kort voor de Tweede Wereldoorlog, voltrokken. De groei
van het trekkerpark kwam vrijwel geheel voor rekening van drie- en vierwielige
trekkers. De autotrekkers, waarvan er in 1950 nog 1000 werden geteld, verdwenen
geleidelijk.Wat bleef, was de traditie van ombouwen. Zo werden in de jaren zeventig,
en ook naderhand nog, vrachtauto's omgebouwd tot zelfrijdende
mengmestverspreiders. Het tweede type dat vóór de oorlog enige verbreiding had
gekend, de rupstrekker, verdween eveneens uit het beeld. In 1946 werden er nog iets
meer dan 200 geïmporteerd, tien jaar later, in 1956, slechts 20. Rupstrekkers waren
ongeschikt voor Nederlandse omstandigheden. De hoge aanschafprijs bracht met
zich mee dat ze alleen op bedrijven van minstens 80 hectare rendabel waren te
exploiteren. Daar kwam nog bij dat ze ongeschikt waren voor transport over de weg
alsmede voor ‘verzorgingswerkzaamheden’ op het land, zoals het werken tijdens de
groei van de gewassen wordt genoemd. In economisch en technisch opzicht moest
dit type het dan ook afleggen tegen de wieltrekker.
Overigens werden op de snel groeiende markt voor wieltrekkers de meest

uiteenlopende merken en typen aangeboden. In 1958 werden bij een inventarisatie
van de in Nederland aanwezige landbouwtrekkers maar liefst 70 merknamen geteld.14
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Wieltrekkers varieerden in motorvermogen, gewicht, aantal versnellingen,
bandenmaat, de te gebruiken brandstof en tal van andere onderdelen. Globaal konden
in de jaren vijftig echter twee typen worden onderscheiden: ‘standaardtrekkers’ en
‘rijenteelttrekkers’. Eerstgenoemde trekkers waren vóór de Tweede Wereldoorlog
in Nederland gangbaar geweest. Ze waren zwaar en hadden weinig vrije ruimte onder
de assen en het motorblok. Hoewel er goed mee kon worden geploegd en geëgd,
waren ze net als de rupstrekkers ongeschikt voor de ‘verzorgingswerkzaamheden’.
Na de oorlog verloor dit type dan ook snel terrein aan de rijenteelttrekkers. Door de
hoge bouw en de verstelbare spoorbreedte van de wielen waren deze

Grafiek 6.1: Het aantal volwassen paarden en het aantal drie- en vierwielige trekkers (1910-1995)
Bron: CBS en LEI/CBS, Landbouwcijfers.
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Rogge was, qua geteeld oppervlak, in de jaren vijftig nog altijd het belangrijkste graangewas in
Nederland. De teelt was geconcentreerd in de zandgebieden, zoals hier in het Brabantse Gilze. De
oogst wordt binnengehaald met behulp van een trekker met zelfbinder, een maaimachine die tevens
de schoven bindt (1955).

trekkers wél geschikt voor taken tijdens de groei van (op rijen) geteelde gewassen.
Afgezien van het verdwijnen van de standaardtrekkers, deden zich na circa 1950

weinig fundamentele veranderingen voor in de vorm van de machine. In de loop der
tijd kwamen er weliswaar steeds meer dieseltrekkers in plaats van petroleum- en
benzinetrekkers, en kwamen er ook krachtiger motoren en betere transmissies,
hefinrichtingen en aftakassen, maar desondanks veranderde het grondontwerp
nauwelijks. Vrijwel alle trekkers hadden grote achterwielen en kleine voorwielen;
de zitplaats van de bestuurder was in de meeste modellen achter de motor, doch vóór
de aangekoppelde werktuigen gesitueerd.
Alternatieve modellen, waarbij de bestuurder juist vóór de motor en achter de

werktuigen zat, sloegen in Nederland vreemd genoeg slecht aan. Deze zogenaamde
‘werktuigdragers’ hadden een lang, breed en open frame waaraan hulpstukken en
werktuigen konden worden bevestigd. De chauffeur had daarbij, in tegenstelling tot
de gangbare trekkers, goed zicht op het werk. In Duitsland veroverden deGeräteträger
een zeker marktaandeel, maar in Nederland, waarnaar ze sinds 1948 werden
uitgevoerd, werden ze nauwelijks verkocht. Een van de problemen van dit type was
dat de gangbare trekkerwerktuigen er niet aan konden worden bevestigd. Er waren
speciale aanbouwwerktuigen nodig. Daar kwam nog bij dat de meeste boeren niet
op zo'n ‘rare’ machine wilden zitten.15

Eerst in de jaren tachtig leek zich een nieuwe trendbreuk in de vorm van de trekker
af te tekenen. Door de geleidelijke toename van het motorvermogen bleek het
aanbrengen van Fergusons uitvinding alléén uiteindelijk niet te volstaan. De gangbare
trekkers hadden achterwielaandrijving en bij dit type werd het noodzakelijk zware
gewichten en grote en brede banden aan te brengen. Alleen op die manier kon wielslip
worden tegengegaan. Een betere oplossing school in grote voorwielen en
vierwielaandrijving. Trekkers die daarmee waren uitgerust, konden een grotere
trekkracht ontwikkelen dan de gangbare trekkers. De wieldruk bleef desondanks
laag, zodat ook tijdens een bijzonder natte herfst nog over het land kon worden
gereden. De eerste vierwielaangedreven trekkers verschenen in de jaren vijftig op
de Nederlandse markt, maar het zou tot de jaren tachtig duren eer ze enigszins
doordrongen. Lange tijd bleef de hoge prijs een bezwaar voor boeren. Bovendien
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kon de grote capaciteit van deze machines aanvankelijk alleen op grote bedrijven als
de Wilhelminapolder of de Bathpolders - beide honderden hectaren groot - ten volle
worden benut. Voor het gemiddelde landbouwbedrijf waren ze te groot.

De ‘voorliefde voor motorisatie’

De stormachtige groei van het trekkerpark na 1945 was voor een belangrijk deel de
uitkomst van onderlinge prijsverhoudingen. Als gevolg van de schaarste op de
arbeidsmarkt stegen de lonen in de landbouw snel, vooral vanaf de jaren vijftig. De
prijs van trekkers nam daarentegen, mede als gevolg van de groeiende
productiecapaciteit in de industrie, in veel mindere mate toe. Zo steeg tussen 1953
en 1962 het uurloon in de landbouw met maar liefst 100%, terwijl de prijzen van
middelzware trekkers met slechts 9% werden verhoogd. De prijsstijging van de
bijbehorende brandstof (7%) kan evenmin hoog worden genoemd. Voor de grote
boeren die landarbeiders in dienst hadden, lag het dan ook min of meer voor de hand
te bezuinigen op arbeid. Vooral het tijdrovende werk met de paarden kwam daarvoor
in aanmerking. Hoe groot de
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winst was die daarbij geboekt kon worden, leren de ervaringen van de
Noord-Bevelandse akkerbouwer S.J. de Regt. In de jaren veertig schafte deze zijn
zes werkpaarden af en kocht er twee wieltrekkers voor in de plaats. Met die machines
was hij in staat bijna al het veld- en transportwerk op zijn boerderij te verrichten.
Bovendien slaagde hij erin het aantal ingezette manuren met 40% te verminderen.16

De mogelijkheden tot het besparen op arbeidskrachten namen naderhand alleen nog
maar toe. In 1985 was menmet een gemiddelde trekker in staat op één dag 12 hectare
te ploegen.
Een ploeger met een span paarden had eertijds hooguit 1 hectare kunnen bewerken.
Daar kwam nog bij dat trekkers indirect ook landbouwgrond bespaarden. Door de

vermindering van de paardenstapel hoefde op de boerderijen minder veevoer te
worden verbouwd en kon het vrijgekomen land worden bestemd voor de teelt van
marktbare gewassen. Hoeveel cultuurgrond op deze wijze in Nederland is bespaard,
is niet exact bekend, maar het moet meer dan honderdduizend hectare zijn geweest.17

Toch was voor veel boeren de mogelijkheid tot kostenbesparing niet de enige
reden om een trekker aan te schaffen. De aankoop kon namelijk ook tot een verhoging
van de kosten leiden! Zoals al is opgemerkt, vereiste de overgang naar mechanische
trekkracht immers dat de hele werktuigeninventaris moest worden vernieuwd. Niet
zelden waren daardoor de totale bedrijfsuitgaven op ‘gemotoriseerde’ boerderijen
hoger dan op paardenbedrijven. Eind jaren vijftig was dat onder andere het geval in
de Noordoostpolder.
Uit een onderzoek dat daar was uitgevoerd, bleek dat boeren met trekkers bijna

tweemaal zoveel in werktuigen hadden geïnvesteerd als hun collega's met paarden.
Zelfs de totale uitgaven voor loonwerk en betaald arbeidsloon waren op de
trekkerbedrijven hoger. De toenmalige onderzoekers kwamen dan ook tot de conclusie
dat de mogelijkheden tot kostenbesparing door mechanisatie gering waren.18

Lang niet alle boeren zullen echter een nauwkeurige berekening van uitgaven en
opbrengsten hebben gemaakt. Soms was men tot de aanschaf van een trekker
gedwongen omdat demeewerkende zoon voor een bestaan buiten de landbouw koos.
Met een trekker was een akkerbouwer in staat veelvoorkomende werkzaamheden,
zoals ploegen, zaaien, eggen enwieden, zonder hulp van een tweedeman te verrichten.
In andere gevallen was men bereid een zekere prijs te betalen voor het voordeel van
de snelheid waarmee trekkers werkten. Door die snelheid was men immers in staat
ook bij wisselvallig weer de oogst ongeschonden binnen te halen.
Boeren probeerden de extra kosten van de motorisatie terug te verdienen door

verhandelbare gewassen te verbouwen op het land waarop eertijds het paardenvoeder
was verbouwd. Anderen intensiveerden hun teeltplan door meer aardappelen en
suikerbieten te verbouwen, ironisch genoeg juist de teelten waarbij de trekker het
moeilijkst was in te zetten. Op de kleine gemengde bedrijven werd de oplossing
onder andere gezocht in de uitbreiding van de veehouderij. In plaats van het paard
werd dan een extra aantal koeien aangehouden. De trekker noopte dus veel boeren
paradoxaal genoeg tot intensivering van het bedrijf.
Vaak waren ook sociale en culturele motieven in het geding. Het bezit van een

trekker was prestigieus en werd geassocieerd met ‘modern’, het werken met paarden
daarentegen met ‘ouderwets’. R.A. deWidt, die in 1955 een proefschrift schreef over
landbouwmechanisatie, merkte op ‘dat bij jongere landarbeiders de lust tot werken
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met paarden ontbreekt, terwijl zij wel trekkerwerk willen verrichten’.19 Ook in een
handboek voor landbouwvoorlichters uit 1961 werd geconstateerd dat er nauwelijks
meer paardenknechten konden worden gevonden. Trekkerbestuurders waren
daarentegen

Twee generaties Massey Fergusontrekkers. De 35 Super, een trekker die in 1961 voor 10.500 gulden
kon worden aangeschaft, en het allernieuwste 6255-model, dat 119.000 gulden kost. Toch gold de
‘oude’ MF 35 aan het begin van de jaren zestig als een trekker van eenzame klasse. Zijn invloed op
de landbouwmechanisatie wordt wel vergeleken met die van de Volkswagen Kever op de
massamotorisatie. In veertig jaar trekkerontwikkeling steeg niet alleen het motorvermogen van 37
pk naar 95 pk, maar werd ook het comfort van de berijder belangrijk verbeterd.
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wel beschikbaar. Maar, zo werd in hetzelfde handboek opgemerkt, niet alleen de
arbeiders, ook de boeren hadden een ‘voorliefde voor motorisatie’. Overwegingen
in de trant van ‘zoon is op dansles en hij is daar de enige die thuis geen trekker ter
beschikking heeft’, konden voldoende zijn om toch een dergelijke machine aan te
schaffen.20

Die hang naar status enmoderniteit en de ‘voorliefde’ voor mechanische technieken
hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de uitzonderlijk snelle diffusie van de trekker.
Het bezit van een trekker werd in korte tijd voor veel boeren een vanzelfsprekendheid.
Voor paarden leek niemand nog belangstelling te hebben. Volgens paardenfokkers

was dit mede de schuld van de overheid, die te eenzijdig voorlichting zou hebben
gegeven en te weinig op de voordelen van paardentractie zou hebben gewezen.21Het
verwijt was niet geheel terecht: de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, in samenwerking
met landbouworganisaties, bleef tentoonstellingen voor paardenwerktuigen
organiseren. Echter, dat omstreeks 1960 de meeste, door de overheid betaalde
voorlichters en wetenschappers de paardentractie als een snel verouderende
technologie zagen, is vermoedelijk wel juist. In 1965, het jaar waarin Nederland
evenveel trekkers als paarden telde, werd in een artikel in het Landbouwkundig
Tijdschrift geconstateerd dat er eigenlijk geen ‘krachtige tegenstroom’ was geweest.
Niemand zou het in de voorafgaande periode voor de paarden hebben durven
opnemen.
‘Aldus zijn het slechts enkele incidentele publicisten geweest die zich, nauwelijks

gesteund door enig onderzoek, de verdediging van het paard hebben aangetrokken.’22

Dat in de jaren vijftig en zestig zoveel boeren de trekker prefereerden boven het
paard, was ten slotte voor een belangrijk deel te danken aan de aanpassingen die aan
de machine werden aangebracht. Een belangrijke verandering was dat de trekker een
voertuig werd dat ook op de slappe Nederlandse bodem goed kon worden ingezet.
Door innovaties als Fergusons hefinrichting, de anti-slipketting en het kooiwiel nam
de bruikbaarheid van de trekker enorm toe. De trekker werd daardoor een hulpmiddel
dat, net als het paard eertijds, bij de meest uiteenlopende werkzaamheden kon worden
ingezet.
Een tweede belangrijke verandering was dat er lichtere en goedkopere modellen

op de markt kwamen. Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden de hoge
aanschaffingskosten van de trekker nog een belemmering gevormd, zelfs voor grote
boeren. In 1940 was dan ook slechts de helft van het nationale trekkerpark in handen
van boeren; de andere helft was toen eigendom van loonwerkers.23 Vaak hadden die
ondernemers hun zware en kostbare trekkers voor een specifiek doel gebruikt, zoals
het aandrijven van dorsmachines of het ploegen van bouwland. Na de oorlog werd
de trekker echter een bereikbaar ideaal voor de kleine boer. In deze periode slaagde
onder andere de Duitse trekkerindustrie erin relatief lichte en kleine - en dus goedkope
- modellen te ontwikkelen. Deze trekkers, met een vermogen van 10 tot 15 pk, werden
in Nederland vooral in Noord-Brabant en Limburg goed verkocht.
Voor tal van boeren in die provincies vormden de Duitse trekkers de sleutel tot

mechanisering van hun gezinsbedrijfje. Echter, niet alleen de trekker, ook de omgeving
veranderde. Na 1950 verdwenen de allerkleinste bedrijven in snel tempo en werd
ook de verkaveling van het cultuurland op de schop genomen. De talrijke
ruilverkavelingen die in Nederland werden uitgevoerd, effenden het pad voor de
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trekker. Tijdens die werken werd het boerenland beter ontwaterd, gedraineerd en
grootschaliger ingericht. Op die manier werd het geschikt gemaakt voor mechanische
trekkracht.
In technisch en economisch opzicht stuitte de toepassing van de trekker in eerste

instantie dan ook nauwelijks op moeilijkheden.
Toch bleven de twee zojuist genoemde problemen - de slappe Nederlandse bodem

en de kleine omvang van de bedrijven - op de achtergrond een rol spelen. Zo bleef
de toepassing van de trekker bij het rooien van bieten en aardappelen tot in de jaren
zeventig problematisch. Tijdens de natte herfst van 1974 waren trekkers, ook als ze
met twee extra achterbanden (‘dubbellucht’), kettingen of kooiwielen waren uitgerust,
nauwelijks in staat de zware wagens van de zompige akkers te trekken. Naderhand
zouden innovaties als eenassige landbouwwagens en vierwielaangedreven trekkers
het transport van bieten en aardappelen onder zulke ongunstige omstandigheden wél
mogelijk maken. Echter, zelfs in 1989 werd in het vakblad Landbouwmechanisatie
nog geconstateerd: ‘Toch kan men niet zeggen dat met de huidige technische
mogelijkheden alle problemen van het berijden van de bodem zijn opgelost.’24

Ook de relatief kleine omvang van het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf
bleef op de achtergrond een rol spelen. Het vermogen van de trekkers en de capaciteit
van de aangekoppelde werktuigen nam immers voortdurend toe, zodat al gauw
machines ontstonden die de mogelijkheden van de (veel langzamer in omvang
groeiende) bedrijven overstegen. In 1977 waren er trekkers op de markt van meer
dan 150 kW (200 pk) die in staat waren acht- en negenscharige ploegen te trekken.
Zulke combinaties konden evenwel uitsluitend worden ingezet op bedrijven met
percelen van minimaal 10 hectare. Die waren in Nederland echter nauwelijks te
vinden.
Desondanks bleef de trekker tot de vaste uitrusting van de doorsneeboer behoren.

Net zoals dat eertijds het geval was geweest met paarden, waren de meeste trekkers
eigendom van boeren en tuinders. In 1950 was een kleine 80% van alle trekkers
eigendom van boeren en tuinders, in 1975 zelfs bijna 90%. De trekker onderscheidde
zich in dit opzicht van de machines die voor het oogsten van granen en suikerbieten
werden ingezet. Deze waren voor het grootste deel in handen van loonwerkers en
werktuigencoöperaties.

P.R. Priester

Eindnoten:

1 De benaming ‘trekker’ werd vanaf 1919 gepropageerd door de Wageningse
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twintig werd het begrip echter weer goeddeels verdrongen door ‘tractor’. Vlak voor de Tweede
Wereldoorlog nam deDirectie van deWieringermeer Vissers aanbeveling over en droeg daarmee
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van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen 1967 en 1983)
2e druk, 239.
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Een maaidorser aan het werk in de zojuist drooggelegde Flevopolder, in 1958.
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7 Boeren met machines
Het akkerbouwbedrijf

Machines voor granen
Machines voor suikerbieten

De nieuwe landbouwmachines die in de jaren vijftig en zestig op demarkt verschenen,
vonden vooral onder akkerbouwers gretig aftrek. Die trend moet duidelijk
waarneembaar zijn geweest. ‘De naoorlogse mechanisatie van het weidebedrijf’,
schreef J.M.G. van der Poel in 1967, ‘ging over het geheel genomen wat minder snel
van start en bleef in omvang wat achter bij de mechanisatie in het akkerbouwbedrijf.’1

Ook andere tijdgenoten waren van mening dat de akkerbouw vooropliep. Die
voorsprong bracht echter met zich mee, zo luidt een andere opvatting, dat de
mechanisatie er eerder dan in de veehouderij een verzadigingspunt bereikte. De al
vaker aangehaalde rijkslandbouwconsulent J. Crucq was in 1981 van mening dat er
toen vooral in de akkerbouw weinig technische vernieuwing meer viel te bespeuren.
In de veehouderij, daarentegen, waar kort daarvoor de opraapwagen en de cirkelmaaier
tot ingrijpende veranderingen in de voederwinning hadden geleid, was nog wel sprake
van verandering.2

Deze opvattingen over de verschillen tussen akkerbouw en veehouderij lijken te
worden geboekstaafd door onderzoekingen die eerder, in de jaren vijftig, zijn
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat boeren met een weidebedrijf in de regel minder
investeerden in werktuigen dan akkerbouwers. Ze kochten ook minder trekkers. De
reden was, zo luidde de verklaring, dat het werk op de weidebedrijven veel
gelijkmatiger over het jaar was verdeeld dan op de akkerbouwbedrijven. Het melken
en het mesten kwamen bijna iedere dag weer terug. Alleen de hooioogst bracht een
arbeidspiekmet zichmee. In de akkerbouw kwamen dergelijke periodes van topdrukte
echter veel vaker voor. In het voorjaar moesten suikerbieten worden gedund, in de
nazomer volgde de graanoogst en in de herfst het rooien van aardappelen en
suikerbieten. Het zou juist het terugdringen van deze arbeidspieken zijn geweest
waarop de mechanisatie zich in de jaren vijftig richtte, kennelijk omdat het steeds
moeilijker werd seizoenarbeiders te vinden voor tijdelijk werk.
Dat juist akkerbouwers in de jaren vijftig en zestig vooropliepen in demechanisatie,

is in zekere zin echter ook verwonderlijk. Hun bedrijf was op het eerste gezicht veel
moeilijker te mechaniseren dan dat van de veehouders. In de eerste plaats was rond
1950 de techniek nog onvoldoende ontwikkeld.Weliswaar waren er toen al zelfbinders
en maaidorsers op de markt die de machinale oogst van granen mogelijk maakten,
maar vergelijkbare werktuigen voor het dunnen en het oogsten van bieten waren er
nog niet. Het onderzoek daarnaar stond nog in de kinderschoenen. Het weidebedrijf
had in dit opzicht juist een voorsprong. De melkmachine was rond 1950 al decennia
lang op de markt.
De tweede moeilijkheid waarmee akkerbouwers hadden te kampen, had te maken

met de verscheidenheid van de gewassen die ze verbouwden. Om de bodem gezond
te houden, waren ze genoodzaakt granen af te wisselen met knolgewassen en
peulvruchten. Ieder gewas vroeg om de toepassing van specifieke technieken en
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machines. Een maaidorser, waarmee in de regel granen werden geoogst, kon nog
wel worden gebruikt voor het binnenhalen van landbouwzaden of peulvruchten, maar
aardappelen en bieten konden er zeer zeker niet mee worden gerooid.Met de aanschaf
van slechts één type oogstmachine schoot een akkerbouwer dan ook niet veel op.
Andere arbeidspieken bleven immers bestaan. Vooral de mechanisatie van de
bedrijven die bieten verbouwden, was in dit opzicht bijzonder lastig, omdat de teelt
van dit gewas zelfs twee periodes van topdrukte kende: het dunnen in het voorjaar
en het rooien in het najaar. Met de aanschaf van een rooimachine bereikte een
bietenteler in feite niet veel, omdat de arbeidspiek in het voorjaar bleef bestaan.
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Ondanks een voortvarende mechanisatie sinds het midden van de negentiende eeuw was in het
Groninger akkerbouwbedrijf voor de Tweede Wereldoorlog nog altijd een grote inzet van menselijke
arbeid nodig. Hier poseert de ploeg arbeiders van de boerderij Oud Bokum, bij Kloosterburen, in
Noord-Groningen, op het erf achter de boerderij in 1928; rechtsachter, in de deuropening, de boer.
Het bedrijf, met een areaal van 105 ha en met een paardenbezetting van ongeveer 20 werkpaarden,
behoorde tot de grootste van de regio.

Het bijzondere karakter van het akkerbouwbedrijf verklaart ook waarom
loonwerkers en werktuigencoöperaties een belangrijke rol zijn gaan spelen. De
machines die uiteindelijk voor de oogst van graan, aardappelen en bieten werden
ingezet, hadden in de regel een veel grotere capaciteit dan voor het gemiddelde
akkerbouwbedrijf nodig was. Ze konden ook, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een
trekker of een melkmachine, slechts een beperkt aantal uren per jaar worden gebruikt.
Dit maakte dat ze nauwelijks rendabel waren te exploiteren door individuele boeren.
Gaandeweg ontstond dan ook een vraag naar de diensten van loonwerkers en

werktuigencoöperaties, die wél in staat waren de schaalvoordelen van de machines
te benutten. In de diffusie van maaidorsers, aardappelrooiers, precisiezaaimachines
en bietenrooiers speelden deze ‘bedrijfsoverkoepelende organisatievormen’ een
voorname rol.
Boeren en loonwerkers waren echter niet de enigen die richting gaven aan de

mechanisatie van het akkerbouwbedrijf. Hieronder wordt, aan de hand van twee
cases, ook de rol van de landbouwindustrie, onderzoeksinstellingen en
voorlichtingsdiensten toegelicht. De twee onderwerpen - de mechanisatie van de
graanteelt en de mechanisatie van de suikerbietenteelt - zijn min of meer willekeurig
gekozen. Ze geven echter wel een indruk van de problemen waarmee boeren en
mechanisatiedeskundigen hadden te kampen.Mechanisatie was in demeeste gevallen
niet een lineair proces langs een vooraf vastgesteld pad, maar eenmoeizame zoektocht
langs ongebaande wegen. Zo nu en dan werd een onverwachte eindbestemming
bereikt. Dat de mechanisatie van de landbouw bovendien soms een langdurig proces
was, laat de geschiedenis van de graanteelt goed zien.

Machines voor granen

De mechanisatie van de graanteelt kende een lange proloog, die precies een eeuw in
beslag nam. Gedurende de honderd jaren tussen 1846 en 1945 werden de oude
handgereedschappen vervangen door dorsmachines, maaimachines en zelfbinders.
Deze werktuigenwaren achteraf gezien echter niet veel meer dan een tussenoplossing.
Gedurende de eerste twee tot drie decennia na de Tweede Wereldoorlog werden ze
op hun beurt vervangen door maaidorsers. Daarmee kwam voorlopig een einde aan
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de enorme arbeidsbesparing. Omstreeks 1980 nam het maaidorsen van een hectare
tarwe met een ‘combine’ een uur, misschien anderhalf uur in beslag. De oogst werd
direct van het land gehaald en naar een silo afgevoerd. Rond het midden van de
negentiende eeuwwas voor de graanoogst nog een hele reeks van bewerkingen nodig
geweest. Eerst werd het graanmet een sikkel of zicht gesneden, vervolgens in schoven
gebonden en in hokken of hopen op het land gezet. Daarin rijpte het graan nog
ongeveer twee weken na, voordat het naar de schuur werd gemend. In de
daaropvolgende maanden werd de oogst uiteindelijk met behulp van een vlegel,
geselsteen of een dorsblok gedorst. Alleen al met het snijden van een hectare tarwe
was een geoefend arbeider zeven tot tien dagen bezig. Het dorsen van de opbrengst,
die vele malen kleiner was dan tegen het einde van de twintigste eeuw, kostte hem
nog eens tien tot vijftien dagen.
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Dorsmachines

Opmerkelijk is dat het dorsen eerder werd gemechaniseerd dan het maaien. Het begin
van de vervanging van mankracht door machines wordt voor wat het dorsen betreft
meestal op 1846 gesteld. In dat jaar importeerde de Groningse landbouworganisatie
‘Genootschap ter Bevordering van Nijverheid’ een dorswerktuig uit Noord-Amerika
en plaatste dat op het bedrijf van G. Reinders in Warffum.3 Dit initiatief werd al snel
nagevolgd. In de jaren vijftig en zestig werden honderden Amerikaanse en Engelse
dorsmachines ingevoerd. Het nieuwe werktuig voldeed zo goed dat Nederland bij
de aanvang van de twintigste eeuw al rond de 10.000 exemplaren telde, die overigens
in capaciteit sterk verschilden. De innovatie vond veel sneller zijn weg naar de
boerderij dan de nieuwemachines voor het maaien van graan, die omstreeks dezelfde
periode in Nederland werden geïntroduceerd.
Het succes van de dorswerktuigen had voor een deel te maken met de goede

prestaties. Demachine was in Engeland en in Noord-Amerika ontworpen, maar bleek
ook onder Nederlandse omstandigheden goed te voldoen. Daarmee onderscheidde
dit werktuig zich gunstig van de eveneens uit het buitenland afkomstigemaaimachine,
die op de Nederlandse akkers en weilanden veel slechtere resultaten liet zien. Daar
kwam nog bij dat dorswerktuigen meestal gemakkelijk konden worden gerepareerd
door plaatselijke ambachtslieden. Sommigen slaagden er zelfs in de buitenlandse
exemplaren na te maken. Al gauw ontstonden Nederlandse
landbouwwerktuigenbedrijfjes, zoals dat van G. Stout te Tiel, die een eigen
dorsmachine op de markt brachten. Zulk een binnenlandse productie is in het geval
van de veel moeilijker te kopiëren en door octrooien beschermde graanmaaimachine
nooit van de grond gekomen. Zelfs reparatie van dit technisch gecompliceerde doch
bedrijfsonzekere werktuig was in Nederland vaak niet goed mogelijk.
Een andere factor die het vroege succes van de dorsmachine verklaart, is de

opkomst van het loonbedrijf en de coöperatie. In de jaren zestig van de negentiende
eeuw werden de eerste ondernemingen opgericht die de inmiddels op de markt
verschenen stoomdorsmachines en het bijbehorende personeel te huur aanboden. Dit
voorbeeld werd in het laatste kwart van de eeuw nagevolgd door dorscoöperaties,
die volgens dezelfde formule werkten. Zowel de loonwerkers als de verenigingen
brachten de duremachines binnen het bereik van de doorsneeboer. Zelfs in Groningen,
waar de bedrijven gemiddeld genomen relatief groot waren, konden weinig
‘zelfdorsende’ landbouwers worden aangetroffen. Toen in die provincie in 1935 een
onderzoek werd uitgevoerd naar dorsmachines, bleek 46% eigendom te zijn van
coöperatieve verenigingen, 43% van loondorsers en slechts 10% van boeren.4

Vrijwel alle dorsmachines die na het midden van de negentiende eeuw op de markt
kwamen, waren uitgevoerd met een snel draaiende trommel en een daaromheen
aangebrachte, stilstaande mantel. Tijdens het dorsen werden de halmen of stengels
in de nauwe ruimte tussen beide onderdelen gebracht. Daar werden de korrels uit de
aren geslagen. Aan dit basisontwerp is later niet veel meer veranderd. Wel werd de
machine uitgebreid met schudders, zeven en waaiers waarmee het stro ook van de
laatste korrels werd ontdaan en het eindproduct werd gereinigd van kaf en vuil. In
de aandrijving van de machines trad eveneens verandering op. De dorsmachines die
in de tweede helft van de negentiende eeuw een snelle verbreiding vonden, werden
aangedreven door handkracht, paarden of stoom. Na de eeuwwisselingwerden, vooral
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tijdens het Interbellum, de paarden en de locomobielen vervangen door verbrandings-
en elektromotoren. Die vernieuwing bracht met zich mee dat nóg minder personeel
nodig was om te dorsen en dat de installatie gemakkelijker van boerderij naar boerderij
kon worden vervoerd. De verbrandingsmotor was meestal, net als de locomobiel, op
een onderstel met wielen gemonteerd. Tijdens het Interbellum kwamen er echter ook
speciale ‘dorstrekkers’ op de markt. Deze zware trekkers waren in de regel niet
geschikt om te ploegen of andere grondbewerkingen uit te voeren, maar konden wel
uitstekendworden gebruikt voor het verplaatsen en het aandrijven van de dorsmachine.
De elektromotor werd een bruikbaar alternatief toen in de jaren twintig de
elektriciteitsnetten op het platteland werden uitgebreid. Een decennium later kon op
de meeste bedrijven een elektromotor worden gevonden, die overigens ook voor het
aandrijven van andere werktuigen dan de dorsmachine werd gebruikt.
Hoeveel graan in het begin van de twintigste eeuw machinaal werd gedorst, is

moeilijk vast te stellen. In de provincie Groningen werd in de jaren dertig ‘slechts
voor zeer kleine partijtjes’ nog gebruikgemaakt van de dorsvlegel. Het meeste graan
werd daar toen met machines gedorst. Deze streek had bij de mechanisering van het
dorsen echter altijd vooropgelopen. Mogelijk werd elders in Nederland langer
gebruikgemaakt van de vlegel. In ieder geval was het aantal dorsmachines sinds 1900
nog sterk toegenomen.
Tussen 1900 en 1940 steeg dat van 10.000 naar 36.000. Ook die getallen zeggen

echter niet zoveel, omdat er zowel de kleine handdorsmachines onder zijn begrepen,
als de grote installaties van loonwerkers en coöperaties.

Graanmaaimachines en zelfbinders

De mechanisatie van het oogsten kreeg eerst in de twintigste eeuw zijn beslag.5 In
1900 werd het overgrote deel van de graanoogst nog met de hand gesneden, gezicht
of gemaaid. Nederland telde op dat moment slechts 318 graanmaaimachines, die
door paarden werden voortgetrokken. De werktuigen waren uitgerust met een
maaibalk - een soort tondeuse - waarmee het graan werd afgesneden. Bij sommige
machines kwam het graan los op het land te liggen enmoest het alsnogmet mankracht
in schoven worden
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gebonden en in hokken gezet. Andere werktuigen, de zogenaamde zelfbinders, waren
uitgerust met een mechanisme dat het graan automatisch in schoven bond. Dit laatste
type zou later algemeen worden toegepast.
Rond 1900 liep Nederland bij het mechaniseren van de graanoogst sterk achter op

het land waar de graanmaaimachine was ontwikkeld: de Verenigde Staten. Daar had
het werktuig in de tweede helft van de negentiende eeuw een grote verbreiding
gekregen. In Nederland ging het minder snel, niet alleen omdat het aanbod van
seizoenarbeiders nog lange tijd voldoende was, maar ook omdat de machine niet
berekend was op de Nederlandse omstandigheden. Het graan was hier te lang en te
zwaar, terwijl het snel legerde.
Door de talrijke molshopen op het land verstopte de maaibalk bovendien

voortdurend. Daar kwam nog bij dat de Nederlandse akkers meestal te klein waren
voor de moeilijk wendbare combinatie van machine en paarden. Ten slotte ontbrak
hier, zoals al is opgemerkt, de kennis om reparaties uit te voeren.
In de constructie van de machine zou na 1900 niet veel meer veranderen. Toch

werd de bruikbaarheid sterk vergroot doordat diverse hulpwerktuigen en apparaten
werden aangebracht, zoals arenheffers en roterende torpedo's.6 Hierdoor werd het
maaien van lange, gelegerde gewassen mogelijk. Verder kwamen er aparte motoren
voor de aandrijving van de maai- en bindonderdelen van de zelfbinder zodat de
paarden de machine alleen nog maar hoefden voort te trekken. Dankzij die
verbeteringen nam de vraag naar de machines toe. Het was echter vooral de
toenemende schaarste aan arbeiders die tot een doorbraak leidde. De grote
landarbeidersstaking in Oost-Groningen in de zomer van 1929 maakte de zelfbinder
plotseling tot een gewild hulpmiddel. De Groningse landbouwers vonden dit werktuig
nu een zeer rendabel alternatief voor het handwerk, althans voor bedrijven met 40
hectare bouwland en meer.7 Ook elders nam de toepassing toe, want toen de
Wageningse hoogleraar G. Minderhoud een aantal jaren later een boekje uitgaf over
de Nederlandse landbouw, schreef hij: ‘Voor het maaien van het graan wordt op de
grootere bedrijven zeer algemeen de zoogenaamde zelfbinder gebruikt...’8 De crisis
remde de diffusie nauwelijks af. Integendeel, de steunmaatregelen die de overheid
afkondigde, lijken de mechanisatie van de graanoogst alleen maar te hebben
aangemoedigd. Door de hoge garantieprijzen die de Tarwewet van 1931 met zich
meebracht, werd het voor boeren niet alleen aantrekkelijk het areaal tarwe fors uit
te breiden, de inkomsten uit de gesubsidieerde teelt stelde hen ook in staat de
zelfbinders aan te schaffen waarmee de groeiende oogst zonder arbeiders kon worden
binnengehaald. In 1940 teldeNederland een kleine 10.000 zelfbinders en vermoedelijk
enkele honderden, wellicht duizenden graanmaaimachines zonder bindapparaat.9

Tot laatstgenoemde categorie moeten trouwens ook de grasmaaimachines op de
kleine, gemengde bedrijven worden gerekend.
Met deze werktuigen kon, als er een speciaal aflegapparaat aan werd gemonteerd,

ook graan worden gemaaid.
Na de oorlog nam het aantal zelfbinders nog sterk toe, tot ruim 20.000 in 1960.

De machines werden steeds beter, terwijl ook de verbreiding van de trekker een
grotere vraag naar zelfbinders met zich meebracht. Het grote voordeel van de speciale
trekkerbinders was dat daarmee achteruit kon worden gereden als er verstoppingen
optraden; met paarden was dit altijd een probleem geweest.
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In de jaren vijftig verschenen verder goedkope en lichte ‘ééndoeksbinders’ op de
markt. Tot dan toe hadden alle zelfbinders drie ‘doeken’ gehad: transportbanden van
katoen waarop het afgemaaide graan van de messen naar het bindapparaat werd
geleid.

Eind jaren dertig was de trekker een nog schaarse verschijning op het Nederlandse boerenbedrijf.
In 1939, ten tijde van deze opname, waren er rond de 5000. Het type op rupsbanden was het minst
voorkomend en werd gebruikt op zware gronden, zoals hier bij het binnenhalen van de graanoogst
te Witmarsum, op de Friese zeeklei. Modern is ook de maaibinder van het fabrikaat Massey Harris
erachter.
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De trekker diende, in tegenstelling tot wat zijn Nederlandse benaming suggereert, vaak niet alleen
om (landbouw)machines voort te bewegen. Hij werd ook veelvuldig ingezet als stationaire
aandrijfkracht.
Dit exemplaar drijft, met behulp van een riemschijf en een riem, een dorsmachine aan, die door
dezelfde trekker desgewenst verplaatst kan worden. De Betuwe, 1941.

Bij de nieuwe machines, die in Denemarken waren ontwikkeld, waren twee van
die doeken vervangen door roterende trommels en schijven. Het grote voordeel van
dit type was dat hij door twee paarden kon worden getrokken. Voor een
driedoeksbinder was een span van drie paarden òf een trekker nodig.

Maaidorsers

Aan de vooravond van de TweedeWereldoorlog was het maaien en dorsen van graan
min of meer gemechaniseerd. Dankzij de machines was minder mankracht nodig
dan eertijds, maar voor het overige werd de graanoogst behandeld zoals dat al
eeuwenlang gebeurde. Nog steeds werd het graan gemaaid, gebonden en in hokken
gezet, om eerst na twee weken drogen en narijpen naar de schuur te worden gereden.
Daar, of soms ook wel op het land, werd de oogst ten slotte gedorst. Tussen al deze
werkzaamheden door moest het graan acht keer worden verplaatst. Dit gesleep met
schoven nam uiteraard veel tijd in beslag.
Wat lag meer voor de hand dan het graan in één gang af te maaien en te dorsen

met een ‘combine’, een machine die maaide én dorste? Hoe vanzelfsprekend een
dergelijke keuze ook lijkt, hij veronderstelde een veel verdergaande aanpassing van
de omgeving aan de machine dan de zelfbinder en de dorsmachine met zich mee
hadden gebracht. Boeren die met een maaidorser wilden werken, kregen met
problemen te maken die voordien niet hadden gespeeld. Voor een deel kwam dat
doordat afnemers aan het einde van de productieketen, zoals graanhandelaren en
strokartonfabrikanten, volledig op de oude wijze van oogsten waren ingesteld. Maar,
ook het te oogsten graan gaf, indien het met een maaidorser werd afgemaaid,
plotseling moeilijkheden die zich vroeger niet hadden voorgedaan. Toch stonden
deze knelpunten een snelle acceptatie van de maaidorser niet in de weg.
De eerste maaidorsers werden in de jaren dertig van de twintigste eeuw in

Nederland ingevoerd. De machine was toen al een eeuw oud. In de jaren dertig en
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veertig van de voorafgaande eeuw waren zowel in Australië als in Noord-Amerika
de eerste exemplaren gebouwd. Desalniettemin had het ook in laatstgenoemd continent
lang geduurd voordat het maaidorsen de normale oogstmethode was geworden. Bij
de aanvang van de Eerste Wereldoorlog telden de Verenigde Staten nog maar 270
maaidorsers. In de decennia die volgden, groeide hun aantal echter sterk, via 60.000
in 1930 tot circa 1.000.000 omstreeks 1950.10 Intussen kreeg de machine een andere
vorm. De eerste maaidorsers, die overigens uit niets anders bestonden dan een rijdende
dorsmachine met een maaibalk ervoor, waren nog voortgetrokken door een groot
aantal paarden of een stoomtrekker. Tijdens het Interbellum kwamen in de Verenigde
Staten echter steeds meer zelfrijdende machines op de markt die met een
verbrandingsmotor waren uitgerust. Dit type zou uiteindelijk ook in Nederland het
beeld bepalen.
In West-Europa - ook in Nederland - kreeg de maaidorser eerst in de tweede helft

van de twintigste eeuw vaste voet aan de grond.
Die achterstand had voor een deel te maken met het relatief vochtige zeeklimaat

en de bedrijfsstructuur van kleine boerderijen.
De Amerikaanse machines waren ontworpen voor grote percelen waarop het graan

op extensieve wijze werd verbouwd. Het gewas stond er minder dicht, het leverde
ook minder stro op en ten slotte was het veel droger dan in West-Europa. Die
omstandighe-
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den leidden ertoe dat cruciale onderdelen van de maaidorser, zoals de dorscilinder,
de schudders en de zeven, hier minder goed werkten dan aan de andere kant van de
oceaan. De combine was toch vooral een machine die was ontworpen voor de
graanteelt in gebieden met een droog klimaat.11

In Nederland waren de ervaringen met de eerste - Amerikaanse - maaidorsers
teleurstellend. De Directie voor de Wieringermeer had in 1934 als eerste een door
een trekker voortbewogen maaidorser gekocht om die bij de oogst van de
gelijknamige, zojuist bedijkte polder in te zetten, maar de resultaten vielen zo tegen
dat men de machine drie jaar later al weer van de hand deed. De tweede combine in
Nederland, in 1937 door dezelfde Directie beproefd, gaf ook al teleurstellende
resultaten te zien.12Door andere bedrijven is, voor zover bekend, vóór de oorlog geen
maaidorser aangeschaft. G. Minderhoud, de eerder aangehaalde Wageningse
hoogleraar, meende in 1935 dat de combine in ons land ‘stellig geen ingang’ zou
vinden. ‘Ons klimaat is daarvoor te vochtig, zoodat het graan bij ons na het maaien
steeds eerst moet narijpen.’13 Inderdaad school hierin een belangrijk knelpunt dat
ook na de oorlog boeren en loonwerkers nog lange tijd parten zou spelen. Zolang in
afzonderlijke werkgangen werd gemaaid en gedorst, had het vochtigheidsgehalte
van het gewas geen bijzondere problemen opgeleverd. Indien echter een maaidorser
werd gebruikt, had het graan geen gelegenheid tot narijpen of drogen. De oplossing
werd al gauw gezocht in maaidorsen van ‘doodrijp’ graan, op een tijdstip dat 7 tot
10 dagen later kwam dan wanneer met een zelfbinder werd geoogst. Maar ondanks
die rijpheid bevatte het gemaaidorste graan echter nog veel vocht. Bovendien trad
veel verlies op doordat de korrels van het rijpe graan snel uitvielen.
Ondanks deze moeilijkheden nam na de Tweede Wereldoorlog de verkoop van

maaidorsers plotseling sterk toe. Er waren inmiddels machines te koop die iets beter
aan de Europese omstandigheden waren aangepast en boeren kregen, vanwege de
snel toenemende schaarste aan oogstarbeiders, meer belangstelling voor het
maaidorsen. Nadat in 1946 vijf maaidorsers met succes waren ingezet in onder andere
de Noordoostpolder en de Hoekse Waard, werden in 1947 circa 260 machines
geïmporteerd, voor het merendeel uit de Verenigde Staten. De groei zette daarna
door. In 1950 telde Nederland al 1200 maaidorsers, tien jaar later, in 1960, 3000. In
1965 werd al bijna driekwart van de oppervlakte granenmet eenmaaidorser geoogst.14

In West-Europa liep Nederland toen voorop. Het telde, in verhouding tot het areaal
granen, een relatief groot aantal maaidorsers.
De toename van hun aantal hield aan tot circa 1970. Daarna nam het aantal

maaidorsers weer enigszins af, enerzijds omdat de Nederlandse akkerbouwers steeds
minder graan gingen telen, anderzijds omdat de capaciteit van de machines almaar
bleef toenemen. De combines die door een trekker moesten worden getrokken, waren
vervangen door zelfrijdende modellen.
Tegelijkertijd was het motorvermogen van de machines toegenomen, evenals de

snijbreedte van de maaibalk. Daardoor kon in één gang een grotere oppervlakte
worden gemaaid en gedorst. In 1950 was men in staat geweest 0,3 tot 0,5 hectare
graan per uur te maaidorsen; in 1970 konden de allernieuwste modellen, die een
snijbreedte van 6 meter hadden, al meer dan 1,5 hectare per uur aan. In 1935 had een
zelfbinder daar nog een hele dag over gedaan. Een andere ontwikkeling na de Tweede
Wereldoorlog was dat Europese landbouwmachinefabrikanten een marktaandeel
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wisten te veroveren. Door de moeilijkheden die zich in het begin met de Amerikaanse
maaidorsers hadden voorgedaan, zagen diverseWest-Europese fabrikanten kans een
eigen machine in productie te nemen. Toen de Amerikaanse maaidorsers door de
devaluatie van de dollar in 1949 bovendien relatief duur werden, wist de
West-Europese industrie een plaats te veroveren. Vooral de Duitse Claas en de
Belgische Claeys werden sindsdien veel in Nederland verkocht. In Nederland kwam
de productie van een eigen maaidorser echter niet van de grond. Ter Borg en
Mensinga's Machinefabriek te Appingedam, die vóór de oorlog een goede reputatie
had opgebouwd met dorsmachines, wist in 1950 een maaidorser op de markt te
brengen die door een trekker moest worden getrokken.
Na enige jaren moest de firma de productie echter staken. De omzet - er zijn in

totaal slechts zes ‘Borga’-maaidorsers gebouwd - was te klein om rendabel te zijn.
Overigens heroverden Amerikaanse merken na de devaluatie van 1949 toch weer
een marktaandeel. Door de oprichting van Europese vestigingen en de overname van
Europese fabrieken wisten ze hun positie te behouden, ook in Nederland.
De snelheid waarmee de dorsmachine werd geaccepteerd, geeft aan dat de diffusie

zonder noemenswaardige problemen geschiedde. Toch konden de nieuwe machines
niet zonder meer in Nederland worden ingezet. De maaidorser stelde, zoals is
opgemerkt, andere eisen aan het gewas. Ook de verwerking van het gemaaidorste
zaad en stro riep in het begin problemen op. De vochtigheid van het graan bracht
met zich mee dat het moest worden gedroogd voordat het kon worden opgeslagen.
Boeren hadden echter helemaal geen ervaring met het drogen van graan op hun
bedrijf, terwijl ook de drooginstallaties bij handelaren en coöperaties aanvankelijk
te weinig capaciteit hadden. Vooral in de jaren vijftig - toen de maaidorser snel veld
won - gaf dit aanleiding tot moeilijkheden.
Toen in 1954 en 1956 vanwege overvloedige regens veel graan nat moest worden

geoogst, trad veel schade op door broei en schimmelvorming.
Ook anderszins waren coöperaties en handelaren in het begin nog niet ingesteld

op de veranderingen bij de graanoogst. De eerste maaidorsers waren uitgerust met
een ‘opzakinrichting’. Op deze machines reden, afgezien van de chauffeur, één of
twee arbeiders mee om het gedorste zaad in zakken op te vangen en deze op het land
te laten glijden. Het ophalen van de zakken graan kostte de
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Een aantal combines op een rij in de Noordoostpolder omstreeks 1955. Dit gebied was in ons land
koploper bij het gebruik van deze machines. Hoe indrukwekkend ook, de combine was qua techniek
minder revolutionair dan bijvoorbeeld de cyclomaaier dat was voor het melkveebedrijf. De combine
was in feite niet meer dan de letterlijke combinatie van reeds gemechaniseerde technieken: maaien
en dorsen.

inzet van nog eens twee of drie man. Voor de afnemers hadden die zakken geen
problemen gegeven. Graan werd immers al generaties lang in die vorm verpakt en
vervoerd. Er ontstond echter een knelpunt toen boeren en loonwerkers, mede vanwege
de stijgende loonkosten, omstreeks 1960 overstapten op maaidorsers die met een
zogenaamde ‘graantank’ waren uitgerust. Die maakte het mogelijk het graan los te
vervoeren. Al gauw werd echter duidelijk dat de pakhuizen van de handelaren niet
waren ingericht op de ontvangst van onverpakt graan. Bovendien bleek het moeilijk
de partijen van verschillende boeren uit elkaar te houden. Toch verliep de overgang
naar de nieuwe wijze van transport tamelijk vlekkeloos, hoewel de afnemers grote
investeringen moesten doen. In de jaren zeventig werden graanzakken al niet meer
gebruikt.
Wagens met een laadvermogen van 4 tot 12 ton gingen toen rechtstreeks van de

combine naar de coöperatie of de graanhandelaar.
Ook de capaciteit van de drooginstallaties bij de handel en de coöperaties was

inmiddels sterk toegenomen.
De problemen die zich in het begin bij de afzet van het zaad hadden voorgedaan,

speelden ook bij de verkoop van het stro. Het maaidorsen dwong boeren het stro op
een andere wijze te verwerken. Bij de oude methode, waarbij met een stationaire
dorsmachine werd gedorst, kon dit gemakkelijk met een - eveneens stationaire -
stro-pers tot pakken worden geperst. Bij het maaidorsen werd het stro echter over
de gehele akker verspreid. Op zichzelf vormde dit niet eens het grootste probleem.
Vrijwel gelijktijdig met de maaidorser kwamen er opraappersen op de markt, die het
stro al rijdende van het land opraapten en tot pakjes samenbonden.
Deze werktuigen vonden al even snel verbreiding als de combines. De

moeilijkheden ontstonden eerst bij de afname van de pakjes.
De ontvangstinstallaties van de strokartonfabrieken in het noorden van het land

waren niet ingesteld op de relatief kleine pakjes van de opraappersen. Bovendien
vonden de fabrikanten de kwaliteit van het stro, dat minder uniform was dan bij
traditionele methoden, te slecht. Toen in de jaren veertig en vijftig de eerste
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maaidorsers in het Noorden verschenen, lieten de fabrikanten al snel weten het stro
van deze machines niet te zullen afnemen.
Handelaren betaalden om die reden het gemaaidorste stro slecht.15 Vooral voor de

akkerbouwers in Groningen vormde dit een probleem. Zij hadden hun bedrijfsvoering
volledig afgestemd op de verkoop van stro. De lage prijzen van dit bijproduct maakte
de graanteelt voor hen minder rendabel. Daar kwam bij dat het maaidorsen ook nog
eens een lagere stro-opbrengst met zich meebracht. Met een combine werden de
halmen hoger afgemaaid dan met een zelfbinder, zodat relatief veel stro op het land
achterbleef. Ook de opraappersen lieten veel kort materiaal liggen. Deze verliezen
én de lage prijzen vormden voor deskundigen al gauw aanleiding de Groningse
boeren te adviseren niet op het maaidorsen
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over te stappen. Ondanks de hoge arbeidsbesparing was het financieel gezien te
onvoordelig het graan volgens de nieuwe methode te oogsten.16 Sommige boeren en
loonwerkers die als een van de eersten een combine hadden gekocht, deden hem later
zelfs weer van de hand. De jaren vijftig lieten dan ook een opmerkelijke vermindering
van het aantal maaidorsers in de provincie Groningen zien, op hetzelfde moment dus
dat in heel Nederland juist een sterke groei optrad!
Het verzet van de Groningse strokartonfabrikanten was echter niet meer dan een

gemakkelijk te nemen hobbel. Nadat in het aangrenzende Noord-Duitsland een
strokartonfabriek was overgegaan op de verwerking van kleine pakjes, bleken ook
de Groningse fabrikanten onverwacht snel bereid over te schakelen. In 1961 ging
een van de fabrikanten er al toe over een hogere prijs voor de opraappers-baaltjes te
betalen. Vier jaar later, in 1965, waren alle fabrieken in het Noorden om en waren
ze ingesteld op de verwerking van stro in kleine pakjes. Het aantal combines nam
daarop in Groningen ongekend snel toe. Omstreeks 1970 was dit de provincie met
de meeste maaidorsers.
Een van de grootste knelpunten bij de toepassing van de maaidorser bleef echter

het Nederlandse klimaat. Het aantal dagen waarop de machine in een jaar kon worden
ingezet, was bijzonder gering. Bovendien kon een boer of loonwerker eerst aan de
slag nadat de ochtenddauwwas opgedroogd. De dure machines konden hierdoor niet
meer dan 220 uur per jaar worden gebruikt.
In de jaren vijftig is daarom gezocht naar een alternatief voor het maaidorsen. Het

zogenaamde ‘zwadmaaien’ leek aanvankelijk perspectief te bieden. Bij deze techniek,
die ook in de Verenigde Staten en Canada werd toegepast, werd het graan eerst met
een maaibalk gemaaid. Het kwam dan in zwaden, langwerpige ruggen, op het land
te liggen. Nadat het afgemaaide graan een aantal dagen op het land had gedroogd,
werd het alsnog met een maaidorser opgenomen en gedorst. Het grote voordeel was
dat ongelijkmatig gerijpt graan enigszins kon narijpen en drogen vóórdat het door
de maaidorser werd verwerkt. De machine kon daardoor sneller werken; bovendien
konden de werkzaamheden beter worden gespreid, omdat het er bij het zwadmaaien
minder op aankwam of het gewas al dan niet voldoende gedroogd was. De grote
promotor van deze methode was prof. ir. G. Riemer van de Landbouwhogeschool
Wageningen. In de jaren na 1952 ondernam hij, in samenwerking met de Directie
van de Wieringermeer, proeven in de Noordoostpolder. In de jaren zestig ebde de
belangstelling voor deze alternatieve techniek echter weg, vermoedelijk omdat zij
meer arbeid vereiste dan maaidorsen.17

Dat het maaidorsen de gangbare oogstmethode is geworden en niet het zwadmaaien,
is mede het resultaat geweest van de inspanningen van kwekers en plantenveredelaars.
Al in de jaren vijftig begonnen die, mede op instigatie van consulenten en
mechanisatiedeskundigen, te zoeken naar graanrassen die goed waren te maaidorsen.
In korte tijd slaagden ze erin rassen te kweken met een hoge zaadopbrengst, korte
halmen en korrels die ook in het doodrijpe stadium goed in de aar bleven zitten. In
de jaarlijks uitgegevenRassenlijst voor landbouwgewassenwerd vermeld welke van
de beschikbare rassen geschikt waren voor maaidorsen. Ook anderszins probeerde
men het gewas aan de machine aan te passen. Boeren die niet aan strokartonfabrieken
leverden, begonnen in de jaren zestig in toenemende mate het graan te bespuiten met
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de groeiregulator chloormequat (CCC) teneinde het stro kort en stevig te houden (zie
hoofdstuk 13).
De verbreiding van de maaidorser had verder te maken met het groeiende tekort

aan arbeidskrachten. Berekeningen, omstreeks 1960 uitgevoerd, laten zien dat het
maaidorsen twee tot vier keer zo snel ging als het werk met zelfbinder en
dorswerktuig.18 Die snelheid maakte dat een boer de oogst voortaan met een kleine,
vaste ploeg arbeiders af kon. De inzet van steedsmoeilijker in te huren seizoenwerkers
was daardoor niet meer nodig. Dit alles bracht met zich mee dat de arbeidsbehoefte
van een hectare graan afnam van 190 tot 200 manuur per jaar in 1950 naar 15 tot 20
manuur in 1975.19 Bovendien nam door de snelheid van werken het oogstrisico
aanmerkelijk af. De grote capaciteit van de machines stelde de boeren in staat het
graan ook in periodes van slecht weer in korte tijd van het land te halen. Ten slotte
was gelegerd graan met een maaidorser aanzienlijk beter te oogsten dan met een
zelfbinder.
Het waren echter niet alleen technische en economische voordelen die de

verspreiding van de maaidorser bespoedigden. Een belangrijke rol was verder
weggelegd voor loonwerkers en, in mindere mate, werktuigencoöperaties. Voor de
doorsneeboer was aanschaf van een maaidorser financieel niet aantrekkelijk. De dure
machine, die alleen tijdens de oogst kon worden ingezet, was alleen rendabel te
exploiteren op bedrijven met tientallen hectaren graan.
Dergelijke bedrijven konden alleen in de zeekleigebiedenworden gevonden, maar

zelfs daar was het aandeel van loonwerkers groot. Zonder loonwerkers was de diffusie
van demaaidorsers moeizamer verlopen. Deze bedrijven brachten de nieuwe techniek
binnen bereik van kleine graantelers, zelfs van hen die maar één hectare hadden te
oogsten. De Nederlandse landbouwstructuur van kleine gezinsbedrijven vormde
daardoor nauwelijks een belemmering voor de toepassing van het werktuig dat
oorspronkelijk was ontworpen voor grote ondernemingen. In 1965 werd een kleine
60% van de graanoogst door loonwerkers binnengehaald, in 1975 was dat met ruim
de helft van het areaal het geval.20

Machines voor suikerbieten

Bij de bietenteelt deed zich niet alleen een arbeidspiek voor bij het oogsten in het
najaar, ook de verzorging van het gewas in het
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voorjaar vereiste uitzonderlijk veel werk. De voorjaarsdrukte had alles te maken met
de eigenschappen van bietenzaad. Bietenzaad bestond eertijds uit ‘vruchtkluwens’,
waaruit zich bij opkomst niet, zoals bij granen, slechts één plantje ontwikkelde, maar
bosjes van dicht bij elkaar staande plantjes. Deze polletjes moesten na opkomst zo
snel mogelijk met de hand worden uitgedund zodat er slechts één plantje overbleef.
Dit ‘bieten dunnen’ moest kruipend of lopend, in gebukte houding, gebeuren. Het
tijdstip luisterde nauw. Indien het te laat gebeurde, ontstond gemakkelijk schade aan
de overblijvende plantjes. Ook anderszins moest het gewas na opkomst met de hand
worden gecorrigeerd. Omdat niet al het zaad opkwam, werd meer uitgezaaid dan
eigenlijk nodig was. Zo hoopte men kale plekken in het perceel te vermijden. Dit
bracht met zich mee dat de overtollige alleenstaande planten en bosjes moesten
worden weggekapt, ‘op één gezet’. Meestal kwamen er tussen de 2000 en 15.000
bietenplantjes per are op, die elkaar al spoedig verdrongen. Deels stonden de planten
in bosjes, gedeeltelijk apart, te midden van een grote hoeveelheid onkruid dat
tegelijkertijd was ontkiemd. Bietendunnen en opeenzetten had tot doel orde in deze
chaos te scheppen. Er mochten slechts 700 tot 800 alleenstaande plantjes per are
overblijven.

Dunnen en opeenzetten

Biologische innovaties hebben uiteindelijk - in combinatie met nieuwe zaaimachines
- tot een forse arbeidsbesparing geleid bij het voorjaarswerk. De ontwikkeling van
de nieuwe technieken nam bijna twee decennia in beslag. Lange tijd was het onzeker
of de methoden waarmeemen experimenteerde kans van slagen hadden. Alternatieve
- mechanische - technieken kregen daardoor een kans. Achteraf gezien waren ze niet
veel meer dan een tussenoplossing.
Vooral in de jaren vijftig was nog onduidelijk in welke richting de oplossing voor

de steeds knellender wordende arbeidspiek in het voorjaar moest worden gezocht.
In het buitenland - onder andere in de Verenigde Staten - had men op dat moment
al enige jaren ervaring met bietenzaad dat een grote kans gaf op de opkomst van
eenlingen. Door dit zaadmet een speciale ‘precisiezaaimachine’ uit te zaaien, hoefde
het gewas na opkomst minder gedund te worden. Vooralsnog werd dit zaad gemaakt
door de meerkiemige kluwens te breken, te zeven of te slijpen - door ze dus een
mechanische bewerking te laten ondergaan. De ontwikkeling van eenkiemige rassen
door plantenveredeling stuitte toen nog op te veel moeilijkheden. Ook in Nederland
werd op onderzoeksinstituten geëxperimenteerd met voorbehandelde zaadkluwens,
maar de uitkomsten waren niet onverdeeld gunstig. De opkomst liet soms te wensen
over, terwijl het zaad altijd een zeker percentage meerkiemigen had. De meningen
over het bewerkte bietenzaad waren dan ook verdeeld.21 Uitgesproken negatief was
het oordeel over de bijbehorende precisiezaaimachines. Daarvan vond een vakblad
voor landbouwvoorlichters in 1955 dat deze ‘alleen last en geen voordeel’
opleverden.22

Om die reden werd veel aandacht besteed aan een alternatieve methode om het
gewas uit te dunnen. Wederom stonden de Verenigde Staten model. Daar waren
vrijwel tegelijk met het voorbehandelde bietenzaad, rond 1940, zogenaamde
‘rijendunmachines’ geïntroduceerd. Deze machines dunden een op rijen gezaaid
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gewas ‘blind’ uit: met een vaste regelmaat en op een vooraf in te stellen afstand
werden met een mesje bietenplantjes en

Vóór de komst van het eenkiemig bietenzaad, dat wil zeggen tot het midden van de jaren zestig, was
het dunnen of opeenzetten van bietenplantjes een karwei waarbij iedereen die beschikbaar was, werd
ingezet.
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Na de Tweede Wereldoorlog kwam de mechanisatie van de bietenoogst volop in de belangstelling.
Aanvankelijk had men het meeste succes met de toepassing van eenvoudige hulpmiddelen zoals
koppers, lichters en korfrooiers, of eventueel combinaties van koppers en korfrooiers, die de bieten
en het blad op het land deponeerden. Zo verschenen, zoals hier in 1949 en afkomstig uit Denemarken,
de eerste, relatief goedkope Roerslev-bieten-koppers en -rooiers. Links op de foto de kopper die had
blad van de biet haalt; rechts de rooier. Met name op de lichtere gronden kon men met deze combinatie
goed uit de voeten.

onkruid uit de rij geslagen. In een gewasrij die goed was opgekomen, ontstond zo
een stippellijn van gespaarde planten, polletjes en onkruid. De dunmachine maakte
het handwerk niet overbodig, maar kon, zo leek het althans, daarop veel besparen.
In Nederland werden de eerste proeven met de Amerikaanse werktuigen genomen
in het begin van de jaren vijftig. Aanvankelijk waren de onderzoekers van het
Wageningse Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR), die de
dunmachine uitvoerig testten, niet goed te spreken over de resultaten. Het werktuig
ging uiteraard veel ruwer te werk dan een arbeider met een hak of schrepel en dit
leek vooral in een slecht opgekomen gewas eerder schade dan verbetering met zich
mee te brengen. Toch vond men rond 1955 de machine meer perspectief hebben dan
het geëxperimenteer met voorbehandeld zaad en precisiezaaimachines. De
Wageningse onderzoeker A. Moens noemde de dunmachine in dat jaar zelfs ‘het
enige middel’ om arbeidsbesparing bij het voorjaarswerk van de bietenteelt te
bereiken.23 Mede als gevolg van de talrijke publicaties over de werktuigen waren er
in 1957 al 200 verkocht.24 Die kwamen niet alleen uit het buitenland. Smederijen als
die van Ter Borg te Ezinge en Van den Berg teWarffumwisten al snel de buitenlandse
rijendunners na te maken. Ook de grote, landelijk opererende
landbouwwerktuigenfabrieken Vicon en Zweegers kwamen met een dunmachine op
de markt. Ondanks een veelbelovende toekomst, bleef de grote doorbraak echter uit.
In 1965 telde Nederland slechts 500 dunmachines.25Hoewel naderhand nog verbeterde
rijendunners - de zogenaamde ‘tastdunners’ - op de markt kwamen, nam de verkoop
niet toe. In 1970werd slechts 3% van het Nederlandse bietenareaal machinaal gedund,
in 1975 2%.26 In laatstgenoemd jaar vond men de dunmachine al ‘verleden tijd’.27

Niet de dunmachine, maar de combinatie van een ander type zaaizaad en zaaimachine
bleek uiteindelijk de beste kaarten te hebben. In de jaren zestig waren kweekbedrijven
en onderzoeksinstellingen erin geslaagd de kiemkracht en de eenkiemigheid van
voorbehandelde zaadkluwens te verbeteren. Een belangrijke stap werd gezet toen in
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1964 diverse instituten en bedrijven een aantal normen formuleerden ten aanzien
van de afmetingen van het bietenzaad.
Het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS - het proefstation van de

gezamenlijke Nederlandse suikerindustrie) en de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst (NAK) voor landbouwzaden stelden deze normen verplicht, zodat
sindsdien alleen zaad op de markt kwam dat uniforme afmetingen had. Deze
standaardisatie maakte het mogelijk de prestaties van de tot dan toe gebrekkig
functionerende precisiezaaimachines aanmerkelijk te verbeteren.
Nog in hetzelfde jaar begon het Wageningse ILR aan een nieuw, meerjarig

onderzoek naar het meest doelmatige gebruik van dit werktuig. Het inzaaien van het
gestandaardiseerde ‘precisiezaad’ leverde nu wel goede resultaten op, al bleef na de
opkomst van het gewas dunnen en wieden noodzakelijk. Zo nu en dan kwamen nog
steeds bosjes op die meerdere planten bevatten.
Het succes van de precisiezaaimethode was echter niet alleen te danken aan de

standaardisatie van het zaad en de verbetering van de zaaimachine. Twee andere
ontwikkelingen droegen er ook toe bij. In de eerste plaats kwamen in de jaren zestig
in toenemende mate herbiciden beschikbaar. Daardoor was in ieder geval het wieden
niet langer nodig. Het voorjaarswerk kon beperkt blijven tot wat corrigerend
handwerk. De tweede ontwikkeling was zo
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mogelijk nog belangrijker. In de tweede helft van de jaren zestig slaagden
plantenveredelaars er eindelijk in via selectie de lang verwachte eenkiemige
bietenrassen te kweken. Dit ‘natuurlijk monogerm’ zaad was aanvankelijk nog niet
zó kiemkrachtig dat uit al het zaad plantjes opkwamen, maar opkomst van meerdere
planten op één plaats was uitgesloten. Rond 1970 was de kiemkracht van de nieuwe
rassen echter zodanig dat het mogelijk werd met de verbeterde precisiezaaimachines
op ‘eindafstand’ te zaaien. Bij deze techniek werd op het moment van zaaien al beslist
waar de plantjes op de akker kwamen te staan. Het naderhand wegkappen van
overtollige bietenplantjes of onkruid, met de hand of de dunmachine, was daarbij
niet langer nodig. Voor het eerst was nu een ‘handwerkloze bietenteelt’ mogelijk,
althans voor wat betreft het voorjaarswerk.28Het gebruik van de precisiezaaimachines,
dat na de standaardisatie van 1964 al sterk was toegenomen, werd algemeen in de
jaren zeventig. Omstreeks 1975 werd daarmee vrijwel het gehele Nederlandse
bietenareaal op eindafstand gezaaid.29

Omdat het opkomstrisico bleef afnemen, durfde men het aan de plantjes op steeds
grotere onderlinge afstand te zaaien.
Het handwerk in het voorjaar is dus uiteindelijk vervangen door een combinatie

van biologische en mechanische innovaties. De nieuwe technieken zijn voor een
belangrijk deel ‘van boven af’ geïntroduceerd. Niet de boeren, maar de suikerfabrieken
speelden een sleutelrol bij de invoering van het zaaien op eindafstand.
Bietentelers waren immers verplicht hun zaaizaad van de fabriek te betrekken.

Het bovengenoemde IRS keurde en controleerde ieder jaar het zaaizaad en besloot
zodoende welke rassen mochten worden gezaaid. Het IRS was ook zeer nauw
betrokken bij het kweken van natuurlijk monogerm zaad en deed in samenwerking
met het ILR onderzoek naar de precisiezaaimachine. De bemoeienis van de
Nederlandse suikerindustrie was dus groot, maar was overigens minder verregaand
dan in België, waar de fabrieken niet alleen het zaad aankochten, maar ook de
precisiezaaimachines, om deze vervolgens aan boeren ter beschikking te stellen. In
Nederland waren de meeste machines eigendom van loonwerkers.30 Die bleken de
werktuigen rendabel te kunnen gebruiken omdat ze met een kleine aanpassing ook
goed waren in te zetten bij het inzaaien van snijmaïs.

De bietenoogst

Het oogsten van bieten werd, net zoals dat het geval was bij het dunnen en
opeenzetten, eerst na de Tweede Wereldoorlog gemechaniseerd. Rond 1950 werd
nog als vanouds met een spade of een vork gerooid. Een arbeider pakte het loof met
de linkerhand beet, stak met de rechterhand de spade of de vork in de grond en trok
de biet vervolgens omhoog. De aarde werd wat van de knol geklopt en vervolgens
werd deze in een rij op het land gelegd.
In een tweede werkgang werden de bieten schoongeschrapt en de koppen samen

met het loof afgesneden. De schoongemaakte bieten werden op hopen geworpen,
die later met paard en wagen van het land werden gehaald. Ook de koppen met loof
werden, vanwege de hoge voederwaarde voor het vee, verzameld.
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De teelt van suikerbieten was op dat moment, samen met de aardappelteelt, een
van de meest arbeidsintensieve onderdelen van het landbouwbedrijf. Vermoedelijk
om die reden was al tijdens het Interbellum geëxperimenteerd met
bietenoogstwerktuigen. De

De verbouw van suikerbieten behoorde lange tijd tot een van de meest arbeidsintensieve teelten van
de Nederlandse akkerbouw en kon alleen door een verregaande mechanisering lonend blijven. Hoewel
in de jaren negentig van de negentiende eeuw al verschillende keren met rooimachines werd
geëxperimenteerd, bleef het rooien tot ver na de Tweede Wereldoorlog handwerk. Ook het zogeheten
koppensnellen, het scheiden van loof en biet met behulp van een kapmes, gebeurde lange tijd
handmatig. Op deze foto, uit de jaren twintig, zijn Zeeuwse vrouwen bezig met het ‘koppen’ van de
bieten. Pas omstreeks 1970 werd de bietenteelt volkomen ‘handwerkloos’.
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Rond 1980 was het bietenrooien vrijwel geheel gemechaniseerd. Deze zelfrijdende machine rooit in
één enkele arbeidsgang zes rijen bieten, die automatisch worden gekopt en gereinigd. De bieten
komen in de verzamelbak, het loof wordt op het land gespreid.

Wageningse hoogleraar M.F. Visser had toen diverse rooimachines getest en zelf
een ‘bietenlichter’ ontworpen, maar het is slechts bij dit experimenteren gebleven.
Kort na 1945 nam de belangstelling voormechanisatie van de bietenoogst plotseling

sterk toe. De lonen stegen en door het toenemende gebrek aan arbeidskrachten werd
het steeds moeilijker de oogst vóór de winter te rooien. Inmiddels waren eenvoudige
hulpmiddelen op de markt verschenen waarmee het rooien iets sneller kon worden
verricht. De zogenaamde ‘bietenlichters’ tilden de in de grond staande bieten iets
op, waardoor de arbeiders ze gemakkelijker uit de grond konden trekken. Sommige
lichters wipten de bieten helemaal uit de bodem. Met een ander werktuig, een
kop-apparaat, konden de bieten vóór het lichten worden gekopt. Het loof kwam dan
op het land te liggen, maar was verder nog goed te gebruiken als veevoer. Beide
hulpmiddelen maakten het zware handwerk lichter. Ze konden achter een paard
worden gespannen en waren, vanwege de lage kosten, bij uitstek geschikt voor boeren
met slechts enkele hectaren bieten.31 Toch bleef handmatig rooien nog lange tijd
noodzakelijk. Onder slechte weersomstandigheden werkten de lichters onvoldoende.
In zulke jaren maakten de boeren dankbaar gebruik van de ‘bietenrooitang’, een
werktuig dat in het natte jaar 1954 was geïntroduceerd. De tang, die door plaatselijke
smeden werd (na)gemaakt, was bedoeld om gekopte, nog in de grond staande bieten
met de hand te rooien.
In de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn uit het buitenland ook circa

60 grote oogstmachines ingevoerd. Deze werktuigen waren in staat een rij bieten -
het gewas werd altijd op rijen gezaaid - in één gang te koppen, te lichten, te rooien
en te reinigen. Sommige typen deponeerden biet en blad vervolgens op de
omgewoelde akker, andere wierpen de bieten in een meerijdende boerenwagen en
het blad op de grond. In beide gevallen werd het bietenblad echter zodanig met aarde
verontreinigd, dat het niet langer als veevoer kon worden gebruikt. Voor de meeste
boeren was dit een groot bezwaar, omdat het loof, vanwege de hoge voederwaarde,
op de veelal nog gemengde bedrijven een belangrijke rol speelde in de veevoeding.
In Nederland werd, meer dan in het buitenland, veel waarde gehecht aan het in een
goede staat oogsten van kop en blad. Ook anderszins voldeden de eerste rooimachines
niet goed. Ze verstopten snel en konden in een natte herfst nauwelijks worden ingezet
op kleigronden.
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Eerst rond 1955 kwamen er (buitenlandse) rooimachines beschikbaar die het loof
goed opvingen. Deze ‘volledige bietenrooimachines’ waren een succes. Mede door
de almaar toenemende krapte op de arbeidsmarkt, ontstond er veel vraag naar. In
1957 werd al 20% van het areaal ermee gerooid. Toch waren ook deze rooimachines
niet volmaakt. Vooral op zware kleigronden konden ze niet goed worden ingezet.
Als ze al in staat waren op dergelijke
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Roel de Lange (1932), aardappelteler over zijn jeugdjaren op een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf
in De Krim (Overijssel) en de komst naar het ‘nieuwe land’.

Van ‘oud land’ naar ‘nieuw land’ en de mechanisatie van het akkerbouwbedrijf
‘Ik kan me nog herinneren dat, in de jaren dat ik klein was, er heel veel losse arbeiders waren die in
de winter in het veen werkten en zich 's zomers verhuurden bij de boeren. Praktisch alles was handwerk
en daar liepen wij als jongeren dan een beetje tussen. Er werd veel met de paarden gewerkt, natuurlijk.

Er was nog wel eens een koe, maar dat was bij ons niet. Bij ons was het eigenlijk meer akkerbouw.
Het bouwplan was granen, een klein stukje suikerbieten, een klein stukje voederbieten en aardappels,
fabrieksaardappel. De granen moesten allemaal met de hand gemaaid worden en gebonden, opgezet,
ingehaald, gedorst. De aardappels moesten met de hand gepoot worden, moesten verzorgd worden
met de hand, met de schoffel en met de hak en ze moesten ook weer met de hand gerooid worden. Dat
was toen ik nog op de lagere school ging.
Toen waren er in de hoogste klassen kinderen van de losse arbeiders, mensen die hadden
“aardappelkrabbersverlof” - zo noemden ze dat - en die waren zo maar zes weken van school. Ze
waren gewoon met hun ouders in het veld, om een boterham te verdienen voor de winter. Lange
dagen, zwaar werk en weinig verdienen. Ik had inmiddels gekozen om boer te worden. Na de Mulo
heb ik de landbouwopleiding bij gedaan; dat was een winteropleiding. In de zomer werkte ik toen al
bij mijn vader op de boerderij. En zo van lieverlede heb ik de boerderij van mijn vader overgenomen;
tot '65. Omdat we onze boerderij overal in het hele dorp verspreid hadden - het waren allemaal stukjes
- wilde ik daar ook wel weg. Want het was een dorp met een ruilverkaveling in de toekomst en ik wilde
wel graag naar “het nieuwe land” omdat ik daar mogelijkheden zag. Dus hebben wij daar
gesolliciteerd en met steun van de ruilverkavelingscommissie kregen wij een bedrijf toegewezen hier
in de polder.
Het verschil tussen het telen op het “oude land” en op het “nieuwe land” is dat je daar, op het oude
land, veel minder mogelijkheden hebt, omdat je kwalitatief veel minder goede grond hebt: zandgrond
of veenkoloniale grond, afgegraven hoogveen dus. En hier op het nieuwe land, in de polder, heb je
hele homogene kleigrond van uitstekende kwaliteit. Dus de mogelijkheden om verscheidene teelten
te telen zijn hier veel groter dan op het oude land. Bovendien is de consumptieteelt van aardappelen
is toch aantrekkelijker dan de fabrieksaardappelteelt, voor zetmeel. Want de markt voor
consumptieaardappel is veel williger. Daar kun je meer in verdienen. Bovendien, de opbrengstcapaciteit
van deze grond is vele malen beter dan op het oude land.
In ons dorp waren veel losse seizoensarbeiders, maar door de ontwikkeling van de maatschappij
gingen veel losse arbeiders naar de fabriek toe werken. En dat was voor ons een probleem omdat we
toen nog niet precies de mechanisatie in de vingers hadden. Maar het pushte ons wel om daar een
beetje haast achter te zetten en zo kwam de mechanisatie een beetje op gang. We kregen voor het
graan een zelfbinder en voor aardappels het prototype van een aardappelrooier. De tractoren kwamen
binnen met deMarshall-hulp. Zo verdwenen langzamerhand de paarden en met de paarden verdwenen
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de mensen. De boer bleef met een of twee mensen over op zijn boerderij en toen is eigenlijk de
mechanisatie goed op gang gekomen.
Kijk, toen die mechanisatie een keer doorzette, werd het steeds stiller op de boerderij. Er waren steeds
minder mensen. De boer was niet meer de man die leiding gaf aan zijn mensen, maar de man die zelf
voorop liep met het werk en die zelf de machines bediende met zijn ene knecht of twee. Die verandering
was heel ingrijpend. De sociale contacten gingen een beetje verloren. Het werk werd lichter, maar
wel eenzamer. Dat kun je eigenlijk zeggen van de mechanisatie’.1
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akkers bieten te rooien, werd in veel gevallen de bodemstructuur vernield. Bovendien
bevatte de oogst veel tarra (= grondresten).
Sommige deskundigenwaren dan ook tamelijk pessimistisch over demogelijkheden

van een gemechaniseerde bietenteelt. R.A. de Widt, die op een proefschrift over
landbouwmechanisatie was gepromoveerd, meende in 1956 dat voorlopig ‘nog heel
wat met de spa gestoken en met het kopmes gekopt [zal] moeten worden’.32

In weerwil van dergelijke waarschuwende woorden nam de mechanisatie van de
bietenoogst snel toe. In 1965werd al 68% van de oogst met volautomatischemachines
gerooid.33De resterende oppervlakte werd met bietenlichters of volledig in handwerk
geoogst. In die plotseling snel voortschrijdende mechanisatie van de oogst speelden
diverse factoren een rol. In de eerste plaats werden trekkers en rooimachines met
steeds sterkeremotoren uitgerust, waardoor ze soms zelfs op natte kleigronden konden
worden ingezet. Een tweede factor was dat boeren minder waarde gingen hechten
aan het bietenloof. Veel akkerbouwers die vroeger nog vee hadden gehouden,
‘ontmengden’ hun bedrijf in de jaren zestig en deden de veestapel van de hand. Voor
hen vormde de ruwe wijze waarop het bietenblad door de moderne machines werd
behandeld, geen probleem. Rond 1975 werd nog maar een derde van het bietenloof
verzameld.34 Ten slotte waren er de geografische verschuivingen in het bouwplan.
Boeren op zware kleigronden die vroeger - toen arbeid nog goedkoop was - weleens
bieten hadden verbouwd, gaven die teelt op. Het gewas verplaatste zich als het ware
naar de lichtere gronden, waar het rooien minder problemen gaf.
De meeste machines die begin jaren zestig werden aangeschaft, waren trouwens,

net als tien jaar eerder, ‘éénrijers’. Al rijdende kon daarmee één rij bieten worden
gerooid. Sommige hadden geen ‘eigen’ motor en werden achter een trekker
gemonteerd, andere waren zelfrijdend. Welk type echter ook werd gebruikt, de
capaciteit van de motoren was vooralsnog te klein om meer dan één of twee rijen
bieten tegelijk te rooien.
Opmerkelijk is dat boeren en loonwerkers een belangrijke bijdrage hebben geleverd

aan de ontwikkeling van sommige rooiers. Een groot aantal machines werd
geïmporteerd, maar er werden ook machines gebouwd door Nederlandse
boeren-uitvinders en innovatieve loonwerkers. Hetmeest bekendwerden de ontwerpen
van D.R.Mansholt en C.J. Steketee. Een Nederlandse landbouwmachinefabriek nam
ze later in productie.
Ook in de tien tot vijftien jaar na 1965, toen de bietenoogst volkomen

‘handwerkloos’ werd, was een belangrijke rol weggelegd voor boeren en loonwerkers.
Vooral de loonwerkers, die in de loop der tijd een steeds groter areaal bieten waren
gaan rooien, waren gespitst op de ontwikkeling van een machine met een grote
capaciteit. Vreemd genoeg zochten ze de oplossing niet in de richting van een
meerrijige ‘volledige bietenrooimachine’ - een machine die de oogst in één werkgang
rooide, reinigde en verzamelde - maar in een ‘systeem’ waarbij de bieten door twee
of drie verschillende machines onder handen werden genomen en eerst na een aantal
werkgangen van de akker konden worden gehaald. Niet de moderne ‘eenrijers’
stonden dus model, maar de oudere kopapparaten en lichters. In de eerste jaren na
de Tweede Wereldoorlog had men daarmee de bieten immers ook in verschillende
werkgangen gerooid.
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Als voorbeeld diende Noord-Frankrijk, waar onderzoekers al sinds 1958 aan een
dergelijk systeem werkten. Bij de Franse methode reden drie trekkers met
verschillende machines achter elkaar over het land. Het voorste werktuig kopte of
ontbladerde de bieten; het tweede rooide ze en wierp ze op het land; het laatste laadde
ze ten slotte in een wagen. Het grote voordeel was dat ze zes rijen tegelijk aankonden,
zodat de capaciteit van het systeem, ondanks de drie ‘fases’ toch bijzonder groot
was. De Franse systemen die rond 1970 op de markt kwamen, werkten zes tot zeven
keer zo snel als de eenrijers uit de jaren vijftig. De kosten waren, vooral als per
systeem net zulke grote oppervlakten als in Noord-Frankrijk werden geoogst, relatief
laag. Wel ging het loof goeddeels verloren.35

De Franse systemen werden in het midden van de jaren zestig voor het eerst in
Zeeland uitgetest door loonwerkers. In de jaren die volgden, wisten ze de Franse
machines zodanig aan te passen dat ze ook onder moeilijke weersomstandigheden
waren in te zetten, zelfs in de natte herfst van 1974. Ze slaagden er zelfs in het aantal
fases van het systeem te verminderen en de machines samen te voegen. Indien zulke
systemenmet een van de nieuwe, krachtige trekkers met vierwielaandrijving werden
getrokken, konden in één werkgang zes rijen bieten worden gerooid. In Zeeland
wisten plaatselijke bedrijfjes met de bouw en verkoop van dergelijke grote
rooimachines zelfs een marktaandeel in de landbouwwerktuigenhandel te verwerven.
Vanuit deze provincie veroverden deze en de uit Frankrijk geïmporteerde zesrijers
in korte tijd Nederland. In 1974 werd met deze machines ongeveer de helft van de
bietenoogst gerooid, in 1979 was het aandeel al tot ruim 75% toegenomen.36

Als gevolg van de verbreiding van deze rooiers daalde de arbeidsbehoefte bij de
bietenoogst aanzienlijk. Het rooien met de zesrijers uit de jaren zeventig kostte slechts
10 manuur per hectare; voor het rooien met de hand was nog 160 manuur nodig
geweest.37

Veel meer dan dit het geval was geweest bij de precisiezaaimachine, was bij de
zesrijige rooimachines sprake van een diffusieproces dat ‘van onderop’ werd
aangejaagd. Deze keer was het niet de suikerindustrie die het voortouw nam in de
ontwikkeling van de nieuwe techniek, het initiatief kwam van lokale loonwerkers.
Zij hadden het meeste te winnen hij een betrouwbaar systeemmet een grote capaciteit.
In de jaren vijftig en zestig waren ze een steeds groter deel van de bietenoogst gaan
rooien. Daarbij konden ze, zo bleek al vlug, enorme schaalvoordelen behalen. Hoe
groter het te rooien areaal, des te lager de kosten. Hierin school de aantrekkingskracht
van het Franse systeem. Dit was immers bij uitstek geschikt voor
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grote oppervlakten. Vooral de tweede generatie machines, die in één of twee fases
de bieten van het land haalden, waren ontworpen voor het rooien van honderden
hectaren bieten per jaar.
Toch had ook de suikerindustrie wel invloed op het diffusieproces. De fabrieken

stelden immers bepaalde randvoorwaarden waaraan boeren en loonwerkers zich
hadden te houden. Zo maakte de suikerindustrie in 1965 bekend dat ze onvoldoende
gekopte bieten niet meer zou verwerken. Vooral de loonwerkers die met een
‘Volvo’-bietenrooier werkten, werden door deze maatregel getroffen. Deze machine
leverde onvoldoende gekopte bieten af. De bietentelers werden daardoor met dezelfde
problemen geconfronteerd als de graantelers in Noord-Nederland. Ook die hadden
kort daarvoor problemen ondervonden met de afzet van hun op mechanische wijze
geoogste stro. Maar ook in een ander opzicht oefende de industrie echter invloed uit
op het diffusieproces. Zij bepaalde immers welke bietenrassen mochten worden
uitgezaaid. Onderzoek van het overkoepelende IRS droeg ertoe bij dat in Nederland
uiteindelijk slechts bieten werden verbouwd met een zodanige vorm dat ze
gemakkelijk en met weinig tarra konden worden gerooid.

Achterstand bij de bietenteelt

Dorsmachines waren er eerder dan zelfbinders, zelfbinders eerder dan bietenrooiers.38

Sommige werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf werden al in de negentiende
eeuw gemechaniseerd, bij andere duurde het tot na de TweedeWereldoorlog voordat
de eerste machines werden toegepast. Vanwaar die verschillen? Voor een deel komt
dat doordat een gewas als suikerbieten betrekkelijk jong is. Op het moment dat de
eerste dorsmachines werden geïmporteerd, was de suikerbiet nog zo goed als
onbekend. Dit knolgewas zou eerst na circa 1880 een plaats in het bouwplan
veroveren. De graanteelt was op dat moment al eeuwenoud.
Toch verklaren de veranderingen in het bouwplan maar een deel van de

‘achterstand’ van rooimachines op zelfbinders, en die van zelfbinders op
dorsmachines. Een veel belangrijker verklaring voor die opmerkelijke volgorde
schuilt in het feit dat het aanvankelijk gemakkelijker was ommachines te construeren
en toe te passen voor stationaire werkzaamheden (dorsen), dan voor werk dat al
rijdende over het land moest worden uitgevoerd (snijden en rooien). Ook in andere
landen vonden machines voor stationaire werkzaamheden eerder toepassing dan de
rijdende zelfbinders, maaiers, trekkers en rooiers.39

Bovendien was het kennelijk eenvoudiger om mobiele machines te ontwerpen
voor het afsnijden van gewassen boven de grond, dan voor het opdelven van gewassen
die in de bouwvoor zaten. Dit zou kunnen verklaren waarom de eerste bietenrooiers
decennia later op de Nederlandse akkers verschenen dan de zelfbinders. Een rol
speelt echter ook dat bieten veel zwaarder zijn dan graan en later in het jaar worden
geoogst. Het bouwland is dan vaak al erg nat en slecht toegankelijk voor machines,
zeker voor zwaar beladen bietenwagens en zware rooimachines. Bij de graanoogst
spelen die problemen veel minder: graan is relatief licht en wordt in de regel onder
tamelijk droge omstandigheden geoogst.
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Bij de mechanisatie van de bietenteelt ging het er dus anders aan toe dan bij de
tarweteelt. Toch was er een overeenkomst. In beide gevallen werden de gewassen
aangepast aan de machines.
Plantenveredelaars ontwikkelden monogerm bietenzaad dat met

precisiezaaimachines kon worden uitgezaaid. De nieuwe bietenrassen waren
bovendien gemakkelijk en met weinig tarra te rooien. Op soortgelijke wijze werden
granen ontwikkeld die gemakkelijk waren te maaidorsen: rassen zonder korreluitval
en met kort en stijf stro. Mechanische innovaties gingen dus hand in hand met
biologische innovaties. Dat synchroon oplopen van beide innovatieprocessen is
opmerkelijk omdat er zeer uiteenlopende personen en instellingen bij betrokken
waren.
Plantenveredeling was, althans in de periode na de Tweede Wereldoorlog, vooral

een zaak van professionals en gevestigde instituten als het IRS en de NAK. Boeren
hielden zich er nauwelijksmee bezig. Bij de ontwikkeling vanmechanische technieken
lagen de verhoudingen anders. Hoewel ook op dit gebied in toenemende mate
geschoolde technici, R&D-afdelingen en onderzoeksinstituten actief waren, bleven
boeren en loonwerkers een belangrijke rol spelen. Die trend was vooral bij de
mechanisatie van de bietenoogst goedmerkbaar. In de jaren zestig en zeventig hadden
loonwerkers een belangrijk aandeel in het verbeteren van bestaandemachines. Kleine
mechanisatiebedrijfjes, voortgekomen uit plaatselijke smederijen of
loonwerkbedrijven, wisten met de productie van rooiers zelfs een groot marktaandeel
te veroveren.
De kracht van deze ondernemingen was dat ze dicht bij de praktijk zaten en hun

ontwerp konden afstemmen op plaatselijke behoeften.

P.R. Priester
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37 H. van deMolen,Geschiedenis van de Friese landbouw 1954-1980 (Leeuwarden 1983) 104-105.
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38 Ook de maaidorser had een voorsprong op de bietenrooier. Eind jaren zestig was het al
gebruikelijk om de graanoogst met (zelfrijdende) combines te oogsten. Soortgelijke machines
voor de oogst van bieten waren er nog niet. De meeste rooiers werden toen nog door trekkers
voortgetrokken. J. Crucq, ‘Gedachten over de verdere mechanisering van de landbouw’,
Landbouwvoorlichting (1969) 334.

39 Y. Hayami en V.W. Ruttan, Agricultural development. An international perspective (Baltimore
en Londen 1985) 78.
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Toen het tempo in de landbouw nog niet werd bepaald door de snelheid van de trekker en de combine
en het melkvee nog met de hand werd gemolken. Het pontje over de Linge bij Heukelum in de
Tielerwaard in 1960.
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8 Boeren met machines
Het melkveehouderijbedrijf

De melkmachine
De ligboxenstal
De melktank
Automatisering
De voederwinning
De inhaalmanoeuvre van de melkveehouderij

De werktuigen die door boeren werden gekocht, waren meestal ontworpen om een
bepaalde taak sneller of gemakkelijker uit te voeren, met minder mankracht of een
kleiner aantal paarden.
Mechanische innovaties waren in de regel arbeidsbesparend. Ze stelden boeren in

staat paarden af te danken en arbeiders te ontslaan. Toch kon mechanisatie nog een
tweede effect hebben:machines konden immers ookworden gebruikt ommet dezelfde
arbeidsinzet meer te produceren. Dat het mes aan twee kanten kon snijden, laat de
geschiedenis van de melkveehouderij in de periode na circa 1950 goed zien. Net als
in de akkerbouw leidde de mechanisatie in deze bedrijfstak tot de uitstoot van
landarbeiders, van boerenzoons en ten slotte ook van de boeren zelf. Het aantal
bedrijven nam daardoor sterk af. Tegelijkertijd groeide de productie echter als ooit
tevoren. Het aantal koeien nam toe, evenals hun melkgift, en daarmee uiteindelijk
ook de totale hoeveelheid melk en melkvet.
Nu was deze ontwikkeling, waarbij steeds meer met minder mensen werd

voortgebracht, niet uitsluitend te danken aan machines. Minstens even belangrijk
waren biologische en cultuurtechnische innovaties. Door verbeteringen in de
rundveefokkerij, de bemesting en de ontwatering was de capaciteit van zowel de
dieren als de bodem aanmerkelijk toegenomen. Demachines waren echter onmisbaar
bij het kapitaliseren van deze winst. Zonder trekkers, hooibouwwerktuigen en
inkuiltechnieken waren boeren niet in staat geweest de toegenomen productie van
ruwvoeder ook daadwerkelijk te oogsten, en zonder de melkmachine hadden ze de
aanzwellende melkplas niet kunnen verwerken. Een boer die in 1945 10 koeien kon
houden, kon er in 1980, dankzij de nieuwe werktuigen en stallen, 80 houden.
Mechanisatie maakte grotere bedrijven mogelijk.
De machines die in de tweede helft van de twintigste eeuw in de melkveehouderij

zijn geïntroduceerd, hebben dus alles te maken met het gelijktijdig optredende proces
van intensivering en schaalvergroting. Er was sprake van een wederzijdse
beïnvloeding.
Enerzijds nam door de groeiende veestapels de behoefte naar mechanisering toe,

anderzijds waren de nieuwe werktuigen en stallen alleen rendabel te maken door het
bedrijf te vergroten. Het waren juist de grote bedrijven die de beste omgeving boden
voor de nieuwe technieken. Daar konden ze efficiënter, zinvoller en lonender worden
benut. Voor de kleine boeren, de eigenaren en pachters van gemengde bedrijfjes met
wat bouwland en hooguit 10 koeien, restte op termijn niets anders dan te stoppen of
te specialiseren. Sommigen volgden het pad van de grote melkveehouders door hun
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akkerbouwactiviteiten te beperken en hun melkveestapel uit te breiden, anderen
deden hun koeien juist van de hand en legden zich toe op varkens of kippen.
Het effect van al deze ontwikkelingen was dat het aantal bedrijven met melkvee,

dat tot circa 1950 ongeveer even groot was gebleven, na dat jaar sterk afnam. Die
vermindering kwam vooral voor rekening van de kleine bedrijven. Het aantal boeren
met 10 of meer koeien nam na 1950 zelfs nog behoorlijk toe. Naderhand zou echter
ook de achterhoede van deze categorie - de bedrijven met 10 tot 30 koeien -
verdwijnen. Dit proces van schaalvergroting ging gepaard met een aantal
innovatiegolven: de acceptatie van de melkmachine in de jaren vijftig en zestig, die
van de ligboxenstallen en de melktank in het daaropvolgende decennium, en ten
slotte de introductie van proces- en krachtvoercomputers in de jaren tachtig.
In de tweede helft van de twintigste eeuw raakten demechanisering en de daarmee

verbonden processen van schaalvergroting en
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Een moderne winterstalling van een veehouderijbedrijf in Zevenbergschen Hoek, in het noordwesten
van Noord-Brabant, in 1924.

intensivering dus in een stroomversnelling. Dat neemt niet weg dat ook vóór 1950
al het nodige was veranderd. De grootste omschakeling had zich aan de vooravond
van de twintigste eeuw voorgedaan, toen mechanische innovaties als stoommachines
en ontromers (centrifuges) de oprichting van zuivelfabrieken mede mogelijk hadden
gemaakt. Opmerkelijk is dat de komst van deze, veelal op coöperatieve leest
geschoeide fabrieken toen geen proces van schaalvergroting in gang zette, maar juist
aan het kleinbedrijf nieuwe kansen bood. Kleine boeren met slechts enkele koeien
hadden het meeste voordeel bij de fabrieksmatige productie van boter. Dit gegeven
heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat in de eerste helft van de twintigste
eeuw de Nederlandse melkveehouderij werd gedomineerd door arbeidsintensieve
bedrijfjes met hooguit 10 koeien (zie tabel 10.6). Die structuur bleef min of meer
ongewijzigd totdat een nieuwe golf van mechanische innovaties na 1950 een
trendbreuk veroorzaakte.
De sociale en economische effecten die de toepassing van werktuigen met zich

meebracht, konden dus sterk verschillen. De ontromers die rond 1880 op de markt
kwamen, ondersteunden het kleinbedrijf; de melkmachine die ruim zeventig jaar
later massaal werd geaccepteerd, bood daarentegen voordeel aan bedrijvenmet meer
dan 10 koeien. Welk effect een bepaalde machine had, hing uiteraard niet alleen af
van de technische eigenschappen, maar ook van de context waarin zij werd gebruikt.
Van belang is dat de innovaties die rond 1880 werden geïntroduceerd, betrekking
hadden op de verwerking van de melk. Juist bij deze taak was samenwerking tussen
(kleine) boeren eenvoudig te realiseren. De boterbereiding kon immers gemakkelijk
van de boerderij naar de fabriek worden verplaatst. Kleine boeren konden zo voor
gezamenlijke rekening kapitaalgoederen aanschaffen die voor individuele bedrijven
te duur waren. Dankzij de coöperaties waren ze in staat te profiteren van de voordelen
van een grote, gezamenlijke zuivelproductie.
De melkmachines en de stallen die na 1950 beschikbaar kwamen, waren, net als

de ontromers van zeventig jaar eerder, te duur voor individueel gebruik door de kleine
boer. De oplossing van samenwerking was deze keer echter niet eenvoudig te
realiseren, zo niet onmogelijk. De mechanisatie raakte immers vooral het melken en
de veeverzorging: de dagelijks terugkerende werkzaamheden die in of rond de stal
door de boer en zijn gezin werden verricht.
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Coöperatie had in dit geval het samenvoegen van veestapels van verschillende
boeren betekend. Kleine veehouders hadden dan de hoge kosten van nieuwemachines
en gebouwen gezamenlijk kunnen dragen. Op die manier ook hadden ze de
schaalvoordelen van de innovaties kunnen benutten. Deze optie is door deskundigen
en politici in de jaren zestig inderdaad overwogen en vormde onder andere een
uitgangspunt in de eerste versie van het befaamde plan-Mansholt. Voor de betreffende
boeren was dit echter geen reëel alternatief. Het had immers het einde van het
gezinsbedrijf betekend, of preciezer gezegd: het einde van de onafhankelijkheid van
het bedrijfshoofd. Dat werd, door de boeren althans, onaanvaardbaar geacht. Alleen
bij bepaalde werkzaamheden, zoals bij het inkuilen, wilde men nog weleens de hulp
van de buren inroepen. Belangwekkend is dat, toen in de negentiende eeuw de
veranderingen ten koste waren gegaan van de onafhankelijkheid van de boerin, dit
nauwelijks als een ernstig obstakel was
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gezien. Door de verplaatsing van de zuivelbereiding van de boerderij naar de fabriek
hadden boerinnen hun traditionele werkterrein en in sommige gevallen zelfs hun
eigen inkomen verloren. In enkele gevallen hebben ze zich dan ook tegen de komst
van de fabrieken verzet. Desondanks heeft dit het tij niet meer kunnen keren.
Overigens trof men in de melkveehouderij om min of meer dezelfde redenen na

1950 relatief weinig loonwerkers en werktuigencoöperaties aan. In vergelijking met
de akkerbouw was het werk in de melkveehouderij veel gelijkmatiger over het jaar
verdeeld. Het melken en de verzorging van het vee waren dagelijks terugkerende
taken, die zich niet goed leenden voor de inzet van loonwerkers.
Dit bracht evenwel met zich mee dat kleine boeren de nieuwe melkmachines zelf

moesten aanschaffen en dat ze, wilden ze deze rendabel gebruiken, hun veestapel
moesten uitbreiden.
De machines die in de tweede helft van de twintigste eeuw in de melkveehouderij

zijn geïntroduceerd, hebben een enorme invloed gehad op het leven van de betrokken
veehouders en hun gezinnen, op de dieren, op de natuur en het landschap en, in meer
economische zin, op de productiviteit. Vooral die economische prestaties hebben
ertoe bijgedragen dat de bedrijfstak een succesformule vertegenwoordigde, ook in
de ogen van buitenlanders. De arbeidsproductiviteit nam in de jaren zestig en zeventig
ongelooflijk toe. Het aantal uren dat het melken, voederen en verzorgen van een koe
in beslag nam, daalde in die twee decennia van 330 naar circa 80. Grafiek 8.1 geeft
daarvan een beeld. Daarin zijn ook de innovaties weergegeven die dit alles tot stand
hebben gebracht. De belangrijkste worden hieronder nader besproken. De nadruk
ligt daarbij op de taken die rond 1945 nog circa 60% van de totale arbeidsinzet in
beslag namen: het werken in de stal. Nieuwigheden als het machinaal melken, de
ligboxenstal, de melktank en ten slotte de computer droegen alle - de een meer dan
de ander - bij tot de stijging van de arbeidsproductiviteit. Vervolgens wordt

Grafiek 8.1: De ontwikkeling van de arbeidsbehoefte in de melkveehouderij in de periode 1940-1980
in manuren per koe per jaar
Bron: Om u te dienen. Het landbouwtechnisch onderzoek in Nederland in zijn ontwikkeling
(Wageningen 1982) 88.
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nader ingegaan op de ontwikkelingen buiten de stal. De aandacht richt zich daarbij
vooral op de voederwinning: het hooien en het inkuilen.

De melkmachine

Voor de melkveehouderij was de melkmachine de belangrijkste innovatie van de
twintigste eeuw. Demachine werd nog vóór het uitbreken van de EersteWereldoorlog
in Nederland ingevoerd.
Het zou echter tot de jaren vijftig duren eer zij hier op grote schaal werd toegepast.
De eerste fases van ontwerpen, beproeven en herontwerpen speelden zich in het

buitenland af. In landen als Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië werd al in de negentiende eeuw gezocht naar een mechanisch
hulpmiddel bij het melken.1 Daar, immers, was arbeid, als gevolg van geringe
bevolkingsdichtheid of vanwege industrialisatie, al in een vroeg stadium schaars.
Het bleek echter bijzonder moeilijk een machine te ontwerpen die het handmelken
kon vervangen. Decennia lang bleef het onduidelijk in welke richting de oplossing
moest worden gezocht. Er waren uitvinders-ontwerpers die een melkmachine
probeerden te bouwen op basis van katheders: door buisjes in de tepels van de koeien
te stoppen - zo was de achterliggende gedachte - liep de melk er vanzelf wel uit.
Anderen construeerden apparaten die de handbeweging van de melker imiteerden
en de spenen van boven naar beneden samendrukten. Weer een andere groep zocht
de oplossing in het opwekken van een continu vacuüm onder aan de uier. Met enkele
van deze uitvindingen is lang geëxperimenteerd. Zo verschenen de eerste versies van
de apparaten die met katheders waren uitgerust, in de jaren dertig van de negentiende
eeuw. Zeventig jaar later werden ze nog steeds verkocht. Ook met de machines die
de spenen samendrukten - het
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eerste exemplaar werd in 1870 gebouwd - zijn gedurende meer dan een halve eeuw
proefnemingen uitgevoerd.
De eerste melkmachine van het type dat in de twintigste eeuw marktleider zou

worden, stond in 1895 op een Engelse tentoonstelling. Met de zogenaamde ‘Thistle’
probeerde patenthouder A. Shield niet de handbeweging van de melker, maar het
zuigen van het kalf na te bootsen. Het apparaat was daartoe uitgerust met een
vacuümpomp, vier tepelbekers en een ‘pulsator’ - een onderdeel dat ervoor zorgde
dat het vacuüm werd afgewisseld met een rustpauze. Toch duurde het nog twee tot
drie decennia voordat fabrikanten erin slaagden, op basis van dit principe en
gebruikmakend van verbeterde tepelbekers en pulsators, een min of meer bruikbare
melkmachine op de markt te brengen. Wat echter vooral opvalt aan de
ontstaansgeschiedenis van de melkmachine, is de mondiale schaal waarop het
onderzoek en het (her)ontwerp zich afspeelden. Innovaties uit Australië of
Nieuw-Zeeland kregen snel bekendheid in Noord-Amerika of Europa. Soms leidde
dit tot onverkwikkelijke conflicten over patenten. In andere gevallen ontstond een
vruchtbare uitwisseling van ideeën. De Nieuw-Zeelander John Daysh, bijvoorbeeld,
die in 1912 een eigen melkmachine ontwierp, verhuisde later naar de Verenigde
Staten, waar hij in dienst trad bij de multinationaal opererende firma ‘De Laval’.
Daar ontwikkelde hij een apparaat dat ook in Europa op de markt werd gebracht.
Intussen waren ook in Nederland uitvinders actief. Zo construeerden Pijttersen en

Carstens te Sneek in 1895 een handmelkmachine; in 1908 ontwikkelde Baumer te
Amsterdam een elektrisch aangedreven apparaat. Hun werktuigen bleken in de
praktijk echter niet te voldoen. De eerste melkmachines die in de jaren na 1910 op
Nederlandse bedrijven werden toegepast, waren dan ook van buitenlandse - onder
andere Australische en Deense - makelij. Erg veel werden er evenwel niet verkocht.
In de periode voor de Eerste Wereldoorlog zijn waarschijnlijk niet meer dan tien
melkmachines in Nederland in gebruik genomen.
Een kleine groei volgde eerst in de jaren twintig. Op dat moment waren echter al

sterk verbeterde - wederom buitenlandse - machines beschikbaar. De
Zweeds-AmerikaanseAlfa Laval, bijvoorbeeld, waarvan in 1924 een eerste exemplaar
door een Friese boer werd gekocht, werkte volgens dezelfde principes als de
‘moderne’ machines die na de Tweede Wereldoorlog zulk een ruime toepassing
zouden krijgen. Het apparaat was uitgerust met een pulsator, een vacuümpomp,
tepelbekers met rubberen voeringen en twee buizen: een vacuümleiding en een
pulsatieleiding. De rubberen onderdelen waren volgens een speciaal procédé
behandeld waardoor de opeenhoping van bacteriën werd verhinderd. Ook een enkel
Nederlands bedrijf construeerde in deze periode melkmachines.
De Hermes Landbouwmachinefabriek te Leeuwarden wist als eerste een

melkmachine van geheel Nederlands fabrikaat te vervaardigen en in 1925 op de
markt te brengen. De firma zou gedurende een tiental jaren melkmachines leveren.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de productie niet meer hervat; een enkele boer
bleef de apparaten van Hermes echter tot circa 1950 gebruiken.2 De kwaliteit van de
apparaten die tijdens het Interbellum op de markt kwamen, was goed, ook naar
naderhand gehanteerde maatstaven. Desondanks werden ze in Nederland maar
mondjesmaat aangeschaft. In het begin van de jaren dertig, toen er ongeveer
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Machinaal melken sloeg in Nederland vooralsnog niet aan, ondanks alle inspanningen van fabrikanten
en andere betrokkenen om de melkmachine aan de boer te brengen. Niet alleen de leveranciers van
de apparatuur, maar bijvoorbeeld ook de stroomproducenten voerden een actieve campagne door
middel van stands op landbouwtentoonstellingen en demonstraties, zoals hier te Tilburg in 1924.
Toch telde Nederland in 1940 nog geen duizend melkmachines.
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1000 melkmachines in gebruik waren, werd een voorlopig hoogtepunt bereikt. In
het daaropvolgende decenniumwerden tal van apparaten zelfs weer afgedankt. Rond
1940 liep Nederland sterk achter op landen als Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië,
waar respectievelijk 90% en 30% van de veestapel machinaal werd gemolken. Hier
was dat slechts 3%.3

Ongetwijfeld heeft de specifieke structuur van de Nederlandse landbouw een rol
gespeeld in die ‘achterstand’. Nederlandse boeren hadden, gemiddeld gesproken, nu
eenmaal weinig melkvee. In 1940 had driekwart van de landbouwbedrijven met
melkvee een veestapel van slechts 1 tot 9 koeien. Voor de doorsneeveehouder was
een Hermes-melkmachine van vijftienhonderd gulden dan ook een te dure uitgave.
De conjuncturele ontwikkeling kan een dergelijke investering alleen maar hebben
ontmoedigd. De depressie van de jaren dertig, met enerzijds zijn lage melkprijs,
anderzijds zijn ruime aanbod van arbeid, werkte een mechanisatie van het melken
niet in de hand.Minstens even ontmoedigend waren de opvattingen die onder boeren
en deskundigen leefden over het machinaal melken. De melkmachine was niet
onomstreden. De gedachte dat machinaal melken onnatuurlijk was en nimmer een
geschikt alternatief voor handmelken kon worden, leefde zelfs onder opinieleiders
als A.A. ter Haar, de hoofdredacteur van het vakblad De Veldbode. Een organisatie
als de Federatieve Nederlandse Zuivelbond (FNZ) betwijfelde de toepasbaarheid
van de apparaten tijdens de weideperiode. De sceptici leken in het gelijk te worden
gesteld door de teleurstellende ervaringen van de eerste gebruikers. Die kampten -
vermoedelijk als gevolg van onoordeelkundig gebruik - niet zelden met
uierontstekingen bij hun vee en een kleine en kwalitatief slechte melkproductie. De
melkmachine kreeg hierdoor een slechte naam. Voor de overheid had de invoering
van de innovatie geen prioriteit. De rijkszuivelconsulenten hielden zich weliswaar
bezig met voorlichting over melkwinning, maar concentreerden zich daarbij onder
andere op het handmelken en de hygiëne in de stal. Wel werden op de
Proefzuivelboerderij te Hoorn diverse melkmachines getest.
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal melkmachine-installaties op de

Nederlandse landbouwbedrijven sterk toe. Tussen 1950 en 1960 groeide hun aantal
van 4000 naar 39.000. In het daaropvolgende decennium vertraagde de groei enigszins,
maar bleef desondanks spectaculair: in 1970 werden 85.000 installaties geteld. Het
aantal koeien die machinaal werden gemolken, was intussen toegenomen van circa
5% in 1950 tot minstens 90% in 1970.4 In de jaren zeventig nam het aantal
melkmachine-installaties - in absolute zin - enigszins af. In dat decennium stopten
veel kleine veehouders met hun bedrijf. Toch nam ook in dit decennium het percentage
machinaal gemolken koeien nog verder toe.
Na een lange introductieperiode vond de melkmachine dus plotseling een grote

toepassing. Voor een deel kwam dat doordat de naoorlogse generatie boeren met
andere omstandigheden werd geconfronteerd dan die welke hun ouders hadden
meegemaakt.
Het werd voor de grote boeren, door de krapte op de arbeidsmarkt, al gauwmoeilijk

voldoende melkers in dienst te nemen.
Arbeiders konden buiten de landbouw vaak betere lonen krijgen onder gunstiger

omstandigheden. Toch was het tekort aan melkers niet de enige overweging om een
melkmachine aan te schaffen.
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Ook voor gezinsbedrijven had de machine voordelen. Het hand-

Burgers mogen dan vaak een romantische voorstelling hebben van het handmelken, in werkelijkheid
was het zwaar werk dat speciale aandacht én vaardigheid vereiste. Vandaar de opkomst van
melkcursussen vanaf de jaren twintig. Een boerin keert terug van de wei met melkkruk en -emmer in
de hand. Nederland, rond 1955.
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melken, dat iedere dag - dus ook in het weekend - op een vroeg én een laat tijdstip
moest gebeuren, werd niet alleen voor veel arbeiders een onaantrekkelijk werk,
hetzelfde gold voor tal van boeren en boerinnen. Toenemende welvaart en vrije tijd
in andere sectoren maakten dat het gezin op de boerderij het eeuwenoude handwerk
minder ging waarderen. De aanschaf van een melkmachine werd in zulke
omstandigheden meestal niet voorafgegaan door een boekhoudkundige afweging
van de economische vooren nadelen; wel lagen er vage noties aan ten grondslag over
de arbeidsbesparing die zoiets met zich meebracht, over de vermindering van het
zware handwerk en over de verlichting van het werk van de boerin.
Die omslag in het denken had zich ook bij verschillende instituties voltrokken.

Hadden overheid, landbouworganisaties en -pers tijdens het Interbellum nog een
afwachtende, soms zelfs afkeurende houding aangenomen, kort na de Tweede
Wereldoorlog werd de toepassing van de melkmachine plotseling hoog op de agenda
gezet. In 1946 werd, mede op initiatief van de minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, een studiecommissie ingesteld die, met het oog op een ‘gevreesd
gebrek aan arbeidskrachten’ onderzoekmoest doen naar de toepassingsmogelijkheden
vanmelkmachines. De studiegroep reisde daartoe af naar Engeland, waar het apparaat,
mede door het tekort aan melkers tijdens de oorlog, al tamelijk wijdverbreid was.
Het verslag dat later werd uitgebracht, vormde voor de Stichting voor de Landbouw
- de voorloper van het Landbouwschap - aanleiding een Centrale
Melkmachinecommissie in te stellen. Deze moest het onderzoek naar en de
proefnemingen met melkmachines in goede banen leiden en proberen te voorkomen
dat de mislukte introductie zoals die tijdens het Interbellum had plaatsgevonden, zich
zou herhalen.5 De commissie is in de periode dat de verkoop van de melkmachine
ongekend toenam - de jaren vijftig en zestig - steeds in functie gebleven. Er zaten
vertegenwoordigers in van het ministerie, onderzoeksinstituten en landbouw-, zuivel-
en landarbeidersorganisaties. Via het netwerk van hun eigen organisatie én dat van
de voorlichtingsdiensten, met de hulp ook van importeurs en fabrikanten, probeerden
de leden een gunstig klimaat voor de introductie van de melkmachine te scheppen.
Niet onbelangrijk was dat de commissie een aantal minimumeisen ten aanzien van
verkoop, levering en service opstelde en dat zij bovendien de belangrijkste importeurs
ervan wist te overtuigen die na te leven.
Deze eisen, die in het zogenaamde ‘Melkmachinereglement’ waren neergelegd,

schreven onder andere voor dat de handel niet mocht volstaan met het verkopen van
apparaten, maar dat hij tevens de bijbehorende kennis diende te leveren. Na verkoop
van een installatie moest een gediplomeerd instructeur het betreffende bedrijf
‘inmelken’: de boer moest worden voorgelicht over het gebruik en, minstens even
belangrijk, de koeien moesten met de apparaten vertrouwd worden gemaakt. Als
tegenprestatie kreeg de leverancier een erkenning van de Centrale
Melkmachinecommissie. Overigens had fabrikant Alfa Laval het systeem met
‘inmelkers’ in het buitenland al in de jaren dertig toegepast.6

In het kielzog van de landelijke commissie werden, dichter bij de eigenlijke
gebruikers, Provinciale Melkwinningscommissies opgericht, die onderzoek deden,
voorlichtingsdagen gaven en cursussen organiseerden. Vaak gebeurde dat in
samenwerking met de plaatselijke rijkszuivel- en rijksveeteeltconsulentschappen,
landbouworganisaties en zuivelfabrieken. Bij de regionaal opererende
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consulentschappen van de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werden speciale
assistenten machinaal melken aangesteld, die werden belast met het geven van
voorlichting en cursussen. De Lagere Landbouwscholen namen het machinaal melken
op in het lesprogramma. Er werd zelfs geëxperimenteerdmet een gezamenlijk gebruik
van melkmachine-installaties, ten einde het machinaal melken ook voor de kleine
veehouder mogelijk te maken. De installatie werd daartoe in een vrachtauto gebouwd,
waarmee dagelijks vier tot vijf boerderijen werden aangedaan. Soortgelijke
‘Melkexpress’-eenheden functioneerden in de jaren vijftig ook in West-Duitsland
en in Zweden, maar net als in Nederland verdwenen ze uiteindelijk.7

Hoewel niet alle initiatieven even succesvol waren, speelden ze een belangrijke
rol in de acceptatie van de melkmachine. De samenwerking tussen het ministerie,
onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en het ‘groene front’
kan zelfs uniek worden genoemd. De inspanningen van dit vlechtwerk van instituties
om de melkmachine aan de man te brengen, waren bijzonder groot. Bij de diffusie
van andere mechanische innovaties kwam een soortgelijk verbond aanvankelijk
minder goed van de grond.
R.A. de Widt, die in 1955 een proefschrift schreef over de landbouwmechanisatie

in de Verenigde Staten en in Nederland, betreurde het in datzelfde jaar dat de
succesformule slechts tot het ‘kleine gebied’ van de melkmachine beperkt bleef.8

Toch kleefden er wel kleine smetten aan het werk van inmelkers, voorlichters,
onderzoekers en beleidsmakers. In het begin van de jaren zestig werd geconstateerd
dat maar liefst 70% van de boeren die met een melkmachine werkten, ondanks de
instructies van inmelkers, fouten maakte. Ze werkten inefficiënt of brachten de
uiergezondheid van de koe in gevaar. Bovendien viel de kwaliteit van de melk tegen.9

Ook anderszins brachten de activiteiten van Nederlandse deskundigen beperkingen
met zich mee. Door hen werden stringente opvattingen gehuldigd over de wijze
waarop het machinaal melken moest worden uitgevoerd. De voorbehandeling van
de uier; de tijdsduur waarin de machine aangesloten moest zijn; het zogenaamde
namelken met de hand - over al deze onderdelen waren strenge eisen geformuleerd.
Ze waren gericht op een zorgvuldige behandeling van koe én machine. Het melken
met meerdere apparaten per persoon of namelken met de machine werden om die
reden sterk afgeraden. Melkers zouden het in dat
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Het melken: de machine
De meeste melkmachine-installaties die in de jaren vijftig en zestig een zo brede toepassing vonden
in Nederland, bestonden uit drie onderdelen: een elektro- of verbrandingsmotor met een luchtpomp,
een stal- of vacuümleiding en één of meer melkapparaten. Het geheel was bedoeld om het zuigen van
een kalf aan de spenen van de koe na te bootsen. De laatste schakel in de installatie - het melkapparaat
- was daartoe uitgerust met een zogenaamde pulsator en vier tepelbekers.
De pulsator vormde het ‘hart’ van de machine: hij zorgde ervoor dat de zuigende werking die door
het vacuüm werd opgewekt, werd afgewisseld met een rust, de persslag.
Die afwisseling was nodig omdat onafgebroken zuigen de bloedcirculatie in de speen verstoorde. Er
kon dan weefselbeschadiging optreden. De tepelbekers (of tepelhouders), die over de spenen van de
koe werden geschoven, bestonden uit langwerpige metalen bekers met daarin een rubberen
tepelvoering.
In de ruimte tussen de voering en de wand van de beker werd op de vaste regelmaat van de pulsator
een onderdruk en een atmosferische druk toegelaten. Tijdens de fase van onderdruk (de zuigslag)
werd de melk uit de uier gezogen om gedurende de daaropvolgende persslag te worden onderbroken.

Via een slang die aan de tepelvoering was bevestigd, werd de melk in een luchtdicht afgesloten emmer
opgevangen. Het vacuüm waarop het melkapparaat werkte, werd elders in de stal door een luchtpomp
opgewekt en via de stalleiding, aftapkraantjes en een rubberslang naar het melkapparaat overgebracht.
Overigens was het principe waarop dergelijke installaties werkten ruim een halve eeuw oud.
De ‘Thistle’, die in 1895 op een Engelse tentoonstelling werd getoond, staat te boek als de eerste
melkmachine die op basis van pulsatieslagen werkte.
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Een ‘melkmachine-uier’.
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Tot in de jaren zestig was op veel bedrijven het melken nog letterlijk een kwestie van handwerk. Hier,
op een foto uit 1961, ledigt een boerin een emmer melk door een teems (fijne zeef - soms met wattenfilter
- om koeienharen en andere kleine ongerechtigheden tegen te houden) in een melkbus, die vervolgens
door een ‘melkrijder’ zal worden opgehaald om naar de fabriek te worden gebracht.

geval te druk krijgen en koeien weleens onnodig lang op demelkmachine aangesloten
houden, met alle risico's van dien, zoals uierontstekingen en gewenning van koeien
aan lange melktijden. Dat onder het door hen gepropageerde ‘p1a1-systeem’ - één
persoon, één apparaat - de melker weleens onnodig lang op koe én machine moest
wachten, vond men een minder groot bezwaar.
Opmerkelijk is dat wat men in Nederland voor onmogelijk hield, in het buitenland

wél werd gerealiseerd. In een land als Nieuw-Zeeland - koploper bij de toepassing
van de melkmachine - werden meerdere apparaten per melker gehanteerd. Melkers
gingen in dat land misschien wat minder zorgvuldig of minder zuinig met koe en
machine om, maar ze waren daardoor wel in staat meer koeien per man per uur te
melken. Overigens had de druk der omstandigheden de Nieuw-Zeelandse boeren tot
een dergelijke keuze genoopt: in dat land was arbeid immers aanmerkelijk schaarser
dan in Nederland.
De sleutel tot een hogere arbeidsproductiviteit zoals die in Nieuw-Zeeland werd

bereikt, school in de wijze waarop het zogenaamde ‘namelken’ werd uitgevoerd. Bij
machinaal melken neemt na enigeminuten demelkstroom af omdat koeien gedurende
slechts een bepaalde tijd de melk laten ‘schieten’; er blijft altijd wat melk in de
melkboezem of de melkkanalen achter. In Nederland werd die ‘namelk’, na het
afnemen van de tepelbekers, handmatig uitgemolken. De meeste Nederlandse
deskundigen waren van mening dat namelken met een melkmachine, zoals dat in het
buitenland werd toegepast, te veel risico's met zich meebracht. De apparaten waren
dan te lang op de spenen aangesloten, met als gevolg dat de uiers gemakkelijk
beschadigd raakten. De tepelbekers moesten dus op tijd worden afgenomen en de
melker moest op dat voor iedere koe afwijkende tijdstip klaar staan om vervolgens
de namelk met de hand uit de uier te melken. Deze werkwijze bracht met zich mee
dat eenmelker tijdens de zogenaamde ‘machinetijd’ geen gelegenheid had een andere
koe aan te sluiten op een tweede apparaat. In landen als Nieuw-Zeeland hechtte men
minder waarde aan deze stringente methode en daardoor was een melker in staat
meerdere koeien tegelijk te melken.10
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Voor veel Nederlandse deskundigen was een afwijkende methode tot het begin
van de jaren zestig onbespreekbaar. Een kentering kwam eerst nadat onderzoekers
van het Utrechtse Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) zeer gunstige
ervaringen hadden opgedaan met machinaal namelken. In 1960 deelden ze mee dat
het mogelijk was machinaal na te melken zonder de gezondheid van de dieren te
benadelen. Het grote voordeel was volgens hen dat één melker dan twee apparaten
(‘p1a2’) tegelijk kon bedienen. Bovendien nam de kans op bacteriële verontreiniging
van de melk af doordat niet langer met de hand werd nagemolken. Invoering van de
methode, zo bleek verder, leidde tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit met
40 tot 55% ten opzichte van handmatig namelken.11

Aanvankelijk was nog niet iedereen overtuigd. Een van de onderzoekers van het
IVO - de latere Wageningse hoogleraar R.D. Politiek - moest in 1964 nog erkennen:
‘Velen aarzelen nog.’12 In 1965 bleek, volgens een mededeling uit dat jaar, het
handmatig namelken nog de meest gangbare methode.13 Afgezien van de vrees voor
productieverlies en uierontstekingen speelde ook mee dat de keuze voor het
‘p1a2’-systeem, in combinatie met machinaal
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Aanvankelijk waren de melkmachines die na 1950 beschikbaar kwamen veel te duur voor gebruik op
het kleinere boerenbedrijf. Omstreeks 1955 melkte dan ook nog maar een kleine minderheid, 10.000
van de 200.000 melkveehouders, met de machine: deze boer behoorde tot die selecte groep. Ook wie
machinaal melkte, deed dat in de weideperiode gewoonlijk in de wei.

namelken, méér inhield dan een andere werkwijze. Ze impliceerde tevens een andere
houding ten aanzien van de veestapel. In landen als Nieuw-Zeeland werden de dieren
die een lange machinetijd of het machinaal namelken niet verdroegen, snel verkocht.
In Nederland was men daar rond 1960 vooralsnog minder gauw toe bereid, vooral

niet in gebiedenmet een goed doorgefokte veestapel. Men liet de melkmethode liever
afhangen van de geaardheid van de veestapel in plaats van andersom. Voor de
Nederlandse veerassen was het, zo vond men, beslist noodzakelijk met de hand na
te melken.14

Toch zouden deze opvattingen zich bijzonder snel wijzigen. In het begin van de
jaren zeventig hadden onderzoekers en voorlichters hun mening volledig herzien en
vonden ze zelfs dat het handmatig of machinaal namelken geheel overbodig was.
Die opmerkelijke gedachtesprong was gevoed door een drietal ontwikkelingen. In
de eerste plaats hadden de veelal internationaal opererende melkmachinefabrikanten
hun product verbeterd. Aanvankelijk was niet elke machine geschikt om koeien vlot
en hygiënisch uit te melken. Vooral aan de tepelvoeringen mankeerde veel. Het
natuurlijk rubber waarvan ze waren gemaakt, absorbeerde vet. Bovendien pasten ze
vaak slecht op de uier en vielen ze snel af. Hierin kwam geleidelijk verbetering. Rond
1970 was er een ruim aanbod van goed werkende tepelvoeringen die van synthetisch
rubber waren gemaakt. Ook andere cruciale componenten, zoals de pulsator, waren
inmiddels verbeterd. Overigens lukte het fabrikanten de prijs van hun melkmachines
laag te houden door na circa 1960 tal van roestvrijstalen onderdelen te vervangen
door exemplaren van kunststof. Een tweede ontwikkeling was dat Nederlands
veeteeltkundig onderzoek nieuwe inzichten opleverde omtrent de meest effectieve
melkmethode. Dat onderzoek speelde zich vooral af op het al genoemde IVO. Deze
instelling hield zich in de jaren zestig sterk bezig met het zoeken naar een oplossing
voor de knelpunten die de techniek van het machinaal namelken in Nederland met
zich meebracht. De uitkomsten van dat onderzoek werden via het onderwijs, de
voorlichtingsdiensten en de vakbladen snel verspreid en door deskundigen en boeren
niet lang betwist, omdat - en dat was de derde ontwikkeling - de inmiddels veranderde
economische omstandigheden toepassing van nieuwemethoden noodzakelijkmaakten.
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Boeren zagen zich genoodzaakt steeds meer koeien met minder personeel te houden;
ze waren daardoor niet langer in staat oude systemen als ‘p1a1’ of handmatig
namelken na te volgen. Het onderzoek van het IVO richtte zich zowel op het dier als
op de machine. Eerder is de rond 1960 uitgevoerde studie naar het machinaal
namelken al genoemd. Vrijwel tegelijkertijd werd een ‘melkbaarheidsonderzoek’,
een studie naar de erfelijkheid van de melksnelheid, uitgevoerd. Toen bleek dat de
eigenschap van koeien om zich vlot en volledig te laten melken sterk genetisch
bepaald was, ontstond de mogelijkheid door selectie de veestapel geschikter te maken
voor machinaal (na)melken. Bij koeien die de melk vlot lieten schieten, kon het
namelken soms zelfs achterwege worden gelaten. Nauwelijks vijf jaar na het begin
van het onderzoek bleek de belangstelling van boeren bijzonder groot. Stierenwaarvan
bekend was dat ze een slechte melkbaarheidsvererving hadden, werden in de fokkerij
toen al steeds minder gebruikt. De oude gedachte dat de melkmethode aan het vee
moest worden aangepast, werd door deskundigen én boeren snel verlaten.15
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Ook het onderzoek naar de zogenaamde ‘melkstroomindicator’ hield verband met
de bijzondere aandacht van Nederlandse deskundigen voor de problematiek rond het
namelken. In de tweede helft van de jaren zestig werd - wederom - op het IVO
gewerkt aan de ontwikkeling van een metertje dat aan een melkapparaat kon worden
bevestigd en waaraan de melker kon aflezen wanneer de melkstroom begon af te
nemen. Dat vormde voor hem het sein ommachinaal te gaan namelken of het melkstel
af te nemen. Het zogenaamde ‘blind melken’ - het te lang aangesloten laten van de
tepelbekers - kon zo worden voorkomen. De uitvinding van het IVO werd in 1969
door de internationaal opererende firma Alfa Laval op de markt gebracht. Ook andere
merken kwamen in deze periodemetmelkstroomindicatoren.Met de nieuwemetertjes
konden melkers gemakkelijk meerdere apparaten tegelijk bedienen.16 Een ander
onderzoek (van het IVO) dat bijdroeg tot een gewijzigd gebruik van melkmachines,
betrof het verstrekken van krachtvoer aan de koeien tijdens of kort vóór het melken.
Koeien laten demelk schieten doordat ze op een bepaalde wijze worden gestimuleerd,
bijvoorbeeld door de uier vóór het melken te reinigen (de ‘voorbehandeling’). Ook
het verstrekken van een kleine hoeveelheid krachtvoer kort vóór het melken stimuleert
een zeer snelle en volledige melkgift. Dat laatste was al enige tijd bekend, maar een
studie van het IVO die eind jaren zestig werd uitgevoerd, bevestigde een en ander
nogmaals. Bovendien werd duidelijk dat bij de meeste koeien het namelken dan
geheel achterwege kon blijven.
Al dit onderzoek was erop gericht zowel het dier (door selectie op melkbaarheid

en het verstrekken van krachtvoer) als de machine (door de melkstroomindicator) te
verbeteren. In hun poging een oplossing te vinden voor het probleem van het
namelken, legden onderzoekers tegelijkertijd de basis voor een verdere ontwikkeling
van melkmachines. Het elektrisch signaal waarop de nieuwe melkstroomindicatoren
werkten, boodmogelijkheden tot verdere automatisering van het melken. Er kwamen
melkapparaten die automatisch uitschakelden. Andere machines gingen tegen het
einde van het melken automatisch over op een lager vacuüm en bijbehorende pulsaties.
Bij dit systeem werd nog wel blind gemolken, maar dit gebeurde met een zodanig
laag vacuüm dat het niet schadelijk was. In het begin van de jaren zeventig werden
de eerste proeven genomen met melkmachines die in staat waren de tepelbekers
automatisch af te nemen en vanonder de koeien te halen.
Deze nieuwe apparaten maakten het mogelijk in een zogenaamde

‘visgraat’-doorloopmelkstal 12 koeien tegelijk te melken. In feite werd een eerste
stap gezet in de richting van eenmelkrobot.Met deze automatische afneemmelkstellen
kon overigens niet meer worden nagemolken. Dat verviel bij deze werktuigen geheel.
Rond 1970 kwam een einde aan de sterke groei van het aantal

melkmachine-installaties in Nederland. Op moderne ‘koplopers’-bedrijven die met
een doorloopmelkstal waren uitgerust, was men op dat moment in staat 50 tot 60
koeien per man per uur te melken. Twintig jaar eerder had een handmelker in een
grupstal er hoogstens 10 afgewerkt. De machines hadden een forse besparing op
arbeid mogelijk gemaakt en zo helpen voorkomen dat het in 1946 gevreesde ‘gebrek
aan arbeidskrachten’ was ontstaan. Er had zich echter nog een tweede, op de lange
duur minder gewenst effect ontwikkeld. De melkmachine stelde de boer niet alleen
in staat personeel te ontslaan of minder te gaan werken, hij kon uiteraard ook meer
melkvee gaan houden. Al in 1960 werd geconstateerd dat de mechanisatie in de
melkveehouderij niet tot inkrimping van de productie leidde, maar juist tot een
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toename. In sommige gevallen gingen boeren naast hun koeien ook kippen en varkens
houden.17 Een dergelijke groei was voor de boeren trouwens ook noodzakelijk, niet
alleen om de investeringen in de melkmachine-installaties terug te verdienen, maar
ook om de bijbehorendemelkleidingen, melkstallen, krachtvoerautomaten, melktanks
en ligboxenstallen rendabel te maken. De melkmachine en de daarmee gelieerde
innovaties hadden een schaalvergrotend effect.

De ligboxenstal

Een van de factoren die hebben bijgedragen tot een vlotte acceptatie van de
melkmachine in de jaren vijftig en zestig, is dat de techniek gemakkelijk inzetbaar
was op de bestaande bedrijven.
Om het ‘p1a1’-systeem toe te passen, was het niet nodig de stal te verbouwen of

de dieren op een andere manier vast te zetten dan eertijds gebruikelijk. Het werken
in de weide was wat omslachtiger omdat de vacuümpomp en (verbrandings)motor
zich niet gemakkelijk lieten verplaatsen, maar vanwege dit probleem waren in
Engeland al in het begin van de twintigste eeuw outdoor milking plants ontwikkeld.18
Deze verplaatsbare doorloopmelkstallen werden na circa 1960 ook op de Nederlandse
weidebedrijven massaal aangeschaft. Ze bestonden uit open wagentjes die waren
uitgerust met een complete installatie. Daarin kon het vee aan de ene kant worden
binnengedreven om aan de andere kant, na het melken, weer te worden losgelaten.
Werden de dieren in de weide dus naar de vaste melkapparaten gedreven, tijdens

de stalperiode werden de melkapparaten naar de vastgebonden koeien gebracht. In
de jaren waarin de melkmachine haar intrede deed - de jaren zestig en zeventig -
werd het Nederlandse vee bijna zonder uitzondering in grupstallen gehouden.
Hierin stonden de dieren gedurende de gehele winter vastgebonden op een iets

verhoogde stand met erachter een ‘grup’, een goot, voor de uitwerpselen. Er waren
twee typen grupstallen. In de zogenaamde Hollandse stal, die op 70 tot 80% van de
bedrijven voorkwam, stonden twee rijen dieren met de koppen naar elkaar toe.19Vóór
de dieren, in het midden van de stal, liep een voedergang; achter de dieren lag een
mestgang. In de Friese stal stonden
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de koeien daarentegen met de koppen naar de muur. Daar was slechts één gang, in
het midden van de stal. In beide typen waren de dieren vastgezet om de mest goed
te kunnen opvangen en om te voorkomen dat ze zich bevuilden. Bij dit systeem was
het verder eenvoudig ieder rund een individueel voederrantsoen te geven.
De meeste van de grupstallen waren trouwens in de jaren vijftig en zestig al vrij

oud. Meer dan de helft dateerde van vóór de Eerste Wereldoorlog.20

De omslachtige wijze van melken in een dergelijke stal werd, zolang men volgens
‘p1a1’ werkte, niet als een knelpunt gezien.
Dat veranderde toen nieuwe inzichten omtrent het machinaal (na)melken, stijgende

arbeidskosten en groeiende veestapels een intensievere werkwijze mogelijk en
noodzakelijk maakten. ‘In de zomer is... het melken opgelost’ constateerde voorlichter
D.C.M. Boonman in 1962, ‘maar in de winter moet men weer in de grupstal werken
onder minder gunstige omstandigheden met een lagere capaciteit.’ Hij betreurde dat
vooral vanwege het knellender wordende ‘arbeidsprobleem’. Het lag volgens hem
voor de hand het vee ook 's winters in een doorloopmelkstal te melken, maar dan
moest, zo gaf hij toe, een oplossing worden bedacht voor het vastzetten en losmaken
van de koeien. Bovendien moesten de gruppen worden afgedekt met roosters, zodat
mens en dier erover konden lopen.21Ook andere deskundigenwezen er in deze periode
op dat de grupstal een belemmering vormde op de weg naar een hogere productiviteit.
In Engeland en de Verenigde Staten konden in doorloopmelkstallen waarin volgens
het ‘p1a5’-systeemwerd gewerkt, 42 tot 49 koeien per man per uur worden gemolken.
Nederlandse boeren kwamen in hun grupstallen, waar ‘p1a2’ het maximaal haalbare

was, nog niet tot de helft van dat aantal.22 Daar kwam nog bij dat ook het voederen
en het uitmesten in de grupstallen veel tijd vergden. Opweide- en gemengde bedrijven
waren boeren en arbeiders in totaal circa 60% van de tijd bezig met werk in en om
de stal.
Door voorlichters, onderzoekers en de ‘koplopers’ onder de boeren is al in een

vroeg stadium gezocht naar een alternatief voor de grupstal. Aanvankelijk werd
daarbij vooral gedacht aan een zogenaamde open loopstal. In deze stallen, waarvan
er tussen 1948 en 1959 rond de 50 zijn gebouwd23, liep het vee vrij rond op een
gestaag groeiende mesthoop waarop iedere dag een laag vers stro werd aangebracht.
Buitenmuren ontbraken - om de bouwkosten laag te houden - maar door de broei
van de mest hadden de runderen toch een enigszins warme ligplaats. Het melken
gebeurde meestal in een afzonderlijke, afgesloten melkstal, terwijl in veel loopstallen
ook een voederplaats was gebouwd. De open loopstal leek enigszins op de potstal
van eertijds, want ook daarin had het vee op de eigen mest gestaan. Bij de bouw van
de stallen had echter niet dit oude type model gestaan, maar een Amerikaans
voorbeeld. De meeste werden trouwens ook neergezet met steun van
Marshallhulp-fondsen.
De open loopstallen bleken niet te voldoen. Het melken en het voeren namen

weliswaar minder tijd in beslag, maar daar stond tegenover dat het dagelijks strooien
met stro en het reinigen van de stal veel arbeid vereiste. Ook was het werken in het
somtijds koude en winderige gebouw lastig, al schenen de dieren - of beter gezegd
de melkopbrengsten - er niet onder te lijden. Het grootste nadeel was evenwel het
grote stroverbruik. Vooral om die reden vormde de stal geen aantrekkelijk alternatief
voor de boeren op de weidegronden. Zij moesten het stro immers op de markt
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aankopen. Na 1960 zijn er dan ook nauwelijks meer open loopstallen gebouwd. Toch
waren de ervaringen nuttig geweest. Voor onderzoekers was het duidelijk geworden
dat oplossingen moesten worden gevonden voor het probleem van het strooisel en
voor het verwijderen van de mest.
Dat onderzoek vond voor een belangrijk deel plaats op het in 1958 opgerichte

Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen. Deze instelling was er
sterk op gericht een stal te ontwerpen die het mogelijk maakte ‘meer dieren per man’
te verzorgen.24 Nu duidelijk was geworden dat de open loopstal geen geschikt
alternatief voor de grupstal was, werd op dit instituut de oplossing gezocht in onder
andere een loopstal met een roostervloer. Wederom stond een buitenlands - ditmaal
Noors - gebouw model. Ook dit type bleek echter na een proefneming in Nederland
niet goed te voldoen. In een stal met een (dure) roostervloer was weliswaar geen
strooisel nodig en ook de verwijdering van demest ging gemakkelijk, maar de dieren
werden er zó vies dat een hygiënische melkwinning in gevaar kwam. Bij dit type
was bovendien een gesloten stal nodig. De koeien misten immers de warmte van het
mestpakket uit de open loopstal. Isolatie was trouwens ook nodig om het dichtvriezen
van de roostervloer te voorkomen.25

Het ideaal van een gebouwwaarin de dieren vrij rondliepen, weinig strooisel nodig
was en de dieren toch redelijk schoon bleven, bleek uiteindelijk het dichtst te worden
benaderd door een ander - Engels - voorbeeld. In dat land waren proeven genomen
met ligboxenstallen: gebouwen met één of meer rijen ligboxen, een loopeetruimte
en een doorloopmelkstal. In feite bevatte dit ontwerp elementen van zowel de nieuwe
loopstallen als van de aloude grupstal. Net als in de grupstal had iedere koe een eigen
box met een beperkte hoeveelheid strooisel. Het verschil was dat ze daarin niet
werden vastgezet maar vrij konden bewegen. Door de constructie van de ligbox, die
alleen toegankelijk was aan de achterzijde, bleven de dieren min of meer schoon. De
meeste mest kwam terecht op de loopvloer achter de boxen of, indien daarin een
roostervloer was aangebracht, in een kelder onder de stal.
Op het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen kreeg het ontwerpen van een

geschikte ligboxenstal van begin af aan een hoge prioriteit. Er werden studiereizen
naar Engeland en Ierland gemaakt en toen in 1960 en 1961 drie Nederlandse
veehouders een ligboxenstal lieten bouwen, waren medewerkers van het instituut
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Na 1970 veroverde een nieuw fenomeen in rap tempo het Nederlandse platteland: de ligboxenstal.
Het was een antwoord op de vraag op welke wijze veehouders het meest efficiënt ‘meer dieren per
man’ zouden kunnen houden, waarbij deze vrij moesten kunnen rondlopen, weinig strooisel nodig
hadden en toch redelijk schoon bleven. Nadat de overheid in het begin van de jaren zeventig met een
rentesubsidieregeling kwam, nam het aantal ligboxenstallen toe van 800 in 1970 naar maar liefst
16.700 stuks in 1980. De komst van dit nieuwe type stal had ook ingrijpende gevolgen voor het uiterlijk
van het rundvee; de wijze waarop de dieren nu met elkaar omgingen maakte het onthoornen
noodzakelijk om te voorkomen dat agressieve exemplaren de andere zouden verwonden.

nauw betrokken bij de exploitatie.26 Aanvankelijk waren de deskundigen echter
aanzienlijk enthousiaster dan de boeren. In de periode tot circa 1970 bleken slechts
enkele honderden veehouders bereid een ligboxenstal te laten bouwen. Sommige
pioniers bouwden hun ligboxenstal later zelfs weer om tot een ander type. Veel
boeren die door een consulent waren uitgenodigd voor een excursie naar een dergelijke
nieuwe stal, verlieten na afloop, aldus een van de betrokken voorlichters,
‘hoofdschuddend’ het gebouw. ‘De koeien waren naar hun oordeel nogal vuil en het
grote met mest besmeurde staloppervlak stond hen helemaal niet aan.’ Daar kwam
nog bij dat veel veehouders ervan overtuigd waren dat de melkproductie, de
melkkwaliteit en het voerverbruik in de nieuwe stal ongunstiger waren dan in de
traditionele grupstal.27 Ten slotte was er het probleem van agressieve koeien die met
hun hoorns andere koeien konden verwonden. De oplossing die men later algemeen
zou toepassen - het onthoornen - was rond 1960 nog omstreden. Sommigen vonden
een dergelijke ingreep ‘met het oog op het stamboek’ bezwaarlijk.28 Net zoals dat bij
de toepassing van demelkmachine het geval was, speelden de opvattingen van boeren
en andere betrokkenen over wat hoorde en niet hoorde, een belangrijke rol in het
accepteren van een innovatie.
Toch werden tijdens dat aarzelend begin in de jaren zestig al de fundamenten

gelegd voor de stormachtige ontwikkeling die naderhand zou plaatsvinden.
Onderzoeksinstellingen en voorlichtingsdiensten probeerden door publicaties en het
bouwen van voorbeeldobjecten een zo groot mogelijke bekendheid aan de nieuwe
rundveehuisvesting te geven. De rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, die in 1947 was
uitgebreid met een speciaal consulentschap voor boerderijbouw, praatte in de jaren
zestig ‘veel en langdurig met veehouders... om de ligboxenstal ingevoerd te krijgen’.29

Intussen gingen de Wageningse onderzoekers van het Instituut voor
Landbouwbedrijfsgebouwen gestaag voort met het verbeteren van hun ontwerpen.
Daarbij werkten ze trouwens nauw samenmet tal van andere onderzoeksinstellingen,
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voorlichtingsen gezondheidsdiensten. Belangrijk was dat het instituut, in
samenwerking met de bouwnijverheid, een aantal eisen wist te formuleren waaraan
vormgeving, constructies en materialen moesten voldoen. Dit maakte een relatief
goedkope montagebouwmet prefab-elementenmogelijk. Later, begin jaren zeventig,
ontwikkelde het instituut het Uniframe-systeem, waarmee stallen van verschillende
grootte konden worden gebouwd. Ander onderzoek, uitgevoerd door onder andere
het IVO, had onderwijl aangetoond dat de melkproductie en voedering in de
ligboxenstal niet ongunstiger waren dan in een grupstal.30Het Landbouw Economisch
Instituut (LEI) adviseerde in 1974 jonge melkveehouders ‘direct over te schakelen
op een ligboxenstal’.31

Een nog belangrijker stimulans kwam in de vorm van subsidies.
Aanvankelijk, in de jaren zestig, waren de mogelijkheden tot het verkrijgen van

overheidssteun nog beperkt geweest. De overheid kende in dit decenniumweliswaar
al een hoge prioriteit toe aan de modernisering van de Nederlandse landbouw, maar
zij probeerde dat vooralsnog te bereiken door in het beleid de nadruk te leggen op
landinrichting en het stimuleren van bedrijfsbeëindigingen.
Het door haar in 1963 opgerichte Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de

Landbouw (O&S-fonds) hield zich in de eerste jaren dan ook meer bezig met het
saneren van bedrijven dan met het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen. Wel
kende het O&S-fonds kortstondig een bijdrageregeling voor rundveestallen die
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met prefab-elementen werden geconstrueerd. Verscheidene ontwerpen van het
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen zijn dankzij deze subsidie ook echt
gebouwd. Een kentering in dit terughoudende stimuleringsbeleid kwam toen in 1972
nieuwe richtlijnen en regels van de Europese Gemeenschap van kracht werden. Ze
maakten het de lidstaten mogelijk (met communautaire gelden) investeringssteun te
verlenen aan landbouwbedrijven met een zogenaamd ‘ontwikkelingsplan’. In
Nederland trad een rentesubsidieregeling in werking, waarvan vooral door de
rundveehouderijsector gebruik is gemaakt. Boeren konden volgens het besluit, dat
door het O&S-fonds werd uitgevoerd, in aanmerking komen voor een rentesubsidie
op investeringen in onder andere werktuigen, vee en ligboxenstallen. Bijzonder veel
gelden gingen naar de nieuwe bedrijfsgebouwen. Van alle ligboxenstallen die tussen
1972 en 1985 in Nederland verrezen, werd ruim 80%met een rentesubsidie gebouwd.
DeWIR-aftrek, die in 1978 werd ingevoerd, maakte het investeringsklimaat er alleen
maar aantrekkelijker op.32 In feite werd door de overheid al het nodige gedaan om
de factor kapitaal zo goedkoop mogelijk te maken. Het beleid was erop gericht de
investeringen in de landbouw, in weerwil van de almaar stijgende bouwkosten, aan
te moedigen.
Ten slotte werkten ook de omstandigheden op de bedrijven een keuze voor een

ligboxenstal in de hand. Rond 1970 werd op tal van boerderijen de veestapel vergroot.
Eertijds gemengde bedrijven werden omgezet in gespecialiseerde
melkveehouderijbedrijven.
Daardoor ontstond in veel oude grupstallen ruimtegebrek. Al deze ontwikkelingen

droegen ertoe bij dat boeren hun aanvankelijke aarzeling ten aanzien van de
ligboxenstal lieten varen. Uit een in 1976 gehouden enquête onder agrarische jongeren
bleken de meesten in de nabije toekomst over een dergelijke stal te willen
beschikken.33 Tussen 1970 en 1980 nam het aantal ligboxenstallen toe van 800 naar
maar liefst 16.700 stuks. Daarna vlakte de groei enigszins af. In 1987 werden er
23.100 geteld.34 In de regel werden deze nieuwe gebouwen uitgerust met een
roostervloer met daaronder kelders voor het opvangen van de drijfmest. Voor het
melken werden verder in de meeste gevallen zogenaamde visgraatmelkstallen
ingebouwd. Opmerkelijk is dat in de jaren zeventig de meeste ligboxenstallen in de
zandstreken werden gebouwd; de traditionele weidegebieden in Friesland en Holland
liepen daarop achter. In de zandgebieden, echter, was het ruimtegebrek dat door de
groei van de veestapels op de eertijds kleine gemengde bedrijfjes was ontstaan,
bijzonder groot.
Ondanks de sterke toename van nieuwe stallen, bleef de grupstal tot circa 1980

het meest voorkomende type. Veel boeren die de bouw van een ligboxenstal
(vooralsnog) een te grote stap vonden, probeerden het werk in hun oude grupstallen
te verlichten door uitmestinstallaties, melkleidingen en transportbanden voor veevoer
aan te brengen. Vooral de nieuwe mechanische hulpmiddelen voor het verwijderen
van de stalmest vonden een grote verbreiding. Rond 1960 werden de meeste gruppen
nog met greep en kruiwagen geleegd. In de daaropvolgende twee decennia werden
mestschuiven, schuifstangen en systemen met een rondgaande ketting in de gruppen
aangebracht. Deze maakten het mogelijk de stal mechanisch uit te mesten: de gier
werd daarbij in een kelder en de vaste mest op een vaalt opgeslagen. Anderen
bouwden een drijfmestsysteem in hun grupstal. Boven de gruppen werden daartoe
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roosters aangebracht, terwijl onder of naast de stal een kelder werd ingericht voor
de gemengde opslag van gier én mest.35 Er werd ook geëxperimenteerd met een
mechanisme om koeien in een grupstal snel los te maken en weer vast te zetten. Dit
systeem, waarbij de dieren in een doorloopmelkstal konden worden gemolken, werd
echter nauwelijks toegepast.36 Overigens werd het melken van vastgezette koeien in
de grupstal in de jaren zeventig aanzienlijk gemakkelijker. Boeren die eenmelkleiding
in de stal bouwden, hoefden niet meer met zware melkemmers te slepen, terwijl
degenen die een nieuwe halfautomatische melkmachine aanschaften, er minder op
hoefden te letten of een koe al dan niet ‘uit’ was.
Dankzij dergelijke innovaties bleef de grupstal nog lang een goed alternatief voor

kleine en middelgrote veehouders.37

Het waren vooral de grote boeren die ligboxenstallen lieten bouwen. Berekeningen
die eind jaren zestig werden gemaakt, toonden aan dat een ligboxenstal alleen voor
boeren met 30 of meer koeien een aantrekkelijke investering was.38 Veehouders met
minder dieren konden hun grupstal beter behouden of proberen de bouw van een
nieuwe stal terug te verdienen door meer vee te gaan houden. De nieuwe stallen
hadden onmiskenbaar een schaalvergrotend effect. De arbeidsbesparing die
voortvloeide uit de ingebouwde doorloopmelkstallen, mestverwijderingsinstallaties
en voederhekken, maakte het mogelijk meer koeien te houden; de stijgende kosten
maakten een dergelijke bedrijfsvergroting noodzakelijk. Daar kwam nog bij dat de
rentesubsidieregeling als voorwaarde stelde dat het bedrijf perspectief moest hebben.
Bijna alle boeren die voor de regeling in aanmerking wilden komen, probeerden aan
de gestelde eisen te voldoen door mét de bouw van een nieuwe stal hun veestapel
fors uit te breiden.39 De komst van de ligboxenstal werkte zo een groei van de
rundveestapel in de hand en heeft op deze manier bijgedragen aan het ontstaan van
melkoverschotten.
De trend naar grotere bedrijven had nog meer gevolgen. Een ervan was de

intensivering van het grondgebruik. Omdat de benodigde weidegrond voor het extra
vee schaars was, zagen de boeren met een ligboxenstal zich genoodzaakt hun land
intensiever te gebruiken en meer voer aan te kopen. Door meer kunstmest op het
grasland uit te strooien en tegelijkertijd de snijmaïsteelt fors uit te breiden, waren ze
in staat meer koeien op dezelfde oppervlakte te houden.
Een andere ontwikkeling was de explosieve stijging van de grondprijzen in de

jaren zeventig. Dezelfde schaarste die tot een intensivering van het grondgebruik
leidde, droeg tussen 1973 en 1978 bij aan de verviervoudiging (!) van de koopprijzen.40
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De opkomst van de ligboxenstal weerspiegelt daarmee een in wezen paradoxaal
proces. In het verleden was schaalvergrotingmeestal samengegaanmet extensivering,
thans ging zij gepaard met intensivering. J.D. van der Ploeg noemde dit later een van
de meest kenmerkende eigenschappen van de Nederlandse melkveehouderij.41

De melktank

In dezelfde periode waarin de ligboxenstal een grote verbreiding kreeg, vond ook de
melktank algemene toepassing. Tussen 1959 en 1982 werd deze nieuwe vinding op
vrijwel alle melkveebedrijven geïnstalleerd. Hij verving de melkbussen die al sinds
eind negentiende eeuw waren gebruikt voor de opslag van melk op de boerderij en
het transport naar de fabriek. In een melktank of diepkoeltank kon de melkopbrengst
van twee tot drie dagen worden bewaard bij een temperatuur van circa 4°C. Een keer
of drie per week werd - en wordt - de inhoud opgehaald door een zogenaamde
‘rijdende melkontvangst’ (RMO), een tankauto van de zuivelfabriek. Het tweemaal
daags heen en weer rijden met melkbussen kwam daardoor te vervallen.
Demelktankwas net zomin als demelkmachine en de ligboxenstal eenNederlandse

vinding. De eerste diepkoeltanks verschenen in 1951 op Amerikaanse bedrijven.
Engeland en Zweden volgden een aantal jaren later. In Nederland werd de eerste
melktank pas in 1959 aangeschaft, door een boer in de Haarlemmermeerpolder.
Daarna duurde het tot 1961 voordat een onderzoeksinstelling - de Werkgroep

HygiënischeMelkwinning TNO - een tweede diepkoeltank aankocht. Twee jaar later
volgden ermeer. Een groepGroningsemelkveehouders schafte toen, in samenwerking
met de coöperatieve zuivelfabriek te Bedum, een aantal tanks aan.
Tegelijkertijd ondernam een regionaal onderzoekscentrum een proef met melktanks

op twee bedrijven in de Noordoostpolder.
Na dit aarzelende begin ging het bijzonder snel. In 1970 konden al 3000

diepkoeltanks worden geteld en tien jaar later zelfs 43.000!
In 1980 werd bijna 90% van alle melk in diepkoeltanks bewaard.
Amper twee later, in 1982, werden er nauwelijks nog bussen gebruikt. De installatie

van de melktank ging op de meeste bedrijven gepaard met de aanleg van een
melkleiding en de bouw van een melklokaal. In die ruimte, die aan bepaalde
hygiënische eisen moest voldoen, kwam de tank te staan. De ligging van het
melklokaal werd zodanig gekozen dat de RMO er te allen tijde bij kon om de tank
te legen. De melkleiding, ten slotte, zorgde ervoor dat de melk tijdens het melken
automatisch van de melkapparaten naar de tank vloeide. In het kielzog van de
diepkoeltanks nam het aantal melkleidingen dan ook sterk toe: van circa 4500 in
1971 tot 43.000 in 1980.42

De snelle acceptatie van de diepkoeltank in de jaren zeventig hield voor een deel
verband met dezelfde ontwikkelingen die eerder al zijn gesignaleerd. De komst van
nieuwemelkmachines, melktechnieken, doorloopmelkstallen en ligboxenstallen had
grotere melkveebedrijven mogelijk én noodzakelijk gemaakt. Boeren konden niet
alleen, maar moesten vaak ook meer koeien per uur melken. In dat proces van
schaalvergroting en intensivering werd opslag en transport van melk op de boerderij
al gauw een knelpunt. Het gesleep met emmers en melkbussen dateerde immers nog
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uit de periode van het handmelken. Bij de nieuwe werkwijzen paste echter een
arbeidsbesparende techniek waarbij grote hoeveelheden melk snel en goed konden
worden opgeslagen. De melktank, gecombineerd met een melkleiding, leek aan die
voorwaarden te voldoen.
Boeren, althans de grote en kapitaalkrachtige boeren, hadden dus wel belang bij

een melktank. Toch hadden zij niet het meeste te winnen. Het was vooral de
zuivelindustrie die baat had bij de innovatie. Tankmelk was in bacteriologisch opzicht
van een betere kwaliteit dan bussenmelk en kon bovendien gelijkmatiger worden
aangevoerd. Het werk in de fabriek kon daardoor efficiënter worden gepland. Ook
kon men volstaan met een kleinere koel- en ontvangstinstallatie. Nog belangrijker
was echter dat de transportkosten van tankmelk aanzienlijk lager waren dan die van
bussenmelk, en dat de grote afstanden die de tankwagens konden afleggen, een
verdergaande schaalvergroting van de industrie mogelijk maakten. De diepkoeltank
en de RMO stelden de directies en besturen van de zuivelfabrieken in staat het proces
van centralisatie en fusie, dat al in de jaren zestig was ingezet, af te ronden. In de
jaren zeventig zijn tal van kleine fabriekjes verdwenen.43

De schaalvergroting in de melkveehouderij voltrok zich dus niet alleen op de
toeleverende boerderijen maar ook in de verwerkende industrie. De melktank en de
RMO vormden een verbindende schakel tussen beide processen. Die bijzondere rol
maakte dat de innovatie, méér dan de andere nieuwigheden, een collectief karakter
had. De aanschaf van een melkmachine of de bouw van een ligboxenstal was in
zekere zin de keuze geweest van individuele boeren, zonder veel implicaties voor
hun collega's of de verwerkende bedrijven. De introductie van de melktank vereiste
daarentegen een nauwe samenwerking tussen uiteenlopende belangengroepen.

In het verhaal van de melktank kunnen een drietal fases worden onderscheiden. De
jaren zestig waren een periode van testen en beproeven. Boeren, voorlichters en
enkele onderzoeksinstituten onderzochten de mogelijkheden van de innovatie, terwijl
de overheid een aantal proefprojecten subsidieerde. Een enkele zuivelfabriek studeerde
zelfs op alternatieven voor de melktank. De tweede periode, die globaal de jaren
1970-1976 omvat, vormde het begin van de diffusie. Demeeste grote melkveehouders
schaften toen een melktank aan, daartoe gestimuleerd door subsidies van
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de zuivelindustrie en de overheid. Tijdens de laatste fase (1976-1982) werd door de
industrie sterke druk uitgeoefend op kleine en middelgrote boeren om ook een
melktank aan te schaffen of anders met het bedrijf te stoppen.
De overheid is bijna vanaf het prille begin betrokken geweest bij de invoering van

de melktank. De allereerste initiatieven zijn weliswaar door andere partijen genomen,
maar toen naar aanleiding van die kleinschalige projecten de behoefte naar meer en
grootschaliger proefnemingen groeide, werden door haar al snel gelden beschikbaar
gesteld. Tussen 1965 en 1968 zijn door het eerdergenoemde O&S-fonds acht
proefprojecten gesubsidieerd. Het ging om praktijkproeven waaraan in totaal circa
600 boeren en acht zuivelfabrieken hebben deelgenomen. De betreffende
melkveehouders kregen een forse subsidie op de aanschaf van de tank, de aanleg van
een melkleiding en de bouw van een melklokaal. Bijna alle tanks die in 1968 in
Nederland konden worden aangetroffen, waren met steun van het O&S-fonds
geplaatst. Buiten de proefprojecten was het tankmelken nog nauwelijks van de grond
gekomen. In de Verenigde Staten had op dat moment al 90% van demelkveebedrijven
een melktank.
In deze eerste fase van beproeven en testen is door ten minste twee zuivelfabrieken

onderzoek gedaan naar een alternatief systeem, maar tot meer dan een proefneming
is men niet gekomen.44 Beide fabrieken zochten de oplossing voor het probleem van
melktransport van de boerderij naar de fabriek niet in bussen of tanks, maar in een
aan te leggen buizenstelsel waardoor demelkmet behulp van een vacuüm of luchtdruk
over grote afstand konworden ‘vervoerd’. De eerste leiding is vermoedelijk aangelegd
in St. Nicolaasga. In 1961 functioneerde daar een klein systeem waarbij de melk van
een boerderij via een kunststoffen buis van 1600 meter naar de nabijgelegen fabriek
werd geleid. Iets ambitieuzer was de proef die de coöperatieve fabriek te Heino
ondernam. In de periode 1963-1965 sloot zij in totaal zes boerderijen aan op een
ondergronds leidingnet. Ook deze melkveebedrijven lagen in de nabijheid van de
fabriek. Bij dit systeem kon zelfs een restproduct als ondermelk worden teruggeleid
van de fabriek naar de deelnemende boer. Een belangrijk voordeel van de
ondergrondse leidingen van Heino school in de besparingen die op het transport
konden worden verkregen. Een aantal van de deelnemende boerderijen was alleen
over een voor vrachtauto's zo nu en dan ontoegankelijke zandweg te bereiken. Een
ander winstpunt van het systeem was dat de boeren geen dure diepkoeltank hoefden
aan te schaffen. Het buizenstelsel is echter vanwege technische onvolkomenheden
uiteindelijk ontmanteld. Jaren later vond het idee van een melkleiding evenwel weer
toepassing. In 1978 werd een 15 kilometer lange leiding door de Waddenzee tussen
Nes en Holwerd aangelegd. Amelandse boeren transporteerden zo hun melk naar het
Friese vasteland.45

Intussen nam door de proefprojectenmet demelktank en de publicaties die daarover
in de vakpers verschenen, de belangstelling voor de innovatie toe. Tussen 1970 en
1976 gingen de meeste grote melkveehouders over tot het plaatsen van een
diepkoeltank. De directies van de steeds groter wordende zuivelfabriekenmoedigden
een dergelijke stap veelal aan door het verstrekken van leningen en subsidies. Andere
fabrieken stelden de dure melktanks gratis of tegen een geringe vergoeding ter
beschikking. Weer een andere stimulans werd gevonden in een verhoging van de
prijs van tankmelk ten opzichte van die van bussenmelk.
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De overheid verlegde in deze periode haar aandacht. Ondersteuning van
proefprojecten vond na 1968 niet meer plaats. De nadruk in het beleid kwam
daarentegen steeds meer te liggen op het verbeteren van de infrastructuur. Een van
de knelpunten in

De melk wordt in een verrijdbare boerderij-tank - met een capaciteit van 1800 liter - overgepompt
in een zogeheten Rijdende Melkontvangst (RMO), 1965. Voor zowel de boer als de zuivelfabriek
betekende dit een arbeidsbesparing en grotere flexibiliteit.
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het nieuwe systeem vormde immers de slechte bereikbaarheid van veel
melkveebedrijven voor de RMO's. Tal van boerenerven waren nog onverhard en niet
zelden lag het bedrijf aan een B-weg waarover het verboden was met beladen
tankauto's te rijden. Dat probleem speelde, zo bleek eerder, onder andere in Heino,
maar ook in een provincie als Friesland was in 1974 rond de 8% van de
melkveebedrijven nog steeds niet bereikbaar voor een tankauto.
De overheid probeerde de infrastructuur te verbeteren door subsidies te verlenen

bij verbetering van bedrijfswegen en het aanleggen van erfverhardingen. De
toegangswegen werden tijdens landinrichtingsprojecten onder handen genomen.
Een ander knelpunt bij de invoering van de melktank vormde de

elektriciteitsvoorziening. In veel plattelandsgebieden was het elektriciteitsnet, dat
oorspronkelijk bestemd was voor verlichting en huishoudelijke apparaten, niet in
staat voldoende vermogen te leveren voor de energieverslindende diepkoeltanks.
Volgens een in 1973-1974 gehouden onderzoek had ongeveer een derde van de
melkveebedrijven een te beperkte stroomvoorziening. Vooral in Friesland waren de
problemen groot. Ook op dit terrein was een taak weggelegd voor de (regionale)
overheid. In Friesland werd in 1973 het grootschalige project ‘Netverzwaring
Agrarische Bedrijven’ gelanceerd, dat acht jaar later met succes kon worden afgerond.
In de tussentijd waren bijna alle zeven- tot achtduizend melkveebedrijven in de
provincie van een zware netaansluiting voorzien.
Ondanks deze initiatieven dreigde de invoering van de melktank rond het midden

van de jaren zeventig te stagneren. Voor de gemiddelde boer waren de kosten van
de innovatie doodeenvoudig te hoog. In 1975 had slechts 6% van de boeren met 30
koeien of minder een diepkoeltank.46 Het was dan ook vooral de structuur van (te)
kleine landbouwbedrijven die een verdere verspreiding van de innovatie verhinderde,
aldus consulent C.J. Schipper in een artikel uit 1974. De afvloeiing van kleine boeren
ging volgens hem te langzaam en dat was fnuikend voor de zuivelindustrie.
Toenemende aanvoerkosten van bussenmelk noopten tot een snelle omschakeling
op tankmelk. Een geleidelijke overgang kostte te veel. Schipper voorspelde dat de
industrie daarom in toenemende mate de boeren onder druk zou gaan zetten om over
te schakelen.47 Zulke denkbeelden leefden niet alleen in de voorlichtingsdiensten,
maar ook in het invloedrijke Landbouwschap en - uiteraard - in de directies en de
besturen van de zuivelfabrieken. Voor de overheid was dit een reden om haar beleid
te herzien. In 1976 werd het zogenaamde ‘Melktankbesluit’ van kracht. Met deze
regeling, die door het O&S-fonds werd uitgevoerd, trachtte zij de invoering van de
melktank te versnellen. Net als de deelnemers aan de proefprojecten uit de jaren
zestig konden de veehouders een subsidie krijgen voor de aanschaf van een tank, de
aanleg van eenmelkleiding en het bouwen van een lokaal. Een belangrijke voorwaarde
voor het verkrijgen van de bijdrage was evenwel dat het bedrijf in een door het
O&S-fonds erkend gebied lag. Het verzoek tot verlening van die status moest van
de plaatselijke zuivelonderneming komen. Deze fabriek moest op haar beurt aan
bepaalde voorwaarden voldoen en een toekomstplan hebben ontwikkeld. Andere
bepalingen sloten boeren met minder dan 10 koeien of meer dan 25 koeien uit van
de regeling. Melkveehouders die met hun bedrijf wilden stoppen of op een andere
specialisatie wilden overstappen, konden met ingang van 1977 een beroep doen op
twee andere overheidsregelingen.48
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Het Melktankbesluit markeerde het begin van de laatste fase van het
innovatieproces. De directies van de coöperatieve zuivelfabrieken kregen een middel
aangereikt om de laatste groep veehouders te bewegen tot acceptatie van demelktank.
In veel gevallen werden de boeren-leden voor de keuze geplaatst een tank aan te
schaffen of anders te stoppen. Een enkele directie ging er zelfs toe over haar
toekomstplannen uit te voeren tegen de zin van een groot deel van het ledenbestand.
De ‘tankoorlog’ kreeg daardoor soms een grimmig karakter, zoals in Hoogeveen,
waar in september 1978 een groep boze boeren negen bestuursleden van de plaatselijke
coöperatie gijzelde in de kantine van de zuivelfabriek. De veehouders, die niet
verplicht wilden worden een melktank aan te schaffen, waren massaal naar de fabriek
getrokken om hun lidmaatschap op te zeggen. Hun gijzelingsactie hield een aantal
dagen aan en resulteerde erin dat ze hun bussenmelk voortaan aan een andere
zuivelcoöperatie mochten leveren. Toch voerden de tegenstanders van de melktank
niet veel meer dan een achterhoedegevecht. Toen eind 1981 de subsidieregelingen
werden beëindigd, was de overschakeling op het tankmelken zo goed als voltooid.
Circa 12.000 veehouders hadden in het kader van het Melktankbesluit een subsidie
gekregen.

De melktank was dus, méér dan de melkmachine en de ligboxenstal, een betwiste
innovatie. In de tweede helft van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig
werd in regionale dagbladen veel aandacht besteed aan bussenboeren die werden
gedwongen te stoppen en melkrijders die hun baan kwijtraakten. De tegenstand van
- vooral kleine - veehouders laat zich voor een deel verklaren uit de eerdergenoemde
kosten. Ondanks de subsidies waren ze niet altijd in staat de tank, de melkleiding,
het lokaal en de erfverharding te financieren. Tussen 1960 en 1980 zijn tal van
kostenberekeningen gemaakt van de diepkoeltank. Die leverden, mede vanwege de
wisselende subsidieregelingen en veranderende prijzen, steeds weer andere resultaten
op, maar ze maakten wel duidelijk dat boeren met minder dan 10 tot 20 koeien in
feite niet veel bij de innovatie hadden te winnen.49Vooral voor boeren met een slechte
verkaveling bleven bussen lang een aantrekkelijk alternatief.
Omdat ze 's zomers op hun verspreid liggende weidegronden moesten melken,

waren ze, indien ze overstapten op een melktank, verplicht ook nog eens een
weidetankje en een pompinstallatie aan te schaffen. Het verzet tegen de innovatie
was echter uiteraard niet
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uitsluitend een centenkwestie. Vooral de gedwongen keuze tussen stoppen of
overschakelen deed pijn. Andere vernieuwingen hadden in het verleden een vrijwillig
karakter gehad, maar nuwerd door de buitenwereld diep ingegrepen in de persoonlijke
bedrijfsvoering van de boer. Dat zette veel kwaad bloed. Kleine boeren die weigerden
een tank aan te schaffen - lees: hun veestapel te vergroten - werd het onmogelijk
gemaakt hun bedrijf nog langer uit te oefenen.
Door de invoering van de melktank werd het proces van schaalvergroting in de

melkveehouderij versneld. ‘Voor de kleine boertjes die er nog aardigheid in hadden
om een paar koeien te hebben is het nu ook voorbij’, constateerde een ‘wijker’ in de
omgeving van Apeldoorn in 1980.50 Tegelijkertijd werd een drempel opgeworpen
voor beginnende veehouders. De benodigde investeringen werden immers steeds
groter en dit bracht met zich mee dat de veestapel van begin af aan een bepaalde
minimumomvang diende te hebben.
Overigens waren aan de melktank ook voordelen verbonden voor de (grote)

veehouder. De kwaliteit van de melk was in de diepgekoelde tank beter gewaarborgd
dan in de bussen; tegelijkertijd werd het werk er lichter door. De melkemmers en
zware bussen verdwenen immers van het bedrijf. Bovendien kreeg de boer meer
vrijheid in het tijdstip van melken omdat hij niet meer gebonden was aan het
ophaalschema van de melkrijder. Voor de boerin kwam een einde aan het dagelijks
wassen en schuren van de emmers. De melkleiding maakte dat overbodig. Voor een
enkele boerin kwam bovendien het schoonmaken van de bussen te vervallen. Op de
meeste boerderijen werd dat echter al niet meer gedaan. De meeste zuivelfabrieken
hadden die taak al ver vóór de introductie van de melktank overgenomen.51

Automatisering

De jaren zeventig en tachtig werden, afgezien van de opkomst van de ligboxenstal
en de melktank, gekenmerkt door de introductie van de eerste vormen van
automatisering. Aanvankelijk ging het om machines die met mechanische
hulpmiddelen zelfcontrolerend waren gemaakt en bepaalde functies automatisch
konden uitoefenen. Eerder is het voorbeeld genoemd van de automatische
afneemmelkmachines die zichzelf uitschakelden bij het verminderen van de
melkstroom. Al gauw echter maakten microprocessors, apparatuur voor
dierherkenning en sensoren een nog verdergaande ontwikkeling mogelijk. Er werden
‘procescomputers’ ontwikkeld: automaten die bepaalde taken, zoals het verstrekken
van krachtvoer of het registreren van demelkgift, van de boer overnamen. Er kwamen
ook - naar het voorbeeld van industriële bedrijven - managementinformatiesystemen.
Daarin konden uiteenlopende gegevens betreffende de veestapel en het grasland
worden opgeslagen en geanalyseerd. Boeren konden de uitkomsten vervolgens
gebruiken voor het opstellen van attentielijsten en het nemen van beslissingen. In de
jaren negentig bereikte deze ontwikkeling een voorlopig hoogtepunt, toen op enkele
tientallen bedrijven de eerste melkrobots werden geplaatst. Tachtig tot negentig jaar
na de introductie van de melkmachine in Nederland werd het mogelijk te melken
zonder melker.
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Nederland was, internationaal gezien, een van de koplopers in de ontwikkeling
van automatische apparatuur. Bij de invoering van de melkmachine, de ligboxenstal
en demelktank had Nederland achtergelopen op andere landen, maar bij de toepassing
van automatisering in de melkveehouderij was van een achterstand geen sprake meer.
Eerder is al vermeld dat het IVO een pioniersrol had vervuld in de ontwikkeling van
de melkstroomindicator. Dergelijk onderzoek maakte later de constructie van
apparatuur voor automatische afnamemogelijk. Een ander terrein waaropNederlandse
instituten en bedrijven in een vroeg stadium actief waren, betrof de verstrekking van
krachtvoer. In het begin van de jaren zeventig werd door het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie, in samenwerking met de Technisch-Fysische
Dienst voor de Landbouw, een systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakte de
koeien, zonder tussenkomst van de boer, een individuele portie krachtvoer te geven.
Het geheel bestond uit een voerbox die in de ligboxenstal kon worden geplaatst en
een aantal koehalsbanden met zendertjes. Het elektromagnetisch signaal van de
zendertjes stelde het systeem in staat koeien te herkennen. Op basis daarvan werd
de dieren toegang gegeven tot de box, waar ze een door de boer geprogrammeerde
hoeveelheid krachtvoer kregen. Het systeem werkte alleen in een stal waarin de
dieren vrij rondliepen; voor een grupstal was het ongeschikt.
Vooral de halsbanden met zender en de bijbehorende ontvanger waren een

belangrijke vinding. Een Nederlandse firma die het koeherkenningssysteem in 1975
op de markt bracht, wist er zelfs een wereldwijd marktaandeel mee te veroveren.52

In Nederland vonden de halsbanden en de krachtvoerautomaten geleidelijk hun weg
naar de boeren met een ligboxenstal. In 1985 hadden ongeveer 3000 veehouders een
dergelijk systeem; vijf jaar later 9000 tot 10.000. De kwaliteit van de apparaten was
intussen, door de toepassing van krachtiger procescomputers en betere zenders en
ontvangers, behoorlijk toegenomen.
De diffusie van deze innovatie hield - wederom - verband met het proces van

schaalvergroting en intensivering dat zich in demelkveehouderij voltrok. Aanvankelijk
werd het krachtvoer door de boer tijdens het melken aan de koeien verstrekt. Als hij
een kleine veestapel had, kende hij ieder dier en was hij in staat ze stuk voor stuk
een bepaalde portie krachtvoer te geven. Toen in de loop van de jaren zestig en
zeventig het gemiddeld aantal koeien per bedrijf verviervoudigde, werd dat steeds
moeilijker. Daar kwam nog bij dat de boeren de dieren een steeds grotere hoeveelheid
krachtvoer
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Visgraatmelkstal. In deze stallen kunnen meerdere koeien tegelijk worden gemolken. De melker staat
in een lagere put tussen de twee rijen melkapparaten aan weerszijden. Dit type doorloopstal betekende
een ware omwenteling in de wijze waarop men de koeien 's winters huisvestte. Tot dan toe was het
gebruikelijk om de vastliggende koeien op hun plek in de stal te melken. Nu werden de loslopende
koeien naar deze vaste melkplaats gedreven.

gingen geven. Het gemiddelde jaarlijkse verbruik van dit voer nam eerst matig toe,
van 830 kg per koe in 1960 tot 1170 kg in 1970, maar daarna ging het snel. In 1980
werd maar liefst 2120 kg verstrekt!53 Zulke enorme hoeveelheden konden niet langer
uitsluitend tijdens het melken worden gegeven. In dezelfde periode gingen boeren
immers ook nog eens over op snellere melkmethoden. De tijd die de dieren in de
melkstal kregen om hun alsmaar toenemende portie te eten, werd daardoor op een
gegevenmoment te kort. In die situatie bood de plaatsing van een krachtvoerautomaat
in de ligboxenstal uitkomst, vooral op de drukke eenmansbedrijven met 60 tot 90
melkkoeien. De dieren konden dan zelf hun portie krachtvoer ophalen; de boer hoefde
er na het programmeren van de individuele hoeveelheden niet meer naar om te zien.
Een controleronde om te checken of de koeien het voer inderdaad opnamen, was
evenmin nodig. Ook die taak nam de computer van de boer over.
Het koeherkenningssysteem dat in de krachtvoerinstallaties werd toegepast, vormde

de basis voor een verdergaande automatisering en robotisering. Nog in de jaren
zeventig werd door zowel overheidsinstellingen als het particuliere bedrijfsleven
onderzoek gestart naar andere toepassingen. Het meten van de bacteriologische
kwaliteit van de melk tijdens het melken; het dagelijks registreren van de melkgift;
het signaleren van tochtigheid en uierontsteking - al deze taken, zo bleek al gauw,
waren te automatiseren. In het daaropvolgende decennium verschenen de eerste
computers op de markt die in staat waren een aantal van de genoemde taken
automatisch uit te voeren én met elkaar in verband te brengen. Zo waren sommige
systemen in staat de dosering van krachtvoer bij te stellen aan de hand van de
dagelijkse registratie van de melkgift. De toepassing van dergelijke apparatuur bleef
echter, vanwege de hoge aanschafkosten, vooralsnog beperkt. De meeste boeren
beperkten de automatisering van hun bedrijf tot een krachtvoercomputer, die ze zelf
programmeerden aan de hand van de periodieke gegevens van de Melk Controle
Dienst.
In Nederlandwaren in het begin van de jaren negentig slechts 700melkveebedrijven

met apparatuur voor het elektronisch meten van de melkgift. Niet meer dan 1300
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boeren hadden hun bedrijfscomputer uitgerust met eenmanagementprogramma. Ook
de koppeling van bedrijfscomputers met externe netwerken - een andere innovatie
uit deze periode - nam aanvankelijk nog geen grote vlucht. In 1991 telden dergelijke
netwerken slechts enkele honderden gebruikers.54

In het midden van de jaren tachtig begonnen landbouwmachinefabrieken,
onderzoeksinstellingen en organisaties als de Vereniging ‘het Nederlandsche
Rundvee-Stamboek’ (NRS) verder de mogelijkheden van een automatisch
melksysteem (AMS) te onderzoeken.
De bedoeling was een robot te ontwerpen waarmee koeien konden worden

gemolken zonder tussenkomst van eenmelker. Twee Nederlandse bedrijven slaagden
er na enkele jaren in een AMS op de markt te brengen. Hoewel ook in het buitenland
onderzoek werd verricht naar automatische melksystemen, wist de Nederlandse
industrie een voorsprong op te bouwen. Ook in de eerste fase van diffusie liep
Nederland vooralsnog voorop. In 1992 werd de eerste AMS bij een veehouder
geplaatst. In 1995 hadden ongeveer 30 bedrijven een dergelijk systeem.55

Een AMS doet meer dan melken alleen. Het systeem signaleert ook afwijkingen
in de melkkwaliteit; het registreert de melkgift en de lichaamstemperatuur; het spoort
ten slotte ook ziekte en tochtigheid op. Toepassing van de melkrobot zonder deze
extra's is niet goed mogelijk. De boer ziet zijn koeien immers niet meer tijdens het
dagelijkse melken. Het AMS moet van hem dus wel het observeren en controleren
van de dieren overnemen. Overigens zijn niet alle systemen aan elkaar gelijk.
Sommige werken volautomatisch: de dieren worden dan naar een voerbak gelokt en,
na identificatie, tot de melkrobot toegelaten. Daar worden de tepelbekers automatisch
op de uier aangesloten. Bij andere (semi-automatische) installaties drijft de boer de
koeien naar de robot.
Een van de factoren die de ontwikkeling van het AMS hebben gestimuleerd, was

de toename van de melkproductie per koe.
Door de steeds groter wordende hoeveelheden krachtvoer, door het gericht fokken

ook op dieren die dat krachtvoer efficiënt in melk omzetten, bleef de melkgift in de
jaren tachtig en negentig onverminderd toenemen. Daardoor werd het noodzakelijk
som-
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mige hoogproductieve dieren vaker dan twee keer per dag te melken. Op de grote
eenmansbedrijven was dat evenwel praktisch onmogelijk. Een AMS biedt in zulke
gevallen uitkomst. Daarmee kunnen de koeien gemakkelijk drie tot vier keer per dag
worden gemolken.
Opnieuw gold: de melkveebedrijven werden steeds groter en intensiever, te groot

en te intensief voor sommige boeren. De oplossing die de nieuwe techniek bood,
lijkt ook al een oudere trend voort te zetten en te versterken: een AMS is
arbeidsbesparend én kapitaalintensief. Het systeem bracht bovendien een verdergaande
industrialisering van het boerenbedrijf met zich mee. Daarbij waren het vooral de
dieren die aan de machine moesten worden aangepast. De plaats en de vorm van de
spenen moet immers, meer nog dan tijdens de introductie van de melkmachine, aan
bepaalde eisen voldoen. Net zoals eertijds doelbewust op ‘melkmachine-uiers’ werd
gefokt, bracht de introductie van het AMS een selectie op ‘robot-uiers’ met zich mee.
De dieren kregen ook minder gelegenheid tot weidegang. Vooral de volautomatische
versies van het systeem vereisen dat melkgevende koeien voortdurend in de nabijheid
van de robot verblijven. Alleen tijdens de ieder jaar terugkerende periode waarin de
dieren worden drooggezet, is een kort verblijf buiten de stal mogelijk.
In zekere zin is het AMS dus een vervolg op oudere ontwikkelingen. Toch zijn er

wel verschillen tussen toen en thans te onderkennen. Zo speelde de overheid bij de
ontwikkeling en de invoering van het AMS - en andere informatietechnologie - een
heel andere rol dan in de jaren zeventig bij de introductie van de ligboxenstal en de
melktank. Meer dan eertijds het geval was, liet en laat zij een en ander aan de ‘markt’
over. Zowel het ministerie van Economische Zaken als de Europese Commissie
steldeweliswaar subsidies beschikbaar voor ‘aanjaagprojecten’, ‘haalbaarheidsstudies’
en de kosten die sommige bedrijven en onderzoeksinstellingen aan R&D kwijt waren,
maar van een actief stimuleringsbeleid zoals dat eertijds werd gevoerd en waarbij
op royale wijze subsidies beschikbaar werden gesteld aan gebruikers, is geen sprake
meer.

De voederwinning

De jaren vijftig en zestig vormden voor de melkveehouderij een keerpunt, tenminste
voor zover het het werk in de stal betrof. Met de melkmachine, die toen algemeen
werd geaccepteerd, werd een geheel nieuwe richting ingeslagen. De innovaties die
naderhand hun weg naar de stal vonden, waren erop gericht het machinaal melken
te vervolmaken en de knelpunten die de nieuwe techniek met zich meebracht, op te
heffen. De doorloopmelkstal, de ligboxenstal, de melktank, de automatisering - al
deze vindingen waren geënt op de nieuwe wijze van melken.
Een zo duidelijke breuklijn kan in het werk dat buiten de stal werd verricht, niet

worden waargenomen. Een van de belangrijkste taken op het land was de
voederwinning: het oogsten van gras en andere producten waarvan de opbrengst kon
worden gebruikt om het vee gedurende de winter van voeder te voorzien. Eigenlijk
ging het niet om één taak, maar om een hele keten van werkzaamheden. In het geval
van gras begon die reeks bij het maaien, om na het drogen en het transporteren te
eindigen bij het opslaan in een hooimijt, een schuur, een kuil of een silo. Voor
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sommige onderdelen kwamen al in een vroeg stadium machines op de markt die het
handwerk konden verlichten, of dit zelfs geheel overbodig maakten. Zo verschenen
de eerste, door paarden voortgetrokken maaimachines al in de negentiende eeuw op
Nederlandse boerderijen. Ook voor het schudden en bijeenharken van het gemaaide
gras op het land kwamen reeds vóór 1900 werktuigen beschikbaar. Andere
mechanische innovaties werden echter pas later ingevoerd. Voor het transport van
het land naar het erf vormde de introductie van de luchtbandenwagen in de jaren
dertig een belangrijke vinding. De trekker, die in de jaren vijftig en zestig op de
veehouderijbedrijven verscheen, stelde de boeren in staat sneller te maaien en vaker
te schudden. In feite was er sprake van een min of meer continu proces van
vernieuwing, waarbij nu eens de techniek van het maaien, dan weer de techniek van
het drogen of het transporteren veranderde. Bovendien vormden eenmaal ingevoerde
innovaties nimmer een eindpunt. Zo verdween de negentiende-eeuwsemaaimachine
kort nadat in de jaren zestig van de twintigste eeuw een nieuw type cirkelmaaier was
ontworpen. De tweeassige luchtbandenwagen uit de jaren dertig ruimde in de jaren
zestig het veld voor de eenassige opraapwagen.
De samenstelling van het voer veranderde eveneens sterk. Een van de

opmerkelijkste ontwikkelingen was het verdwijnen van voederbieten, klaver, spurrie,
wikke en knollen. Deze voedergewassen, die vóór 1900 nog een voorname rol hadden
gespeeld, verdwenen na 1950 vrijwel geheel. In drie decennia kromp het areaal van
deze gewassen ineen van 83.000 ha tot 4000 ha. Daarvoor in de plaats kwam, met
enige vertraging, de snijmaïsteelt. De oppervlakte van dit gewas nam vooral tussen
1970 en 1980 sterk toe. Een andere ontwikkeling was het toenemend belang van
aangekocht krachtvoer. Tussen 1950 en 1980 verzesvoudigde de hoeveelheid van
dit voer per koe. Ondanks al deze veranderingen bleef grasland echter een voorname
rol spelen. In 1980 telde Nederland nog bijna evenveel grasland als in het begin van
de twintigste eeuw. Wel veranderden de methoden die bij het verwerken en het
conserveren van de grasoogst werden toegepast. Eeuwenlang was gemaaid gras
bewaard in de vorm van hooi. In de twintigste eeuw zou deze vorm van voederwinning
echter volledig worden verdrongen door het inkuilen. Deze ontwikkeling raakte in
een stroomversnelling op hetzelfde moment dat de ligboxenstal en de melktank een
wijde verbreiding kregen.
Hieronder wordt vooral op laatstgenoemde omslag ingegaan.
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Het verhaal van de opkomst van het inkuilen heeft een iets andere inhoud dan de
geschiedenis van de melkmachine en de vindingen die in het kielzog daarvan
verschenen. Vooral de rolverdeling tussen de betrokkenen zag er anders uit. De
voornaamste vernieuwingen kwamen niet, zoals dat bij de ligboxenstal en demelktank
het geval was geweest, ‘van boven af’ tot stand, maar juist ‘van onderop’, door
toedoen van plaatselijke voorlichters, boeren-uitvinders, toeleverende bedrijven en
landbouwmachinefabrieken.
Het optreden van overheidsdiensten en -instellingen was niet onbelangrijk, maar

lijkt desalniettemin eenminder grote rol te hebben gespeeld dan bij andere innovaties.
Opmerkelijk is verder dat de nieuwe technieken gedeeltelijk Nederlands waren. Bij
de melkmachine, de loopstal en de melktank ging het om buitenlandse vindingen,
maar bij de voederwinning was juist voor Nederlandse werktuigen en hulpmiddelen
een sleutelrol weggelegd. Dat buitenlandse voorbeelden een minder voorname rol
speelden, heeft vermoedelijk te makenmet het bijzondere karakter van deNederlandse
graslanden. Die waren met hun kleine omvang en hun slappe bodem kennelijk toch
te bijzonder. Ook het klimaat stelde hier unieke eisen aan gewas en machine.

Het begin: hooien

Die Nederlandse omstandigheden hadden ook in de beginfase van de mechanisatie
van de voederwinning hun invloed al doen gelden. De eerste - Noord-Amerikaanse
- maaimachines, die na 1853 werden ingevoerd, waren te groot voor de kleine
Nederlandse weilanden.
Deze werktuigen, die vaak voor het maaien van zowel gras als graan waren

ontworpen, hadden een maaibalk: een soort tondeuse waarmee het gewas werd
afgesneden. Dit onderdeel raakte echter snel verstopt en de machine liep daardoor
gauw vast op de reliëfrijke, met molshopen bedekte Nederlandse percelen. Later
kwamen er speciale grasmaaimachines, eveneens met een maaibalk, maar boeren
hadden nauwelijks belangstelling voor de slecht functionerende werktuigen.
Omstreeks 1900 telde Nederland dan ook slechts circa 1000 grasmaaimachines. Eerst
nadat in 1905 een beter type maaibalk beschikbaar kwam - een die minder snel
vastliep en bovendien het gras ook onder ongunstige omstandigheden kort konmaaien
- nam de verkoop toe.56 Gedurende het Interbellum werden ieder jaar circa 4000
grasmaaimachines geïmporteerd.57

Andere ‘hooibouwwerktuigen’ lieten een soortgelijke ontwikkeling zien. In de
tweede helft van de negentiende eeuwwerden de eerste hooiharken en hooischudders
uit Engeland en Noord-Amerika ingevoerd. De hooischudder was bedoeld om het
drogen van de oogst te bespoedigen, de hooihark voor het verzamelen. Beide
werktuigen waren iets gewilder dan de grasmaaimachine, maar werden desondanks
maar mondjesmaat aangeschaft. Rond 1900 hadden slechts 5600 boeren een hooihark
en amper 1800 een hooischudder.58 Ook hiervan werden er echter gedurende het
Interbellum jaarlijks duizenden ingevoerd.
Ondanks het aarzelende begin was de voederwinning op de weidebedrijven een

van de eerste zaken die werden gemechaniseerd.
Rond 1950, honderd jaar dus na de introductie van de grasmaaimachine, kon op

vrijwel alle boerderijen met 6 of meer koeien een dergelijk werktuig worden
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gevonden. Waarschijnlijk had ongeveer de helft van die bedrijfsgroottecategorie
tevens een hooihark en een derde een hooischudder.59 Op dat moment was de melk-

De eerste paardenharken in ons land kwamen al in 1850 in gebruik. Op de foto de
Nicholson-paardenhark of sleephark aan het werk in Friesland, omstreeks 1918.
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machine nog een zeldzaamheid, terwijl ook de mechanische hulpmiddelen om de
stal uit te mesten nog zo goed als onbekend waren.
Toch verliep de hooioogst rond 1950 nog verre van probleemloos. In de eerste

plaats waren er de enorme oogstverliezen, die in een provincie als Noord-Brabant
ertoe leidden dat jaarlijks bijna een derde van de graslandopbrengst verloren ging.60

Dat verschijnsel hing voor een deel samen met de lange periode dat het gras, na het
maaien, op het land bleef liggen. Het gras moest, voordat het in de schuur kon worden
opgeslagen, eerst een aantal dagen op het land drogen. Meestal werd het enkele keren
geschud om het drogen te bespoedigen. Vervolgens werd het halfgedroogde hooi
bijeengeharkt in langwerpige walletjes, zogenaamde wiersen.
Daaruit werden weer hopen - oppers - gevormd, waarna het weer een aantal dagen

duurde voordat de oogst werd binnengehaald, soms eerst nadat deze nogmaals over
het land was gespreid, geschud en bijeengeharkt. Al die tijd kon de immer
wisselvallige Nederlandse weersgesteldheid de kwaliteit van het hooi behoorlijk
doen verminderen. Ook bij het opslaan van de oogst ging veel mis. Te nat ingeschuurd
hooi kon gaan schimmelen, rotten of broeien, met als gevolg dat de voederwaarde
achteruitging.
Een ander probleemwas de jaarlijkse arbeidspiek. Hooiland werd slechts eenmaal

per jaar gemaaid en ondanks grasmaaimachines, hooischudders en hooiharken, bracht
het oogsten steeds weer een enorme drukte op de boerderij teweeg. De toenemende
schaarste aan landarbeiders in de naoorlogse periode deed zich vooral bij dergelijke
arbeidspieken gevoelen. Boeren waren daardoor vaak extra geld aan loonuitgaven
kwijt, terwijl ook de kwaliteit van hun oogst eronder had te lijden. Niet zelden kon
men door het gebrek aan personeel het gras niet voldoende drogen of was men
gedwongen het na een weersverandering op het land te laten liggen.
De naoorlogse omstandigheden vereisten een nieuw concept, maar dat lag niet

voor het oprapen. Boeren hebben het probleem van de arbeidspiek onder andere
proberen op te lossen door ‘dakruiters’, ‘tunnelruiters’ en ‘hekruiters’ te gebruiken.
Er werden langwerpige stellages van gaas of van hout en ijzerdraad op het land gezet
waarover het te drogen gras werd gelegd. Doordat de lucht onder de ruiters vrij spel
had, bleef bederf uit en droogde het gewas beter dan in de traditionele, zware en
compacte oppers. Deze methode was arbeidsintensief, maar had als voordeel dat het
werk over de hele zomer kon worden gespreid. Als het gras eenmaal op ruiters stond,
maakte het niet veel uit wanneer het werd ingeschuurd. Ook bij een lange veldperiode
was er weinig kans op bederf of kwaliteitsverlies. Het ruiteren werd aanvankelijk
sterk gepropageerd door voorlichters en deskundigen. Eind jaren vijftig raakte het
echter al weer ‘wat meer op de achtergrond’. Het systeem eiste toch te veel
mankracht.61

Een andere nieuwigheid die enige tijd is toegepast, was de ‘snelhooimethode’ of
‘schudmethode’.62 Deze werkwijze werd mogelijk toen kort na de Tweede
Wereldoorlog een nieuwe generatie hooibouwmachines op de markt verscheen.
Sommige werktuigen werden nog achter paarden gespannen, maar in toenemende
mate kwamen er ook typen voor trekkers. Het grote voordeel van de nieuwe
snelhooiers, trommelschudders en harkkeerders was dat ze een snellere droging van
het gras mogelijk maakten. Boeren die de snelhooimethode toepasten, lieten het gras
na het maaien op het
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Het voeren van vers gras op stal werd mogelijk met de komst van de opraapdoseerwagens. Hiermee
kon in één werkgang het gras worden gemaaid, geraapt en direct voor het voerhek gereden, zoals op
deze opname van rond 1980 te zien is.
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land liggen om het op droge dagen met een van de nieuwe werktuigen intensief te
schudden. Iedere avond harkten ze hun gras met een harkkeerder bijeen in wiersen.
Dauw of regen kregen dan geen kans de oogst te bederven. Het schudden werd op
de eerstvolgende droge dag herhaald, totdat het hooi geschikt was om te worden
ingeschuurd. De oogst was dan nog steeds vochtig, maar met de nieuwe
ventilatiesystemen die eveneens op de markt waren verschenen, kon hij worden
nagedroogd in de schuur of de hooiberg. Bij het verzamelen van het hooi op het land
werd trouwens steeds meer gebruikgemaakt van opraappersen. Deze machines
maakten van het losse materiaal gemakkelijk te hanteren pakjes.
Ten opzichte van traditionele werkwijzen leverde de gemechaniseerde

snelhooimethode een aanzienlijke arbeidsbesparing op, maar het Nederlandse klimaat
bleef een knelpunt. De kans op een opeenvolgende reeks van zonnige dagen was hier
te klein om grote hoeveelheden volgens deze methode binnen te halen. Vooral in het
voorjaar was een dergelijke reeks eerder uitzondering dan regel.
Toen men als gevolg van de almaar toenemende kunstmestgiften en de verbeterde

ontwatering in staat was vroeger te gaan maaien, moest er dan ook naar een andere
oogstmethode worden uitgekeken.
Deze speurtocht had bij overheidsdiensten een hoge prioriteit.
Onderzoek en voorlichting kregen een belangrijke impuls toen begin jaren vijftig

een groot bedrag beschikbaar werd gesteld uit de Marshallhulp voor projecten die
betrekking hadden op de teelt, de oogst en de verwerking van veevoeder. De aandacht
van de overheid voor deze onderwerpen was vooral ingegeven door de problemen
met de betalingsbalans. Indien de Nederlandse landbouw erin zou slagen meer
veevoeder te produceren, dan zou import van krachtvoerminder noodzakelijk worden;
tegelijkertijd zou de export van zuivel en vlees kunnen toenemen.63Door onderzoekers
en voorlichters is dan ook veel aandacht besteed aan verbetering van de
hooiwinningsmethoden.
Toch kwam de impuls tot vernieuwing niet alleen vanuit de overheid en de daarmee

gelieerde onderzoeks- en voorlichtingsdiensten. Ook voor boeren was een voorname
rol weggelegd. Met vallen en opstaan en met bescheiden middelen wisten ze soms
een nieuwe techniek te ontwikkelen.64 In een enkel geval werd hun vinding zelfs een
wereldsucces. De bekendste boer-uitvinder uit de eerste naoorlogse jaren is
ongetwijfeld C. van der Lely uit Maasland, die in 1947 zijn eerste harkkeerder
construeerde. Zijnmachinewerd kort daarna in verbeterde vorm in productie genomen
door een landbouwwerktuigenfabriek en kreeg in de jaren vijftig en zestig een grote,
internationale afzet.65De harkkeerder was van grote waarde voor het verzamelen van
gras en hooi en werd onder andere ingezet bij de zojuist genoemde ‘snelhooimethode’.

Inkuilen

De techniek die in de twintigste eeuw het hooien uiteindelijk geheel zou verdringen,
was al vóór 1900 in Nederland geïntroduceerd. Sommige boeren hadden toen reeds
gras proberen te bewaren door dit zo snel mogelijk na het maaien in een lage put in
de grond of in een gemetselde of getimmerde silo te brengen. Tijdens het vormen
van een dergelijke ‘kuil’ werd het vers gemaaide gras steeds goed aangestampt zodat
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de lucht eruit werd geperst. Ten slotte werd de hoop met een laag grond toegedekt.
Kort daarop begon het gras te broeien en kwam een conserveringsproces op gang.
Ook klaver, wikke, maïs en suikerbietenpulp werden eind negentiende eeuw al op
die manier bewaard.66 Het nadeel van deze werkwijze, die naderhand vanwege het
broeien bekend zou worden als de ‘warme methode’, was dat de voederwaarde van
de oogst sterk achteruitging. In de jaren dertig van de twintigste eeuw heeft men
getracht de kwaliteit van het ingekuilde gras te verbeteren door, in navolging van
Scandinavische boeren, zogenaamdAIV-zuur toe te voegen. Bij deze ‘koude’methode
bleef broei uit.67Welke techniek ook werd gevolgd, bij het bereiden van kuil probeerde
men de oogst niet, zoals bij het hooien, te conserveren door deze te drogen, maar
door het relatief vochtige product van de lucht af te sluiten en vervolgens te laten
verzuren. In het anaerobe milieu van de kuilhoop of de silo werden de suikers die in
het gras aanwezig waren, door de activiteit van bepaalde bacteriën omgezet in
melkzuur. Dat zuur zorgde er uiteindelijk voor dat andere, bederf veroorzakende
bacteriën geen kans kregen en dat de kwaliteit van het groenvoeder behouden bleef.
De conservering kon worden bevorderd door extra suikers óf, zoals bij de
Scandinavische methode, zuur toe te voegen. Van belang was verder dat het gras in
de hoop of de silo goed werd verdicht en dat de aanwezige lucht tussen de groene
massa zoveel mogelijk werd verdrongen. Ten slotte mocht het gras niet te vochtig
zijn. Dit alles luisterde zeer nauw. Soms trad schimmelgroei op omdat men er niet
in was geslaagd de kuilhoop of -silo goed af te dichten. Onder minder goede condities
ontstond, in plaats van het conserverendemelkzuur, al gauw het schadelijke boterzuur.
De aanwezigheid van die stof kon, na consumptie door koeien, tot problemen bij de
productie van kaas leiden. Tot in de jaren vijftig vormde dit voor sommige
zuivelfabrieken aanleiding de boeren te verbieden hun koeien kuilvoer te geven.68

Mede vanwege dergelijke moeilijkheden kwam het inkuilen van groenvoeder
omstreeks 1950 nog nauwelijks voor. In de daaropvolgende decennia zou dat echter
geleidelijk veranderen en zou het inkuilen geheel in de plaats komen van het hooien.
Het duurde echter lang voordat een goede werkwijze was ontwikkeld. De technieken
waaraan door deskundigen aanvankelijk veel waarde werd gehecht, bleken in de
praktijk niet goed te voldoen. Dat was onder andere het geval met de zogenaamde
Hardeland-methode, waar-
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Hooi bewaard op hooizolder of hooiberg was van oudsher het belangrijkste wintervoer voor vee. De
techniek van het inkuilen, die in ons land al voor 1900 werd gepraktiseerd, werd in de jaren dertig
belangrijk verbeterd door zogenaamd AIV-zuur aan het gras (of groenvoeder) toe te voegen, genoemd
naar de Finse uitvinder van de methode: A.I. Virtanen. De machines die begin jaren vijftig beschikbaar
kwamen, hakselden en kneusden het gras en zorgden tevens voor een goede vermenging met melasse,
bieten of gestoomde aardappelen. De suiker in laatstgenoemde producten diende als conserveermiddel.
Het ‘machinaal’ inkuilen door middel van de zogeheten Hardeland-methode was niettemin nog een
heel werk: gewoonlijk vergde het een ploeg van 7 tot 8 personen.

mee in de jaren na 1949 veel is geëxperimenteerd.69 Bij deze uit Duitsland
overgenomen techniekwerd het gras, voordat het in een silo werd ingekuild, gehakseld
met een speciale machine.
Tegelijkertijd werden suikerrijke conserveringsmiddelen, zoals fijngemalen bieten,

gestoomde aardappelen en melasse, toegevoegd.
De Hardeland-methode werkte goed, maar hij kostte veel arbeid en ook de

hakselmachine was duur. Dat laatste vormde niet eens het grootste probleem omdat
er al gauw inkuilverenigingen en ‘Hardeland-combinaties’ werden opgericht. Boeren
kochten dan voor gezamenlijke rekening en met een subsidie van de overheid een
machine.70 Ook loonwerkers bleken wel bereid de benodigde werktuigen aan te
schaffen en deze aan veehouders te verhuren.
Het grootste knelpunt was echter arbeid. Om een goede conservering te waarborgen,

was het noodzakelijk de silo zo snel mogelijk te vullen. In een kort tijdsbestek moest
er worden gemaaid en moest de oogst op het land worden verzameld, op wagens
worden geladen, naar het erf worden getransporteerd, gelost, gehakseld en ten slotte
in de silo worden gebracht. Dit vereiste al gauw de inzet van 12 tot 15 mensen.71

Een andere buitenlandse techniek waarvanmen aanvankelijk veel verwachtte maar
die ongeschikt bleek voor toepassing in Nederland, was het veldhakselen. Rond 1950
werd in de Verenigde Staten op grote schaal gebruikgemaakt van rijdende
veldhakselaars die in staat waren gras in één bewerking te maaien, fijn te snijden en
in een wagen te blazen.72 Inzet van deze machines maakte een hele reeks
veldbewerkingen overbodig en bovendien leek het hakselen het conserveringsproces
bij het inkuilen te bevorderen. De Nederlandse overheid achtte deze techniek dermate
van belang dat ze Marshallgelden beschikbaar stelde voor een studie naar ‘de
toepassing van de blaas-haksel-machine’.73 Dat onderzoek werd in de jaren vijftig
inderdaad uitgevoerd, onder andere aan het Wageningse Instituut voor
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Landbouwtechniek en Rationalisatie, maar leverde toch teleurstellende uitkomsten
op. De veldhakselaar vond in de jaren vijftig en zestig dan ook nauwelijks toepassing.74

Iets meer succes had de maaikneuzer. Dit buitenlandse werktuig werd kort na de
veldhakselaar, tegen het einde van de jaren vijftig, in Nederland geïntroduceerd. De
maaikneuzer, min of meer op dezelfde wijze gebruikt als de veldhakselaar, leek wél
een veelbelovende verbetering van de Hardeland-methode te worden.
Onderzoekers en voorlichters lieten zich in publicaties lovend uit over de machine,

vooral vanwege de arbeidsbesparing die kon worden verkregen. Net als bij de
veldhakselaar kon een hele reeks veldbewerkingen worden overgeslagen, terwijl ook
het inkuilen goed leek te slagen. Aanvankelijk waren ook de boeren en loonwerkers
enthousiast. Tussen 1960 en 1965 nam het aantal maaikneuzers in Nederland toe van
50 tot ruim 1200 stuks. Enkele jaren later werd echter al weer geconstateerd dat de
machine aan het verdwijnen was. In 1968 hadden veel boeren in de weidestreken
hun maaikneuzer van de hand gedaan. Elders in Nederland stagneerde de verkoop
volkomen.75

Een van de redenen waarom buitenlandse machines als de veldhakselaar en de
maaikneuzer in Nederland minder voldeden, lag in het vochtgehalte en de
samenstelling van het gras. In Nederland kon men in veel gevallen niet volstaan met
het inkuilen van vers
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De cyclomaaier of cirkelmaaier ontketende een ware revolutie op het gebied van de voederwinning
nadat de Nederlandse landbouwwerktuigenbouwer Zweegers het apparaat in 1964 zo wist te verbeteren
dat het goed bruikbaar werd onder de hier geldende omstandigheden. De cyclomaaier brak met een
traditie die al 130 jaar oud was: de maaibalk van de AmerikaanMcCormick. Technisch gezien verloor
daarmee de schaar het van het mes. Nadat de cyclomaaier in 1965 op de markt verscheen, kwamen
binnen- en buitenlandse concurrenten al gauw met eigen versies van het werktuig. Dankzij krachtige
trekkers en vlakke, geëgaliseerde graslandpercelen heeft dit werktuig belangrijk bijgedragen aan het
succes van de ligboxenstallen.

gehakseld of gekneusd gras, maar moest tevens een conserveringsmiddel worden
toegevoegd. Bij de Hardeland-methode, waar een stationairemachine werd gebruikt,
was dat tamelijk eenvoudig, maar bij de rijdende hakselaars en kneuzers lag dat toch
ingewikkelder. Een ander knelpunt was dat de rijdende machines veel trekkracht
vereisten. Op de weidebedrijven en de gemengde bedrijven hadden de trekkers vaak
onvoldoende motorvermogen. Ten slotte bleken de dure veldhakselaars en
maaikneuzers storingsgevoelig. Vooral de stukken ijzer en metaal die weleens in het
gras terecht kwamen bij een defect aan andere werktuigen, konden grote schade
veroorzaken.
In feite was het hakselen en kneuzen, evenals de Hardelandmethode, geënt op de

oude gedachte dat het gras zo spoedigmogelijk na het maaienmoest worden ingekuild.
Het conserveringsproces dat daarna op gang kwam, kon dan eventueel worden
bijgestuurd door toevoegingen. In de praktijk leverde dat soms echter problemen op.
Al met al bleef het hooien lange tijd dan ook een aantrekkelijkermethode dan inkuilen.
Een kentering kwam eerst nadat de gedachte veld won dat men ook een goed
inkuilresultaat kon krijgen door het gemaaide gras op het land gedurende korte tijd
te drogen. Als de kuil van voorgedroogd gras volkomen luchtdicht werd afgesloten,
kon de oogst ook zonder toevoegingen goed worden geconserveerd.

Voordroogkuil

De inkuilmethode die uiteindelijk het meest zou worden nagevolgd, is, naar het
schijnt, voor het eerst in 1947 door een Friese boer toegepast. In de jaren die volgden,
werd de techniek vervolmaakt door plaatselijke voorlichters. Toen vervolgens ook
nog eens een tweetal hulpmiddelen - landbouwplastics en opraapwagens - beschikbaar

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



kwamen, kreeg de ‘voordroogmethode’ een grote verbreiding. In feite bestond de
werkwijze zoals die na circa 1965 werd gevolgd, uit een reeks innovaties die waren
samengevoegd. Kern van de methode was echter dat het gras niet, zoals gebruikelijk,
direct na het maaien werd ingekuild, maar eerst nadat het enigszins was gedroogd.
Net als bij de snelhooimethode werd het gras gedurende enkele dagen intensief
geschud, totdat de vochtigheid voldoende was afgenomen. Daarna moest het binnen
één dag worden ingekuild en luchtdicht worden afgedekt. Er werd niets aan het gras
toegevoegd en er ontstond ook geen broei. Het was echter, meer dan bij de andere
technieken, van groot belang de kuil goed samen te persen, omdat het gedroogde
materiaal luchtiger was dan vers gemaaid gras.76

Essentieel voor het slagen van voordroogkuil was verder een volkomen luchtdichte
afdekking. De perspectieven van de voordroogmethode namen dan ook sterk toe
nadat een Nederlands bedrijf er in 1956 in slaagde hoezen en zeilen van
polyvinylchloride (pvc) en polyethyleen te maken voor het afdichten van kuilsilo's
en -hopen. Bij de ontwikkeling van deze innovatie was wederom nauw samengewerkt
met Friese voorlichters. Al gauw bleek dat de plasticfolies de bouw van een dure
kuilsilo eigenlijk overbodig maakten. Met de nieuwe materialen konden ook
grondkuilen voldoende worden afgedekt.77 Dat drukte uiteraard de kosten van de
voordroogmethode aanmerkelijk.
Een andere impuls kwam in de vorm van de opraapwagen. Deze vinding werd in

1960 voor het eerst op een Keulse landbouwtentoonstelling getoond. De nieuwigheid
werd al gauw in Nederland - en andere Europese landen - ingevoerd en vrijwel overal
leidde ze tot een omwenteling in de voederwinning. De opraapwagen was een
uitvinding van een Duitse landbouwer en oorspronkelijk bedoeld voor
zomerstalvoedering. Hij was voorzien van een mechanisme waarmee hooi en gras
van het land konden worden opgenomen en in een laadbak gebracht. In combinatie
met een trekker leverde de opraapwagen een aanzienlijke arbeidsbesparing op bij
het transport van de oogst van het land naar het erf of de stal. De innovatie bleek ook
uitstekend geschikt om voorgedroogd kuilgras te verzamelen en dit al rijdend over
de hoop te lossen.
Door het gras daarna met een tweede trekker nog eens goed vast te rijden en het

ten slotte af te dekken met plasticfolie, kon in korte tijd met weinig mankracht een
volledige wintervoorraad

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



123

voer worden geconserveerd. Had het inkuilen van een hectare gras volgens de
Hardeland-methode bijna 40 manuren gevergd, de nieuwe werkwijze vereiste slechts
5 manuren.78

Friesland liep wederom voorop. In deze provincie werd het maken van ‘rijkuil’
met behulp van een opraapwagen voor het eerst beproefd in 1964-1965.79Van daaruit
zou de nieuwe werkwijze Nederland veroveren. In tien jaar tijd nam het aantal
opraapwagens toe tot 18.500 stuks.80 Tegelijkertijd groeide de productie van kuilvoer.
Rond het midden van de jaren zestig was het meeste gemaaide gras nog bestemd
geweest voor de hooiwinning. Voor inkuilen werd toen slechts 25% gebruikt. In
1975 was dit aandeel echter al opgelopen tot 50% en in 1985 tot 75%. Intussen waren
de met zwart landbouwplastic overdekte rijkuilen kenmerkend geworden voor de
erven van de Nederlandse veehouderijbedrijven. Het succes van de rijkuil school in
de lage kosten, de geringe arbeidsinzet en de hoge kans op een goede conservering
van het voer. Het was een techniek, aldus consulent J. Crucq in 1976, die door geen
enkele andere machine of voederwinningsmethode kon worden geëvenaard.81

Voordroogkuil kende, in vergelijking met de oudere inkuilmethoden, een relatief
lange veldperiode, maar deze was nog altijd aanzienlijk korter dan bij het hooien.
De kans dat een weersverandering de oogst deed mislukken, was daardoor klein.
Goed geslaagd kuilvoer had mede om die reden een hogere voederwaarde dan hooi.
Voor de boeren, die steeds meer rundvee hielden en zich genoodzaakt zagen om per
hectare grasland een zo hoog mogelijke voederopbrengst te halen, was de
voordroogmethode dan ook een aantrekkelijke techniek.
De omschakeling van hooi naar kuil was echter niet alleen voordelig, ze was in

zekere zin ook het noodzakelijk gevolg van andere veranderingen in het bedrijf. Na
de Tweede Wereldoorlog was de ontwatering van het grasland sterk verbeterd.
Tegelijkertijd waren boeren ertoe overgegaan steeds meer kunstmest uit te strooien.
Daardoor was het niet alleen mogelijk geworden vaker dan eenmaal per jaar te

maaien, men kon daar ook op een eerder tijdstip in het seizoen mee beginnen. Vroeg
maaien werd door deskundigen trouwens ook geadviseerd, vooral omdat dit een
gunstig effect had op de hergroei van het gewas en op die manier nog een tweede
snede konworden geoogst. Bij een dergelijke intensieve exploitatie paste hooiwinning
niet langer. Vroeg in het jaar had de zon immers nog onvoldoende kracht om het
jonge, vochtige en eiwitrijke gras volledig te laten drogen. Een lange veldperiode
was met het oog op een vlotte hergroei evenmin gewenst. Inkuilen van gras lag in
die omstandigheden min of meer voor de hand. Bij die techniek kon immers een
relatief vochtig gewas na een korte veldperiode goed worden geconserveerd.

De landbouwcirkelmaaier

Min of meer parallel met de verschuiving van hooi naar kuil vond nog een tweede
verandering plaats: in de jaren zestig en zeventig werd de ruim honderd jaar oude
maaibalk vervangen door de cirkelmaaier. Beide ontwikkelingen hielden niet direct
met elkaar verband, want de nieuwe conserveringstechniekwas ook zonder de nieuwe
maaimachine wel doorgedrongen. Toch was er een indirecte relatie omdat beide
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innovaties samenhingen met de zojuist gesignaleerde intensivering van het
graslandgebruik.
Overigens waren de grasmaaimachines ook vóór de komst van de cirkelmaaier al

veranderd. Toen het paard door de trekker werd vervangen, was een geheel nieuwe
generatie werktuigen op de markt gekomen, geschikt om achter aan de trekker, aan
de driepuntshefinrichting, te worden bevestigd of juist aan de zijkant, tussen de
wielen. Toch was de werking van het belangrijkste onderdeel - de maaibalk - niet
veel veranderd. Ook de nadelen waren gebleven.Maaibalken raakten nog steeds snel
verstopt en vergden mede om die reden veel onderhoud. Betere alternatieven waren
er toen, in de jaren vijftig, nog niet. De cirkelmaaier die in deze periode voor gazons
en boomgaarden werd gebruikt, was nog ongeschikt voor het maaien van hooi- en
kuilgras. De messen van dit werktuig, die in een horizontaal vlak ronddraaiden,
hadden een te sterk hakselende werking. Een doorbraak kwam toen P.J. Zweegers,
eigenaar van een Nederlandse landbouwmachinefabriek, in 1964 een nieuw type
cirkelmaaier wist te ontwerpen.
Deze ‘cyclomaaier’ had verticaal roterende cilinders met aan de voet mesjes. Het

gras werd door deze machine geknipt noch gekneusd, zoals bij de andere werktuigen,
maar afgeslagen. De cilinders van de ‘cyclomaaier’ voerden het gemaaide gras direct
af zodat het maar eenmaal door de mesjes werd geraakt. Het nieuwe werktuig had
een hoge capaciteit en kon niet verstoppen. Ook een moeilijk te maaien gewas, zoals
jong en kort of juist oud en gelegerd gras, kon nu gemakkelijk worden geoogst. Een
groot voordeel was verder dat het gewas na het afmaaien niet werd neergelegd, zoals
bij de maaibalk, maar min of meer rechtop bleef staan. De gemaaide stengels kwamen
daardoor minder compact op het land te liggen en droogden sneller. De nieuwe
grasmaaier vereiste echter wel een trekker met een groot aftakasvermogen.82

Zweegers' cirkelmaaier kwam in 1965 op de markt. Het succes van de -
geoctrooieerde - vinding leidde ertoe dat andere binnen- en buitenlandse firma's al
gauw een variant probeerden te ontwikkelen. Binnen enkele jaren was dan ook een
ruim aanbod van diverse merken en typen cirkelmaaiers beschikbaar. Al deze
machines werkten evenwel volgens min of meer hetzelfde principe, met messen dus
die met een grote snelheid in een horizontaal vlak ronddraaiden. Ze voldeden zo
goed, dat een toonaangevend vakblad al in 1969 constateerde dat ze ‘niet meer weg
te denken’ waren. De maaibalk was, zo vervolgde het commentaar, ‘eigenlijk geen
concurrent meer’.83 In 1975, tien jaar na de introductie, telde Nederland al 44.000
cirkelmaaiers.
Achteraf bezien, ging het om een typische innovatie van de jaren zeventig. De

komst van krachtige trekkers en de uitvoering van
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ruilverkavelingswerken hadden in de voorafgaande twee decennia het pad geëffend
voor de cirkelmaaier. Voor een vlekkeloze werking van deze machine was het immers
noodzakelijk dat de boerenbedrijven over trekkers met een groot motorvermogen én
over vlakke, geëgaliseerde percelen beschikten. De intensivering van de
graslandexploitatie tijdens de jaren zeventig moedigde de toepassing van de innovatie
alleen maar aan. De grote capaciteit en de technische eigenschappen van de
grasmaaiers maakten ze immers bij uitstek geschikt voor boeren die hun grasland zo
vaak en zo vroeg mogelijk wilden maaien. De cirkelmaaier droeg op die manier bij
tot de stijgende hectareopbrengsten. De keerzijde van de medaille was dat de nieuwe
methoden en technieken schade aan de natuur toebrachten. Tijdens het vroege maaien
met de cirkelmaaier werden ieder jaar grote aantallen broedende vogels, hun jongen,
jonge hazen en reekalfjes gedood. In de jaren zeventig eindigde, aldus een commentaar
uit die periode, de ‘betrekkelijk harmonieuze samenleving van weidevogels en het
boerenbedrijf’.84

De jaren tachtig en negentig

In de techniek van maaien en conserveren veranderde in het laatste kwart van de
twintigste eeuw niet veel meer. De cirkelmaaier bleef marktleider en ook het
voordrogen van kuilgras stond in de jaren negentig nog steeds te boek als ‘de beste
en goedkoopste methode’.85 Toch werden bij het inkuilen geleidelijk aan andere
werktuigen ingezet dan de vertrouwde opraapwagen. Ook de met zwart
landbouwplastic overdekte rijkuilen kwamen iets minder vaak voor. Die nieuwe
ontwikkelingen hadden te maken met een verdere perfectionering van de
voederwinning. Belangwekkend is dat technieken die in de vergetelheid waren
geraakt, weer nieuwe kansen kregen.
In de eerste plaats kwam de veldhakselaar weer terug. Dit werktuig werd in de

jaren zeventig weer op grote schaal ingezet: aanvankelijk gebeurde dat vooral bij de
expanderende snijmaïsteelt in de zandgebieden, maar al gauw bleken de (verbeterde)
veldhakselaars ook goed te kunnen worden toegepast bij het oprapen en hakselen
van voorgedroogd gras. Voor de oude knelpunten - metalen voorwerpen op het land
en een te klein motorvermogen - waren intussen oplossingen bedacht, onder andere
in de vorm van metaaldetectoren. Ook de apparatuur voor toevoeging van
conserveringsmiddelen was sterk verbeterd. De veldhakselaar bleek uitstekend
geschikt voor het inkuilen van gras dat tijdens de veldperiode onvoldoende kon
worden voorgedroogd. Aan dergelijk nat gras moest melasse of zuur worden
toegevoegd en dat was bij de opraapwagen, zo was intussen duidelijk geworden, niet
goed mogelijk. De nieuwe veldhakselaars waren daarentegen in staat tijdens het
oprapen en hakselen een conserveringsmiddel toe te voegen en dit goed door het
voer te mengen.
Een tweede ontwikkeling was de terugkeer van opraappersen.
In de jaren vijftig en zestig hadden opraappersen een grote rol gespeeld in de

hooiwinning, en trouwens ook bij de graanoogst.
De werktuigen maakten van stro of hooi dat los op het land lag, pakjes die met

touw of ijzerdraad bijeen werden gehouden. Die pakjes konden sneller van het land
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worden gehaald dan het losse materiaal. Met de verminderende betekenis van het
hooien waren ze echter wat uit het zicht verdwenen, hoewel sommige boeren ook
hun voordrooggras wel met een opraappers van het land haalden om de pakjes
vervolgens onder plastic in te kuilen. In de jaren zeventig en tachtig kwamen echter
zogenaamde oprolpersen en grootpakpersen op de markt. Deze machines, die ronde
en vierkante pakken maakten van 200 tot 800 kilo, waren ontworpen met het oog op
een zo groot mogelijke arbeidsbesparing bij het oprapen en het transport van hooi,
stro en gras. In Engeland kregen de oprolpersen al gauw een toepassing bij het
inkuilen. De machines waren in staat het gras in één gang op te rapen, in een rol
samen te persen en luchtdicht te verpakken met rekfolie. Zo kon het tijdrovende
vastrijden van de rijkuil achterwege blijven. In Nederland wist
landbouwmachinefabriek Vicon octrooien voor een kleine opraappers op te kopen
van een in nood verkerend Amerikaans concern. Hierdoor kon het bedrijf zelf een
grootpakpers ontwikkelen en in de jaren tachtig op de markt brengen.86 Toepassing
van de machines van deze fabriek en die van andere merken bleef in Nederland echter
vooralsnog beperkt.
Tegen het einde van de twintigste eeuw werd het meeste gras nog steeds als

voordroogkuil geconserveerd. Wel begonnen machines als de veldhakselaar, de
grootpakpers en de oprolpers de eertijds zo succesvolle opraapwagen enigszins te
verdringen.87 De veldperiode vormde in het Nederlandse klimaat nog wel eens een
knelpunt; de verbeterde veldhakselaar bood hiervoor een oplossing. Ook arbeid
vormde voor de loonwerkers kennelijk nog een probleem. De enorme capaciteit van
de oprolpers vroeg slechts een kleine arbeidsinzet.

De inhaalmanoeuvre van de melkveehouderij

DeNederlandse melkveehouderij maakte in landbouwtechnisch opzicht na 1950 een
inhaalmanoeuvre. Het land dat in 1950 achterliep bij de toepassing van de
melkmachine, behoorde in de jaren negentig tot een van de eerste landen waar de
melkrobot werd geïntroduceerd. Buitenlandse vindingen speelden een belangrijke
rol in dit succesverhaal. Voor een groot deel werden de technieken en de bijbehorende
kennis van elders gehaald. Afgezien van de melkmachine, was dat onder andere het
geval bij de loopstal, de doorloopmelkstal en de melktank. Toch was nimmer sprake
van blindelings kopiëren. Soms werd het ontwerp bijgesteld, in andere gevallen
werden de dieren of de infrastructuur aangepast. Zo kon de potentiële capaciteit van
de melkmachine eerst ten volle worden benut nadat de ‘melkbaarheid’ van de dieren
was verbeterd en
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Tussen 1965 en 1982 maakte de komst van de melktank en de RMO een einde aan het voor de
melkveehouderijgebieden zo vertrouwde beeld van melkbussen aan de weg, twee keer per dag. De
installatie van een melktank vereiste op iedere boerderij de aanleg van een melkleiding en de bouw
van eenmelklokaal, dat aan strikte hygiënische eisenmoest voldoen. Bereikbaarheid van het melklokaal
voor de RMO, onder alle omstandigheden, hield meestal ook de aanleg van een erfverharding in.
Niet alle landbouwers konden of wilden al deze investeringen opbrengen - ondanks tal van
subsidieregelingen - en zagen zich genoodzaakt hun bedrijf op te geven. De in veel opzichten
onafwendbare komst van de melktank werd dan ook lang niet door iedereen toegejuicht.

nadat betere tepelbekers en melkstroomindicatoren het machinaal namelkenmogelijk
hadden gemaakt. De melktank vereiste een versterking van het elektriciteitsnet,
alsmede investeringen in wegen en melklokalen. Sommige buitenlandse innovaties
bleken ongeschikt voor Nederland: de Hardeland-methode hield maar kort stand,
evenals de veldhakselaars en maaikneuzers uit de jaren vijftig en zestig.
Bij de aanpassing van de buitenlandse vindingen aan de Nederlandse

omstandigheden - en omgekeerd - was een belangrijke rol weggelegd voor het
vlechtwerk van instituties dat de boerderij omringde: de Nederlandse overheid, de
daarmee gelieerde onderzoeksinstellingen en voorlichtingsdiensten, de zuivelfabrieken
en de landbouworganisaties. Of het nu ging om een cursus voor machinaal melken,
een onderzoek naar een loopstal of een proefproject voor de melktank, steeds weer
werd van boven af getracht de ontwikkeling te sturen. Daarin is men zeer succesvol
geweest, mede dankzij de subsidieregelingen voor individuele gebruikers.
De melkveehouderij onderscheidde zich in dit opzicht van de akkerbouw, waar

de landbouwtechniek zich toch iets onafhankelijker van de omringende instituties
en de daarmee verbonden geldstromen ontwikkelde. Tekenend is dat in de periode
1972-1985 58% van de rentesubsidies van het O&S-fonds bestemd was voor
melkveebedrijven. Slechts 3% van de goedgekeurde aanvragen was afkomstig van
akkerbouwbedrijven.88

Toch vond er niet alleen diffusie van (aangepaste) buitenlandse vindingen plaats.
Ook in Nederland werden uitvindingen gedaan. Wederom waren hierbij de vele en
verschillende onderzoeksinstituten, alsmede de consulentschappen, betrokken.
Opvallend is dat de succesformule, waarbij van boven af toepassing van innovaties
werd gepropageerd, in deze gevallen niet altijd slaagde. Het ruiteren en de
snelhooimethode - beide sterk aanbevolen door deskundigen en voorlichters - waren
geen lang leven beschoren. De nieuwigheden die daarentegen wél hun weg naar de
melkveebedrijven vonden, waren onafhankelijk van de genoemde instituties
ontwikkeld. Zowel de voordroogkuilmethode als de cirkelmaaier werd van onderop
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geïntroduceerd. Voor de acceptatie ervan waren geen cursussen, proefprojecten of
rentesubsidies nodig.
De mechanisatie van de Nederlandse melkveehouderij was een complex en

veelzijdig proces dat zich te midden en onder invloed van andere ontwikkelingen
voltrok. Herhaaldelijk is de gelijktijdig optredende schaalvergroting en intensivering
van het bedrijf genoemd. De mechanisatie had daarop invloed, maar tegelijkertijd
werd de toepassing van machines en de bouw van bedrijfsgebouwen erdoor
gestimuleerd. Op dezelfde manier kon een wisselwerking worden waargenomen
tussen enerzijds biologische en cultuurtechnische innovaties (kunstmest, ontwatering),
anderzijds de toepassing van bepaalde voederwinningsmethoden. Ten slotte was er
niet alleen een verband met ontwikkelingen in de sector, maar ook met de wereld
daarbuiten. De markten van zuivel, vlees, kunstmest en veevoer waren evenzeer
drijvende krachten als het al genoemde vlechtwerk van instituties. De voortvarende
mechanisatie werd immers in aanzienlijke mate aangejaagd door de snel stijgende
prijs van arbeid. Globaal berekend kon men in 1955 met de melkopbrengst van vijf
koeien één arbeidskracht in dienst houden, in 1975 was dat eerst mogelijk met de
productie van twaalf beesten.
Tegelijkertijd werden kunstmest en krachtvoer ten opzichte van melk goedkoper.

Machines en bedrijfsgebouwen waren duur, maar konden, indien de boer bereid was
zijn bedrijf te vergroten, rendabel worden ingezet.

P.R. Priester
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De 100.000 kg-kampioene, de trotse boer en boerin met familie, de burgemeester en de medewerkers
van het KI-station. Een gewone goede koe werd tot haar tiende, soms tot haar vijftiende jaar of nog
langer gemolken. Zo kwamen er kampioenes die in hun productieve leven meer dan 100.000 kg melk
voortbrachten. De eerste officiële 100.000 kg-kampioene werd geregistreerd in 1959. Sindsdien,
maar, nam vooral na 1980 het aantal dieren die dit predikaat verwierv snel toe. Eind 1992 werd de
duizendste kampioene gehuldigd. Hier Gonny van de familie Bultman te Laren in Gelderland, in
1984.
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9 Dieren en gewassen in een veranderende landbouw
Biotechniek - inleiding

Alle bedrijvigheid van boer en tuinder culmineert in het omgaan met zijn vee en zijn
gewassen, in een spanningsveld tussen markt en milieu. In wezen zijn land- en
tuinbouw terug te voeren op een brede scala van technieken waarmee men allerlei
biologische processen tracht te beheersen en te beïnvloeden. Dit niet alleen waar het
gaat om een voorspoedige groei van de gewassen of een optimaal functioneren van
het vee, maar ook om te trachten de opbrengsten van beide te vergroten of in
kwalitatieve zin te verbeteren om ze zo aan te passen aan veranderende
(markt-)omstandigheden.
Al in de Vroeg-moderne Tijd bestonden er in Europa zeer uiteenlopende

productiesystemen, met uitgesproken verschillen in productiviteit, zowel in de
akkerbouw als in de veehouderij. De opbrengsten van een gewas als tarwe,
bijvoorbeeld, behoorden in de Nederlanden tot de hoogste van Europa.1 Iets dergelijks
gold al vroeg voor het productiviteitspeil in de melkveehouderij.
Buitenlanders, op reis in de Noordelijke Nederlanden van de zeventiende eeuw,

roemden de omvang van de melkplas zoals die door het Noord-Hollandse rundvee
werd voortgebracht. Al tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw schijnen hier
melkgiften van 2000 liter per jaar niet ongewoon te zijn geweest, waar deze elders
in Europa doorgaans nog onder de 800 liter lagen.2Alleen al het bestaan van dergelijke
verschillen duidt erop hoezeer boeren onder bepaalde omstandigheden kennelijk
bewust streefden naar een hogere productiviteit. Voor een belangrijk deel was dit
hoge productiviteitsniveau hier natuurlijk het resultaat van hun inspanningen op het
punt van de verzorging van gewassen en vee. Toch zal het voor een deel ook
teruggevoerd moeten worden op het feit dat ze gewassen en vee selecteerden op
productiviteit en daarmee dus klaarblijkelijk succes hadden.
In dit verband kunnen we inderdaad spreken van toegepaste ecologie, zo men wil

van toegepaste biologie, ofwel ‘biotechniek’.3 En de wijze waarop ontwikkelingen
in deze biotechniek zich sinds het einde van de negentiende eeuw voltrokken en
leidden tot een toename van productie en productiviteit, is bovendien een van de
meest wezenlijke lijnen in de langetermijngeschiedenis van de land- en tuinbouw in
ons land. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw, en vooral sinds de laatste
decennia ervan hebben de ontwikkelingen op dat terrein ertoe geleid dat de
productiviteit in de landbouw toenam als nooit tevoren. In het algemeen kan men
zeggen dat de productiviteitsontwikkeling op het terrein van de plantaardige en
dierlijke productie vooral het resultaat was van de zich na 1890 snel ontwikkelende
landbouwwetenschap alsmede van wijze waarop de boeren en tuinders de kennis en
innovaties die deze genereerde, toepasten in hun bedrijfsvoering. Op het gebied van
de dierlijke en plantaardige productie komt dit met name tot uiting bij de veefokkerij,
de plantenveredeling en de gewasbescherming.
Daarbij is voor veel buitenstaanders de toename van bijvoorbeeld de productiviteit

in de akkerbouw vooral het resultaat van het sterk toegenomen gebruik van kunstmest
en gewasbeschermingsmiddelen. En inderdaad, het gebruik van deze moderne inputs
nam vooral na 1950 op indrukwekkende wijze toe (grafiek 9.1).
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Echter, een productiviteitstoename zoals die zich in de tarweteelt voordeed zou
hoe dan ook onmogelijk zijn geweest als de teelttechniek zelf niet was veranderd en
als een discipline als de plantenveredeling niet tegelijkertijd had gezorgd voor
(nieuwe) rassen die waren afgestemd op de steeds hogere kunstmestgiften. Andere
gewassen, zoals boekweit, werden in dit opzicht niet ‘aangepast’ omdat ze inmiddels
hun economische betekenis hadden verloren
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en van het toneel verdwenen. Iets dergelijks geldt ten aanzien van de sterk toegenomen
betekenis van een input-factor als krachtvoeder in de veehouderij. Ook in de
melkveehouderij zou een verdubbeling van de melkgift met alleen meer krachtvoer
bij lange na niet zijn gehaald. De dieren zélf veranderden ook als gevolg van
specifieke fokprogramma's. De koeien die anno 1990 in ligboxenstallen stonden,
waren in veel opzichten geheel andere beesten dan die welke in de
laat-negentiende-eeuwseweiden liepen.Men kan zonder meer stellen dat het moderne
melkvee eenvoudigweg niet zou functioneren op het grasland enmet een stalvoedering
zoals die op het eind van de negentiende eeuw bestonden. Ook voor de akkerbouw
gaat dit verhaal op. Als een akkerbouwer van honderd jaar geleden de beschikking
zou hebben gehad over de moderne veredelde gewassen waarover zijn collega van
nu kan beschikken, zou hij er weinig aan hebben gehad. Moderne gewassen gedijen
het best als de groeiomstandigheden (bodem, watervoorziening, teeltmethode, enz.)
in alle opzichten goed zijn. Omgekeerd zouden bijvoorbeeld de tarwerassen die toen
werden geteeld, het onder de huidige omstandigheden niet veel beter doen dan honderd
jaar geleden.
De snelle vooruitgang die op het gebied van de fokkerij en plantenveredeling4

werd geboekt, was in belangrijke mate gebaseerd op het werk van Georg Mendel
(1822-1884).5 Bij kruisingsproeven met erwten had hij gevonden dat de kenmerken
van de ouders volgens een zekere wetmatigheid werden verdeeld over hun
nakomelingen. Zijn vondsten werden, 35 jaar nadat hij ze voor het eerst had
geformuleerd en gepubliceerd, door de onderzoeken van de Nederlander Hugo de
Vries, de Oostenrijker Erich von Tschermak en de Duitser Carl Correns onafhankelijk
van elkaar bevestigd en als wetten geformuleerd en deze vormen sindsdien het
fundament onder het erfelijkheidsonderzoek.6Kort daarna bewees de Engelse zoöloog
William Bateson - hij introduceerde het begrip ‘genetica’ - dat Mendels principes
ook bij dieren de basis vormden voor de overerving van hun eigenschappen; zijn
studies warenmet name gebaseerd op experimentenmet kippen.7 Sindsdien ontplooide
de genetica of erfelijkheidsleer zich als algemene biologische wetenschap, vooral
toen men ontdekte dat de grondbeginselen die aan de overerving van bepaalde
eigenschappen ten grondslag liggen, bij alle organismen in principe gelijk zijn.
Al eerder, overigens, had Darwin met zijn boek Variation of animals and plants

under domestication (1868), laten zien dat in het verschijnsel variabiliteit binnen
soorten de oorsprong besloten lag van de evolutionaire ontwikkeling van plant en
dier. Zonder variatie kon natuurlijke selectie niet werken en vond dus ook geen
evolutie plaats.8Dat principe van selectie op basis van variabiliteit vormde sindsdien
ook voor kwekers de basis voor hun werk en al in de tweede helft van de negentiende
eeuw begonnen zij zowel met kruisen als met selectie op eigenschappen, vaak met
succes.
Echter, sinds de ‘herontdekking’ van Mendels wetten, rond 1900, is het bewust

selecteren van gewenste varianten meer en meer vervangen door het eigenlijke
veredelen. Men begon met het kruisen van individuen om uit hun nakomelingen
vervolgens die individuen te selecteren die de gewenste eigenschappen van beide
ouders wél en de ongewenste niet bezaten. In veel opzichten kan zowel
plantenveredeling als veefokkerij in navolging van de Russische agronoom en
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geneticus N.I. Vavilov (1887-1942) dan ook worden getypeerd als ‘door de mens
geleide, versnelde evolutie’.9

In de veefokkerij vormden Mendels verervingsprincipes vanaf de jaren zestig de
basis voor twee meer gespecialiseerde deelgebieden, de populatiegenetica en de
kwantitatieve genetica, die in ons land een grote rol gingen spelen in de
veeverbetering. In de pluimveehouderij, bijvoorbeeld, bood de zogenaamde
hybridenteelt opeens ongekende perspectieven.
Van oudsher was de verhoging van de opbrengst bij de veredeling van de land-

en tuinbouwgewassen een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast kwam ook
kwaliteitsverbetering al snel op als

Grafiek 9.1: Het gebruik van kunstmest in Nederland in miljoenen tonnen (1922-1995)
Bron: G.L. Ragondet, Studie over de ontwikkeling van het verbruik van kunstmeststoffen in
West-Europa gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw (Wageningen 1952); LEI/CBS,
Landbouwcijfers.
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Coloradokevers: de schrik van de aardappelteler. Direct na de Tweede Wereldoorlog vormde het
beestje (‘tienstreep’) een serieuze bedreiging voor de aardappelteelt in ons land. Vooral hun larven
waren gevreesd: zij vraten de aardappelplant tot op de stengel kaal. Omdat de aardappelteelt op dat
moment niet alleen van groot belang was voor onze nog zo fragiele handelsbalans, maar ook voor
de binnenlandse voedselvoorziening, werd onder leiding van de Plantenziektenkundige Dienst in
Wageningen in 1947 een grootscheepse actie (‘Operatie Tienstreep’) opgezet om het beestje te
bestrijden, waarbij in ruime mate gebruik werd gemaakt van het toenmalige ‘wondermiddel’ DDT.

een belangrijk doel, zoals de bakkwaliteit van tarwe, de kookeigenschappen van
aardappelen of het gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren (‘Goed voor hart
en bloedvaten’) bij oliehoudende gewassen. Bij suikerbieten is men er door veredeling
in geslaagd in zestig jaar tijd het suikergehalte te verdubbelen.10 Ook is met succes
geprobeerd de oogstzekerheid van gewassen te verbeteren door bijvoorbeeld een
vergroting van de winterhardheid en wist men ze door veredeling resistent te maken
tegen allerlei ziekten en plagen. Vooral sinds de jaren zestig is een verlaging van de
teeltkosten een belangrijk uitgangspunt geworden bij het kweken van nieuwe rassen,
zowel ten behoeve van de tuinbouw als van de akkerbouw.11

In de veeverbetering ging het niet langer om productie-eigenschappen zoals de
melkgift en vleesvorming alleen. In de rundveefokkerij werd sinds het begin van
deze eeuw een kwalitatief productiekenmerk als het vetgehalte van de melk een
belangrijk selectiecriterium en later - vanaf de jaren zestig - het eiwitgehalte. In die
sector is ook gestreefd naar verbetering van de gebruikseigenschappen, zoals de
melkbaarheid. Ook in de varkenshouderij is gefokt met het oog op de verbetering
van bepaalde gebruikseigenschappen zoals vroegrijpheid of op basis van een criterium
als voederconversie.
Maar, of we nu spreken over het traditionele, dan wel over het moderne

landbouwbedrijf, ieder jaar weer zijn de uitkomsten onzeker. Recentelijk nog, in
1997, heeft de varkenspest weer geleerd hoe, zij het onder de extreme
productie-omstandigheden zoals die in deNederlandse intensieve veehouderij gewoon
zijn geworden, ook een veehouder nog steeds met buitengewoon grote
productierisico's moet rekenen. Voor een akkerbouwer gold dat vroeger misschien
meer dan thans, maar nog steeds is het voor hem de vraag of de nieuwe oogst hem
alle werkzaamheden die hij daarvoor verrichtte, voldoende zal vergoeden. Slecht
weer en ontelbare ziekten en plagen kunnen hem grote schade berokkenen en het
onkruid blijft zijn eeuwige plaaggeest. Zelfs onder de huidige omstandigheden gaat
men ervan uit dat in onze Europese landbouw gemiddeld genomen een kwart van de
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oogsten verloren gaat als gevolg van ongedierte, ziekten en de concurrentie met
onkruiden. Vandaar de grote inspanningen op het gebied van de gezondheidszorg
voor dieren en de gewasbescherming.

De breedte van het fenomeen ‘landbouw’ dwingt ons ook op een deelterrein als de
biotechniek tot keuzes. Om de technische veranderingen op het terrein van de
‘toegepaste biologie’ te kunnen demonstreren, is gekozen voor een viertal
onderwerpen. Twee daarvan zijn afkomstig uit de sfeer van de plantaardige productie,
te weten: de tarweteelt en tarweveredeling enerzijds en de gewasbescherming
anderzijds. De andere twee behoren tot het domein van de dierlijke productie: de
georganiseerde rundveeverbetering en de legkippenhouderij.

J. Bieleman
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2 Jan Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950: veranderingen en
verscheidenheid (Amsterdam en Meppel 1992) 65.

3 Het begrip ‘biotechniek’ wordt ook in een tweetal andere betekenissen gebruikt. In de eerste
plaats als synoniem voor het begrip ‘bionica’, het vakgebied dat gebruikmaakt van de kennis
van biologische systemen voor de ontwikkeling en optimalisering van technische systemen. In
zijn tweede betekenis wordt het begrip wel gehanteerd als het gaat om de verzorging van en
het praktisch werken met proefdieren.

4 In de sector van de plantaardige productie spreekt men doorgaans van ‘veredeling’, in de
veehouderij worden overeenkomstige activiteiten aangeduid als ‘fokkerij’. In de veehouderij
is iemand die probeert een veesoort langs genetische weg te verbeteren een fokker, en men
spreekt van veefokkerij. Een boer die alleen maar vee aanhoudt om, bijvoorbeeld, melk te
produceren, heet een veehouder.

5 Zie onder meer: Vítezslav Orel, Gregor Mendel. The first geneticist (Oxford 1996).
6 De claim van de drie botanici dat ze onafhankelijk vanMendels werk zelf tot hun ‘herontdekking’
kwamen, wordt tegenwoordig betwijfeld. Met name Correns en De Vries lijken aanzienlijk
meer aan Mendels werk te hebben ontleend dan ze bereid waren toe te geven, aldus recent de
biologie-historici Theunissen en Visser. B. Theunissen en R.P.W. Visser, De wetten van het
leven. Historische grondslagen van de biologie 1750-1950 (Baarn 1996) 230-233; A.F. Corcos
en F.V. Monaghan, ‘Mendel's work and its rediscovery: a new perspective’, C.R.C. Critical
Reviews in Plant Sciences 2 (1984) 197-212.

7 W. Bateson,Mendel's principles of heredity; a defence (Cambridge 1902).
8 Theunissen en Visser, De wetten van het leven, 141 e.v..
9 J. Sneep, Plantenveredeling in beweging (Wageningen 1962) 1.
10 P. Miedema, ‘Plantenveredeling en evolutie’, Landbouwkundig Tijdschrift 94 (1982) 299-307,

aldaar 305.
11 J.E. Parlevliet, Basiscursus Plantenveredeling. 1. Algemene aspecten. (Wageningen 1984) 6.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



130

Een rij roodbonte stieren op stal van KI-Oost, in Harfsen (Gelderland); circa 1990.
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10 Dieren en gewassen in een veranderende landbouw
De georganiseerde rundveeverbetering

De stamboeken
De rundveehouderij verbetert
De exterieurfokkerij op dood spoor
Nieuwe fokdoelen en nieuwe foksystemen
KI - Kunstmatige inseminatie
PWF-systeem en ET-techniek
De Holsteins
Schaalvergroting en intensivering: meer koeien, meer melk
Productiviteit op lange termijn

In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw had de Nederlandse
veehouderij kunnen profiteren van een toenemende vraag naar meer hoogwaardige
voedingsmiddelen zoals vlees en zuivel, met name in de landen om ons heen - met
voorop het snel industrialiserende Groot-Brittannië.1Deze toenemende buitenlandse
vraag - ‘de Engelsche markt is een bodemlooze put, die nooit gevuld kan worden’2

- was een belangrijke stimulans voor een op export gerichte ontwikkeling van de
sector, die daarmee voortbouwde op een positie waarvoor de basis al in de zestiende
en zeventiende eeuw was gelegd. Naast de aloude zuivelregio's zoals Holland en
Friesland kwamen vanaf 1850 ook de zandgronden op als boterproducerend gebied.3

Opvallend was dat naast groeiende hoeveelheden boter en kaas - van oudsher de
exportproducten bij uitstek - de aantallen levend vee die werden uitgevoerd ook snel
toenamen. Onder dat rundvee waren ook de dieren die de basis vormden voor wat
honderd jaar later het meest verbreidemelkveeras ter wereld zouworden: de Holsteins.
Het Nederlandse rundvee gold dan ook als het puikje van wat er in Europa te vinden
was. Op de grote internationale landbouwtentoonstelling in Amsterdam in 1884,
bijvoorbeeld, toonde het Nederlandse rundvee zich volgens het Verslag van de
landbouw als ‘het glanspunt van het terrein’. Dit Verslag vervolgdemet op te merken
‘dat op landbouwkundig gebied onze kracht in onzen veestapel en onze grazige
weiden gelegen is’.4

De stamboeken

De Nederlandse rundveestapel was rond het midden van de negentiende eeuw verre
van uniform. Het overzicht dat de toenmalige hoogleraar aan de Veeartsenijkundige
School te Utrecht, G.J. Hengeveld, gaf met zijn boek Het Rundvee, toont ons een
bonte baaierd wat betreft kleur, tekening en voorkomen.5 Behalve de meer bekende
blaarkoppen, lakenvelders en witrikken in allerlei tinten, kendemen valen, muisvalen,
beisbonten, zilvergrijzen, blauwen en blauwbonten, naast een veelheid van
verschillend getekende zwart- en roodbonte typen.6 Elke regio van ons land had zijn
eigen slag aan rundvee, hoewel men de meeste tegenwoordig herleidt tot een zevental
oorspronkelijke rassen, die alle tot hetWest-Europese Laaglandveeworden gerekend.7
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Daarnaast werd er door Hollandse en Groningse veefokkers - sinds de jaren veertig
van de negentiende eeuw - druk geëxperimenteerd met kruisingen van dit inlandse
vee met buitenlands, met namemet het Engelse Durham-vee (ook wel Shorthorn-vee
genoemd). Dit toenmalige ‘mode-ras nummer één’ was erg populair. Veefokkers
over de gehele wereld gebruikten het om er hun veestapels door kruising mee te
verbeteren, met name met het oog op de vetmesterij.8

Omde toenemende buitenlandse vraag naar fokvee beter te kunnen bedienen, werd
aan het begin van de jaren zeventig binnen verschillende kringen gesproken over de
wenselijkheid om tot de oprichting van een rundveestamboek te komen. Als
voorbeelden golden het Böhmisches Herdbuch, dat kort tevoren in het toenmalige
Oostenrijkse Praag was opgericht, en hetHolstein Herdbook in de Amerikaanse staat
Massachusetts, dat in 1872 uitkwam. Als reden om ook hier een dergelijk stamboek
op te zetten, voerden de oprichters aan dat dit enerzijds de positie van de Nederlandse
fokkers op de internationale markt zou verstevigen en anderzijds een prikkel zou
zijn voor de veehouderij om zich meer op die markt te richten. De ervaring had
inmiddels geleerd dat er in het buitenland hoge prijzen werden betaald voor vee dat
was opgenomen in
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De nationale drie. Bij de reorganisatie van het Nederlandsche Rundvee-Stamboek, in 1906, werd
ingezet op een meer gerichte fokkerij. Daartoe werden op basis van een breed opgezet onderzoek
door de Wageningse veeteeltkundige Iman G.J. van den Bosch drie fokrichtingen gedefinieerd: het
zwartbonte Hollandse veeslag (H), het Groningse zwartblaarde veeslag (G) en het roodbonte Maas-,
Rijn- en IJssel-veeslag (MRIJ). Deze drie rassen stoffeerden tot ver in de jaren zeventig de Nederlandse
weiden. De foto's tonen de modelkoeien van Van den Bosch, te weten Rika (H) van veehouder Zeeman
uit Beemster, Niesje (MRIJ) van veehouder Schokkenkamp uit Terwolde en Bianca van veehouder
Schuringa uit het Groningse Balmahuizen.

een dergelijk stamboek. Een en ander leidde ertoe dat op 15 december 1874 de
Vereniging ‘het Nederlandsche Rundvee-Stamboek’ (het NRS) werd opgericht. Het
doel van de vereniging werd omschreven als ‘het aanleggen, bijhouden en in druk
uitgeven van stamregisters, voor uitmuntend aan hare leden toebehorend, en in
Nederland gehouden rundvee van inlandsch of gekruist ras’. Het werkgebied van het
NRS besloeg aanvankelijk het gehele land en van een bepaald ras of veeslag werd
niet gesproken.9 In feite was het zelfs zo dat heel de verscheidenheid aan runderen
die Hengeveld kort tevoren had beschreven, regelrecht het stamboek in kon, ongeacht
of het om volbloed dieren ging of niet. Wel dienden ze te worden gekeurd, om
vervolgens - na te zijn geaccepteerd - te worden voorzien van een brandmerk in de
hoorns.
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Nog voor het NRS zijn eerste lustrum zou vieren, besloten Friese veefokkers een
eigen stamboek op te richten, het Friesch Rundvee-Stamboek (het FRS). Dit gebeurde
op 1 mei 1879. De oprichters waren van mening dat Friesland een eigen
rundveestamboek moest hebben, omdat een dergelijke eigen organisatie het meest
geëigend was om de verbetering van het Friese vee, dat ze als een oorspronkelijk ras
beschouwden, ter hand te nemen. Naast het NRS en het FRS hebben voor kortere of
langere tijd ook nog aparte stamboekorganisaties gefunctioneerd in Groningen,
Twente en Noord-Holland.10

Rond 1900 had de toenmalige Inspecteur van het Landbouwonderwijs, F.B. Löhnis,
bij verschillende gelegenheden aangedrongen op een meer adequate definitie van de
fokrichtingen en een daarop gerichte reorganisatie van het Nederlandse
rundveestamboek.11 Het bezwaar dat hij en anderen tegen het oude stamboek
aanvoerden, was dat het NRS geen scherpe scheiding tussen de bestaande veeslagen
maakte. Om tot een meer gerichte fokkerij te komen, bepleitte Löhnis zelfs de
ontbinding van het NRS bij een gelijktijdige oprichting - naar buitenlands model -
van afzonderlijke stamboeken voor de drie veeslagen of rassen die hij onderscheidde:
het zwartbonte Friesch-Hollandsche veeslag, het Groninger veeslag (witkoppen) en
het rode IJssel-veeslag.12

Mede onder invloed van dit soort geluiden besloot het bestuur van het NRS in
1903 inderdaad tot een reorganisatie, die in beginsel gebaseerd zou moeten zijn op
Löhnis' indeling. Daartoe in staat gesteld door een rijkssubsidie, werd in dat jaar de
Wageninger Iman G.J. van den Bosch aangesteld om een groot voorbereidend
onderzoek in te stellen, dat de basis zoumoeten vormen voor de toekomstige structuur
van het NRS.13 In zijn lijvige rapport, dat in 1906 uitkwam, ging Van den Bosch uit
van de gedachte dat een onderscheid tussen veeslagen gebaseerd diende te zijn op
verschillen die groot genoeg waren om als algemene kenmerken te gelden. Door de
indeling bovendien op te hangen aan de kleur - de hoofdkleuren waren verschillend
- werd een gemakkelijk herkenningsteken voor de echtheid van het veeslag
verkregen.14
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Tabel 10.1: De gemiddelde rompmaten in centimeters bij zwartbont
(H-veeslag), roodbont (MRIJ-veeslag) en blaarkop (G-veeslag) rundvee,
gebaseerd op het onderzoek van Iman G.J. van den Bosch 1904/1906

Blaarkop
G-veeslag

Roodbont
MRIJ-veeslag

Zwartbont
H-veeslag

165,4163,7168,0KoeienRomplengte

170,8165,3172,4Stieren

133,0127,8135,7KoeienSchofthoogte

140,5134,0142,2Stieren

134,9130,1138,5KoeienKruishoogte

142,9136,1144,0Stieren

Bron: Beknopt rapport omtrent den toestand van de rundveefokkerij in Nederland
(z.p. 1907).

Impliciet aan Van den Bosch' benadering was dat het NRS het principe van de
‘zuivere teelt’ aanvaardde, dat wil zeggen een fokkerij binnen drie scherp
onderscheiden rassen. Het streven was om door middel van een dergelijke zuivere
teelt tot een zo uniform mogelijke veestapel te komen om zo de gewenste
productie-eigenschappen te kunnen opvoeren. ‘De raszuiverheid, welke wij als eerste
eisch aan een fokdier stellen, moeten wij gewoonlijk opmaken uit de
exterieur-eigenschappen’, aldus de fokkerijdeskundigeKroon in 1913.15Raszuiverheid
was dus het doel, keuring op exterieur werd daartoe het middel.
Na een uitvoerige discussie werd de benaming van die rassen als volgt - formeel

- vastgesteld: 1) het zwartbont Hollands veeslag (H-veeslag)16, 2) het zwartblaar- of
zwartwitkop Gronings veeslag17 (G-veeslag), en 3) het roodbont Maas-, Rijn- en
IJssel-veeslag (MRIJ-veeslag) (tabel 10.1).

Deze veeslagen of rassen kwamen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Het
zwartbonte (H) ras kwam voort uit het veeslag dat al heel lang de weiden van de
kustprovincies kleurde en het trad dan ook als zodanig al sterk in Hengevelds boek
op de voorgrond. Het ras was het resultaat van gericht fokken, dat al eeuwenlang
typerend was voor het werk van de veeboeren aldaar. Zo constateerde de auteur J.H.
Knoop in de Tegenwoordige Staat van Friesland (uit 1763) dat de boeren niet lukraak
fokten, maar selectief te werk gingen en dat koeien die ‘tot de melk-geving niet zeer
bekwaam zijn’ zo spoedig mogelijk werden geslacht of afgevoerd.18 In de loop van
de achttiende eeuw lijkt daarbij het zwartbont sterker op de voorgrond te zijn getreden,
mogelijk vanwege een grotere melkrijkheid.19

Het MRIJ-ras kwam evenmin zomaar uit het niets.20 Het kwam voort uit het oude,
lokale Oost-Nederlandse vee dat in de achttiende eeuw vermengd was geraakt met
geïmporteerd, zogenaamd Munstervee. Ook hier was sprake geweest van een
doelbewuste ontwikkeling, die zich sinds het laatst van de negentiende eeuw met
name in twee gebieden voltrok. Allereerst was dat het gebied ter weerszijden van de
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IJssel, met Salland en Twente, alsook grote delen van de Achterhoek. Als tweede
oorsprongsgebied gold het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant met het
aangrenzende deel van Noord-Limburg en het Land van Maas en Waal.
Buiten die gebieden genoot het ras echter nauwelijks bekendheid. Daaraan kwam

een eind toen in 1913 enkele roodbonten afkomstig van fokverenigingen uit Marie
(Wijhe), Olst en Brummen werden getoond op de grote Nationale en Internationale
Landbouwtentoonstelling in 's-Gravenhage. ‘Het publiek, voor het overgrote deel
niet-roodbont ingesteld, verdrong zich om Sultan (Sultan 188R, een van de roodbonte
stieren), terwijl de pur sang roodbontmensen zich meer tot Frits (Frits 149R, een
andere) bepaalden’, schreef de oud-NRS-inspecteur Van Zadelhoff later.21

De blaarkop, die behalve in de meer bekende zwarte kleur ook in het rood
voorkwam, werd rond het midden van de negentiende eeuw gefokt in Groningen en
enkele delen van Zuid-Holland (in de omgeving van Leiden). Het dier werd hier
vooral gefokt met het oog op de vleesaanzet, meer dan op de melkaanleg. Op grond
van het voorkomen van de typische kleurstelling op zeventiende- en achttiende-eeuwse
schilderijen is wel geconcludeerd dat dit ooit de meest voorkomende tekening van
het Nederlandse rundvee moet zijn geweest. Aan het begin van de twintigste eeuw
maakte hun aantal echter naar schatting nog slechts 5% van de totale Nederlandse
rundveestapel uit.22

De op het rapport van Van den Bosch gebaseerde reorganisatie van het NRS werd
doorgevoerd per 1 januari 1907. Sindsdien ontwikkelden het NRS en het FRS zich
tot de leidinggevende organisaties op het gebied van de rundveefokkerij, daarbij
richting gevend aan de georganiseerde veeverbetering.23

De rundveehouderij verbetert

Parallel aan deze ontwikkelingen op het organisatorische vlak hadden zich in de loop
van de tweede helft van de negentiende eeuw enkele belangrijke verbeteringen
voorgedaan in de Nederlandse rundveehouderij. In de eerste plaats de veestapel zelf,
die er door een betere en ruimere voeding en een toegenomen zorg wezenlijk in
kwaliteit en productiviteit op vooruit was gegaan. Een essentiële rol daarbij speelde
het toenemende gebruik van krachtvoer. Tussen 1850 en 1890 was dit gebruik al
verdubbeld en na 1890 zette de groei versterkt door om aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog een voorlopig hoogtepunt te bereiken.24

Nauwelijks van minder belang was de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering
van de hooiwinning. De invoering van de stoombemaling had ervoor gezorgd dat in
de weidegebieden de waterhuishouding belangrijk was verbeterd en dat had er op
zijn beurt toe geleid dat een betere bemesting van het hooiland ging lonen. Hoewel
er in dit stadium nog weinig kunstmest werd
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Tot in de huidige tijd zijn fokveedagen en veeshows ware happenings waarop veefokkers met trots
en in een feestelijke ambiance hun vee aan een publiek van collega's en andere belangstellenden
tonen. Hoewel over de stamboekdieren gewoonlijk veel gegevens op papier beschikbaar zijn, wil de
rechtgeaarde veehouder deze toch ook zelf graag met eigen ogen aanschouwen en keuren.

gebruikt in het weidebedrijf, werd er vanaf de jaren tachtig meer en meer zorg besteed
aan de mestproductie zelf. Vooral de gierbewaring in kelders ging er overal op
vooruit, waardoor aanzienlijk minder stikstof en kali verloren gingen; eerder werd
de gier niet zelden nog domweg in sloten geloosd. Het resultaat was dan ook dat de
hooioogsten toenamen. Het effect van de betere veevoeding op de kwaliteit van het
vee werd verwoord door de rapporteur van de Staatscommissie van 1906 voor het
weidegebied in Noord-Holland, die meldde: ‘Door het intensievere gebruik van den
grond en het verhoogde krachtvoedergebruik kan op boerderijen meer vee gehouden
worden dan vroeger, terwijl het vee in streken waar de grond aanmerkelijk verbeterd
is, b.v. door verlaging van het polderpeil, wat zwaarder is geworden’.25

Het gevolg was dat de melkgift in deze periode al wezenlijk was toegenomen. Op
grond van een zorgvuldige weging van een groot aantal verschillende vermeldingen
concludeerde de landbouwhistoricus Van der Poel dat eerder, rond het midden van
de negentiende eeuw, van een gewone, goede koe in de weidegebieden jaarlijks
doorgaans zeker 2700 tot 3000 liter melk kwam. De beste koeien gaven al aanzienlijk
meer en melkgiften van 4000 tot 5000 liter waren zeker geen uitzonderingen.26

Vervolgens zou rond 1900 in het weidegebied van Zuid-Holland bij goede veehouders
een productie van 4000 kg (1 liter melk weegt 1,03 kg) per jaar al een steeds normalere
zaak zijn geworden, waar een decennium eerder nog geen 3000 kg was gehaald. Het
melkvee dat was ingeschreven bij het Friese rundveestamboek, gaf in de jaren
1896/1905 gemiddeld 4130 kg melk per jaar.27 Bij deze laatste hoeveelheid ging het
echter om de melkgift van hoogproductieve dieren, die zeker niet als maatgevend
voor de gehele (Friese) melkveestapel beschouwd mogen worden.
Vervolgens waren er - omstreeks 1890 - verscheidene ontwikkelingen op

infrastructureel vlak die in korte tijd leidden tot belangrijke, structurele verbeteringen
van de rundveehouderijsector in ons land. Eén daarvan was het begin van een
doelgerichte landbouwpolitiek door de nationale overheid, op instigatie van de
gezamenlijke provinciale landbouwmaatschappijen. Mede door toedoen van dit
‘groene front’ werden vanaf 1890 in elke provincie rijkslandbouwconsulenten
aangesteld. Tegelijkertijd werden er, met subsidies van de rijksoverheid, door de
provinciale landbouwmaatschappijen ‘zuivelconsulenten’ aangesteld; de eerste in
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Friesland, in 1889.28 In Overijssel en Gelderland had de Geldersch-Overijsselsche
Maatschappij van Landbouw overigens al in 1889 een ‘ambulante zuivelschool’
opgericht, die tot 1897 bleef functioneren. Daarna werd - in overeenstemming met
de veranderende omstandigheden - ook hier een zuivelconsulent aangesteld.29

Net als van de landbouwconsulenten werd van de zuivelconsulenten verwacht dat
ze de veehouders door middel van voordrachten en cursussen vertrouwd maakten
met de vele nieuwigheden die op hen afkwamen. Hun taak was ook het
verenigingsleven op het gebied van de rundveehouderij te bevorderen en deze
verenigingen met raad en daad terzijde te staan. In 1908 werden de eerste twee
veeteeltconsulenten aangesteld, met als ambtsgebieden Utrecht-Gelderland en de
provincie Limburg. Elders kregen zuivelconsulenten de expliciete opdracht zich met
de veehouderij bezig te houden.
Aldus leverden deze functionarissen en hun assistenten een belangrijke bijdrage

aan de ontwikkeling van de veehouderij, bijvoorbeeld op het gebied van de
stalverbetering. Onder hun leiding en veelal met subsidies van de rijksoverheid
werden op tal van plaatsen stalwedstrijden gehouden, die erop waren gericht de
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omstandigheden waaronder het rundvee werd gehouden te verbeteren. Centraal
stonden daarbij zaken als melkbehandeling en de zindelijkheid van stal en dieren.30

Met name in de zandgebieden was het zaak dat de boeren hun oude potstallen
vervingen door meer hygiënische en efficiëntere grupstallen. Het was een onderdeel
van een meer algemeen streven naar kwaliteitsverbetering om daarmee de
concurrentiepositie van de Nederlandse landbouwproducten op de exportmarkten te
verbeteren.

Een cruciale factor in de snelle ontwikkeling van de rundveehouderij vanaf de jaren
negentig van de negentiende eeuw was natuurlijk de opkomst van de fabrieksmatige
en - in veel gevallen - op coöperatieve leest geschoeide zuivelbereiding. Doorgaans
word de oprichting van de coöperatieve zuivelfabriek in het Friese Warga (ten
zuidoosten van Leeuwarden) in juni 1886 aangemerkt als het begin van de
coöperatieve zuivelverwerking in Nederland.31 Ook andere weidestreken volgden,
zoals Zuidwest-Drenthe, waar in 1889 in Rogat (bij DeWijk) een stoomzuivelfabriek
in werking werd gesteld.32

Op de zandgronden waren de veestapels doorgaans echter aanzienlijk kleiner en
de boeren beschikten er gewoonlijk over te weinig financiële reserves om zich te
storten in het dure avontuur van een stoomzuivelfabriek. Hier zorgde een andere
aanpak voor een doorbraak en wel de gezamenlijke verwerking van de melk in
zogenaamde handkrachtfabriekjes, kleine inrichtingen waar de melkverwerking door
middel van handkracht geschiedde. In al hun eenvoud werden met deze primitieve
inrichtingen aanvankelijk redelijke resultaten bereikt. In korte tijd kreeg dan ook elk
dorp en elke buurschap een eigen fabriekje; het eerst in het zuiden en vervolgens
ook in de zandgebieden in het noorden en oosten van het land. Op het hoogtepunt
van die ontwikkeling, omstreeks 1903, telde men in de vijf zandprovincies tezamen
maar liefst 656 boterfabrieken, waarvan er 465 (71%) handkrachtfabriekjes waren.
Toen de conjuncturele omstandigheden na 1900 verbeterden en de coöperatieve
beginselen gemeengoed waren geworden, werd de zuivelproductie ook in de
zandgebieden gaandeweg geconcentreerd in grotere stoomzuivelfabrieken. Op die
manier kon niet alleen een nog groter schaalvoordeel worden gehaald, bovenal was
van belang dat hier de aangeleverde melk gepasteuriseerd kon worden. Behalve dat
dit de kwaliteit van de boter ten goede kwam, verkleinde dit ook het risico van allerlei
besmettingen onder het jongvee en de varkens via de terugontvangen ondermelk en
karnemelk.33

Min of meer gelijktijdig met de opkomst van de fabrieksmatige zuivelbereiding
vonden ook enkele andere vernieuwingen in de rundveehouderij hun weg. De
oprichting van melkcontrole-verenigingen, stierenverenigingen en fokverenigingen,
bijvoorbeeld, was een belangrijke stap op het terrein van de georganiseerde
veeverbetering op lokaal niveau. Hoewel deze organisaties met hun coöperatieve
structuur typisch van onderen af ontstonden, speelden van boven af de
landbouwvoorlichtingsfunctionarissen vaak een doorslaggevende rol bij de
totstandkoming en het verdere functioneren ervan.
De eerste controleverenigingen ontstonden - naar Deens model - in Friesland. Daar

begon in 1894 de zuivelconsulent, J. Mesdag, de melkveestapel van een drietal boeren
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geregeld te controleren op de melkgift van het rundvee.34 Zijn bevindingen waren
niet alleen van belang in verband met de uitbetaling aan de boeren voor de aan de
zuivelfabrieken geleverde melk, ze dienden ook om melkvervalsing tegen te gaan.
Het onderzoek van Mesdag maakte tevens duidelijk dat de productiviteit van een
koe niet in de eerste plaats van uiterlijke kenmerken af te lezen viel. Zijn werk was
daarom vooral van grote betekenis voor de fokkerij, die nu een instrument in handen
kreeg om tot een verbetering van de rundveestapel te komen. De melkcontrole stelde
de veehouders in staat de minst productieve dieren van de veestapel uit te schakelen
en op die manier de gemiddelde productie op te voeren.
Op de grote veehouderijbedrijven beschikte men gewoonlijk over een eigen stier,

maar meer in het algemeen was dat meestal niet het geval. Tot ver in de twintigste
eeuw was het zelfs in grote delen van de weidegebieden de gewoonte de koeien te
laten dekken door een stier die door een ‘bulloper’ langs de veehouders werd
gebracht.35 Van deze stieren werd veel gevergd en de kwaliteit van hun werk was
navenant. Om over een betere fokstier te kunnen beschikken, ging men er op veel
plaatsen dan ook toe over om in verenigingsverband elders hoogwaardige stieren
aan te kopen en ervoor te zorgen dat deze goed werden onderhouden en gevoed.
Voor zover bekend vond de eerste oprichting van een dergelijke stierenvereniging

plaats in de Friese gemeente Wonseradeel (ten westen van Bolsward), waar in 1885
13 boeren voor gezamenlijke rekening voor 400 gulden stier no. 464 uit het Friese
rundveestamboek aankochten. Vooral na 1900 nam het aantal stieren- verenigingen
snel toe, mede door het werk van de rijkslandbouwleraren, de veeteeltconsulenten
en de regionale landbouwmaatschappijen.36 Naast de stierenverenigingen werden er
op plaatselijk niveau ook tal van fokverenigingen opgericht. Ze functioneerden min
of meer als een klein, lokaal-gericht stamboek, dat wil zeggen dat ze het vee van hun
leden keurden en registreerden. Vooral in het werkgebied van het NRS was er vaak
een nauw contact tussen deze verenigingen en de landelijke organisatie. Dikwijls
nam een fokvereniging ook de taken van een stierhouderij en een controlevereniging
op zich en zorgde zij voor zowel de aankoop en de verzorging van de stieren als de
organisatie van de melkcontrole. In totaal functioneerden in 1910 landelijk al meer
dan 500 van dergelijke verenigingen.37

Deze en soortgelijke ontwikkelingen tezamen vormden de voorwaarden op grond
waarvan van de twintigste eeuw productie en
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Grafiek 10.1: De totale productie van melk, boter en kaas in Nederland in kg (1903-1996)
Bron: CBS, 75 jaar statistiek van Nederland ('s-Gravenhage 1975); LEI/CBS, Landbouwcijfers.

productiviteit in de Nederlandse melkveehouderij sinds het einde van de negentiende
eeuw belangrijk konden toenemen, ook tijdens de donkere jaren dertig van de
twintigste eeuw (grafiek 10.1).

De exterieurfokkerij op dood spoor

Met het definiëren van de drie fokrichtingen binnen het NRS bij de reorganisatie in
1906-1907, was ingezet op de methode van de zuivere-lijnteelt, een fokmethode
waarbij alleen de dieren die tot een zelfde ras behoren onderling worden gepaard.
Het principe van de zuivere teelt vormde aldus de basis voor een systematische
selectie op het exterieur en deze was sterk gericht op ideaaltypen. Men ging daarbij
uit van de niet in alle opzichten juiste veronderstelling dat er een bepaald verband
bestond tussen het exterieur van een koe en haar productievermogen.
Karakteristiek voor de zuivere-lijnteelt was verder de wijze waarop de stamboeken

met allerlei ideaaltypische predikaten werkten. Het FRS, dat in 1910 het predikaat
‘Preferente stier’ instelde, was daarmee de eerste. Zes jaar later volgde het NRS met
een overeenkomstig predikaat. In 1921 stelde het NRS het predikaat ‘Keurstamboek’
in voor koeien die op grond van zowel hun melklijsten38 als hun exterieur waren
goedgekeurd. In overlegmet het ministerie van Landbouw besloten beide stamboeken
in 1943 tot de instelling van het predikaat ‘Rijkspremiestier’, waarmee men het
aanhouden van goedsoortige, oudere fokstieren hoopte te bevorderen. In 1946 voerde
het FRS het predikaat ‘Preferente stammoeder’ (PSM) in, vier jaar later daarin gevolgd
door het NRS.
Kenmerkend voor de rechtlijnigheid die de stamboeken betrachtten ten aanzien

van de exterieureisen, was de zogenaamde ‘vlekpoten-kwestie’, een zaak die zelfs
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een van de aanleidingen vormde voor een groep veefokkers uit het Groningse
Westerkwartier om zich van het NRS af te scheiden.39 Na de reorganisatie van het
NRS in 1906 had men bepaald dat runderen met een of meer losse zwarte of rode
vlekken aan de poten beneden de knie of het spronggewricht (die wit behoorden te
zijn) niet in het stamboek opgenomen konden worden, omdat ze niet raszuiver zouden
zijn. Men meende dat de vlekjes toegeschreven moesten worden aan kruisingen die
vroeger plaats zouden hebben gehadmet buitenlands vee (met namemet Durham-vee
uit Engeland). Uit een oogpunt van concurrentie in de export oordeelde men deze
‘afwijking’ niet te kunnen tolereren. In de praktijk kwam het erop neer dat stieren
met zwarte of rode vlekken aan de poten, hoe goed ze verder ook waren, voor de
stamboekfokkerij niet gebruikt mochten worden.40Overigens zou de ‘vlekjeskwestie’
nog tot ver na de TweedeWereldoorlog de gemoederen binnen het NRS bezighouden.
Als gevolg van de rol die de exterieurkeuring speelde bij de zuivere teelt, was het

algemeen voorkomen van de dieren in de loop van de tijd sterk gewijzigd. Zeker in
Friesland hadmen zich bij de selectie namelijk steeds gericht op iets bredere, ‘diepere’
en meer bespierde (= bevleesde) dieren. Hoewel het niet het vooropgezette doel was,
nam daardoor de geschiktheid van de dieren voor de vleesproductie toe.41 Daardoor
was men in die provincie min of meer onbewust overgegaan van een vrijwel zuiver
melktype op een zogenaamd melk-vleestype of dubbel-doeltype. Het resultaat was
dat de iets grotere, minder bespierde koe die daar omstreeks 1910 nog algemeen
voorkwam, geleidelijk aan verdween. De eenzijdige aandacht van de fokkers voor
het exterieur, in combinatie met de toen nog onbekende, hoge erfelijkheidsgraad
voor de hoogtemaat van runderen, had daar sinds het begin van de eeuw tot steeds
kleinere fokdieren geleid. Uit een onderzoek dat de vee-
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teeltkundige J.M. Dijkstra in 1964 publiceerde42, bleek dat de kruishoogte van in het
FRS opgenomen vee tussen 1900 en 1910 met 2 cm was toegenomen en zich
vervolgens tot rond 1925 handhaafde op een niveau van bijna 139 cm, om daarna
tot 1960 met ongeveer 10 cm te dalen tot een hoogte van iets meer dan 129 cm.
Overigens deed zich bij het zwartbonte vee dat in het Keurstamboek van het NRS
stond ingeschreven een soortgelijke daling van schoft- en kruishoogte voor. In de
zandgebieden, met name in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht,
was de gemiddelde schofthoogte bij de roodbonten rond het midden van de jaren
vijftig ook al beneden de 128 cm gedaald. In 1962 schreef de latere hoogleraar in de
Veeteelt, R.D. Politiek, dan ook: ‘Zowel bij de zwartbonten als bij de roodbonten
komen momenteel vrij veel dieren voor, die geen koeien maar “koetjes” genoemd
kunnen worden’.43

Zo was het aan het begin van de jaren zestig voor velen duidelijk geworden dat de
fokkerij op dood spoor dreigde te raken. Omdat er bovendien vanwege de slechte
economische resultaten in de melkveehouderij weinig perspectieven meer leken te
zijn, keerden veel boeren zich af van de stamboeken, van de kunstmatige inseminatie
(KI) en zelfs van de melkcontrole.44 Onder die omstandigheden pleitte Politiek in
1962, bij zijn aantreden als lector aan de toenmalige Landbouwhogeschool in
Wageningen, voor een nieuwe aanpak in de Nederlandse rundveefokkerij, op basis
van geheel nieuwe foksystemen. Zijn voorstellen impliceerden echter ook dat een
stuk fokkerijbeleid uit handen genomen zou moeten worden van de kleine, selecte
groep topfokkers van naam, hetgeen slechts met moeite werd geaccepteerd. Tot dan
toe was hun invloed steeds groot geweest en tot in de jaren zestig werd ook het beleid
van de KI's gedicteerd door met name de stierenfokkers.45

Al vóór de Tweede Wereldoorlog hadden onderzoekers gewaarschuwd tegen al
te formalistische opvattingen ten aanzien van het exterieur en tegen een te eenzijdige
selectie op het vetgehalte van de melk. De ombuiging vanuit de zuivere melktypische
en open gebouwde koe naar het meer bevleesde dubbel-doeltype was aanvankelijk
weliswaar algemeen toegejuicht, maar men was daarin te ver doorgeschoten. Zolang
het keuringsbeleid zich in dezelfde richting ontwikkelde en stieren van dit type veel
geld opbrachten in binnen- en buitenland, was dan ook geen algemene kentering te
verwachten. In 1957 had ook de Utrechtse hoogleraar P. Hoekstra zich in de discussie
gemengd door te waarschuwen niet te ver te gaanmet de exterieurkeuringen, waarbij
hij het vastleggen van een hypothetisch ideaaltype hekelde.46

Vervolgens voorzagen de Wageningse onderzoekers M.P.M. Vos en R.D. Politiek
de discussie in 1965 van empirisch materiaal met de resultaten van een onderzoek
naar de productieaanleg van Friese en Noord-Hollandse koeien in de periode
1934-1939 en in de periode 1954-1959. Ze kwamen daarin tot de conclusie dat als
gevolg van de tot dan toe gebruikelijke methoden van selectie en veeverbetering, bij
een flink deel van het zwartbonte vee na de Tweede Wereldoorlog praktisch geen
vooruitgang was geboekt op het punt van productieaanleg. Bij het Friese melkvee
werd namelijk geconstateerd dat deze productieaanleg vrijwel gelijk was gebleven
of zelfs iets was gedaald, terwijl het gemiddelde vetgehalte met 0,22%was gestegen.
In Noord-Holland stelden zij in
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Om ingeschreven te kunnen worden in het stamboek, werd een koe door de inspecteur van het stamboek
uitvoerig gekeurd en beoordeeld. Het vastleggen van haar lichaamsmaten was een belangrijk onderdeel
van de procedure. Afbeelding uit 1955.
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de melkproductieaanleg wel een vooruitgang vast, terwijl het gemiddeld vetgehalte
met een winst van 0,34%was gestegen tot 3,62%. Als oorzaak van deze opmerkelijke
verschillen zagen beide onderzoekers vooral het feit dat men in de Friese topfokkerij
over het algemeen te jonge stieren gebruikte, waarvan nog te weinig bekend was in
termen van productie-vererving. Bovendien, stelden zij, had de eenzijdige
exterieurselectie in Friesland zijn effect gehad op de ontwikkeling van de
productieaanleg: ‘In beide gebieden kwamen vroeger veel dieren voor van het zuivere
melktype, namelijk laatrijpe, hoogbenige en arm-bespierde melkkoeien. Het
tegenwoordig vooral in Friesland voorkomende melk-vleestype is een vroegrijp,
kleiner en meer bespierde melkkoe. Deze typewijziging is in Noord-Holland minder
sterk doorgevoerd en kan mede een verklaring geven voor het verloop van de
melkproduktie’, aldus de veeteeltkundigen Vos en Politiek in 1965.47

Daarmee hadden ze de knuppel in het hoenderhok gegooid en werd een periode
ingeluid van toenemende spanningen tussen enerzijds de geïnstitutionaliseerde
fokwereld, waarin de wetenschap en de KI's een uitgesproken rol speelden, en
anderzijds de meer informele wereld van een betrekkelijk dunne bovenlaag van
individuele fokkers van naam.48

Nieuwe fokdoelen en nieuwe foksystemen

Ook anderszins was aan het begin van de jaren zestig duidelijk geworden dat er in
de fokkerij een andere koers moest worden ingezet. Sinds de tweede helft van de
negentiende eeuw hadden de Nederlandsemelkveehouders zich meer enmeer gericht
op de productie van boter. Toen de mogelijkheid binnen bereik kwam om melk op
vetgehalte te controleren en de gegevens te gebruiken als selectiecriterium in de
fokkerij, werd met name de Friese boeren voorgehouden: ‘Fok boterkoeien!’.49 Na
de Tweede Wereldoorlog had echter een onmiskenbare verandering plaatsgevonden
in de waardering van de verschillende melkbestanddelen. Het liet zich aanzien dat
in de toekomst de economische betekenis van melkvet (als de ‘grondstof’ voor boter)
minder belangrijk zou worden en die van eiwit (als belangrijke ‘grondstof’ voor kaas)
zou toenemen. Kaas beloofde het product van de toekomst te worden. Tegelijkertijd
ondervond de Nederlandse boter meer en meer concurrentie van boter uit andere
landen en van margarine, die in steeds grotere hoeveelheden werd geconsumeerd.
In veertig jaar tijd zou de Nederlandse kaasproductie inderdaad verviervoudigen,
terwijl de boterproductie slechts met driekwart bleek te stijgen (grafiek 10.1). Rond
het midden van de jaren tachtig bedroeg de hoofdelijke consumptie van boter nog
3,6 kg per jaar, maar at de Nederlander jaarlijks 12,7 kg kaas op zijn boterham of
‘uit het vuistje’.50

Het waren dan ook deze inzichten die ertoe leidden dat al in 1954 in Friesland -
op instigatie van het Friesch Rundvee-Stamboek en de Bond van Coöperatieve
Zuivelfabrieken - werd begonnen met onderzoek naar de mogelijkheden om in de
fokkerij op het eiwitgehalte van de melk te selecteren.51

Naast goede (kwalitatieve) productie-eigenschappen (vet- en eiwitgehalten) diende
een koe ook goede gebruikseigenschappen te bezitten. Een gebruikseigenschap die
sinds het begin van de jaren zestig snel aan betekenis won en de aandacht vroeg van
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de fokkers, was de melkbaarheid.52 In tegenstelling tot andere zuivellanden om ons
heen hadden de melkveehouders in Nederland na de Tweede Wereldoorlog nog lang
vastgehouden aan het handmelken.53Naarmate goede handmelkers in de jaren vijftig
schaarser werden, nam het aantal melkmachines evenwel snel toe en al in 1970 werd
verreweg het grootste deel van het melkvee machinaal gemolken. Een belangrijke
voorwaarde voor een efficiënt gebruik van de melkmachine was echter een goede
melkbaarheid van de koe. Om die reden begon het Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek ‘Schoonoord’ te Zeist (het IVO) onder leiding van Politiek in 1959 met
een onderzoek naar methoden om de melkbaarheid van koeien te meten. Uit dit
onderzoek kwamnaar voren dat demaximalemelksnelheid, verreweg het belangrijkste
kenmerk van de melkbaarheid, een grote variatie vertoonde en uiteen kon lopen van
1 tot maar liefst 5 kg per minuut.54 Gelukkig bleek ook de erfelijkheidsgraad van
deze eigenschap hoog te zijn, zodat het zeer goed mogelijk zou zijn om hierop te
selecteren. Nadat het melkbaarheidsonderzoek een tweetal jaren op praktijkschaal
was uitgevoerd, werd het in 1962 officieel en op systematische wijze ingevoerd.55

Daarmee deed ‘melkbaarheid’ als een belangrijke gebruikseigenschap en kwalitatief
selectiecriterium haar intrede in de melkveefokkerij.

Zo stond de situatie in de Nederlandse rundveehouderij er rond het midden van de
jaren zestig voor. Inmiddels, echter, hadden zich op een aantal fronten veranderingen
voorgedaan, die in feite de prelude vormden op een ware revolutie op foktechnisch
gebied, een revolutie die zich vanaf het begin van de jaren zeventig zou voltrekken.
In dat veranderingsproces speelde de eerdergenoemde Politiek - in 1962 benoemd
tot lector en vervolgens, in 1968, als hoogleraar in de Veeteeltwetenschap aan de
toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen - een belangrijke rol. Achteraf is
Politiek om zijn visionaire werk dan ook wel betiteld als de ‘architect van de
Nederlandse rundveefokkerij’.56

Die veranderingen waren mogelijk gemaakt door de praktische toepassing van de
kennis uit de populatiegenetica, een vakgebied dat in ons land tot dan toe nog
nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen, ten behoeve van de veeverbetering. Een
van de belangrijkste institutionele pijlers die de implementatie van deze kennis in
de praktijk van de fokkerij mogelijk maakten was een centrale melkcontrole. De
perspectieven die een computermatige verwerking van productiegegevens van het
rundvee leek te bieden,
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Rommert Politiek, van 1968 tot 1989 hoogleraar in de Veeteeltwetenschap aan de toenmalige
Landbouwhogeschool te Wageningen, is vanwege zijn rol in de rundveeverbetering in ons land wel
als de ‘architect van de Nederlandse rundveefokkerij’ betiteld. Hier is hij, rechts op een foto uit 1979,
met studenten bij een practicum ‘veebeoordeling’.

speelden daarbij een belangrijke rol.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd landelijk nog maar een zeer beperkt

deel (15%) van de melkveestapel officieel en regelmatig gecontroleerd op de
productie, dat wil zeggen op melkgift en vetgehalte. Om in deze situatie verbetering
te brengen, was in 1943 door de minister van Landbouw de ‘Stichting Centrale
Melkcontrole Dienst’ in het leven geroepen en al direct nam het aandeel van de
gecontroleerde melkkoeien toe, in weerwil van een gebrek aan chemicaliën en
instrumenten. Daarbij kreeg de controle zelf ook een grotere uniformiteit. Aan het
begin van de jaren zestig werd twee derde van het melkvee betrokken bij de
melkcontrole en sinds het midden van de jaren tachtig groeide dit aandeel tot boven
de driekwart uit.57

In organisatorische zin werd de melkcontrole uitgevoerd in verenigingsverband,
hetzij in de vorm van een zuivere controlevereniging, hetzij gecombineerd met een
fokvereniging. In de provincies waar deze laatste vorm weinig of niet bekend was,
bijvoorbeeld in Drenthe en in het zuiden van Limburg, zijn tussen 1950 en 1960 veel
controleverenigingen omgevormd tot een fok- en controlevereniging. Elders, zoals
in Groningen en in Friesland, vond deze combinatie weinig of geen ingang. In veel
gevallen werkten de fok- en controleverenigingen samen met een plaatselijke
zuivelfabriek; een enkele coöperatieve zuivelfabriek fungeerde tevens als fok- en
controlevereniging.58

De dagelijkse melkcontrole op de melkveehouderijbedrijven werd uitgevoerd door
gediplomeerde melkcontroleurs met hun assistenten, de monsternemers. De
verwerking van de gegevens vond plaats bij Provinciale Stichtingen voor de
Melkcontrole en uiteindelijk op het kantoor van de Centrale Melkcontroledienst in
Arnhem. Daar was men al in 1967 begonnenmet de proefondervindelijke verwerking
van de gegevens per computer. Een jaar later werd deze aanpak operationeel en deed
de computer zijn intrede als instrument voor de verwerking van alle
melkcontrolegegevens in ons land. In enkele jaren tijd werden alle provinciale
controlediensten aangesloten op de landelijke computer. Rond het midden van de
jaren tachtig werden zo van ruim 1,8 miljoen melkkoeien regelmatig, dat wil zeggen
eens in de 3 tot 4 weken, een groot aantal monsters onderzocht. Na verwerking van
de gegevens werden de uitkomsten vervolgens vanuit het computercentrum naar de
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plaatselijke controleurs teruggestuurd, die ze aan de veehouders doorgaven.59 Met
de registratie van productie- en afstammingsgegevens van het overgrote deel van het
melkvee was aan een noodzakelijke voorwaarde voldaan voor een efficiënte selectie
van de melkveestapel en dus voor de verbetering daarvan.

KI - Kunstmatige inseminatie

De fokverenigingen zoals die sinds het begin van de twintigste eeuw in veel regio's
waren opgericht, hielden zich behalve met de melkcontrole en registratie van de
veestapel ook bezig met het aankopen en beschikbaar stellen van goede fokstieren.
In die zin fungeerden ze op een zelfde manier als elders de stierhouderijen.
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Een van de problemen waar de leden van een dergelijke stieren- of fokvereniging in
toenemende mate mee te maken kregen, was dat hun koeien bij een bepaalde stier
na één of meer dekkingen niet drachtig bleken te worden. In veel stierhouderijen
liepen de bevruchtingsresultaten dan ook steeds verder terug. Die onvruchtbaarheid
was een gevolg van infecties die de dieren bij het dekken opliepen. Men sprak van
het ‘opbreken’ van koeien, wat - naar later bleek - in de meeste gevallen werd
veroorzaakt door een bacteriële besmetting met Vibrio foetus of met Trichomonas
foetus.
Beide infecties konden door de stier van de ene koe op de andere worden

overgebracht en dus van stal op stal. Zo kwam het voor dat één besmette stier ervoor
kon zorgen dat een hele buurschap rondliep met guste (= niet-drachtige) koeien. Met
name voor de kleine boeren waren de dekinfectieziekten een ware gesel. Vooral in
de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten ze in veel streken grote
schade.60

Om die reden was een veearts in het Friese Oldeberkoop,

Zelfs in de uitgesproken weidegebieden was het vóór de Tweede Wereldoorlog op veel plaatsen de
gewoonte om de koeien te laten dekken door een stier van de stierenvereniging die met een bulloper
langs kwam. Met zijn toeter attendeerde deze bulloper van de ‘bullestiek’ (stierenvereniging) in het
Noord-Hollandse Hoogwoud in 1938 de klanten op zijn komst met ‘Kees’.

J. Siebenga, in 1934 op kleine schaal begonnen met de kunstmatige inseminatie van
koeien; kortwegKI. Het instrumentarium dat hij daarbij gebruikte, was door hemzelf
ontworpen.61 Min of meer gelijktijdig begon in Noord-Holland een andere veearts,
P. de Boer in Schagen, met het kunstmatig insemineren van koeien die moeilijk
drachtig te krijgen waren. In Tolbert, in het Groningse Westerkwartier, richtten kort
nadien, in 1938, enkele boeren tezamen de eerste KI-vereniging van ons land op.
Ook in Twente, met name in Almelo, en in de Friese Wouden werden in diezelfde
tijd enkele KI-verenigingen opgericht. In deze gebieden, waar het kleinbedrijf sterk
overheerste en veel gemeenschappelijke stierhouderijen waren, tierden de
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besmettelijke dekziekten welig. Zeker in Almelo, waar men in 1942 begon, boekte
men al spoedig veel succes. Door toepassing van kunstmatige inseminatie was daar
al gauw 80% van de verdachte koeien drachtig geworden.62 Ook elders slaagde men
er in betrekkelijke korte tijd in de dekziekten onder controle te krijgen en al in 1956
was landelijk het aantal gevallen teruggebracht tot praktisch nul.
Aanvankelijk waren het dus vooral deze veterinair-hygiënische aspecten die als

het grote winstpunt van KI golden. Spoedig werd echter duidelijk dat de methode
ook foktechnisch grote voordelen bood, omdat men langs deze weg goed fokkende
stieren ter beschikking kon stellen aan een veel grotere kring van veehouders. Met
name voor kleine boeren was het van grote betekenis dat zij door middel van de
kunstmatige inseminatie de beschikking konden krijgen over goede stieren.63

De kleine kring van topfokkers die de Nederlandse rundveehouderij beheersten,
was in het begin zeer gekant tegen de komst van KI. Ze zagen kunstmatige inseminatie
als een directe en belangrijke bedreiging van hun commerciële belangen.64 Met hen
waren ook de twee stamboekorganisaties tegen. Beide hadden al rond het midden
van de jaren dertig de vraag voorgelegd gekregen of via KI verwekte kalveren in het
stamboek ingeschreven zouden kunnen worden en ze hadden daarop toen uiterst
schoorvoetend gereageerd. Uiteindelijk wisten ze zelfs te bewerkstelligen dat de
overheid in maart 1944 met een verbod op kunstmatige inseminatie kwam, waarop
alleen onder bepaalde, stringente voorwaarden ontheffing kon worden verleend.65

Die voorwaarden waren zo strikt dat ze lange tijd een meer algemene toepassing en
verbreiding in de weg stonden.
Mede als gevolg van die aanvankelijk afwerende houding in kringen van de

gevestigde fokwereld en de stamboeken, verbreidde de KI zich in de beginperiode
aldus vooral in de middenlaag van de Nederlandse melkveehouders.66 De KI in
Nederland ontstond dus van onderop en bestond daardoor in het begin dan ook uit
een groot aantal, vaak kleine verenigingen.
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Hoe ging Siebenga - en met hem, later, andere inseminatoren - te werk? Om sperma
te verkrijgen, liet hij een tochtige (= bronstige) koe bespringen door een stier en ving
het zaad op in een door hemzelf ontworpen kunstschede. Tot in de loop van de jaren
zeventig bleef dat ook de praktijk. Daarna kwam een kunstkoe of ‘fantoom’ in gebruik.
Dit was een installatie in de vorm van een koe, bespannen met een echte koeienhuid
waarin een medewerker van het KI-station verborgen zat om het sperma met behulp
van een kunstschede op te vangen.
Door het sperma direct na het opvangen te verdunnen - soms 10, maar ook 100

keer en meer - werd het langer houdbaar. Het bleek mogelijk, bij een temperatuur
van circa 4°C, het bevruchtend vermogen 3 tot 4 dagen te behouden. Een probleem
was aanvankelijk wel dat veel KI-verenigingen nog niet over een eigen koelinstallatie
beschikten. Soms bood de zuivelfabriek dan uitkomst, in andere gevallen gebruikte
men de koelcel van een plaatselijke slager.67

Belangrijker was dat door de verdunning een grotere hoeveelheid werd verkregen.
Dankzij het feit dat met één ejaculaat een groot aantal koeien bevrucht kon worden,
kon men met een stier veel meer nakomelingen per jaar laten verwekken. Lag deze
grens voordien bij een natuurlijke dekking op ongeveer 200 kalveren, midden jaren
vijftig was men zover dat er met KI-stieren wel 10.000 koeien dragend gemaakt
konden worden. Aan het begin van de jaren zestig was een van de ‘vruchtbaarste’
stieren van ons land de preferente stier Succes van de KI-vereniging Meppel, die in
ruim 8 jaar tijd bijna 60.000 koeien (!) bevruchtte.68

Door gebruik te maken van speciale verdunningsvloeistoffen (zogenaamde
‘buffers’) bleek het weliswaar mogelijk om het sperma in de koelcel bij ongeveer
4°C te bewaren, tegen bevriezingwaren de zaadcellen onder normale omstandigheden
niet bestand. Ze stierven dan onherroepelijk af. Technisch gezien de belangrijkste
stap in de ontwikkeling van de KI was dan ook dat men het invriezingsproces van
sperma leerde beheersen. Deze techniek kwam binnen bereik toen de Engelse
onderzoekers Polge en Smith omstreeks 1950 ontdekten dat glycerine, mits onder
bepaalde voorzorgen aan het verdunde sperma toegevoegd, de zaadcellen tegen
schadelijke invloeden van het bevriezingsproces beschermde, waardoor ze afkoeling
tot ten minste -80°C verdroegen.69 In Nederland was het de KI-vereniging ‘De
Kempen’ in Oerle die als eerste het diepvriezen van sperma toepaste. In samenwerking
met (het toenmalige) TNO-Veeteelt en de Philips-laboratoria werd in 1955 voor het
eerst sperma door middel van vloeibare lucht ingevroren tot een temperatuur van
-196°C.70

Vanaf het begin van de jaren zestig werd het invriezen van (verdund) sperma snel
algemener. In 1970 werd al een kwart van al het sperma ingevroren en aan het eind
van de jaren tachtig gebeurde dat met vrijwel al het sperma.71 Sindsdien is het gewoon
om diepvriessperma te bewaren in vloeibare stikstof bij een temperatuur van -196°C.
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Met behulp van een kunstkoe of fantoom, bekleed met de huid van een echte koe, wordt in een KI-station
een paring nagebootst. Een medewerker van het KI-station, in de installatie verborgen, vangt het
sperma van de stier op met behulp van een kunstschede en een kolf. In het laboratorium wordt dit
sperma verdund - soms tot meer dan 100 keer - en vervolgens in plastic buisjes of rietjes verpakt om
te worden diepgevroren tot een temperatuur van -196°C.

Voor het invriezen hanteerde men twee methoden. Aanvankelijk was het
gebruikelijk om kleine hoeveelheden verdund sperma druppelsgewijs in te vriezen
tot bolletjes ter grootte van een erwt, een methode die in 1964 was geïntroduceerd
door de Japanse onderzoeker Nagase. Aan het eind van de jaren zeventig was men
in Nederland echter al vrijwel geheel overgegaan op een andere, Franse werkwijze,
waarbij het sperma in rietjes (ook wel paillets of strootjes genoemd) werd bewaard,
eveneens in vloeibare stikstof.72 Om iedere kans op verwisseling tegen te gaan, werd
op elk afzonderlijk rietje de naam (of de code) van de betreffende stier vermeld.
In 1946 functioneerden in Nederland al ongeveer 40 KI-verenigingen, met 3600

aangesloten veehouders; al deze KI's waren op cooperatieve basis georganiseerd.
Tien jaar later, in 1956, waren er 146 verenigingen met 104.562 deelnemers ofwel
de helft van alle Nederlandse veehouders. Dat jaar werd 61% van de koeien na (een
eerste) inseminatie drachtig en dit percentage zou daarna oplopen tot boven de 70%
in de jaren tachtig.73 In een jaar als 1986 bedroeg het drachtigheidspercentage na
eerste inseminatie 72 NR: men geeft dit aan op non-returnbasis, dat wil zeggen het
aantal niet-
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terugkomers binnen 56 dagen na inseminatie. Omstreeks 1985 werden jaarlijks meer
dan 2,1 miljoen koeien geïnsemineerd, zodat landelijk circa 80% van de dekkingen
middels KI gebeurde (zie tabel 10.2).74

Tabel 10.2: Het aandeel KI in procenten van het totaal aantal dekkingen
per provincie, in 1985-1986

Aandeel KIAandeel KI
77Utrecht76Groningen

77Noord-Holland88Friesland

77Zuid-Holland82Drenthe

72Zeeland82Overijssel

89Noord-Brabant97Flevoland

89Limburg75Gelderland

80Nederland

Bron: LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1987, 76.

Binnen de Europese verhoudingen liep de Nederlandse rundveehouderij met deze
ontwikkelingen overigens bepaald niet voorop. Aan het begin van de jaren zestig,
toen hier 49% van het vrouwelijk rundvee kunstmatig werd geïnsemineerd, gebeurde
dat in Denemarken al met 95% van de koeien en in Engeland en Wales met 61%.75

PWF-systeem en ET-techniek

De veranderingen in het economisch krachtenveld hadden sinds de tweede helft van
de jaren vijftig duidelijk gemaakt dat herbezinning op de fokdoelen76 onontkoombaar
was. Dit betrof met name de veranderende waardering van het melkeiwit ten opzichte
van het melkvet. Daarmee zou de Nederlandse melkveefokkerij zich als eerste ter
wereld richten naar de zich wijzigende waardeverhouding tussen beide
melkbestanddelen. Denemarken en Engeland volgden.77 Naar aanleiding van de
veranderende waardeverhouding tussen vet en eiwit was op instigatie van het FRS
en de Friese Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in 1950 een begin gemaakt met
het onderzoek naar de samenstelling van melk bij individuele koeien. De aandacht
ging daarbij met name uit naar de vraag of het mogelijk zou zijn om in de fokkerij
op een kwalitatieve eigenschap als eiwitgehalte te selecteren en zo ja, hoe?
Het onderzoek, dat in de daaropvolgende jaren aan omvang won, culmineerde in

de studie van R.D. Politiek, die in 1957 op dit onderwerp promoveerde.78

Door zijn onderzoek kwam vast te staan dat vetgehalte en eiwitgehalte in ongeveer
dezelfde mate door erfelijke factoren worden bepaald. Het probleem was echter dat
beide eigenschappen grotendeels onafhankelijk van elkaar overerven. Zo was bij het
zwartbonte vee in de praktijk al gebleken dat bij de stijging van het vetgehalte, het
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eiwitgehalte niet navenant was toegenomen.79 Halverwege de jaren zestig bedroeg
het gemiddelde eiwitgehalte 3,30% maar varieerde dit bij individuele koeien tussen
2,8 en 4,0%.80 De variatie in het eiwitgehalte was daarmee weliswaar kleiner dan die
in het vetgehalte, maar nog altijd belangrijk genoeg om met succes selectie op eiwit
te kunnen toepassen. Een probleem was nog wel dat er ook sprake bleek te zijn van
een negatieve relatie met de melkgift op zich.
De vraag was nu vooral hoe deze nieuwe fokdoelen op efficiënte

Het KI-station in het Gelderse Laren, circa 1955.
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De laborante van het KI-station.

wijze geïmplementeerd konden worden in de praktijk van de veeverbetering. De
sleutel hiertoe werd geboden door foksystemen die in de loop van de jaren zestig
werden geïntroduceerd en die berustten op de mogelijkheden die KI bood in
combinatie met nieuw verworven inzichten op het gebied van de populatiegenetica.
De theoretische basis voor dit vakgebied, dat in Nederland aanvankelijk nauwelijks
tot ontwikkeling was gekomen, was tijdens het Interbellum gelegd door Britse en
Amerikaanse onderzoekers. Zo had de Amerikaan Lush al in 1930 de grondslag
gelegd voor de latere schattingsmethoden van de genetische aanleg ten behoeve van
de fokkerij, oftewel de fokwaarde. Na hem ontwikkelden Henderson (Cornell
University, Ithaca) en Robertson (University of Edinburgh) in het begin van de jaren
vijftig methoden voor een computermatige genetische analyse van dieren.81

Door hun werk werd duidelijk dat met meer doelmatige selectiemethoden in korte
tijd een snelle en grote genetische vooruitgang van productie-eigenschappen haalbaar
was. Belangrijke voorwaarden voor een praktische toepassing van deze kennis waren
de wijze waarop de KI-techniek inmiddels ontwikkeld was en het feit dat snellere
en betere computers de bestudering van de productieeigenschappen van de veestapel
met behulp van biometrische, wiskundige modellen binnen bereik brachten.
Een essentiële leidraad was de gedachte dat voor een selectie op erfelijke

eigenschappen de mogelijkheden voor verbetering vrij beperkt zijn indien enkel
wordt geselecteerd via de vrouwelijke dieren in de rundveestapel. Dit om de
eenvoudige reden dat het grootste deel van het vrouwelijk jong vee wel aangehouden
móet worden ter vervanging van het overjarige melkvee, om zo de omvang van de
melkveestapel op peil te kunnen houden. Wil men dus de melkveestapel op peil
houden, dan kanmen zich slechts permitteren een klein gedeelte van de vaarskalveren
af te voeren.
Dat impliceert dat selectie langs deze lijn zeer veel tijd zou vergen. Een betere,

efficiëntere mogelijkheid lag dan ook in een selectie via de mannelijke lijn, via de
stieren. Voorwaarde voor een dergelijke nieuwe strategie was echter dat dan wél
nauwkeurig bekend moest zijn hoe de gewenste eigenschappen - op basis van het
fokdoel - door een bepaalde stier werden overgeërfd. De kennis hiervoor diende te
worden verzameld door zo compleet mogelijk de genetische aanleg van alle
nakomelingen in kaart te brengen; de eenvoudigste manier om de fokwaarde van een
stier te leren kennen, was het noteren van demelkproductiegegevens van zijn dochters.
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Het onderzoek naar de productievererving van stieren kwam op gang rond het midden
van de jaren vijftig. In juni 1955 startten de periodieken van het NRS,De Stamboeker
en De Keur-Stamboeker, met het geregeld publiceren van gegevens over de
productievererving van stieren die bij het NRS ingeschreven stonden.82 Dat was
mogelijk geworden sinds de Provinciale Melkcontrole Diensten ertoe overgegaan
waren de productiegegevens van alle koeien met een officieel bekende afstamming
(dus zowel de dieren die in het stamboek stonden ingeschreven, als die bij de
fokverenigingen) systematisch te rangschikken naar de vaders en deze gegevens
zodanig te ordenen dat zij met de corresponderende melklijsten van de moeders een
overzichtelijk beeld gaven van de productievererving van de betreffende vaders.
Aldus ontstond het systeem van de dochter-moedervergelijkingen
(D/M-vergelijkingen), die mede doordat ze regelmatig in de genoemde bladen werden
gepu-
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bliceerd in ruime kring bekendheid kregen. Op basis van dergelijke
dochter-moedervergelijkingen werden indexen voor stieren berekend, waarmee de
mogelijkheid ontstond om deze ten aanzien van hun productievererving onderling
te vergelijken. Zo werd het mogelijk om stieren die minder goed producerende
dochters bleken voort te brengen voor verder gebruik als fokstier uit te sluiten.
Overigens betekende de introductie van deze werkwijze niet minder dan een

doorbraak in de fokkerijtechniek, omdat een stier nu niet enkel meer werd uitgekozen
op grond van de kwaliteit van zijn moeder, maar op grond van die van zijn dochters!83

De D/M-methode voldeed in de praktijk echter maar matig. In 1973 werd daarom
overgegaan op de ‘dochter-bedrijven-methode’, kortweg de D/B-methode. De
belangrijkste verbetering in deze nieuwe methode was dat de dochters van een
bepaalde stier werden vergeleken met even oude dieren van andere stieren die in
hetzelfde seizoen van hetzelfde jaar hadden gekalfd en dus op hetzelfde moment
‘aan de melk kwamen’. Daardoor konden jaar- en seizoensinvloeden worden
uitgeschakeld en gecorrigeerd op specifieke bedrijfsinvloeden.
Midden 1981 deed vervolgens de ‘stierindex voor productiekenmerken’ zijn intrede.

Bij deze laatste methode werd de fokwaarde van een stier geschat met behulp van
een computermatige berekeningsmethode. Hieraan lag het BLUP-principe (= best
linear unbiased prediction) ten grondslag, dat al in 1950 door de Amerikaan C.R.
Henderson (van Cornell University, Ithaca) was ontwikkeld maar lang niet gebruikt
had kunnen worden omdat het de computers nog aan de benodigde rekencapaciteit
ontbrak.84 De stierindex was gebaseerd op het nakomelingenonderzoek waarbij van
een groot aantal dochters productie en exterieur werden vergeleken met die van
dochters van andere stieren op hetzelfde bedrijf. Het grote voordeel ten opzichte van
de tot 1981 gebruikte D/B-methode was dat allerlei parameters beter geschat konden
worden en dat rekening gehouden kon worden met de genetische trend.
De genoemde selectiesystemen waren erop gericht de verervings-capaciteiten van

de beschikbare stieren waarvan de kwaliteiten bewezen waren, zo intensief mogelijk
te gebruiken. Op die manier werd het mogelijk om in de veeverbetering sneller dan
voorheen tot resultaten te komen. De basis daarvoor was al gelegd rond het midden
van de jaren zestig. Op aandrang van Politiek - en met hem de Studiegroep
Melkveehouderij85 - was men begonnen met een systematische en gecentraliseerde
verwerking van alle beschikbare productiegegevens door de Centrale Melkcontrole
Dienst (CMD) en met gebruikmaking van de KI-techniek. De invoering van de
diepvriestechniek, eind jaren zestig, stond een maximale inzet van top-verervers toe.
Al deze nieuwe technieken zouden het in principe mogelijk moeten maken om in

vrij korte tijd een aanzienlijke vooruitgang te boeken bij de verbetering van de
melkveestapel. De gedachte daarbij was om in KI-verband ‘van stieren die bewezen
hebben uitstekend te fokken, zoons te kopen, deze eerst op fokresultaten te testen en
na een strenge selectie op grote schaal te gebruiken’, zoals Politiek bij zijn aantreden
als lector, in 1962, al had betoogd.86 Toch zou het nog tien jaar duren eer deze gedachte
volledig kon worden uitgewerkt met het opzetten van een foksysteem dat in de
wandeling het proef-wacht-fokstieren-systeem (PWF-systeem) werd genoemd en dat
vanaf het begin van de jaren zeventig werd ingevoerd. Met deze geheel nieuwe opzet
werd het zwaartepunt van de fokkerij volledig verplaatst naar de KI-verenigingen,
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iets waar de kring van grote, gevestigde topfokkers het opnieuw uiterst moeilijk mee
had.
In de praktijk werkte het PWF-systeem als volgt.87 Om aan topstieren te komen,

zocht de foktechnische commissie van een KI-vereniging voortdurend naar
melkkoeien van een goede afstamming, die de beste melkproductie hadden en die
ook anderszins uitblonken. Per jaar werden enkele van deze dieren uitgezocht, die
vervolgens een bestemming kregen als ‘stiermoeder’. Deze stiermoeders werden
geïnsemineerd met sperma van een goedverervende fokstier uit de stal van het
KI-station. Met de melkveehouder die de koe leverde, werd een contract gemaakt
dat bepaalde dat wanneer de stiermoeder een stiertje zou krijgen, dit voor het
KI-station zou zijn. (De boer kreeg daar overigens wel een financiële vergoeding
voor en later - bij gebleken geschiktheid van de stier - mogelijk een aandeel in de
opbrengst van het sperma.) Was het kalf een koekalf, dan mocht de boer het houden
en had hij er aldus een prima melkkoe bij. Dit onderdeel van de selectie werd als het
‘stiermoeder-inseminatieprogramma’, ofwel SIP, aangeduid.
Doorgaans werden de stierkalveren die via dit programma door het KI-station

waren verworven, vanaf een leeftijd van circa 3 maanden tot ongeveer 12 maanden
centraal opgefokt. Daartoe functioneerden rond het midden van de jaren tachtig een
vijftal centrale opfokstations: Harfsen (Gelderland), Lexmond (Zuid-Holland), Oerle
(Noord-Brabant), Stompetoren (Noord-Holland) en Terwispel (Friesland). Op deze
opfokstations streefdemen ernaar jaarlijks een aantal van tenminste 100 stierkalveren
groot te brengen, om zo over een betrouwbare gegevensbasis van voldoende omvang
te kunnen beschikken. Het doel van een dergelijke centrale opfok was de toekomstige
proefstieren onder dezelfde omstandigheden groot te brengen, om vervolgens zo
objectief mogelijk een eerste (individuele) selectie toe te kunnen passen op
eigenschappen als groeisnelheid en uiterlijke kwaliteiten. Dit onderdeel van de selectie
werd bekend als het ‘stieren-opfokprogramma’, ofwel het SOP. Bij een gunstige
beoordeling aan de hand van deze criteria bleven er enkele tientallen van deze jonge
stieren over om te worden ingezet bij de KI. Ze werden nu aangeduid als proefstier
en waren het eigendom van de KI-organisatie. De koeien, (potentiële) stiermoeders
en koemoeders, bleven het eigendom van de individuele veehouders.88
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Het aantal proefstiertjes die vervolgens werkelijk werden ingezet, was afhankelijk
van de grootte van de desbetreffendeKI-organisatie. KI-Zuid-Nederland, bijvoorbeeld,
streefde er rond het midden van de jaren tachtig naar van de ongeveer 300.000 eerste
inseminaties die ze deed, ongeveer 20% met sperma van proefstieren te verrichten.
In het algemeen streefde men er echter naar van iedere proefstier zo snel mogelijk
circa 700 inseminaties te verrichten.
Vervolgens werden ze op non-actief gesteld en werden er voorlopig geen

inseminaties met hun sperma meer verricht; vanaf dat moment waren ze wachtstier.
Eventueel kon van hen sperma worden gewonnen om te worden ingevroren, maar
er werd niet mee geïnsemineerd. In sommige gevallen bracht men ze samen op een
gemeenschappelijk bedrijf, zodat het mogelijk was de stieren doorlopend onderling
te vergelijken. Na ongeveer een jaar kwamen bij de KI de eerste gegevens binnen
omtrent de (koe)kalveren die uit de inseminaties waren geboren. Na nog eens 2½
jaar (de stier was dan al 4½ jaar oud) kon dan een eerste indruk worden verkregen
van de kwaliteiten van de stier, bijvoorbeeld hoe het met zijn vererving van een
eigenschap als melkbaarheid gesteld was. Op ongeveer vijfjarige leeftijd van de stier
kon aan de hand van de productiegegevens van zijn inmiddels tot melkkoe
opgegroeide dochters worden bepaald wat de fokwaarde van het dier was. De beste
stieren werden nu fokstier. De andere werden afgevoerd en hun sperma werd
vernietigd.
Aldus testte men aan het begin van de jaren negentig in Nederland jaarlijks

ongeveer 500 proefstieren, waarvan 15 tot 20 het vervolgens tot fokstier brachten.
De allerbeste fokstieren brachten het ook nog tot ‘stiervader’. Daarnaast werden in
de koeienpopulatie de koeien opgezocht met de hoogste fokwaarde en er werden
paringen gepland van deze stiermoeders en stiervaders. Wanneer uit deze
geselecteerde paringen stieren werden geboren, vormden deze de nieuwe generatie
proefstieren. Eenmaal als fokstier aangemerkt, werd het dier intensief gebruikt, dat
wil zeggen dat hij wekelijks 2 tot 3 keer moest ‘springen’; met zijn sperma konden
vervolgens jaarlijks 10.000 tot 15.000 koeien worden geïnsemineerd.
Naarmate de veestapels per bedrijf groter werden, ontstond de behoefte om voor

elke individuele koe met haar eigen, specifieke eigenschappen een passende stier te
vinden om zo op een efficiënte wijze tot een snelle verbetering van de veestapel te
komen. Om een melkveehouder bij een zo essentiële keuze te kunnen adviseren,
startte het NRS in 1978 met een ‘stieradviesprogramma’ (SAP). De belangrijkste
doelstellingen ervan waren: het voorkomen van combinaties die tot probleemkoeien
kunnen leiden, het voorkomen van inteelt en het beperken van de kans op het optreden
van erfelijke gebreken. Vooral na 1980 ontwikkelde het aantal deelnemers zich op
stormachtige wijze; rond 1985 lag dit boven de 8100.89

Begin jaren negentig waren de stieren (zowel de proef-, wacht- en fokstieren, als
de stiervaders) bijna uitsluitend in eigendom van de KI-organisaties. In die periode
begonnen deze organisaties ook met het opbouwen van eigen bedrijven met
stiermoeders, de zogenaamde topfokbedrijven of ‘nucleus’-bedrijven. Deze
stiermoeders waren veelal de koeien die werden geboren uit de geplande paringen
van stiermoeders en stiervaders, en dus koeienmet een hele hoge verwachtingswaarde.
Van belang bij dit alles was dat de KI-organisaties de stiermoeders en stiervaders
uitkozen. Daarmee selecteerden ze ook de proefstieren en uiteindelijk de stieren die
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gebruikt zouden gaan worden als fokstier. Uit hun aanbod aan fokstieren maakte de
individuele veehouder vervolgens een keus.
De laatste bepaalde natuurlijk zelf verder ook welke koeien (koemoeders) hij

opnieuwwilde laten insemineren en daarmee ook de opbouw van zijn melkveestapel.
Met deze werkwijze legden de KI's dus het gehele toekomstige potentieel aan
fokstieren vast en bepaalden zij zo in hogemate de richtingwaarin demelkveehouderij
zich op middellange termijn zou ontwikkelen.
Bij dit alles werkten de Nederlandse KI-organisaties onderling nauw samen en

waren ze sterk internationaal georiënteerd. Dat betekende dat ze zich bij de keuze
van stiervaders en stiermoeders niet behoefden te beperken tot hun eigen fokstieren
of de koeien van hun leden, maar dat ze door de komst van de
sperma-diepvriestechniek hun keuzes wereldwijd konden maken. Dit laatste kreeg
met de komst van de embryotransplantatie nog eens geheel nieuwe dimensies.

In de Angelsaksische landen kwam in de loop van de jaren zeventig de
embryotransplantatietechniek (ET) van de grond. Na jaren van experimenteren had
de methode praktische bruikbaarheidswaarde gekregen. Embryotransplantatie houdt
in dat met behulp van een hormonengift ervoor wordt gezorgd dat bij een hele goede
koe de eierstok in plaats van één eicel, zoals gewoonlijk, er meerdere afgeeft in de
eileider. Vijf dagen nadat de koe vervolgens is geïnsemineerd, wordt de baarmoeder
‘gespoeld’. De embryonen die vrijkomen, worden daarna overgebracht naar de
baarmoeder van andere bronstige koeien, die nu als ‘gastmoeder’ gaan optreden.
Door deze techniek kan een bijzonder goede koe in plaats van één kalf, enkele
tientallen kalveren per jaar voortbrengen. Aanvankelijk hadden de Nederlandse
KI-verenigingen een voorsprong gehad bij het onderzoek op dit nieuwe terrein. Nadat
dit onderzoek wat in het slop was geraakt, werd in 1981 een nieuwe start gemaakt
toen de gezamenlijke KI-verenigingen een landelijke vereniging voor dit doel
oprichtten, de ETH-vereniging.
Spoedig was het ook mogelijk embryo's in te vriezen, en zo kwam in 1983 op

Schiphol een diepvrieskan aan met de eerste 60 runderembryo's van
Noord-Amerikaanse zwartbonten. De aanleiding was een EG-verordening die om
veterinaire redenen de import van levend vee onmogelijk maakte en dus ook van
Holstein-stieren.90 In Nederland was de toepassing in deze tijd nog overwegend
gericht op stiermoeders, in opdracht van de KI-verenigingen.
Gezien de hoge kosten kwam ET vooralsnog niet in aanmerking
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Een moeder met negen kinderen van gelijke leeftijd: Bea 82 van veehouder Van 't Schip uit Amstelveen
aan het begin van de jaren negentig. Door middel van de embryotransplantatietechniek werd het in
de loop van de jaren zeventig mogelijk om een goede koe in plaats van één enkel kalf, enkele tientallen
kalveren per jaar te laten voortbrengen. Een hormoonbehandeling zorgde ervoor dat de eierstokken
van de behandelde koe meerdere eicellen afgaf, die vervolgens via KI werden bevrucht. Na enkele
dagen werd de baarmoeder gespoeld, waarna de embryo's die vrijkwamen werden overgebracht in
die van andere bronstige koeien, die daarmee als ‘gastmoeder’ gingen fungeren. De eerste
niet-operatieve embryotransplantatie in ons land vond plaats in 1975 bij de Utrechtse Faculteit voor
Diergeneeskunde. De techniek kwam in ons land vanaf 1981 goed van de grond, toen de gezamenlijke
KI-verenigingen in Nederland de vereniging ETH oprichtten.

voor toepassing op gewone bedrijven. Toch werd ET een gouden toekomst voorspeld,
met een impact die wel werd vergeleken met die van de KI in de jaren vijftig.91

De Holsteins

Op het eind van de jaren zeventig raakte de Nederlandse rundveehouderij plotseling
in rep en roer door de invasie van een geheel nieuw type melkkoe: de
Holstein-Friesian (HF). Het fenomeen kreeg ook in de media veel aandacht. Op dat
moment werd het beeld van de Nederlandse veestapel al grotendeels bepaald door
zwartbonten (tabel 10.3).

Tabel 10.3: De samenstelling van de Nederlandse rundveestapel in 1975,
aan de vooravond van het holsteiniseringsproces

Aantal runderen
In procentenAbsoluut

× 1000
702954Zwartbont (FH)

281195Roodbont (MRIJ)

277Blaarkop (G)

010Overig
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Bron: LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1975, 68.

De oorsprong van dezeHolsteins gaat terug op de importen vanNederlands rundvee
door twee Amerikaanse veehouders in de negentiende eeuw: Winthrop W. Chenery
and Gerrit S. Miller.
Chenery kocht zijn eerste Fries-Hollandse koe in 1852; overtuigd van de kwaliteit

van dit vee importeerde hij vooral sinds de jaren zestig meer van deze beesten vanuit
Nederland.92 Miller, achteraf gezien de belangrijkste van de twee, importeerde zijn
eerste Fries-Hollandse vee in 1869 vanuit Friesland. Met de beesten die hij in de
daaropvolgende jaren nog in Nederland aankocht, breidde hij zijn veestapel tot een
vijftigtal dieren uit. Ze bleken prima fokdieren enMillers stierenwerden veel gevraagd
ten behoeve van de vele melkveestapels die in de jaren tachtig van de negentiende
eeuw in de Verenigde Staten in opbouwwaren. Daardoor waren er daar aan het begin
van de jaren dertig van de twintigste eeuw nog maar weinig Holstein-Friesians die
met hun afstamming niet teruggingen op de dieren die Miller geïmporteerd of gefokt
had.93 Anders dan de Nederlandse fokkers, die zich hadden toegelegd op het
dubbeldoelkarakter van het melkvee, hadden de Noord-Amerikaanse uitsluitend op
melkproductie geselecteerd, wat geleid had tot een melk-typisch rund dat groot van
stukwas. Aan bevleesdheid hadden zij weinig aandacht geschonken omdat ze dáárvoor
al speciale vleesrassen fokten. Zelfs het vetgehalte bleef buiten beschouwing, omdat
dit niet werd betaald.94

Waarom juist dit vee echter de benaming ‘Holstein’ kreeg en daarmee over de
wereld ging, terwijl ondubbelzinnig duidelijk is dat het van Hollands-Friese oorsprong
was, is eigenlijk nog steeds een raadsel. Chenery noemde ze ‘Dutch’ en zijn eerste
dieren had hij van de beste fokkers uit de omgeving van Purmerend en uit de Beemster
betrokken. In 1864, echter, verscheen van zijn hand een
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De kunstenares Marleen Felius, beroemd om haar rundvee-aquarellen en internationaal erkend
rundveekundige, heeft met deze aquarellen het verschil weergegeven tussen het vertrouwde zwartbonte
Fries-Hollandse en het Holstein-Friesian-ras. De komst van de ‘Holsteins’ - door sommigen wel
smalend ‘wandelende kapstokken’ genoemd - aan het eind van de jaren zeventig veroorzaakte nogal
wat deining in de wereld van de Nederlandse rundveehouderij.

artikel in het jaarlijkse verslag van het Amerikaanse ministerie van Landbouw met
de titel Holstein Cattle, hoewel in de tekst de aanduiding ‘Dutch’ weer exclusief op
dit vee werd toegepast. De titel boven het artikel zou echter door toedoen van de
ambtenaren op het ministerie zijn veranderd. Niettemin, de benaming had een
wijziging ondergaan: Chenery accepteerde de autoriteit van het ministerie als groter
dan de zijne en vanaf dat moment gebruikte ook hij de aanduiding ‘Holstein’ voor
zijn vee.95

Naarmate men in de landen om ons heen in de jaren zestig begon met het
importeren van dergelijke Holstein-dieren, dreigde voor de Nederlandse fokkers de
export van het Fries-Hollandse fokvee in gevaar te komen. Geleidelijk aan begon
men zich hier dan ook af te vragen of het Amerikaanse melkvee misschien toch niet
beter was dan het eigen vee. Om die reden bracht een groep van ruim 30
Noord-Hollandse fokkers en voormannen uit de fokkerij in de herfst van 1971 een
bezoek aan de Verenigde Staten en Canada om zich daar te laten informeren over
de stand van zaken in de melkveehouderij. De vraag was of met de import van dit
vee de melkeigenschappen van het Nederlandse vee waren te verbeteren. Dat wil
zeggen: niet alleen de melkgift, maar ook een aantal functionele
exterieureigenschappen, zoals eenmelkmachine-uier en gebruikseigenschappen zoals
melkbaarheid en vruchtbaarheid.
De grote Noord-Amerikaanse zwartbonten vielen op door hun, in vergelijkingmet

deNederlandse, betere enmeer solide uiervorm en hun betere achterbenen en klauwen.
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Eerstgenoemde eigenschap maakte ze bij uitstek geschikt in het licht van een zo
volledig mogelijke mechanisering en automatisering van het melken.96

Het meest opvallend was echter dat men deze dieren qua melkgift
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nauwelijks beter achtte dan de Nederlandse en het vetgehalte zelfs enigszins lager
vond. De gevolgtrekking was dan ook dat bij een eventuele import van deze dieren
ten behoeve van de fokkerij uiterst selectief te werk zou moeten worden gegaan.
Bovendien was men zich ervan bewust dat het meer eenzijdig gefokte melktype
hogere eisen stelde aan de productieomstandigheden, inclusief de voeding. De in
1974 opgerichte studievereniging ‘Noord-Amerikaanse zwartbonten’ kwam dan ook
tot de conclusie dat een actieve propaganda voor de Amerikaanse beesten vooralsnog
niet gewenst was.97 De opmars van de Holsteins in Nederland begon, in vergelijking
met de landen om ons heen, daarom ook relatief laat, namelijk pas aan het eind van
de jaren zeventig. Nederlandse fokkers en veekenners lieten zich pas winnen voor
de HF-oriëntering na het bekend worden van de resultaten van twee grootscheeps
opgezette experimenten op een aantal onderzoeksinstituten.
In de praktijk waren inmiddels van verschillende zijden al de nodige initiatieven

genomen. Als een van de eerste kwam de KI-Zuidwest-Nederland in actie door eind
1972 een aantal jonge Holstein-stieren te importeren. In 1976 kwam vervolgens een
commissie uit het FRS tot de conclusie dat het sperma van de Holsteinstier Gardenia
Chief Astronaut hier goede diensten zou kunnen bewijzen. Vervolgens brak er eind
jaren zeventig, en vooral na 1980, een ware ‘Holstein-koorts’ uit.98 Sommige
veehouders importeerden grote contingenten drachtige HF-vaarzen, hoofdzakelijk
uit Duitsland, waar de holsteinisering al eerder op gang was gekomen. Het jaar 1980
markeerde dan ook een ommekeer in de rol van de Holsteiners in de Nederlandse
rundveefokkerij en veestapel.
Sindsdien nam het aantal dieren met HF-bloed snel toe en een aanvankelijke

achterstand werd zo al gauw ingehaald (tabel 10.4).99

Tabel 10.4: De holsteinisering van deNederlandse, zwartbontemelkveestapel.
Te zien is de genenverdeling (in procenten) bij de geregistreerde veestapel,
voorzover deelnemend aan de melkcontrole

Holstein-FriesianFries-Hollands
0,01001972

3,396,61977

31,068,81982

65,634,31987

84,515,51992

94,65,41997

Bron: CR-Delta, Arnhem.

Op de grote, interprovinciale fokveedagen van het NRS in 1981 bleek dat met
46% de verbreiding vein Holstein-bloed inmiddels het verst was voortgeschreden in
de zuidelijke regio's, gevolgd door Groningen met 40%, en het minst ver in
Noord-Holland met slechts 15%.100 Sindsdien gingen de KI-verenigingen door met
het invoeren van Holstein-stieren en Holstein-sperma. Op grote schaal werden
Fries-Hollandse koeien nu geïnsemineerd met sperma van zwartbonte Amerikaanse
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Holsteiners. Aldus werd in korte tijd het vertrouwde Fries-Hollandse vee omgevormd
van een dubbeldoeltype tot een melktype. De Fries-Hollands (FH) ×
Holstein-kruislingenwerdenHolstein-Friesian (HF), Holstein of Zwartbont genoemd
en maakten vanaf het begin van de jaren negentig verreweg de meerderheid van de
rundveestapel uit. In 1990 waren de meeste stamboekpinken genetisch al voor 70 tot
75% Holstein.101

Kort daarna volgden deMRIJ-fokkers en ook deGroninger blaarkoppen ontkwamen
niet aan de holsteinisering. Zowel roodbonten als blaarkoppen verloren daarmee niet
alleen hun dubbeldoelkarakter, maar ook de zo kenmerkende tekening. Het
Nederlandsemelkvee bleef weliswaar zwart- of roodbont van kleur, maar het exterieur
veranderde ingrijpend. De schofthoogte van het melkvee nam toe van minder dan
129 cm tot 145-155 cm. Vanwege hun mindere bevleesdheid hadden de
Holstein-koeien een gemiddeld gewicht van 750 kg en sommigen noemden ze dan
ook wel ‘wandelende kapstokken’. De stieren hadden een schofthoogte van 160-170
cm en wogen gemiddeld 1100 kg.102

In de praktijk van de melkveehouderij bleek dat door de kruising met Holsteins
de hoeveelheid melk, de uier en de melktekens103 sterk verbeterden. Als problemen
kwamen echter naar voren dat de gehalten (met name het vetgehalte) de neiging
hadden lager te worden, de bespiering (en dus de vleesvorming) duidelijk minder
werd en dat het op peil houden van de vruchtbaarheid ook de nodige zorg baarde.
Door gebruik te maken van stieren die naast een grote melkgift ook het vetgehalte
op peil hielden of verhoogden, werd geprobeerd een verdere verlaging van de gehalten
te voorkomen.104

Overigens betekende de verbreiding van de Holsteins binnen de Nederlandse
melkveehouderij in veel opzichten een soort van revival van het type melkkoe dat
met name de Friese fokkers rond 1900 hadden verlaten ten gunste van een
dubbeldoeltype melkkoe. Trouwens, tijdens de holsteinisering voltrok zich nog een
andere ingrijpende verandering in het uiterlijk van de ‘Nederlandse’ koe. Doordat
de vertrouwde grupstal plaats ging maken voor de ligboxenstal, kregen de dieren
meer bewegingsvrijheid en het gevolg daarvan was dat ze onderling meer gingen
vechten. Hoorns bleken daarbij gevaarlijke wapens en zo werd het in korte tijd
algemeen gebruikelijk om de beesten te onthoornen. Op die manier konden ze elkaar
niet meer beschadigen en gedroegen ze zich rustiger.
De kruin van de dieren had, nadat ze onthoornd waren, echter de neiging om

omhoog te groeien, op zoek - als het ware - naar een nieuw evenwicht, waardoor
veel moderne melkkoeien een ‘punthoofd’ lijken te hebben.105 Veel Nederlandse
boeren hadden niet alleen om die reden grote moeite hun vertrouwde vee op te geven.
Enkele fokkers van het oorspronkelijke Fries-Hollandse ras richtten in 1983 een
eigen stamboek op, het Fries Hollandse Rundvee Stamboek (het FHRS), dat in 1993
officieel is erkend en sindsdien als een volwaardig stamboek opereert.106
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Tabel 10.5: Bedrijfsstijlen onder melkveehouders in de Gelderse Achterhoek,
aan het begin van de jaren negentig

‘Ik hou van een mooie dikke koe. De
melkgift is niet onbelangrijk, maar de

De dubbeldoelboer

omzet en aanwas is voor mij een zeer
belangrijk gegeven. Hier stem ik de
fokkerij op af. Door de melkgift niet zo
sterk op te voeren, kan ik meer koeien
aanhouden en zo de omzet en aanwas
vergroten.’

‘Ik probeer zo zuinig mogelijk te boeren.
Ik hou de kosten zo laag mogelijk en het

De zuinige boer

bedrijf zo veel mogelijk vrij. Op die
manier kan ik een goed inkomen behalen
en zie ik toekomst voor het bedrijf.’

‘Ik probeer alles tot in de puntjes te
verzorgen. Het is de kunst om de

De praktische boer

bedrijfsvoering zo goed mogelijk uit te
kienen. Bij de ontwikkeling van het
bedrijf moet je ervoor oppassen dat je niet
voorbij de mogelijkheden schiet. Je moet
hierin een praktisch evenwicht zien te
vinden.’

‘Ik heb veel schik in het fokken en het is
mijn lust en mijn leven om de dieren te

De koeienboer

verzorgen en de melk te laten stromen.
Daarom moet ik ook veel aandacht
besteden aan de ruwvoederwinning en
het voederrantsoen goed uitkienen. Om
dit alles te kunnen, moet ik dan ook niet
te veel vee hebben, want dat zou ten koste
gaan van de individuele zorg en
aandacht.’

‘Ik ben het liefst met machines bezig,
zowel op het land als door er zelf aan te

De machineboer

sleutelen. Voor mij is het belangrijkste
dat ik het werk in de stal en op het land
zo efficiënt mogelijk af kan. Ik streef niet
naar de hoogste melkproductie per koe,
maar dat is niet zo'n probleem, want de
massa maakt dat wel goed.’

‘Om goed te kunnen verdienen, moet ik
eerst flink investeren en uitgeven. Het

De fanatieke boer
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betekent hard werken en doordouwen.
Daarom noemen ze me wel een
fanatiekeling, maar dat moet je wel zijn
om te kunnen overleven.’

Bron: A.F. Groen, K. de Groot, J.D. van der Ploeg en D. Roep, Stijlvol fokken. Een
oriënterende studie naar de relatie tussen sociaal-economische verscheidenheid
en bedrijfsspecifieke fokdoeldefinitie (Wageningen 1993) 5 (tabel. 1.1).

Een bijkomend effect van de holsteinisering was trouwens ook dat in feite de
noodzaak voor het voortbestaan van een gescheiden NRS en FRS ontbrak, terwijl
de technische ontwikkelingen in de fokkerij ook daar noopten tot een meer efficiënte
organisatiestructuur. Zo ging als onderdeel van een breed rationalisatieproces de -
inmiddels Koninklijke - Vereniging ‘Het Nederlands Rundvee-Stamboek’ in 1984
een fusie aan met de Stichting Centrale Melkcontrole Dienst en vier andere
verenigingen en organisaties op het gebied van de georganiseerde rundveeverbetering.
Samen vormden ze vanaf dat moment het Nederlands Rundveesyndicaat, waar
tegelijkertijd ook het FRS in was opgegaan. De KI-organisaties bleven vooralsnog
zelfstandig.107

Het voortschrijdende moderniseringsproces en de daarmee gepaard gaande
stroomlijning van de rundveehouderij betekenden overigens niet dat alle boeren op
een zelfde wijze met hun vak bezig waren. De verschillen tussen het ene
melkveehouderijbedrijf en het andere konden zich op velerlei manieren uiten: omvang,
schaal, intensiteit van de dierlijke productie, de intensiteit van de graslandproductie,
de mechanisatie, de globale bedrijfsinrichting en vooral hun onderlinge samenhang.
Zo ook varieerde de wijze waarop melkveehouders reageerden op de markt en het
technologie-aanbod. De ‘bedrijfsstijlengroep’ van de Wageningse
Landbouwuniversiteit deed in de jaren negentig veel onderzoek naar de verschillen
in de wijze waarop veehouders hun bedrijf ‘runden’.108

Ten aanzien van de rundveehouderij in de Gelderse Achterhoek, bijvoorbeeld,
kwamen deze onderzoekers onder meer tot een onderscheid tussen ‘koeienboeren’
en ‘machineboeren’ (tabel 10.5). Duidelijk was dat - ondanks alle moderne
ontwikkelingen in de sector - ‘verscheidenheid’ een niet weg te denken, structureel
kenmerk bleef van de Nederlandse melkveehouderij.

Schaalvergroting en intensivering: meer koeien, meer melk

De bovengenoemde revolutionaire ontwikkelingen in de veeverbetering (een
consequente toepassing van het PWF-systeem in KI-verband en de opeenvolgende
methoden voor het vaststellen van de productievererving bij stieren) voltrokken zich
binnen de context van andere grote, technische veranderingen die de melkveehouderij
na het midden van de jaren zestig in korte tijd een geheel ander karakter gaven. Ze
vielen samen met een proces van schaalvergroting, rationalisatie en specialisatie,
zoals zich dat ook in de andere sectoren van de landbouw voltrok. Vooral in de
zandgebieden, waar demelkveehouderij zich losmaakte van het traditionele en breed
opgezette gemengde bedrijf, was dit proces herkenbaar.
Een belangrijk element in dat schaalvergrotingsproces vormde sinds het eind van

de jaren vijftig de structuurpolitiek van de overheid, die vooral na de instelling van
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het Ontwikkelings- en Saneringsfonds in 1963 in een stroomversnelling kwam.109De
maatregel was in de eerste plaats bedoeld om tegemoet te komen aan de acute
financiële nood waarin de melkveehouderij en de pluimveehouderij waren komen
te verkeren bij de invoering van
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Tabel 10.6: Bedrijfsgroottestructuur in de Nederlandse melkveehouderij in
1910, 1953 en 1995

19531910
Aantal
bedrijven

Aantal
melkkoeien per
bedrijf

Aantal
bedrijven

Aantal
melkkoeien
per bedrijf

%absoluut%absoluut
53107.1291-571137.1621-5

2346.6296-91630.7676-10

1734-13810-19815.26511-20

714.67620-4959.26421-50

013251-100

0215≥ 50

010≥ 100

100202.787Totaal100192.600Totaal

7,4Gemiddeld aantal melkkoeien
per bedrijf

5,5Gemiddeld aantal
melkkoeien per bedrijf

Bron: (1910): ARA, Archief Ministerie van Landbouw, inv. no. 48; (1953): CBS,
Statistiek van de Land- en Tuinbouw; (1995): LEI/CBS, Landbouwcijfers.

1995
Aantal bedrijvenAantal melkkoeien per

bedrijf
%absoluut

93.3801-10

93.35410-20

124.62120-30

3011.26930-50

3513.17250-100
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51.669≥ 100

10037.465Totaal

45,6Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf

Bron: (1910): ARA, Archief Ministerie van Landbouw, inv. no. 48; (1953): CBS,
Statistiek van de Land- en Tuinbouw; (1995): LEI/CBS, Landbouwcijfers.

de gemeenschappelijke markt. Op langere termijn had het fonds vooral tot doel
de structuur van de landbouw, met name die op de zandgronden, te verbeteren, door
enerzijds het stimuleren van bedrijfsbeëindiging en anderzijds een verbetering van
de bedrijfsstructuur van de ‘blijvers’ te bevorderen.
Het aantal bedrijven met melkvee, dat bij de eerste landelijke landbouwtelling van

1910 nog ruim 190.000 had bedragen en dat in 1953 nog tot bijna 203.000 bleek te
zijn toegenomen, liep sindsdien dan ook snel terug en bedroeg in 1995 nog slechts
37.000, ofwel net 18% van het naoorlogse aantal (zie tabel 10.6). Terwijl een
gemiddelde melkveehouder in Nederland in 1953 nog 7 tot 8 stuks melkvee hield,
bedroeg dat aantal in 1995 meer dan 45. Het aantal melkveehouders met 50 of meer
runderen, kort na de Tweede Wereldoorlog nog minimaal, maakte in dat jaar al 40%
van het totale aantal uit. Het laat zich aanzien dat aan deze trend nog lang geen einde
is gekomen.

Terwijl het aantal veehouderijbedrijven drastisch afnam, groeide echter het aantal
runderen. Dit laatste was voor een groot deel mogelijk dankzij de veranderingen op
het gebied van de veevoeding, met als een van de meest opvallende de waarlijk
explosieve verbreiding van de teelt van snijmaïs. Snijmaïs was aan het eind van de
jaren zestig nog nauwelijks van enige betekenis, maar was in de jaren negentig op
gras na Nederlands belangrijkste landbouwgewas. Verreweg de grootste oppervlakte
had dit gewas in de zandgebieden, waar het de rogge (het traditionele gewas van de
zandgronden) volledig verdreef.110Veel fundamenteler in dit verband was toch vooral
de enorme groei van het gebruik van krachtvoer, gestimuleerd door de dalende prijzen
ervan: in 1960 moest nog bijna 120 kg melk worden geproduceerd om 100 kg
krachtvoer te kunnen betalen, in 1985 nog geen 70 kg. Het gevolg was dat de
hoeveelheid die in de rundveehouderij werd gebruikt vanaf 1960 toenam van 1
miljoen ton (ongeveer gelijk aan het peil van vóór de oorlog) tot 5,1 miljoen ton rond
het midden van de jaren tachtig.111

Vooral dit laatste maakte een ongekende uitbreiding van de Nederlandse
rundveestapel mogelijk. Het aantal melkkoeien, dat in de jaren vijftig rond de 1,5
miljoen had geschommeld, nam toe tot een aantal van meer dan 2,5 miljoen in 1984,
het jaar vóór de invoering van de ‘superheffing’ (waarover straks meer). De aantallen
groeiden en de weiden werden voller. Opvallend waren vooral de toenemende
concentraties in de zandgebieden, met name in de Gelderse vallei, Overijssel en delen
van de Gelderse Achterhoek en Midden-Brabant. Lag het zwaartepunt van de
melkveehouderij in 1960 nog geheel in de weidegebieden van West- en
Noord-Nederland, nadien verschoof het naar de genoemde zandregio's.
Doorgaans kwam de rundveedichtheid daar rond 1960 nog niet boven de 100 tot

150 diereenheden per 100 ha cultuurland uit, terwijl dit 25 jaar later gewoonlijk meer
dan 250 bedroeg.112 Het proces van schaalvergroting en de komst van de
ligboxenstallen hadden voor de bedrijfsvoering tot gevolg dat de afstand tussen de
individuele koe en de veehouder groter werd, wat een individuele beoordeling en
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behandeling van de dieren moeilijker maakte. Ook anderszins veranderde de relatie
van de veehouder met zijn vee.

Tot in de jaren zeventig was een typische ontwikkelingslijn van een koe als volgt.
Het moment waarop vaarzen werden gedekt, koos de veehouder zó dat kort voor of
rond de 36 maanden het
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Bron: J.H.M. Maas, C.J.M. Wijnen en C.J.M. Spierings, Landbouw. Atlas van Nederland, deel 10
('s-Gravenhage 1989), figuur 35a/b
De veebezetting per 100 ha cultuurgrond in 1960 en 1985. Bedrijfsvergroting, intensivering en
ontmenging gingen gepaard met een verschuiving van het zwaartepunt van de melkveehouderij van
de ‘aloude’ melkveehouderijgebieden (Holland, Friesland, Noordwest-Overijssel) naar de centrale
en zuidelijke zandgebieden. In 1960 kwam hier de veebezetting nog niet boven de 150 diereenheden
(rundvee) per 100 ha cultuurland uit; in 1985 bedroeg die veebezetting er veelal 250 diereenheden
per 100 ha.

eerste kalf geboren werd. Daarop volgde dan de eerste melkgift.
Na het tweede kalf (in het vijfde jaar dus) was de melkgift dan meestal hoger, enz.,

tot aan het zesde, zevende jaar. Dan stabiliseerde de melkgift zich, of bij pech daalde
ze weer licht. Heel soms ook bleef ze stijgen. Een ‘goede’ koe werd, hoe dan ook,
tot haar tiende en soms tot haar vijftiende jaar of zelfs nog langer gemolken. Zo
ontstonden ‘kampioenes’, koeien die meer dan 100.000 kg tijdens hun productieve
leven gaven. Sinds de fokkerij in de loop van de jaren zeventig veranderde, werden
de koeien zo ‘omgebouwd’ dat gedurende de eerste en tweede lactatie (de periode
na de eerste en tweede keer afkalven) de melkgift zeer hoog was, waarna ze begon
te dalen. Wanneer er zich dan ook nog problemen met de gezondheid en/of
vruchtbaarheid voordeden, werd veelal besloten tot vervanging. Een voortdurende
vervanging van dergelijke snel-productieve beesten betekende dat er - ten opzichte
van de eerdere praktijk - per stalplaats per jaar meer melk werd geproduceerd.113

Als gevolg van een complex van ontwikkelingen, waarbij niet alleen de
bovengenoemde ‘omgevings’-factoren een grote rol speeldenmaar ook de resultaten
die op het gebied van de georganiseerde veeverbetering werden bereikt, nam de
zuivelproductie vanaf het begin van de jaren zestig spectaculair toe (grafiek 10.1).
Dat speelde echter niet alleen in Nederland. Lange tijd waren er weinig problemen
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geweest met de afzet van de wassende stroom van melk en zuivelproducten, maar
sinds de jaren zestig tekende zich een nieuwe situatie af. De sterk toegenomen
productie leidde al snel tot een situatie van overproductie en (te) lage prijzen, een
probleem dat tegelijkertijd Europese dimensies kreeg. Om die reden kwam de
Europese Commissie eind 1979 met een voorstel tot het instellen van een heffing op
melk boven een bepaalde drempel in een poging de melkproductie te reguleren. De
heffing, die de naam kreeg van ‘superheffing’, hield in dat voor elke kilo-
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Grafiek 10.2: De gemiddelde melkgift (+ vet en eiwitgehalte) bij de Nederlandse melkveestapel in kg
per koe per jaar (1895-1995)
Bron: LEI/CBS, Landbouwcijfers;M.Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production
and institutional change (Amsterdam 1993) 72 (table 3.15).

gram melk die een melkveehouder meer aan de zuivelfabriek leverde dan in het
voorgaande jaar, een boete betaald zou moeten worden. De feitelijke invoering werd
in april 1984 van kracht en markeerde een historisch keerpunt in de ontwikkeling
van de veehouderij. In ons land werd de garantiedrempel - het ‘quotum’ - voor iedere
individuele veehouder vastgesteld op basis van zijn melkproductie in het tijdvak
1981-1983, en dit betekende dat vrijwel alle boeren hun productie over 1984 dienden
te beperken.
Eenmaal van kracht geworden, resulteerde de regeling inderdaad in een

opmerkelijke daling van de melkproductie en zo kon het Productschap voor de Zuivel
in zijn jaarverslag over 1988 melden dat het een ‘zeer opmerkelijk zuiveljaar’ was
geweest, waarin de overschotten geheel waren verdwenen en de melkprijs voor de
melkveehouders voor het eerst sinds jaren weer was gestegen.114

Met de invoering van de superheffing ontstond een situatie waarin de
melkhoeveelheid en daarmee de melkopbrengst per bedrijf werd vastgelegd. Voor
de veehouder betekende dit dat het quotum aan melk dat hij mocht produceren met
zo min mogelijk koeien geproduceerd moest worden, wilde hij zijn inkomen op peil
houden. Anderzijds diende hij de kostprijs van de melkproductie te verlagen. In die
kostprijs speelden de kosten van het voer een grote rol, wat de omzetting van voer
in melk tot een belangrijk punt van zorgmaakte. Eenmelkkoe gebruikt de opgenomen
hoeveelheid voer voor onderhoud, groei en melkproductie en de omzetting van voer
naar melk verloopt het meest doelmatig wanneer er zo min mogelijk voer nodig is
voor onderhoud en groei. Met andere woorden: de efficiëntie van de melkproductie
diende te worden verbeterd door zich in de fokkerij te blijven richten op
melkproductie, waarbij het gewicht van de koeienmeer dan tevoren betrokken diende
te worden.115Dit pleitte voor een koemet een hogemelkproductie en een laag gewicht.
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Productiviteit op lange termijn

Overzien we de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij
in de loop van de twintigste eeuw, dan levert dat het beeld op zoals dat in grafiek
10.2 is weergegeven. Deze grafiek laat zien dat al vanaf de jaren twintig forse
vooruitgang werd geboekt en vervolgens vooral na 1975. In de jaren zestig tekende
zich een zekere stagnatie van de productiviteitsontwikkeling af, die waarschijnlijk
een gevolg was van de algehele malaise in de sector. Aan het begin van het tijdvak
dat deze bijdrage beslaat, in de periode 1901-1910, gaf de gemiddelde Nederlandse
koe 2633 kg melk per jaar met een vetgehalte van 3,05%, dat wil zeggen dat een koe
in staat was 90 kg boter te produceren. In de jaren vijftig bedroeg de gemiddelde
melkgift 3944 kg per jaar met een vetpercentage van 3,72%, ofwel een persoonlijke
productie van 166 kg boter. Het gemiddelde over de jaren tachtig bedroeg 5572 kg
melkmet 4,22% vet. Als al die melk voor de bereiding van boter zou worden gebruikt,
leverde dat 278 kg op. In het laatste jaar van de reeks (1995) gaf een gemiddelde
Nederlandse koe 6596 kg melk, met maar liefst 4,40% vet.116

De opvallend snelle stijging van het vetgehalte na 1985 was overigens vooral een
effect van de invoering van de superheffing.
Omdat het afleveren van melk met een hoger vetgehalte voor melkveehouders in

de eerste jaren dat de regeling van kracht was, een middel vormde om negatieve
inkomenseffecten te verzachten, werd er in de fokkerij vanaf het midden van de jaren
tachtig breed ingezet op vet. Met het eiwitgehalte, dat landelijk pas sinds 1959 werd
geregistreerd, wilde het aanvankelijk niet erg vlotten. Pas na 1970 kwam er enig
schot in. In de jaren 1961-1965 bedroeg het eiwitgehalte 3,34%, om uit te komen op
3,48% in 1991-1995.117
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Tekenend voor de productiviteitsgroei sinds de jaren zestig is ook de groei van het
aantal ‘100.000 kg-koeien’. De eerste officiële productiekampioene die een
levensproductie van 100.000 kg melk haalde, was de koe Clazina 48 van veehouder
Posch uit het Noord-Hollandse Binnenwijzend, die ruim 17 jaar oud was toen ze als
eerste Nederlandse koe deze mijlpaal in augustus 1959 bereikte.
Na haar, en vooral na 1980, nam het aantal koeien die dit predikaat verwierven

snel toe en eind 1992 kon al de duizendste ‘100.000 kg-koe’ worden gehuldigd. Voor
het overgrote deel betrof het zwartbonten.118

Dergelijke productiecijfers worden nog sprekender als we bedenken dat met name
in de naoorlogse jaren de arbeidsbehoefte in de melkveehouderij enorm kon worden
teruggedrongen doordat tal van activiteiten (melken, veeverzorging, mestafvoer,
voederwinning) werden gemechaniseerd en de arbeidsbehoefte per melkkoe afnam
van 330manuren naar 45manuren, zodat de geproduceerde hoeveelheidmelk toenam
van 12 naar 124 kg per besteed/gewerkt manuur!
Die productiviteitsstijging, met name in termen van arbeidsproductiviteit, hadden

de melkveehouders weten te verwezenlijken dankzij hun omvangrijke investeringen
in werktuigen, installaties en stallen en natuurlijk de verbetering van het vee zelf.
‘De honderdduizend liter-kampioenes gelden in dit opzicht als monumenten’, aldus
prof. dr. J.D. van der Ploeg in zijn rede ter gelegenheid van de tachtigste Dies Natalis
van de LUW, op 6 maart 1998. Hij vervolgde echter met de waarschuwing: ‘In een
deel van de landbouwsector zijn de koe en de zeug [...] allang niet meer het essentiële
arbeidsobject. Waar hoge financieringslasten op het bedrijf drukken, wordt de
stalplaats het voornaamste arbeidsobject en daarmee de relevante rekeneenheid. Dat
impliceert dat de productie per stalplaats wordt gemaximaliseerd. Het dier is daarbij
hooguit een middel. Voor een koe die wat langzaam op gang komt (met haar
melkproductie; J.B.), is geen plaats meer.’119 Met deze opmerkingen schetste Van
der Ploeg de keerzijde van een ontwikkeling waarbij in de race naar een grotere
dierlijke productie een situatie dreigde waarin de productieplaats (de stalplaats) en
het rendement daarvan voorop kwam te staan en het individuele dier steeds minder
ging tellen.

J. Bieleman
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Uit onvrede met de richting waarin de pluimveehouderij zich ontwikkelde met de opkomst van de
legbatterijen, werd in 1975 door toedoen van de ‘Belangengroep voor de rechten van alles wat leeft’
het begrip ‘scharrelkip’ geïntroduceerd en deed niet zo lang daarna ook het fenomeen ‘scharrelstal’
zijn intrede. In een dergelijke scharrelstal is minstens een derde van de bodem met strooisel bedekt;
de rest bestaat uit roosters of gaas boven mestbakken. Per vierkante meter mogen niet meer dan zeven
kippen worden gehouden. Rechts de legnesten. Toch werd ook in deze stallen zoveel mogelijk werk
geautomatiseerd, zoals de water- en voedervoorziening. Deze laatste gebeurde wel door middel van
een sleep- of voerketting. Bij dit geautomatiseerde voedersysteem, dat in 1959 voor het eerst werd
toegepast in legkippenstallen, loopt een voederketting door een lange goot, die zich vult vanuit een
voorraadbak aan het eind ervan. Een groot probleem bleef dat veel kippen hun eieren buiten de nesten
leggen, die daardoor vaak vuil worden of kapot getrapt worden.
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11 Dieren en gewassen in een veranderende landbouw
De legkippenhouderij

De opkomst van een bedrijfstak
Arbeidsverdeling
Gemechaniseerd broeden
Nieuwe wegen in de fokkerij
Opmaat naar een nieuwe tijd
Huisvesting
Hybride kippen
Productie en productiviteit

Tot ver in de negentiende, eigenlijk zelfs tot aan het begin van de twintigste eeuw
beperkte het houden van pluimvee in ons land zich in verreweg de meeste gevallen
tot die enkele kippen die al rondscharrelend op het boerenerf hun eigen kostje bij
elkaar zochten.1 De kip was in de meest letterlijke zin een erfdier en het houden van
kippen was voor de meeste boeren een ondergeschikt bedrijfsonderdeel, nog volledig
gebaseerd op de natuurlijke levenswijze van haan en hennen.
Toch had in een enkel gebied het produceren van eieren voor de markt al wat meer

betekenis gekregen. Voor de regio Barneveld, bijvoorbeeld, noteerde de rapporteur
aan de Landbouwcommissie, die in 1886 te midden van de landbouwcrisis was
ingesteld: ‘De teelt van pluimgedierte wordt als de meest winstgevende der geheele
boerderij beschouwd, inzonderheid op kleine plaatsen, waar soms de geheele pachtsom
uit winst van pluimgedierte kan betaald worden.’2Ook in delen van Noord-Limburg,
rond plaatsen als Venlo, Horst en Sevenum, was pluimveehouderij al vroeg van enige
betekenis.3

De opkomst van een bedrijfstak

Hoezeer ons land zich sinds het midden van de negentiende eeuw ook had ontwikkeld
als exporteur van vee en veehouderijproducten, eieren voerde het rond het begin van
de twintigste eeuw nog steeds meer in dan uit. Vanaf de tweede helft van de jaren
negentig van de negentiende eeuw won het houden van kippen echter snel aan
betekenis, aanvankelijk vooral in de bovengenoemde regio's, maar al gauw ook
daarbuiten. Tien jaar later, vanaf 1907, werd Nederland een netto-exporteur van
eieren, waarna die export zich in enkele decennia tijd explosief uitbreidde. De totale
hoeveelheid uitgevoerde eieren nam toe van 8000 ton in dat jaar tot 85.000 ton in
1930. Vooral de enorme afzetmogelijkheden van de Duitse markt waren daarbij een
belangrijke stimulans. Verreweg de meeste eieren gingen dan ook de grens met onze
oosterburen over.4

De groei van de legkippenhouderij was een ontwikkeling die zich, opvallend
genoeg, vooral in de zandgebieden voordeed. Tekenend daarvoor zijn de volgende
cijfers: in 1890 bedroeg het aantal oudere kippen in de vijf zandprovincies tezamen
nog slechts 1,7 miljoen stuks5, maar in 1910 was dat aantal al toegenomen tot 4,1
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miljoen. Bij een opname in 1939 bleek dat aantal in die vijf provincies te zijn
uitgegroeid tot een totaal van 11,4 miljoen, ofwel 78% van een landelijk totaal van
14,7 miljoen kippen (vergelijk tabel 11.1 en 11.2).6

Tabel 11.1: Het aantal leghennen in Nederland (meitellingen*), in miljoenen

11,919523,01890

17,519606,71910

17,819705,81921

26,6198012,91930

33,1198514,71939

33,2199020,91940

Bron: Verslag van de landbouw en LEI/CBS, Landbouwcijfers.

Illustratief voor de ontwikkelingen op bedrijfsniveau in een regio als de Gelderse
Vallei zijn de aantallen volgens de rapporteur aan de Staatscommissie voor de
Landbouw in 1911. ‘Geen bedrijf heeft in de laatste 30 à 40 jaar zulk een vlucht
genomen als de kippen-

* Het aantal voor 1890 is gebaseerd op de situatie in december van dat jaar.
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Tot het eind van de negentiende eeuw was het houden van (leg)kippen op een boerderij veelal bijzaak
en nog volledig gebaseerd op de natuurlijke levenswijze van haan en hennen. Deze vormden een
hechte groep, een “toom”, waarin ze elkaar goed kenden en een sterke hiërarchie bestond. De kip
was nog in de meest letterlijke betekenis van het woord een erfdier. Het rapen van de eieren en de
verdere zorg was een taak van de boerin, zoals hier in Drenthe op een foto van omstreeks 1910.

Tabel 11.2: Het aantal legkippen per 100 ha cultuurland in enkele van de
belangrijkste landbouwgebieden op de zandgronden, in 1910 en 1939

Index (1910
=100)

19391910

Drenthe

135290215Zandgebied

Overijssel

2061081525Zandgebied

Gelderland

2691603596Graafschap
Zutphen

33245801381Neder-Veluwe

3692301624Over-Veluwe

3122184700Oostelijke
Veluwe

Utrecht

3062373775Zandgebied

Noord-Brabant

228949416Meierij

246909369Zuidelijke en
oostelijke
zandgronden

Limburg

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



2231571705Noord-Limburg

Bron: A.Maris, Enkele aspecten van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden
(Assen 1951) 133-134 (Staat 6.2).

houderij. Had men vroeger op eene boerderij 6 à 12 kippen, thans heeft men er
100 à 300, ja zelfs nog meer.’7 Meer algemeen hield een kleine boer op de
zandgronden in de jaren twintig 40 tot 50 leghennen en op de grotere telde men er
gewoonlijk rond de 100: ‘Das kann die Bäuerin noch gut übersehen. Sie weiß, welche
Hühner fleißig legen, welche früh mausern und gern brüten, sie weiß sofort, wann
ein Huhn krank ist und abgeschaft werden muß, wenn sich eins verlaufen hat oder
seine Eier verlegt. Bei größer Hühnerzahl wird die Sache schon schwieriger’, schreef
de Duitse agronoom Julius Frost in 1930 in zijn boek Die Holländische
Landwirtschaft. Ein Muster moderner Rationalisierung.Kippenstapels van meer dan
500 hennen waren volgens hem nauwelijks of niet renderend.8

Typerend voor de ontwikkeling van de pluimveehouderij in juist de zandgebieden
was ook dat daar op veel plaatsen in de loop van de jaren twintig wekelijkse
eiermarkten werden opgezet, waar boerenpluimveehouders hun eieren aan opkopers
verkochten.
Elders brachten ze hun eieren op (coöperatieve) veilingen of ‘eiermijnen’ aan de

man. Een eerste ‘eierverzendvereniging’ werd opgericht in 1898 in Zutphen, gevolgd
door de eiermijn in Maastricht, in 1900. Tot verreweg de grootste ontwikkelde zich
de Coöperatieve Roermondse Eiermijn, die werd opgericht in 1904. In een topjaar
als 1930 bedroeg de aanvoer daar meer dan 222,5 miljoen eieren.9

Dat het houden van kippen zich juist op de kleine, gemengde bedrijven in de
zandgebieden in korte tijd zo sterk, ja explosief, ontwikkelde, kwam door de grote
veranderingen die zich daar vanaf ongeveer 1890 in de bedrijfsvoering hadden
voltrokken.
Met de komst van de fabrieksmatige zuivelbereidingwas namelijk de boterbereiding

verplaatst van de boerderij naar de fabriek. De - voornamelijk vrouwelijke - arbeid
die daarbij vrijkwam, kon nu
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worden ingezet om juist dit bedrijfsonderdeel tot ontwikkeling te brengen. Het was
dan ook de Nederlandse boerin die de intensieve pluimveehouderij van de grond
tilde.10

Sinds 1890 had de fabrieksmatige zuivelbereiding het mogelijk gemaakt met
slechts enkele melkkoeien een min of meer zelfstandig bestaan als (kleine) boer op
te zetten. Vervolgens kreeg het kleine, gemengde bedrijf met de legkippenhouderij
nog een extra pijler. Sterker nog: de grote uitbreiding die het aantal kleine bedrijven
in de zandgebieden onderging in de eerste decennia van de twintigste eeuw, zou niet
mogelijk zijn geweest zonder de daarmee gelijk opgaande ontwikkeling van de
kippenhouderij.11 Op de kleine bedrijven was het aandeel dat de pluimveehouderij
had in het bedrijfsinkomen, dan ook groot. De landbouweconoom Maris berekende
aan het begin van de jaren vijftig dat de bijdrage aan de bruto-inkomsten op het
zogenaamde ‘etage-bedrijf’12 in de zandgebieden op bedrijven met een omvang van
4 tot 7 ha gemiddeld maar liefst 21% bedroeg, terwijl de bijdrage van de
varkenshouderij daaraan 20% was.13

Bedrijfstechnisch gezien, werd het grootste deel van de eieren vanaf de jaren
negentig van de negentiende eeuw in drie, vier decennia tijd ook niet meer extensief
maar intensief geproduceerd, dat wil zeggen niet langer door los op het erf
rondscharrelende kippen, maar door dieren die waren ondergebracht in een meer of
minder groot ‘hoenderpark’, een afgeperkt stuk grond met een goed nachten leghok.
Nog kort tevoren waren dergelijke ‘hoenderparken’ een bijzonderheid geweest, enkel
in gebruik bij ‘hobbyisten’.14

Een cruciaal element in de uitgroei van de pluimveehouderij in organisatorische
zin waren de vele plaatselijke verenigingen die vanaf het begin van de twintigste
eeuw als paddestoelen uit de grond schoten en die van meet af aan een sterk
coöperatieve signatuur hadden. Al vanaf 1901 waren zij landelijk verenigd in de
‘Vereeniging tot bevordering der Pluimveehouderij en tamme Konijnenteelt in
Nederland’, kortweg de VPN. Via dergelijke plaatselijke verenigingen waren de
pluimveehouders in staat zich onder meer ‘gezamenlijke broedmachines,
beendermolens, ochtendvoer, grit enz.’ aan te schaffen. Voorts beschikten de
verenigingen ten behoeve van hun leden vaak over bibliotheekjes en stelden ze gratis
of tegen een lage prijs fokhanen ter beschikking ‘om de boerenhoenders door kruising
te verbeteren’, aldus het Verslag van de landbouw in 1905. Het Verslag vervolgde:
‘In de meeste streken des lands heeft de VPN foktoomen der nutrassen aangelegd,
waaruit duizenden broedeieren tegen lagen prijs aan de leden worden verstrekt en
eene groote hoeveelheid goed fokmateriaal over het land wordt verspreid.’15Aan het
begin van de Eerste Wereldoorlog telde de snel groeiende organisatie al 20.000
leden.16 Tevoren, in 1910, had de VPN mede door toedoen en met steun van de
rijksoverheid een eerste pluimveeteeltconsulent aangesteld. Dit werk werd in 1921
geheel door de overheid overgenomen, waarbij de consulent werd bijgestaan door 4
assistenten. Naast het adviseren van de plaatselijke organisaties en direct
belanghebbenden verzorgde deze dienst ook de opleiding van
pluimveeteeltonderwijzers en oefende toezicht uit op cursussen, legwedstrijden en
fokstations. Het geheel stond onder leiding van de rijkspluimveeteeltconsulent, die
tevens directeur was van het Rijksproefstation voor de Pluimveeteelt ‘Het Spelderholt’
in Beekbergen, dat eveneens in 1921 van start ging.17
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Speciaal voor fokkers werd in 1924 de Algemeene Nederlandsche
Pluimveefokkersvereeniging opgericht, met als doel tot ‘betere

Een goede ziektebestrijding was van meet af aan een belangrijk aspect van een gezond
pluimveehouderijbedrijf. In 1912 werd door de Rijksseruminrichting, opgericht in 1904, voor het
eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van enting tegen de zogeheten ‘Kleinse ziekte’, een
bacteriële aandoening. Bij de proeven dat jaar werden in Amersfoort en omgeving ongeveer 10.000
kippen ingeënt. Een en ander gebeurde onder het toeziend oog van (bestuurs-)leden van de Vereeniging
van Pluimveehouders voor Amersfoort en Omstreken.
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In de loop van de jaren twintig werden in veel dorpen in de zandgebieden wekelijkse eiermarkten
ingesteld. Het waren gewoonlijk de boerinnen die daar de eieren te koop aanboden. Zij waren het
ook geweest die deze sector in de eerste decennia van de twintigste eeuw van de grond hadden getild.
Ondanks de enorme ontwikkeling die de legkippenhouderij doormaakte, was de omvang van de
kippenstapels op de zandbedrijven in deze periode nog beperkt. Men hield doorgaans enkele tientallen
leghennen en wat hanen. Een groot deel van de eieren die op deze bedrijven werden geproduceerd,
vond zijn weg naar de consument via deze markten, waar ze werden opgekocht door eierhandelaren.

toestanden in den handel van broedeieren en ééndagskuikens’ te komen. Daarnaast
werd in 1930 ook de Vereniging van Broederijen en Pluimveefokkerijen in Nederland
(de VBN) in het leven geroepen. Deze organisatie richtte zich specifiek op de nieuwe
perspectieven die de komst van de kunstbroeders bracht voor de sector.18 Ze stelde
normen vast ten aanzien van de broedlokalen, broedmachines en dergelijke, ze
bepaalde een minimum-broedeieren-gewicht en oefende controle uit op de herkomst
en kwaliteit van het fokmateriaal. De vereniging stelde in 1932 een eigen voorlichter
aan.

Arbeidsverdeling

De bijzondere omstandigheden waarin de pluimveehouderij tijdens de Eerste
Wereldoorlog kwam te verkeren, zorgden voor een belangrijke fase in de ontwikkeling
van de pluimveehouderij uit oogpunt van arbeidsorganisatie.19 Als gevolg van de
blokkade door de oorlogvoerende landen waren vooral in 1917 grote tekorten aan
veevoeder ontstaan. Dit maakte dat in de laatste oorlogsjaren de pluimveestapel
nagenoeg geheel moest worden opgeruimd, wat tot op zekere hoogte werd
aangemoedigd door de relatief hoge vleesprijzen. De overheid zag er daarbij op toe
dat er voer beschikbaar bleef voor een beperkt aantal foktomen op de zogenaamde
fokstations. Deze fokstations waren kort na de eeuwwisseling - en deels op initiatief
van de VPN - totstandgekomen. De bedoeling van de overheid was dat vanuit deze
foktomen de binnenlandse pluimveestapel na de oorlog weer opnieuw zou kunnen
worden opgebouwd. Zo konden circa. 50.000 fokdieren in leven worden gehouden,
waardoor een kern van goed fokmateriaal behouden bleef.20

Om direct na de oorlog aan de grote vraag naar eendagskuikens te kunnen voldoen,
werden er in verenigingsverband - naast de bestaande, particuliere broederijen - tal
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van centrale broederijen gesticht, die met (meerdere) kleine broedmachines werkten.21

Deze centrale broederijen stelden de kuikens tegen kostprijs beschikbaar aan de
leden, wat het de boeren mogelijk maakte om in korte tijd hun pluimveestapels weer
op peil te brengen. Daarmee vormde zowel het beperkte aantal foktomen dat direct
na de oorlog voorhanden was als de grote vraag naar jonge leghennen, de aanzet tot
wat op termijn een specifieke succesfactor van de Nederlandse kippenhouderij zou
gaan worden, namelijk een arbeidsverdeling tussen aparte fokbedrijven, aparte
kuikenbroederijen en, als tussenschakel, aparte vermeerderingsbedrijven. Deze
vermeerderingsbedrijven ontstonden nadat omstreeks 1927 een fokstation in het
Limburgse Horst bepaalde bedrijven inschakelde die fokmateriaal kregen toebedeeld
met de bedoeling dat zij de jonge dieren die hieruit voortkwamen aan de boeren
zouden gaan leveren.22

Toen deze arbeidsverdeling zich eenmaal op ruimere schaal had voltrokken, zag
zij er als volgt uit. Op de fokbedrijven legde men zich toe op het fokken van
hoogproductieve dieren, ofwel kippen die veel eierenmet een hoog gemiddeld gewicht
legden. Deze fokbedrijven leverden geselecteerde dieren, zowel jonge hennen als
jonge hanen, aan de zogenaamde vermeerderingsbedrijven. Op deze bedrijven werd
bij de hennen een klein aantal hanen geplaatst voor de productie van bevruchte
broedeieren. Deze werden vervolgens verkocht aan speciale kuikenbroederijen. Tot
in de jaren zestig vormden deze broederijen de laatste schakel in de pro-
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Hergen Smid (1960), pluimveehouder in Lutten

Er als de kippen bij zijn
In 1969 is mijn vader begonnen met 4000 batterijkippen. Dat was allemaal heel primitief. Gewoon
een hokkenframe met gaas erin en bakken ervoorlangs waar je zelf het voer in moest gooien. In 1979
werd het te klein en hebben we een nieuwe stal laten bouwen voor 17.000 batterijkippen. Ondertussen
kwam er almaar meer weerstand tegen de batterij, dat hou je niet tegen. In 1995 heb ik er 8000
scharrelkippen bij gezet. Mijn vader was er eerst op tegen, want de batterij was dé manier om kippen
te houden. Maar na een jaar vonden we scharrelkippen zo gek nog niet, dat leverde toch 3 cent per
ei meer op. Inmiddels was de batterij verouderd en er moest van de wet weer een kip uit het hok. En
ik was haast een dag in de week bezig om het spul aan de praat te houden. Dat was ook niet het
mooiste werk. Verder kwam de politiek met een mestquotum, dus hoe meer kippen je houdt, hoe meer
quotum je moet betalen. Ik heb de batterijstal omgebouwd voor scharrelkippen en vorig jaar heb ik
er nog een stal bij gebouwd voor 14.000 scharrelkippen. Door de mechanisatie kan je er steeds meer
houden. Maar je moet bijblijven; als je niet om de paar jaar bouwt, verlies je de race.
Een batterijboer boert heel anders dan wij. Wij zeggen: ‘laat ze maar vreten, als ze maar een eitje
meer leggen’, maar een batterijboer werkt op het scherpst van de snede, die probeert zo weinig
mogelijk te voeren. Die moet technisch veel scherper draaien omdat zijn eieren minder opbrengen.
De kippen blijven ongeveer 13 maanden in het bedrijf. Ze komen bij ons als ze 17 weken oud zijn en
bij 19 weken beginnen ze te leggen. Bij 23 weken leggen van de honderd kippen vijfennegentig een
ei. Ik kan me nog herinneren dat ze niet boven de 85% uitkwamen, maar de fokkerijen brengen dat
percentage nog steeds omhoog. De kippen houden die 95% een half jaar vol en daarna gaat het
zakken. Over tien weken leggen mijn kippen onder de 70%. Dan gaan ze naar de slacht.
Met scharrelkippen loop je meer risico's dan met batterijkippen. Ze zijn veel gevoeliger voor ziektes.
Ik heb de laatste vier jaar meer medicijnen gebruikt dan al die jaren daarvoor met batterijkippen. Je
hebt ook een groot probleem als een scharrelkip haar ei niet op het nest wil leggen. Die eieren komen
op de grond en worden smerig, dat is tweede soort. Dat is een ellende, je kan ze nooit allemaal
opzoeken. Een kip is een gezellig dier. Op de batterij had ik er nooit een in de handen, dat was meer
fabrieksmatig. Terwijl als ik nu door de schuur loop, komt het hele spul achter me aan, en als ik ga
zitten, kruipen ze op mijn hoofd. Ze zijn er als de kippen bij.
Straks, in 2012, zijn er geen batterijen meer in Nederland. Maar voor de industrie zijn scharreleieren
te duur. Dus die gaan de eieren importeren uit Amerika, waar de kippen geen 500 cm2 ruimte hebben
zoals bij ons maar slechts 300 cm2. Die beesten kunnen echt helemaal geen kant meer op. Voeren en
eieren rapen gaat tegenwoordig helemaal automatisch. Ik heb 30.000 scharrelkippen en ik heb net
zoveel werk als mijn vader in 1969 met 4000 batterijkippen. Als ik 's ochtends in de stal kom, dan
kijk ik eerst in de computer wat ze gevreten en gedronken hebben. Het is vooral controleren, wat ik
doe. Je kan alles precies bijhouden. Dat technisch goed draaien vind ik mooi, het liefst net ietsje beter
dan anderen.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



160

ductie van jonge legkippen. Zij verzonden de ééndagskuikens23 aan de eigenlijke
kippenhouders, meestal kleine boeren, die de jonge diertjes zelf opfokten.
Deze arbeidsverdeling, die vanaf het eind van de Eerste Wereldoorlog geleidelijk

tot ontwikkeling was gekomen, werd in de jaren dertig onder invloed van de
crisismaatregelen van de overheid, nagenoeg volkomen. De teeltregeling, namelijk,
die in het kader van de landbouwcrisiswetgeving eind 1933 werd ingevoerd om de
noodlijdende pluimveehouderij te helpen, beoogde niet alleen de omvang van de
pluimveestapel onder controle te krijgen.24 Een belangrijke doelstelling was ook om
te proberen door een vergroting van de productiviteit per legkip de exploitatiekosten
van de bedrijven als geheel zoveel mogelijk te verlagen. Men was er zich daarbij
van bewust dat er voor de export grotere eieren van een constantere en hogere kwaliteit
werden gevraagd dan gewoonlijk op de markten werden aangeboden. Als zodanig
erkende fokbedrijven kregen de taak de kwaliteit van de kippenstapel te verbeteren
en zij moesten daarvoor aan strenge eisen voldoen. Kuikenbroeders - ook als zodanig
erkend door de daartoe opgerichte Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee
- mochten bijvoorbeeld alleen eieren uitbroeden van een zeker minimumgewicht.
Vermeerderingsbedrijvenmochten vervolgens slechts werkenmet dieren die afkomstig
waren van erkende fokbedrijven. De resultaten waren: gunstiger broeduitkomsten,
betere opfokresultaten, een meer regelmatige verdeling van de eierproductie over
het jaar, een grotere gemiddelde eierproductie per leghen en hogere eiergewichten.
Van de eieren die werden aangevoerd op de Coöperatieve Roermondse Eiermijn,
bijvoorbeeld, nam alleen al in de jaren 1934 en 1936 het gemiddelde eigewicht toe
van 57,8 tot 58,6 gram.25

Gemechaniseerd broeden

Aan het eind van de negentiende eeuw werd er door de pluimveehouders nog
nagenoeg uitsluitend met de kloek gebroed. De stormachtige manier waarop de
pluimveehouderij als bedrijfsonderdeel na 1890 van karakter veranderde, maakte
echter dat deze wijze van vermeerderen bij lange na niet meer toereikend was. In
feite kon de pluimveehouderij zich enkel zo onstuimig ontwikkelen als ze deed
doordat het broedproces kon worden ‘gemechaniseerd’, door middel van
‘kunstbroeders’ of ‘broedmachines’. Even voor 1900 kwamen de eerste bruikbare
exemplaren ervan in ons land op de markt. Getuige het Verslag van de landbouw
over dat jaar werden ze echter op slechts enkele van de in totaal circa 100
‘hoenderparken’ gebruikt.26

Tot de meest succesvolle machines uit die beginperiode behoorden de modellen
van de Engelsman Hearson, de Duitse fabrikant Cremat en de Amerikaan Cyphers.
Deze machines bestonden in feite uit een - uit hout vervaardigd - kastje op vier poten,
met een horizontaal geplaatste lade waarop de eieren kwamen te liggen; vandaar dat
men ze later als ‘vlakbroeders’ aanduidde. Om te voorkomen dat het embryo in het
ei zou verkleven aan de schaalvliezen, moesten de eieren tijdens het broedproces
regelmatig worden gekeerd, wat met de hand diende te gebeuren. In de
Cremat-broedmachine zorgde een oliebrander die buiten de eigenlijke kast was
geplaatst voor de benodigde warmte. Een laag vochtig zand onder in de kast en een
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in water gedrenkt stuk katoen zorgden voor de vereiste vochtigheid.27 Machines als
deze waren warmeluchtmachines. Daarnaast bestonden er ook warmwatermachines,
waarin de warmte door middel van verwarmd water door de kast werd verspreid.
Het Amerikaanse model van Cyphers, dat op dezelfde wijze werkte als de Cremat,

was lange tijd het meest gebruikte in ons land.
In broedmachines als deze kon men 30 tot 400 eieren tegelijkertijd uitbroeden; in

de grootste, zoals de Amerikaanse Newton Giant Incubator (van de firma Buckeye),
die ook in ons land veel werd gebruikt, wel 2000 en meer. Deze grotere installaties
waren in feite opgebouwd uit meerdere kleine afdelingen, eigenlijk alle aparte
broedmachines, elk met een eigen regulateur, een eigen thermometer en een eigen
ventilatie-inrichting. Dergelijke twee- of driedeksmachines werden centraal verwarmd
door middel van warm water, dat door een stelsel van buizen naar de afzonderlijke
broedkasten werd geleid.
Nederlandse constructeurs kopieerden al snel de buitenlandsemodellen - met name

die van Cyphers - en brachten ze met veel succes op de markt.28 Een belangrijke
Nederlandse fabrikant in die beginperiode was de firma AJAM in Noordwijkerhout,
die - naar het schijnt - omstreeks 1897 met de fabricage van broedmachines begon.29

Al in 1920 werd op dusdanig grote schaal kunstmatig gebroed dat de prestaties in
de fokkerij niet meer ingrijpend werden benadeeld door het koude voorjaar van dat
jaar, aldus het Verslag van de landbouw. Vijf jaar later bestempelde het Verslag de
kuikenbroederij al als ‘een industrie van betekenis’.30

De eerste generatie broedmachines, de vlakbroeders, waren in hun grondvorm
machines, uitstekend geschikt voor het gebruik op individuele bedrijfjes waar men
zelf de aanfok van nieuwmateriaal verzorgde. Echter, toen na 1918 de pluimveestapel
opnieuw moest worden opgebouwd en op verschillende plaatsen in
verenigingsverband centrale broederijen werden opgezet (waarmee de levering van
kuikens gecentraliseerd raakte), bleken ze niet langer te voldoen. Hoewel men het
capaciteitsprobleem wel probeerde te ondervangen door meerdere kleine
broedmachines te combineren (het Verslag van de landbouw over 1919 sprak van
een twintigtal), bleken ze eigenlijk niet geschikt om aldus te functioneren.31

Daarbij kwam dat het in de loop van de jaren twintig meer en meer gebruikelijk
werd om de hennen maar één legperiode aan te houden in plaats van twee of drie,
waardoor de vraag naar één-
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De Cremat-broedmachine, een apparaat van Duitse origine, kwam aan het eind van de negentiende
eeuw als een van de eerste in haar soort op de Nederlandse markt, waarna al snel navolgers
verschenen. Deze zogenaamde vlakbroeder werkte als volgt: de verse lucht kwam rechtsonder in de
‘machine’, ging langs het glas van een oliebrander omhoog en kwam door een buis, die van gaatjes
was voorzien, als verwarmde lucht op de eieren. Onder de eierlade bevond zich een plaat waarop
een laagje zand lag, dat voortdurend nat werd gehouden, en daaronder was de kuikenlade aangebracht,
waarlangs de lucht ten slotte ook weer via een gat onder in het midden de machine weer verliet. Boven
in de verwarmingskoker, rechts van de machine, was nog een reservoir met water aangebracht,
waarin een stuk katoen was gestoken teneinde een grotere verdamping te verkrijgen. Als regulateur
werd een metalen thermostaat (een bi-metaal) gebruikt, die bij overschrijding van een bepaalde
warmtegrens een klep lichtte die boven de lamp was aangebracht.

dagskuikens snel groter werd. Zo kwamen dan ook al gauw de nadelen van deze
systemen aan het licht, met als belangrijkste het grote ruimtebeslag en het vele werk
dat ermee gemoeid was.
De komst van de grotere ‘motorbroeders’ maakte aan deze problemen een eind.

De eerste machine die uitging van een nieuw, ruimte- en arbeidsbesparend concept,
werd getoond ter gelegenheid van het eerste Wereldpluimveecongres in Den Haag
in 1921.
De geheel nieuwe constructie was van de Amerikaanse firma Buckeye, de

Mammoth Incubator.32
Het sindsdien meest gebruikelijke type motorbroeder - ook wel trommel- of

kabinetbroeder genoemd - bestond uit een grote kast (kabinet), waarin op een
horizontale as een grote open trommel was gemonteerd. In die trommel konden een
groot aantal eierladen boven (en onder) elkaar worden geschoven, waardoor in feite
meerdere lagen eieren boven elkaar werden geplaatst. Een belangrijke besparing op
arbeid werd vooral bereikt doordat het noodzakelijk keren van de eieren tijdens de
eerste fase van het broedproces in deze machines volledig geautomatiseerd was.
Door het regelmatige draaien van de trommel om de as - gewoonlijk eenmaal per
uur; middels een elektromotor - konden de eieren onder een hoek van 90o van positie
veranderen, dat wil zeggen van 45o links naar 45o rechts van de verticaal. (Vandaar
dat men de voorgaande generatie broedmachines van nu af aan ook als ‘vlakbroeders’
ging aanduiden.) Om overal in de kast voor een zelfde temperatuur en
vochtigheidsgraad te zorgen, draaiden om de trommel voortdurend vier slaglijsten,
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die als een fan werkten. De verwarming gebeurde elektrisch; bakken met water
zorgden voor de juiste vochtigheidsgraad. Doorgaans waren de grotere
trommelbroeders voorzien van aparte voorbroedladen (in de ‘trommel’) en
uitkomstladen (geplaatst onder de trommel), respectievelijk voor de eerste 18 en
laatste 3 dagen van het broedproces. De grotere machines hadden een capaciteit van
10.000 tot 20.000 eieren.
Aanvankelijk waren de broederijen aangewezen op de import van buitenlandse

modellen. Al snel, echter, gingen ook enige Nederlandse fabrikanten zich met het
produceren van dergelijke trommelbroeders bezighouden, zoals de firma Schimmel
in Barneveld en de firma Tijsseling in Nijkerk. De laatste produceerde de ‘Econoom’,
een model dat destijds grote bekendheid genoot.33

Vooral na 1928 nam het gebruik van deze grotere broedinstallaties een hoge vlucht.
Bij een landelijke inventarisatie van de broedcapaciteit in verband met de
crisiswetgeving op het eind van het jaar 1933 bleek deze 15 miljoen eieren groot te
zijn. Bijna de helft ervan bevond zich alleen al in de provincie Gelderland.34

Achteraf gezien, kan worden gezegd dat de verbreiding van de grote kabinet- of
trommelbroeders sinds het einde van de jaren twintig voor een ware omwenteling in
de pluimveefokkerij heeft gezorgd, door hun aanzienlijk grotere capaciteit ten opzichte
van de bestaande vlakbroeders, gekoppeld aan een beperkt ruimte-
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In de jaren twintig bracht de Amerikaanse firma Buckeye haar broedmachines onder de aandacht
van de pluimveehouders in ons land door middel van dit soort prospectussen. De van oorsprong
buitenlandsemachines werden al gauw succesvol nagebouwd door Nederlandse firma's. Broedmachines
als deze speelden een belangrijke rol bij de stormachtige expansie van de pluimveesector tussen beide
wereldoorlogen.

beslag. Dat alles bovendien met minder arbeid. Daarmee droegen de installaties in
belangrijke mate bij aan de snelle uitbreiding van de Nederlandse pluimveestapel in
de jaren twintig en het begin van de jaren dertig (zie tabel 11.1).35 Vooral de
arbeidsbesparing was een aspect dat met een verdere ontwikkeling van het machinale
broeden in de jaren zestig nog meer aandacht zou krijgen.

Naarmate het kunstmatig broeden algemener werd en dus ook de productie van
kuikens steeds massaler, werd het gewenst om hennetjes en haantjes op een efficiënte
manier van elkaar te kunnen scheiden. De techniek die hiervoor in gebruik kwam,
het ‘seksen’, kreeg vooral bekendheid door het werk van de Japanner Kiyoshi Masui,
in de jaren twintig. Hij ontwikkelde een methode waarbij de cloaca van de
ééndagskuikens iets werd uitgestulpt waardoor bij de haantjes het rudimentaire
geslachtsorgaan zichtbaar werd. Eenmaal uitgeselecteerd, werden de haantjes direct
daarna gedood. Dit seksen van ééndagskuikens vereiste een grote mate van
vakbekwaamheid enwas bovendien zeer arbeidsintensief. In ons landwerd de techniek
geïntroduceerd in 1935, op het fokstation in Horst (Limburg).
Lange tijd werd het seksen hier in Nederland bijna uitsluitend door Japanners

uitgevoerd. Een particulier bedrijf op dit gebied, de ‘Hollandsch-Japanse Kuikensex
Onderneming’, adverteerde met de aanhef: ‘Alleen seksen door onze Japanners,
afgezonden rechtstreeks van de Japansche Seks School, kunnen U 95% waarborg
geven.’ Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd ongeveer driekwart van
de ééndagskuikens door Japanners gesekst. Na de oorlog - de Japanners waren in
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1940 vertrokken - opende de VBN in 1947 een seksschool in Barneveld. Aanvankelijk
werd daarmet eenAmerikaanse deskundige gewerkt. Naast enkele andere werkwijzen
werd aan het begin van de jaren vijftig ook een ‘machinale’ methode geïntroduceerd,
die echter weinig ingang vond.36

Ompas uitgekomen kuikens uit een broedmachine groot te kunnen brengen zonder
kloek, kwamen ‘kunstmoeders’ in gebruik.
Aanvankelijk was dat eenvoudigweg een kist waar een petroleumlamp in hing als

verwarmingselement. Al gauw verschenen betere typen, zoals een ‘bakkunstmoeder’.
Deze bestond uit een houten bak met twee of drie afdelingen en een petroleumlamp
als verwarmingselement. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de zogenoemde
‘kachelkunstmoeder’ in gebruik: een rond, gegalvaniseerd plaatijzeren scherm met
een doorsnee van 1,50 tot 2,00 m op een petroleumkachel geplaatst dat (over de
kuikens heen) tot dicht bij de grond reikte. Om de jonge kuikens bij elkaar te houden,
werd wel gebruikgemaakt van een kuikenring: een rondlopend scherm dat op de
grondwerd gezet. In de jaren vijftig werden dergelijke kachelkunstmoeders geleidelijk
aan vervangen door elektrische droogstraallampen, die een kap of scherm zoals bij
de eerdere typen gebruikelijk was, overbodig maakten.37

De trommelbroeders zoals die sinds het eind van de jaren twintig algemeen verbreid
raakten, bleven tot in de jaren zestig praktisch ongewijzigd in gebruik. Wel lukte het
door verfijning van de techniek de prestaties van de machines te verbeteren. Zo
slaagdemen erin het uitkomstpercentage te verhogen van 61 à 64% vlak na de oorlog
tot 67 à 68% omstreeks 1960.38Onder invloed van een snel veranderende verhouding
tussen kosten en prijzen vonden in die tijd echter grote technische veranderingen
plaats - die we hierna nog uitvoerig zullen behandelen - en daarmee veranderde ook
de schaal waarop men in de broedtechniek werkte. Een belangrijk element van die
veranderingen vormde namelijk ook hier de behoefte, of beter de noodzaak, om tot
een grotere arbeidsefficiëntie te komen. Om dit te bereiken, rustte men de
kabinetbroeders uit met uitrijdbare wagens in plaats van een vaste, roterende trommel,
wat zowel bij de voorbroedfase als bij de nabroedfase een
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Vanaf omstreeks 1928 werden de toen veel gebruikte vlakbroedmachines in snel tempo vervangen
door broedmachines van een veel grotere capaciteit, de trommelbroeders. Machines als deze zorgden
voor een ware omwenteling in de pluimveefokkerij. Doorgaans waren deze broedmachines voorzien
van aparte ‘voorbroedladen’ (in de trommel) en ‘uitkomstladen’. De grotere exemplaren hadden
vaak een capaciteit van enkele tienduizenden eieren. Landelijk bedroeg de capaciteit van de
gezamenlijke Nederlandse broedmachines eind 1933 circa 15 miljoen eieren. Machines van dit type
bleven in vrijwel ongewijzigde vorm in gebruik tot in de jaren zestig, toen ze werden vervangen door
broedkasten met uitrijdbare wagens.

Het bepalen van het geslacht van het kuiken, het seksen, is nog steeds een zeer specialistische arbeid.
De techniek om bij kuikens op grond van de nog bijna onontwikkelde geslachtskenmerken hanen en
hennen van elkaar te onderscheiden, kreeg in de jaren twintig bekendheid door het werk van de
Japanner Kiyoshi Masui en werd in ons land voor het eerst in 1935 toegepast. Voor het seksen, dat
een grote mate van vakbekwaamheid vereiste, kwamen na 1945 speciale opleidingen. In Barneveld
(hier op de foto) opende de Vereniging van Broederijen en Pluimveefokkerijen in Nederland in 1947
een seksschool. De gediplomeerde sekssters - het waren doorgaans meisjes - kwamen in de regel bij
de zogeheten vermeerderingsbedrijven terecht.

belangrijke arbeidsbesparing gaf. De eierladen werden na te zijn gevuld in een
zogenaamde voorbroedwagen geschoven en nadat dezemet eieren en al waren ontsmet
in een ontsmettingskamer, in de voorbroedkast gereden. Hier werden de wagens
vervolgens aangesloten op een automatische keerinrichting. De capaciteit per
voorbroeder bedroeg in de jaren tachtig 19.000 tot 60.000 eieren.39 Op de achttiende
dag van het broedproces moesten de eieren worden ‘geschouwd’, dat wil zeggen: ze
dienden te worden gecontroleerd om te zien of het ei inderdaad een bevrucht ei was
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of dat het een ondertussen afgestorven embryo bevatte, om vervolgens te worden
overgelegd op uitkomstladen. Vervolgens reed men deze uitkomstladen, nadat ze in
de nabroedwagen waren geschoven, in de nabroeder of uitkomstmachine. In een
dergelijke uitkomstmachine waren ventilatie en de klimaatbeheersing van groot
belang; de machines stonden dan ook in een aparte ruimte opgesteld. Na het uitkomen
haalde men de uitkomstkarren uit de machine
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en ‘raapte’ de kuikens van de laden waarna het seksen plaatsvond. De haantjes
werden, afhankelijk van het ras, afgemaakt of nog gebruikt voor de fokkerij of
mesterij. De hennetjes werden ingeënt tegen de ziekte vanMarek40 en kregen eventueel
een spray-enting tegen infectueuze bronchitis (IB; een besmettelijke ontsteking van
de diepere luchtwegen). Soms werden ze nog geleewiekt41, waarna ze konden worden
afgeleverd. Met deze nieuwe systemen werd het aantal gelijktijdig uit te broeden
eieren nog slechts gelimiteerd door de omvang en gelijksoortigheid van de aangeboden
partij broedeieren en niet meer door de broedtechniek zelf.

Nieuwe wegen in de fokkerij

In de negentiende eeuw liep er in de Nederlandse boerenpluimveehouderij een grote
verscheidenheid in vorm en kleur aan lokale en regionale kippenrassen en kleurslagen
rond. Men spreekt in dit verband ook in de pluimveehouderij van ‘landrassen’. Deze
landrassen hadden onder de toenmalige omstandigheden het voordeel dat ze weinig
eisen stelden aan voeding en verzorging, en een hoge weerstand tegen ziekten kenden.
De eierproductie daarentegen was laag.
Veel van die landrassen waren genoemd naar de plaats of regio waar ze ontstonden.

Speciaal als legdieren waren rassen bekend met namen als: Drentse hoenders, Friese
hoenders, Hollandse hoenders, Assendelftse hoenders, Groninger Meeuwen,
Brabanters, Kraaikoppen en Lakenvelders.42 Tijdens de tweede helft van de
negentiende eeuw begonnen fokkers in toenemende mate met het importeren van
buitenlandse rassen, om daarmee doelbewust hun eigen pluimveestapel te verbeteren.
Helaas was voor slechts een enkele van deze importen een duurzame plaats
weggelegd, omdat de meeste op het punt van de eierproductie op den duur niet bleken
te voldoen.
Uiteindelijk werd de Nederlandse bedrijfspluimveehouderij in de decennia

voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog beheerst door een drietal rassen: de
Barnevelder, de Rhode Island Red en de Witte Leghorn, en in mindere mate de
Wyandotte en de Welsumer. Ze waren alle in de decennia net vóór of rond de
eeuwwisseling ontstaan.
Weinig kippenrassen hebben zo tot de verbeelding van het bredere publiek

gesproken als de Barnevelder - en nog steeds. De eerste aanzet tot de vorming van
het ras dateert van rond het midden van de negentiende eeuw, toen op verschillende
boerderijen rond het Veluwse dorp Barneveld op vrij grote schaal kippen van het
Chinese Cochinras werden gehouden, waarvan de bruine eieren zeer in trek waren.
Veel kippenhouders probeerden daarom fokhanen van dit ras te bemachtigen om ze
met hun eigen hennen te laten paren - er was in feite sprake van een ware
‘Cochin-manie’.43 Rond 1885 begon men deze kippen bovendien te kruisen met
Brahma's (genaamd naar hun herkomstgebied, de delta van de rivier de Brahmaputra
in het tegenwoordige Bangladesh) en enkele jaren later met Langshans. Vooral deze
laatste kippen - evenals de Cochins van Chinese oorsprong en in 1872 in Engeland
ingevoerd44 - hield men in die tijd ook met name om hun bruin gekleurde eieren; ze
zijn van grote invloed geweest op wat later de Barnevelder werd genoemd.
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Rond de eeuwwisseling gingen de kippen in de omgeving van Barneveld een
zekere mate van uniformiteit vertonen. Dit kwam doordat de pluimveehouders
gewoonlijk hun broedeieren betrokken van diegenen die met de mooiste eieren naar
de markt kwamen en er aldus een vorm van selectie plaats had. Hoewel de legkippen
die zo ontstonden nog geen bepaalde naam hadden, spraken sommigen van
‘Amerikaansche Nuthoenders’. In 1906 kruisten enkele pluimveehouders deze dieren
nog weer eens met het Engelse Buff Orpingtonras, en ookmeer algemeen probeerden
de pluimveehouders door meer doelbewust te fokken meer eenheid in kleur en type
van de kip te verkrijgen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat in 1911 de eerste kip onder
de benaming ‘Barnevelder’ naar de grote Landbouwtentoonstelling in Den Haag
werd gestuurd en nog geen decennium later was de faam van de Barnevelder algemeen
gevestigd. In 1921 kon een voorlopige standaard voor de Barnevelder worden
opgesteld en werd een ‘fraaie collectie’ Barnevelders ingezonden naar de
tentoonstelling die ter gelegenheid van het eerste Wereldpluimveecongres in Den
Haag was georganiseerd.45Het dier stond nu algemeen bekend om zijn karakteristieke
donkere, koffiebruine eieren met een sterke schaal. Dat laatste was vooral van belang
in verbandmet de export naar Engeland, waar voor bruine eieren hoge prijzen werden
betaald.
Vermoedelijk heeft de enorme populariteit van de bruine eieren echter ook

bijgedragen aan de uiteindelijke teloorgang van de Barnevelder. Nog onkundig van
de fokleer nam men namelijk voor broeddoeleinden steeds de donkerste eieren en
koos zo ongewild ook voor de eieren van minder goede legsters. De Barnevelder
bleek daarbij extra gevoelig te zijn voor een aantal beruchte pluimveeziekten. Ook
het enkel selecteren op uiterlijk, volgens omschreven normen, deed uiteindelijk
afbreuk aan het ras.
Ongeveer in dezelfde tijd als de Barnevelder ontstond ook de Welsumer, een ras

dat vooral werd gehouden op de kleigronden langs de IJssel. Daar vormden de dorpen
Welsum, Terwolde, Olst, Wijhe, Oene en Epe het fokcentrum. Ook de Welsumer
heeft zich als bedrijfsras echter niet lang kunnen handhaven. Door een eenzijdige
selectie op de productie van grote, donkerbruine eieren werd onbewust maar
stelselmatig met de slechtste legsters gefokt en liep ongewild de productiviteit van
het ras terug. Bovendien bleken de eieren ongeschikt te zijn voor de machinale
broederij, waardoor het ras naarmate het kunstmatig broeden zich in de jaren twintig
verbreidde, snel zijn betekenis verloor.46

De roem van de Barnevelder was achteraf gezien maar kortstondig.
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Al rond het midden van de jaren twintig werd het ras in betekenis overvleugeld door
de Witte Leghorn. Deze Witte Leghorn was een van oorsprong Italiaanse kip die
vanuit de Verenigde Staten in 1869 in Engeland aankwam en van daaruit een tiental
jaren later in ons land werd ingevoerd.47 Al gauw waren deze dieren, met hun
opvallende gele snavel en gele poten, populair onder de kippenhouders en -fokkers
wegens hun legprestaties. Het Verslag van de landbouw over 1886 citeerde de
‘aviculteur’ Hartmann, die opmerkte ‘dat er tot dusverre weinig rassen bekend zijn,
die deze rashoenders (de Leghorns; JB) als eierlegsters overtreffen’.48 Ook het
hoenderpark ‘Diana’ bij Maastricht specialiseerde zich in het fokken van Leghorns.
Rond 1899 verkocht dit bedrijf jaarlijks 25.000 tot 30.000 jonge leghennen.49 De
Leghorns trokken echter al gauw ook de aandacht van de gewone
boerenpluimveehouders. Vooral het gewicht van de dieren en hun zwaardere eieren
zag men als belangrijke verbeteringen. Hoewel naast de Leghorns in die jaren ook
nog andere buitenlandse soorten werden geïmporteerd, met namen zoals Minorcas,
Andalusiërs en Houdans, waren de ‘Italianen’ veruit favoriet. De Witte Leghorn
bleek als leghen inderdaad niet te overtreffen en was al vanaf 1924 het meest verbreide
ras.50Het ras had echter ook een groot nadeel: de eieren waren wit en brachten daarom
in de handel minder op. Bovendien was de slachtwaarde van de hennen aan het eind
van hun legperiode geringer dan bij andere rassen.

Tabel 11.3: De legprestaties uitgedrukt in het aantal eieren per jaar van
Witte Leghorns en Barnevelders in hun eerste t/m derde legjaar, omstreeks
1930

BarnevelderWitte Leghorn
170204Eerste legjaar

152171Tweede legjaar

130150Derde legjaar

Bron: J. Frost, Die Holländische Landwirtschaft. Ein Muster moderner
Rationalisierung (Berlijn 1930) 143 (op basis van gegevens van het proefstation
van de Coöperatieve Roermondse Eiermijn).

Naast de Leghorn won nog een buitenlands ras, de Rhode Island Red, in de loop
van de jaren twintig snel aan betekenis. De ‘Reds’ waren ontstaan op het schiereiland
Rhode Island in de Verenigde Staten en ze werden vanaf rond 1880 als zodanig
aangeduid. Hoewel ze al omstreeks 1900 in ons land bekend waren, werden ze eerst
vanaf 1918 op grote schaal via Engeland ingevoerd.
Aanvankelijk waren de dieren te zwaar en legden een te klein ei, terwijl broedsheid

veel voorkwam.51 Bedrijfsfokkers waren echter in staat het dier door selectie te
verbeteren, zodat het al in de jaren twintig opviel door een gunstige verhouding
tussen de grootte van de productie (het aantal eieren) en het gemiddelde eiergewicht
(vergelijk tabel 11.4).
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bleken de oude
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Tabel 11.4: Productiecijfers van een vijftal legkippenrassen bij legwedstrijden
op het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, in de jaren 1926-1929

Totale
gewichtshoeveelheid
eieren in kilogram

Gemiddeld
eiergewicht
in gram

Gemiddeld aantal
eieren
per hen

11,4958,3197,1Witte Leghorn

10,1160,3167,8Barnevelder

10,1359,8169,3Rhode Island Red

10,0558,1173,0Witte Wyandotte

10,4167,3154,6Welsumer

Bron: P. Ubbels, ‘Enkele productiecijfers van de voornaamste rassen’ in P.J. Wijk,
P. Ubbels en J.G. Tukker eds.,Ontstaan van de Barnevelders enWelsumer hoenders.
Enkele productie-cijfers van de voornaamste bedrijfsrassen, enz. Rijks-Instituut
voor Pluimveeteelt (Beekbergen [1932]), tabel 1 t/m 3; P.J. Wijk Pzn,
Pluimveehouderij (Zwolle 19444) 17. Aantekening: In de jaren dat deze cijfers
werden gepubliceerd, ontstond er discussie over de representativiteit ervan, daar ze
betrekking zouden hebben op een te kleine groep hennen. (E.H. Ketelaars,Historie
van de Nederlandse Pluimveehouderij. Van kippenboer tot specialist (Barneveld
1992) 127-128.

Nederlandse rassen vrijwel volledig te hebben afgedaan. De legkippenhouderij
werd toen vrijwel over de hele linie beheerst door slechts twee van de nieuwe,
ingevoerde rassen, de Witte Leghorns en de Rhode Island Reds, waarbij de Witte
Leghorns veruit in de meerderheid waren. In 1939 werden op de bijna 2300
vermeerderingsbedrijven in totaal 790.000 hennen gehouden; daaronder waren
620.000 (ofwel 78%) Witte Leghorns en 104.000 (ofwel 13%) Rhode Island Reds.52

Bij alle activiteiten in de fokkerij ten aanzien van de vergroting van de eierproductie
per dier, legden de fokkers in deze periode zich vooral toe op het opvoeren van het
aantal eieren tijdens de eerste legperiode - en met succes. Dit hing samen met een
ontwikkeling waarbij de kippenhouders er steeds meer toe overgingen om hun
leghennen na de eerste legperiode op te ruimen. Hoewel de aanschafkosten van de
dieren nu in één jaar afgeschreven moesten worden (terwijl dit vroeger in twee of
drie jaren gebeurde), maakte een gunstige verhouding tussen voederkosten en
opbrengsten deze wijze van werken renderend. Zo kon vooral de winterproductie
worden opgevoerd, waardoor de boeren konden profiteren van de hogere prijzen in
dit deel van het jaar.53

Opmaat naar een nieuwe tijd

In de loop van het Interbellum had de Nederlandse pluimveehouderij zich ontwikkeld
tot wat de Duitse agronoom Frost in 1930 al bestempelde als ‘eine dezentralisierte
Großindustrie’.54 In de jaren voor de TweedeWereldoorlog bedroeg de exportwaarde
aan eieren gemiddeld 34,6 miljoen gulden, beduidendmeer dan die van kaas en bacon
(respectievelijk 27,0 miljoen en 20,7 miljoen
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Weinig landbouwhuisdieren hebben zo tot de verbeelding gesproken van het grote publiek als de
Barnevelder. Het ras ontstond in de omgeving van Barneveld in eerste aanzet tijdens de tweede helft
van de negentiende eeuw. Rond 1900 tekende zich onder de vele vormen die er waren een zekere
uniformiteit af en in 1911 werd er voor het eerst een kip onder de benaming ‘Barnevelder’ getoond
op de grote Landbouwtentoonstelling in Den Haag. De roem van de kip, die geliefd was om haar
mooie bruine eieren, duurde echter maar kort. Al rond het midden van de jaren twintig werd ze
overvleugeld door de Witte Leghorn, om spoedig daarna uit de meeste kippenhokken te verdwijnen.

gulden), terwijl aan boter ter waarde van 42,6 miljoen gulden werd uitgevoerd.55

Met het uitbreken van de TweedeWereldoorlog werden, net als in 1914, de gaande
ontwikkelingen in de pluimveehouderij echter abrupt afgebroken. De overheid zag
zich genoodzaakt andere prioriteiten te stellen in het kader van haar
voedselvoorzieningsbeleid, waartoe dan ook al in de eerste oorlogsmaanden een
begin werd gemaakt met de inkrimping van zowel de varkens- als de pluimveestapel.
‘Varkens en pluimvee [waren] de concurrenten van de mens op het gebied van de
broodvoeding’, schreef de toenmalige directeur-generaal van de voedselvoorziening,
S.L. Louwes, later.56 Er werd alleen voeder ter beschikking gesteld aan fok- en
vermeerderingsbedrijven om na de oorlog weer een voldoende basis te hebben voor
de wederopbouw van de pluimveestapel. Boeren werd het toegestaan zoveel kippen
te houden als zemet afval van het eigen bedrijf nog konden onderhouden. In december
1945 bedroeg het aantal ‘oudere hoenders’ in ons land nog slechts 1,7 miljoen,
tegenover een aantal van 20,9 miljoen in mei 1940.57

In de eerste jaren na de oorlog maakte een absolute schaarste aan voedermiddelen
een snel herstel van de pluimveestapel onmogelijk. Er zat weinig anders op dan het
systeem van de kuikentoewijzing zoals dat tijdens de crisisjaren had gefunctioneerd,
te handhaven (en daarmee ook de voedertoewijzing) om op die manier de
pluimveestapel geleidelijk en beheerst weer op peil te kunnen brengen. Pas in het
jaar 1952 was de eierproductie weer op het vooroorlogse peil en werd het systeem
van toewijzingen afgeschaft. Iedereen kon toen zoveel kuikens opfokken als hijzelf
wenste.58 Dat betekende echter niet dat de pluimveestapel meteen ongebreideld kon
groeien. Het beleid van de overheid was er namelijk op gericht de pluimveehouderij
gekoppeld te houden aan het kleine gemengde bedrijf op de zandgronden en als
instrument daartoe werd op 1 oktober 1953 de ‘Pluimveeregeling’ van kracht, officieel
de ‘Verordening op het houden van pluimvee 1952’ geheten. Deze regeling ging er
in principe van uit dat het aantal kippen per bedrijf gebonden diende te worden aan
de oppervlakte land waarover een boer beschikte. De regeling hield onder meer in
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dat op bedrijven met een omvang van 0,25 tot 20 ha, op iedere ha die in gebruik was
ten hoogste 200 volwassen kippen gehouden mochten worden, met een maximum
van 600. Met minder dan 0,25 ha grond mochten maximaal 50 kippen worden
aangehouden.59 Alleen een beperkt aantal bedrijven kreeg de gelegenheid om een
groter aantal aan te houden. Kritiek bleef dan ook niet uit. Velen meenden dat met
de maatregel het streven naar intensivering en specialisatie niet werd gediend. Aan
de andere kant bleek echter ook dat veel kleine boerenbedrijven die binnen de regeling
naar een omvang van 600 kippen konden gaan, dat toch niet deden. Kennelijk waren
de voordelen (nog steeds) niet zó groot en werden alleen allerlei risico's - in de vorm
van besmettingsziekten - maar groter. Hoewel de regeling in 1959 werd aangepast
en verruimd, bleef ze tot 1961 van kracht.
In april van dat laatste jaar werd de Pluimveeregeling opgeheven. Inmiddels was

binnen de heersende, regulerende beperkingen de pluimveestapel toegenomen van
11,9 miljoen stuks in mei 1952 tot 17,4 miljoen in mei 1961.60 Op dat moment werd
het overgrote deel van de legkippenstapel nog steeds gehouden als onderdeel van
het kleine, gemengde bedrijf in de zandgebieden. Bij de in mei 1961 gehouden
landbouwtelling bleek dat 71% van de leghennen werd gehouden op bedrijven met
10 ha of minder cultuurgrond; 38%
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Al vroeg hielden sommige van de grotere (particuliere) toeleveringsbedrijven er een eigen
voorlichtingsdienst op na om de boeren met raad en daad ter zijde te staan én om van hun klandizie
verzekerd te zijn. Een van de eerste firma's die - al aan het begin van de jaren dertig - zo werkten,
was de veevoederfabrikant Hendrix in Boxmeer. Hier bekijkt een van de Hendrix-voorlichters - met
motorfiets - een kip van een klant.

op bedrijven met 5 ha of minder. Het gemiddelde aantal (oudere) leghennen per
bedrijf bedroeg 101 dieren.61

Kort daarop, echter, brak voor de pluimveehouderij een moeilijke, zo niet
dramatische periode aan, toen in 1962 de verordeningen inzake de gemeenschappelijke
Europese markt in werking traden, die voor een periode van 6 jaar zouden gelden.
In alle deelnemende landen zou de pluimveehouderij heffingen opgelegd krijgen om
de bestaande verschillen in kostprijs, samenhangend met de verschillen in
productiviteit, ongedaan te maken. Het eerste jaar dat de regeling van kracht was,
was de heffing in Nederland al hoger dan de eerdere invoerrechten naar een land als
Duitsland, onze belangrijkste afnemer. De export naar Duitsland nam dan ook
drastisch af en de totale Nederlandse uitvoer van consumptie-eieren daalde van 3087
miljoen stuks in 1961 naar 763 miljoen in 1967. De pluimveehouderij, en daarmee
het gehele kleine gemengde bedrijf op de zandgronden, kwam zo in geweldig grote
problemen.
Hoewel de exportregeling in 1967 werd opgeheven, bleef de stemming tot

halverwege de jaren zeventig in mineur. Ook nadien maakte de ontwikkeling van
prijzen en kosten duidelijk dat de problemen waarvoor de pluimveehouders stonden
alleen maar opgelost zouden kunnen worden door een verregaande verbete-
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ring van de efficiency, met name waar het om de inzet van snel duurder wordende
arbeid ging.
De Pluimveeregeling van 1952mocht dan aanvankelijk geslaagd zijn in haar opzet

om de pluimveehouderij te blijven verbinden aan het gemengde bedrijf, al tijdens de
tweede helft van de jaren vijftig bleek ze steeds meer een belemmering te worden
voor eenmeer efficiënte bedrijfsvoering. De rendementen kwamen steeds meer onder
druk te staan toen de ontwikkeling van de eierprijzen bij lange na geen gelijke tred
hieldmet die van de arbeidskosten, vooral na de invoering van de gemeenschappelijke
EU-markt.
Tegen de achtergrond kwam, nadat in 1962 de problemen op de kleine

boerenbedrijven acuut werden ten gevolge van de snel verslechterende situatie in de
pluimveehouderij (alsook in demelkveehouderij) in 1963 dan ook het Ontwikkelings-
en Saneringsfonds voor de Landbouw tot stand, kortweg het O&S-fonds. Op korte
termijn was deze maatregel van de rijksoverheid bedoeld om voorschotten te
verstrekken, om de plotseling ontstane noodsituatie op de financieel zwakkere
bedrijven te verzachten. Op langere termijn had de regeling tot doel ‘het bevorderen
van een sanering van de daarvoor in aanmerking komende bedrijven, hetzij door het
stimuleren van bedrijfsbeëindiging, hetzij door verbetering van de bedrijfsstructuur’,
zoals het heette.62 Met andere woorden: boeren werden voor de keuze gesteld te
stoppen met het houden van pluimvee, of zich juist op dit onderdeel toe te leggen;
kortom, men moest specialiseren. In de praktijk betekende dat laatste tegelijkertijd
ook uitbreiden, want om een vergelijkbaar inkomen te kunnen realiseren als in de
overige sectoren van de economie, moesten de aantallen kippen fors groter worden.
Al deze factoren tezamen vormden de ingrediënten voor een ongekend proces van

schaalvergroting en specialisatie, dat na 1962 op gang kwam. Tot dan toe had de
pluimveehouderij zich vooral ontwikkeld als een geïntegreerd onderdeel van het
gemengde bedrijf op de zandgronden. Vanaf dat moment maakte het zich daaruit los
om zich - net zoals de melkvee- en de varkenshouderij - te ontwikkelen tot een aparte,
gespecialiseerde sector.
Opvallend bij dit proces was dat het zwaartepunt in de pluimveehouderij zich

verplaatste van het ‘aloude’ concentratiegebied in de Gelderse Vallei naar
Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Tegelijkertijd kwam ook de
slachtkuikenhouderij als aparte, gespecialiseerde sector op.
Terzijde kan hier worden opgemerkt dat het ontstaan van een volledige scheiding

tussen enerzijds een legsector en anderzijds een slachtsector een van de opvallendste
ontwikkelingen in de pluimveehouderij na de TweedeWereldoorlog was. Voor beide
ontstond aldus ook een opdeling in fokkers, vermeerderaars, broeders, opfokkers en
houders. Evenzo ontwikkelde zich een scherp onderscheid tussen legrassen en
slachtrassen, waarbij de legrassen op volwassen leeftijd een aanzienlijk lager
lichaamsgewicht hadden dan de vleesrassen. Zonder verder op de ontwikkeling van
de slachtsector in te gaan, kan hier worden vermeld dat in de fokkerij ten behoeve
van de slachtsector voederconversie een belangrijk criterium werd, dat wil zeggen
het rendement van de benodigde hoeveelheid voer per kilogram afgeleverd product
bij het mesten van de dieren. Op dit punt wist men te bereiken dat aan het eind van
de jaren tachtig voor de productie van 1 kilogram pluimveevlees nog slechts 1,8
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kilogram voeder nodig was, terwijl dat in de jaren vijftig nog drie tot vier kilogram
was geweest.63

De trend tot bedrijfsbeëindiging die al sinds de jaren vijftig had ingezet, versnelde
toen de O&S-regeling in 1966 zodanig werd gewijzigd dat het mogelijk werd het
bedrijf te beëindigen ongeacht leeftijd of inkomensniveau. Hierop nam het aantal
bedrijven met leghennenmet soms wel 10.000 en meer per jaar af, wat toen merkbaar
de omvang van de eierproductie drukte. Rond het midden van de jaren zeventig stokte
deze ontwikkeling grotendeels, hoewel er sindsdien jaarlijks nog steeds enkele
honderden bedrijven verdwenen. In 1961 waren er nog bijna 172.000 bedrijven met
leghennen, maar in 1980 was hun aantal teruggelopen tot nog geen 5600.64 Terwijl
die 172.000 leghennenhouders vrijwel allen boeren op een klein gemengd bedrijf
waren, ging het in 1980 al grotendeels om gespecialiseerde leghennenhouders.
Daarnaast waren er nog 1300 bedrijven met slachtkuikens. In 1995 was uiteindelijk
het aantal leghennenhouders afgenomen tot minder dan 2500 (ofwel nog geen twee
procent van het aantal in 1961!; zie tabel 11.5).

Huisvesting

Dewijze waarop het proces van schaalvergroting en specialisatie sinds het begin van
de jaren zestig om zich heen greep, ging gepaard met grote veranderingen op het
gebied van de huisvesting. Overigens was er op dit punt al in de jaren twintig sprake
geweest van een verregaande mate van rationalisatie. Zo brachten in die tijd al
meerdere firma's gestandaardiseerde modellen kippenhokken op de markt, die gretig
aftrek vonden. Er was voor elke ‘moderne’ kippenhouder wel wat wils. De firma
‘Succes’ in Hoogeveen, bijvoorbeeld, bracht in 1925 een catalogus uit die maar liefst
26 verschillende pre-fab-modellen toonde.65
Mede als resultaat van de vele cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die de

verenigingen organiseerden, raakte het gebruik van dergelijke standaardhokken al
snel algemeen verbreid. Het meest populair was een type hok dat naar zijn exterieur
het lessenaarsmodel heette. Bij dit model konmen in dewintertijdmaximaal profiteren
van het invallende zonlicht, via op het zuidoosten gerichte ramen in de voorzijde van
het hok. Dergelijke hokken werden gebruikt in combinatie met een vrije uitloop van
de dieren, binnen een gazen afrastering. Om te voorkomen dat de dieren over deze
afrastering zouden vliegen, paste men de techniek van
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De pluimveehouderij had sinds het begin van de twintigste eeuw een enorme vlucht genomen, veelal
als onlosmakelijk onderdeel van het kleine, gemengde bedrijf op de zandgronden. De zorg voor de
kippenstapel berustte daar bij de boerin. Al sinds de jaren twintig behoorden een ruime ren en een
behoorlijk hok als nachtverblijf en schuilplaats voor koud en nat weer tot de standaardvorm van
huisvesting.

het leewieken toe: bij een eendagskuiken werd een deel van een van de vleugels
afgeknipt, waarna de wond werd dichtgeschroeid. Na de Tweede Wereldoorlog
verving men het lessenaarsmodel algemeen door hokken van het schuur- of
zadeldakmodel. Het merendeel van de hokken van dit type werd gebouwd volgens
normen en ontwerptekeningen van de rijksvoorlichtingsdienst voor de
Pluimveehouderij.66Nog steeds gebaseerd op een norm van 3 tot 4 m2 per kip, werden
de hokken vanaf het einde van de jaren vijftig steeds groter; hokken voor minder dan
200 leghennen werden toen al praktisch niet meer gebouwd. Daarbij had het
zadeldakmodel rond het midden van de jaren zestig de eerdere modellen vrijwel
geheel verdrongen. Bij de inrichting en opzet van de nieuwe en grotere hokken
werden nu arbeidsbesparing en bouwkosten per dier steeds zwaarder wegende normen.
Om demest efficiënter te kunnen verwijderen, werden de hokken voorzien van grote
mestbakken (75 tot 80 cm diep) die waren afgedekt met lattenroosters, waarop de
kippen zaten. Men sprak dan ook van ‘roosterstallen’. Gewoonlijk besloegen de
mestbakken ongeveer twee derde van het hokoppervlak en werden ze één keer per
jaar uitgemest. Voor het overige bestond de inventaris van deze grote hokken uit
legnesten, zogenaamde broedse kooien (voor het opsluiten van broedse kippen) en
voer- en drinkbakken.67

Op het eind van de jaren vijftig vond de automatische drinkwatervoorziening
vrijwel algemeen ingang en op steeds meer bedrijven verschenen ook automatische
voerbakken. Een grote omwenteling op dit punt was de voorraadbak met sleep- of
voerketting, die

Tabel 11.5: De bedrijfsgrootteverdeling in de legkippenhouderij in 1961 en
1995

1961
in %Aantal bedrijvenAantal leghennen per

bedrijf
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84144.938Minder dan 200

1119.465200-400

34.724400-600

12.122600-1000

0724Meer dan 1000

100171.973Totaal
1995

in %Aantal bedrijvenAantal leghennen per
bedrijft

338151-400

375400-600

376600-1000

61441000-2000

123032000-5000

133335000-10.000

30742Meer dan 10.000

1002.488Totaal

Bron: Verslag van de landbouw over 1961, 202. CBS, Landbouwtelling 1995.
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werd geïntroduceerd door de firma Big Dutchman; het eerst overigens in de
slachtkuikenbranche. In de legkippenhouderij vonden velen de investeringen voor
een dergelijke installatie aanvankelijk nog te hoog, gezien de beperkingen die nog
steeds golden op de maximale omvang van de pluimveestapels.68 Het tijdrovende
eierenrapen was inmiddels niet meer nodig door de invoering van wegrolnesten. In
dit type legnest, dat in 1961 werd geïntroduceerd, legden de hennen hun eieren op
een enigszins schuin geplaatste gaasbodem of op een matje (en dus niet op strooisel),
waarna ze vervolgens wegrolden naar een verzamelbak. Een probleem bleef echter
dat de dieren hun eieren ook buiten de nesten bleven leggen, terwijl bovendien het
grotere besmettingsrisico als nadeel van deze grote hokken werd aangemerkt.
Al vóór de Tweede Wereldoorlog waren steeds meer pluimveehouders ertoe

overgegaan hun kippen gedurende de herfst- en wintermaanden binnen te houden.
Toen bovendien bleek dat binnen zittende kippen beter legden, gingen velen ertoe
over dit het hele jaar rond te doen. Zo werden de dieren aan het eind van de jaren
vijftig al vrij algemeen binnen gehouden.69 Eenmaal zover, kregen ook de ventilatie-
en de verlichtingstechniek van de hokken meer aandacht.
Wat betreft dit laatste, was al in de jaren twintig komen vast te staan dat

bijverlichten een positief effect had op de lengte van de legperiode. Op ‘Het
Spelderholt’ in Beekbergen had men in de jaren 1928-1929 geconstateerd dat door
in de wintertijd bij te verlichten en zo de daglengte aan te passen, de rui kon worden
uitgesteld en het legseizoen verlengd, wat - niettegenstaande een wat hoger
voergebruik - natuurlijk van invloed was op de totale eierproductie. Uiteindelijk zou
bijverlichten in de jaren vijftig algemeen worden toegepast. Vanaf 1963 verschenen
er vervolgens volledig gesloten hokken, zonder daglicht, waarin uitgekiende
verlichtingssystemen werden gehanteerd om aldus de eierproductie te ‘forceren’.70

Aan het begin van de jaren vijftig begonnen enkele voederfabrikanten met het
propageren van een nieuwe vorm van behuizing, die bekend zou worden als de
legbatterij. Eerder, in de jaren dertig, had men er kortstondig mee geëxperimenteerd,
nadat in Engeland al in 1926 de eerste batterijen, dat wil zeggen in serie opgestelde
kooien, waren beproefd. Het idee van de ‘volautomatische legbatterij’ sloeg in ons
land echter niet erg aan; ook later niet.
Daarbij kwam dat de Pluimveeregeling van 1952maar in beperkte mate uitbreiding

van de pluimveestapel toestond. Dit maakte de investeringen niet renderend.
Bovendien vielen de resultaten vaak tegen en werden de kooien naderhand meestal
weer verkocht.71

In Engeland, daarentegen, werd aan het begin van de jaren zestig al 17% van de
leghennen in batterijen gehuisvest. In ons land, echter, zag de ‘Studiegroep
Pluimveehouderij’ nog in 1961 ‘voorshands geen gunstige perspectieven’ voor het
batterijsysteem.
Omstreeks diezelfde tijd veranderden de omstandigheden echter snel en in 1964

concludeerde de toenmalige Brabantse pluimveeteeltconsulent Ketelaars dat er voor
batterijen meer perspectieven waren dan eerder, hoewel de conjuncturele
omstandigheden voor de pluimveehouderij juist in die tijd allesbehalve rooskleurig
waren.72 Het Verslag van de landbouw rapporteerde in datzelfde jaar nog: ‘Het
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merendeel der belangstellenden [wordt] afgeschrikt door de hoge investeringen die
aan het systeem verbonden zijn.
Er bestaan inzake het houden van leghennen op batterijen nog verscheidene

bedrijfstechnische vraagpunten, met name ten aanzien van de verlichting en de
ventilatie.’73

Niettemin kreeg kort nadien de batterij74 ook in Nederland voet aan de grond, een
proces waarin de veevoederindustrie een niet onbelangrijke rol speelde. Vanaf het
begin van de jaren zestig bood deze namelijk legbatterijen aan tegen gunstige prijzen,
in combinatie met een intensieve voorlichting. Vaak werden contracten opgesteld
waarbij de boer de mogelijkheid kreeg om zijn legbatterij voordelig te financieren,
terwijl zijn eieren tegen een gewaarborgde prijs werden afgenomen, op voorwaarde
dat hij gebruik zou blijvenmaken van de diensten van een bepaalde voederleverancier.
Het meest uitgesproken voorbeeld van deze benadering was de wijze waarop de
veevoederfabrikant Hendrix te werk ging. Deze bood een soort all-in-pakket aan,
het zogenaamde ‘HB-pakket’. Een dergelijk pakket bestond uit de levering van een
legbatterij inclusief stal, voorlichting en voer. Boeren die overgingen op legbatterijen
via Hendrix, werden door de eigen voorlichtingsdienst van dit bedrijf nauwgezet
begeleid. Ze vormden tegelijkertijd ook een bron van kennis voor het veevoederbedrijf
zelf. Overigens gingen lang niet alle veevoederbedrijven op een zelfde manier als
Hendrix te werk, maar contracten en financieringsmogelijkheden zijn wel door veel
bedrijven toegepast.75 Vooral toen na het midden van de jaren zestig de financiële
resultaten in de pluimveehouderij verbeterden, begon het systeem aan een snelle
opmars.
Inmiddels bleken de investeringskosten per kip niet zoveel hoger meer te liggen

dan bij de conventionele hokken, terwijl de overheid in het kader van het O&S-fonds
een bijdrage in de bouwkosten van nieuwe hokken leverde.76 In de pluimvee-pers
verschenen beschouwingen over verschillende batterijtypen, over de voor- en nadelen
ervan en de ervaringen die elders met de verschillende systemen waren opgedaan.77

Niet overal, trouwens, gingen pluimveehouders met een zelfde geestdrift over tot de
aanschaf van batterijen: ‘streeksgewijs liep de belangstelling voor het systeem uiteen’
noteerde het Verslag van de landbouw over 1966 nog. In het blad Pluimveehouderij
werd in 1972 zelfs nog geconstateerd dat de productie-technische resultaten op
verschillende toetsbedrijven in ons land en daarbuiten voor kippen op roostersystemen
nog steeds gunstiger waren.78

De essentie van de legbatterijen school in de mogelijkheid om, door de leghennen
in kooien boven elkaar te plaatsen, meer dieren
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Voordat het eindproduct naar de consument gaat, vindt eerst een controle plaats. Het schouwen
gebeurt bij eieren met behulp van machines die de eieren met een sterke lamp doorlichten.
Beschadigingen of andere afwijkingen kunnen zo worden vastgesteld. De eieren worden vervolgens
naar gewicht gesorteerd en ingepakt.

per m2 vloeroppervlakte te houden. Daardoor kon de beschikbare stalruimte beter
worden benut en daalden de investeringen per leghenplaats. Als belangrijkste voordeel
golden echter toch vooral de arbeidsbesparingen die konden worden bereikt.Wanneer
ze werden gebouwd in combinatie met automatische voeder- en
drinkwatervoorzieningen en wanneer ook het eierverzamelen en - verpakken werd
gemechaniseerd, konden steeds meer dieren door één arbeidskracht worden verzorgd.
Kon eerder, bij wat men noemde ‘grondsystemen’, één persoon 5000 tot 7000 hennen
aan, nu waren dat er al gauw 10.000 tot 12.000, waardoor de eierproductie per manuur
spectaculair toenam.79

Over het gehele land gerekend, werd in 1969 al 40% van de leghennen op batterijen
gehouden (de meeste batterijen waren toen nog van Engelse makelij) en halverwege
de jaren zeventig was dit aandeel toegenomen tot 79%. De overige hennen werden
gehouden in roosterstallen. Het waren vooral de bruine-eierlegsters die toen nog op
dergelijke roosters werden gehouden, omdat zij het op batterijen in het algemeen
minder goed deden. Ging een pluimveehouder over op het installeren van legbatterijen,
dan kregen de lichtere Witte Leghorns de voorkeur boven de middelzware dieren
van eerder. Naarmate de bedrijfskosten stegen, trachtte men dit te ondervangen door
hogere bezettingen en batterijsystemen met meerdere etages. In 1985 was landelijk
95% van de leghennen gehuisvest in batterijen.80

In de beginperiode werd gewerkt met een drietal verschillende typen batterijen.
Het meest verbreid was de zogenaamde etagebatterij, een concept van Engelse origine
waarbij de kooien (aanvankelijk twee-hoog) in dubbele rijen met de ruggen tegen
elkaar stonden gestapeld. De bezetting kon vrij eenvoudig worden opgevoerd door
het aantal etages te vergroten van twee naar drie of vier. Zo kon de bezetting worden
uitgebreid van circa 12 dieren per m2 tot 18 per m2; later naar 30 en meer, bij vier of
vijf en zelfs zes etages boven elkaar. Naast deze etagebatterijen werd gebruik gemaakt
van zogenaamde flatdecks of vlakke batterijen, in feite bestaande uit één etage; een
type dat geheel in de Verenigde Staten was ontwikkeld. Dit type trok aanvankelijk
nogal de aandacht nadat in 1966 een groot bedrijf in de Achterhoek (Kelholt, bij
Lochem) op dit systeemwas overgegaan.81 Tevens werden vanuit de Verenigde Staten
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zogenaamde trapbatterijen (stair step cages) ingevoerd, een type waarbij de kooien
trapsgewijs in twee verdiepingen boven elkaar stonden opgesteld. De mest viel onder
de kooien op de grond en kon doormiddel van schrapers handmatigworden verzameld
en afgevoerd. Naderhand verschenen ook versies bestaande uit drie etages.
Desondanks konden met deze trapbatterij noch met de flatdecks voldoende hoge
stalbezettingen worden bereikt, zodat ze geleidelijk van het toneel verdwenen. Nu
de stalbezettingen snel hoger werden, was de afvoer van de mest een probleem waar
men aanvankelijk niet goed uitkwam.
Bij het etageprincipe werd dit uiteindelijk opgelost met de komst van de

bandbatterij, een systeem dat snel algemeen invoering vond naarmate milieucriteria
in verband met stank en ammoniakemissie belangrijker werden. Bij dergelijke band-
of compactbatterijen stonden de kooien ruggelings tegen elkaar en viel de mest op
mestbanden, onder de kooien, om zo mechanisch en continu afgevoerd te worden
naar een mestput. Al naar gelang het aantal etages kon met deze inrichtingen een
bezetting worden gerealiseerd van
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20 tot 40 hennen per m2. In Nederland bestonden ten aanzien van de grootte van de
batterijkooien sinds 1 januari 1985 bepaalde minimumeisen, die hier in 1988 werden
aangescherpt conform de Europese normen op dit punt.82

In de beginperiode moest de pluimveehouder de leghennen dagelijks ook nog
handmatig voorzien van voeder door dit in voor de kooien gemonteerde bakken te
brengen. In de jaren zeventig werd dit handwerk vervangen door geautomatiseerde
systemen. Deze konden bestaan uit een op de batterij gemonteerde voederwagen die
het voeder in een voor langs de kooien gemonteerde goot deponeerde, of uit een lorry
die tussen de batterijen door reed en het voeder met een daarop gemonteerde vijzel
in een dergelijke goot deponeerde. Ook werd wel gebruikgemaakt van een systeem
waarbij in de voedergoot een sleepketting aanwezig was, die het voer vanuit een
centraal punt op de kop van de batterij voor de dieren bracht.
Om het verzamelen van de eieren te vergemakkelijken, werden de kooibodems

onder een lichte helling gemonteerd, waardoor de eieren in voor de kooien geplaatste
goten rolden, waaruit ze met de hand werden gehaald. Dit laatste handwerk werd al
spoedig vervangen door voor langs de kooien een lopende band van jute of kunststof
te monteren, waarmee de eieren via dwarstransporteurs naar het eierlokaal werden
vervoerd en door een inpakmachine ingepakt. Omdat geen strooisel meer werd
gebruikt, waren de eieren schoner en hadden de leghennen aan het eind van hun
productieperiode een hogere ‘restwaarde’.
Als voordeel van de legbatterij ten opzichte van de conventionele stallen gold van

meet af aan toch in de eerste plaats de hogere arbeidsefficiëntie. Deze werd vooral
bereikt doordat het eieren rapen doelmatiger ging en het rapen van ‘grondeieren’ al
helemaal verviel. (Dat waren de eieren die de kippen buiten de nesten legden en
daarmee een euvel vormden dat, wanneer het enige omvang aannam, veel en
onaangenaam werk met zich meebracht.) Het gebruik van legbatterijen verminderde
ook het voorkomen van allerlei parasitaire ziekten, terwijl bovendien het
voedergebruik lager was. Dat laatste was gezien het feit dat de voederkosten toch al
gauw 50 tot 70% van de totale kosten uitmaakten, niet onbelangrijk. Er werd minder
voeder vermorst en bovendien haalde men een betere voederconversie dan met het
roostersysteem. Dat laatste was mogelijk door een betere klimaatbeheersing, doordat
als gevolg van de hogere bezetting de uitgangstemperatuur in de stallen hoger was
en de dieren daardoorminder ‘onderhoudsvoer’ nodig hadden. Overigens produceerde
een kip op een legbatterij niet meer eieren dan bij andere systemen.
Als nadeel gold echter dat de verregaandemate vanmechanisering vaak technische

storingen met zich meebracht en dus hoge onderhoudskosten. Dit nog afgezien van
de ethische bezwaren die al gauw tegen deze vorm van huisvesting werden geuit.
Zelden, namelijk, hebben ontwikkelingen in de landbouwtechniek zulk een algemene
publieke verontwaardiging opgeroepen als de invoering en het gebruik van
legbatterijen in de pluimveehouderij.
Al in 1951 had de Engelse auteur W.P. Blount in een handboek over legbatterijen

een hoofdstuk gewijd aan de vraag: ‘Hen batteries, are they cruel?’ Zijn eigen
antwoord kwam echter nog neer op een felle verdediging van het systeem.83 In ons
land kon de eerste kritiek op het legbatterijensysteem worden gehoord al ver voor
het systeem ook maar enigermate verbreid was, namelijk op een
voorlichtingsbijeenkomst over deze nieuwe wijze van huisvesting in de
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pluimveehouderij, in Amsterdam, in 1963. Korte tijd later, in 1964, verscheen Ruth
Harrison's aanklacht tegen de extremiteiten in de

De komst van de legbatterij wekte alom grote beroering en leidde tot omvangrijke discussies over de
ethiek van het houden van dieren onder omstandigheden zoals deze.
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intensieve veehouderij: Animal machines; the new factory farming industry84, een
boek dat in brede kring weerklank vond. Een jaar later kwam in Engeland het officiële
Brambell Report uit, dat een reeks van aanbevelingen ten behoeve van het welzijn
van onder meer pluimvee bevatte.85

In ons land werden de protesten tegen het gebruik van legbatterijen rond 1970
grimmiger. In 1975 concludeerde een door de Dierenbescherming ingestelde
Studiecommissie Intensieve Veehouderij dat ‘het systeem van de legbatterij in zijn
huidige vorm beschouwd [moest] worden als een behandeling waarbij dieren pijn,
letsel en onbehagen [werd] toegebracht en dat, om hier redelijkerwijs aan tegemoet
te komen, er voor wat betreft de legbatterijen een ingrijpende verandering [zou]
moeten komen in het gevolgde systeem’.86 In datzelfde jaar begon de ‘Belangengroep
voor de rechten van alles wat leeft’ met een campagne om de consument over te
halen te kiezen voor ‘eieren uit strooiselhokken’. Kort daarna werd het begrip
scharrelkippen geboren en in 1977 kwam de belangengroep uit met een eigen merk
dat een waarborg moest bieden voor de herkomst van het ei. Sindsdien is vooral de
binnenlandse consumptie van deze scharreleieren snel gegroeid.
De productie nam toe van 96 miljoen stuks in 1979 tot 798 miljoen stuks in 1990.

In dat jaar besloeg de alternatieve huisvesting ongeveer 10% van de totale
productiecapaciteit.87 Daarbij hadden de slechte prijzen voor gewone eieren een
uitbreiding van de scharreleierproductie gestimuleerd.
Mede onder druk van de publieke opinie op het vlak van de legbatterijen en een

dreigende concurrentie op de alternatieve markt, begonnen ‘Het Spelderholt’ en het
IMAG (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, in Wageningen) begin
jaren tachtig met het zoeken naar alternatieve huisvestingssystemen. Het geld voor
het onderzoekwas beschikbaar gesteld vanuit het FondsWelzijn Landbouwhuisdieren,
dat in 1978 was ingesteld door het Produktschap Veevoeder. Gezocht werd naar een
systeem dat enerzijds een diervriendelijke huisvesting bood en anderzijds de lage
kostprijs van op batterijen geproduceerde eieren moest evenaren.
Het systeem dat uit de bus kwam, werd bekend als het ‘etagesysteem’.88 Het

koppelde een hoge stalbezetting (door driedimensionaal gebruik van de ruimte) aan
een behoud van bewegingsvrijheid voor de dieren. Het behelsde een aantal naast
elkaar geplaatste stellages van boven elkaar gelegen roostervloeren, waarin de dieren
zich vrijelijk van de ene naar de andere verdieping konden begeven, met daarin
zitstokken, drinkwater- en voedersystemen en de legnesten. De loslopende leghennen
konden bovendien rondscharrelen op de stalvloer, die bedekt was met strooisel. Het
systeem maakte het de pluimveehouder mogelijk om 20 dieren per m2 staloppervlak
te houden. Rond 1990 was het echter nog niet duidelijk of het systeem op
praktijkschaal zou voldoen.89

Hybride kippen

Inmiddels was de Nederlandse legkip een geheel ander dier geworden dan haar
vooroorlogse collega door de nieuwe wegen die men was ingeslagen in de fokkerij.
Voor de Tweede Wereldoorlog werd in de legkippenhouderij, net zoals in de
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rundveehouderij, gefokt volgens wat in veredelingstermen ‘zuivere lijnen’ wordt
genoemd. Dat wil zeggen dat alleen dieren die tot een zelfde ras, respectievelijk
kleurslag behoorden, na selectie onderling werden gepaard om zo te proberen tot een
optimalisering van hun eigenschappen te komen.90 Het was een ontwikkeling die in
1931 was geformaliseerd binnen kringen van de georganiseerde pluimveehouderij
en die als onderdeel van de crisismaatregelen in 1934 zelfs een verplichtend karakter
had gekregen.91

Toch werd er in de jaren twintig binnen de sector al wel gediscussieerd over de
vraag of men door middel van dergelijke zuivere teelten uiteindelijk op het punt van
de productiviteit nog wel verder zou komen en of men op deze wijze niet op een
dood spoor dreigde te raken. In de toenmalige praktijk werd in de regel namelijk
doorgefokt met de meest productieve hennen (dus met hennen die het grootste aantal
eieren legden) en met hanen die van dergelijke hennen waren verkregen. Steeds vaker
bleek daarbij dat uit zulke paringen niet alleen hoogproductieve hennen werden
geboren, maar ook dieren met een gemiddelde of zelfs steeds lagere productie.
Bovendien bleek dat raszuivere dieren vaak te weinig vitaliteit bezaten, dat wil zeggen
dat ze minder vruchtbaar waren en een minder groot weerstandsvermogen hadden
tegen allerlei ziekten. Door voortdurende selectie binnen een en hetzelfde ras was
de variatie in fokwaarde uitgeput en had de populatie in haar eigenschappen een
zeker plafond bereikt.
Nu was al lang bekend dat bij een kruising van onderling verschillende rassen de

bastaarden of ‘kruislingen’ vaak sterker en productiever waren dan de rassen zelf.
Onder dit ‘heterosis-’ of ‘bastaardgroei-effect’ verstaat men - anders gezegd - het
verschijnsel dat bij kruising van onderling verschillende, meer of minder ingeteelde
lijnen, variëteiten of rassen ontstaan waarbij één of meer eigenschappen (bijvoorbeeld
eiergrootte, vruchtbaarheid, productiviteit) sterker ontwikkeld zijn dan bij de ouders.
Heterosis, ook wel ‘uitteelt’ genoemd, is in veel opzichten het tegenovergestelde van
het effect dat zich voordoet bij (te ver doorgevoerde) ‘inteelt’.92 In de praktijk van
de veredeling - zowel in de plantaardige als in de dierlijke productie - ging het erom
door het kruisen van een aantal niet-verwante lijnen dit heterosiseffect uit te buiten.
Een belangrijk voordeel van het heterosiseffect is daarbij de grotere vitaliteit bij

de eerste generatie nakomelingen van een dergelijke hybridisatie. Die grotere vitaliteit
komt tot uiting door een grotere vruchtbaarheid en groeikracht, meer weerstand tegen
allerlei ziekten en daardoor minder sterfte bij de nakomelingen.
Het nadeel is echter dat behalve gewenste eigenschappen ook min-
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der op prijs gestelde eigenschappen binnen het kruisingsproduct worden gebracht.
Vandaar dat het werken met hybriden een grote kundigheid van de fokker vereist.
In ons land waren al in de eerste helft van de jaren twintig dergelijke bastaardkippen

voor het eerst publiek gepresenteerd en wel op een legwedstrijd in het
Noord-Limburgse Horst. Twee tomen (Leghorn x Barnevelder)-bastaarden kwamen
daar door hun legprestaties op de eerste en tweede plaats en versloegen bij die
gelegenheid de beste concurrerende tomen van een zuiver ras. Ook op het
rijksproefstation ‘Het Spelderholt’ namen onderzoekers in de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog al proeven met de teelt van hybriden, met name met kruisingen van
Witte Leghorns en Patrijs Leghorns. In het algemeen bleef het werken met kruisingen
in ons land echter beperkt en gebeurde het door de nog weinig verbreide inzichten
op het terrein van de genetica vaak weinig systematisch.93 Bovendien werd de
ontwikkeling van de kennis op dit terrein hier gefrustreerd door het feit dat de
Teeltregeling van 1934 expliciet alleen het fokken binnen de bestaande en als zodanig
erkende rassen toestond.
Elders, met name in de Verenigde Staten, waren in de jaren twintig met de in

praktijk gebrachte kennis die de jonge erfelijkheidsleer bracht, al wel opzienbarende
resultaten bereikt bij de toepassing van het heterosiseffect, met name met de teelt
van hybride maïs.
Henry A. Wallace begon met kruisingsproeven met dergelijke hybride maïs en

slaagde erin een goedlopende verkooporganisatie voor maïs en zaaizaad op te zetten.
Naar analogie van zijn werkwijze begonWallaces zoon, Henry B., in de tweede helft
van de jaren dertig met het toepassen van de bij de hybridenteelt van maïs verworven
inzichten bij het fokken van hybride kippen.
In 1942 had hij inteeltlijnenmet de door hem gewenste eigenschappen ontwikkeld,

die na kruising voortreffelijke hybriden gaven: kippen die gemiddeld 30 tot 40%
meer eieren per jaar legden dan normaal gefokte dieren. Wallace gaf deze kippen de
naam Hy-line (van Hybride line) mee: een dier met een merknaam!94
Terwijl in ons land de ontwikkelingen in de fokkerij tijdens de Tweede

Wereldoorlog vrijwel stil lagen, werden aldus in de Verenigde Staten in de praktijk
van de hybridenteelt bij kippen belangrijke vorderingen gemaakt. Om deze techniek
op efficiënte manier toe te kunnen passen, waren de Amerikanen op grote schaal
overgegaan tot het vormen van uitgangsmateriaal, in de vorm van zogenaamde
‘stammen’. Onder ‘stamvorming’ werd in dit verband verstaan het vormen van
groepen dieren binnen een ras, waarmee zuiver werd doorgefokt met het doel
(genetische) homogeniteit te verkrijgen voor bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve
eigenschappen.
Bij die stamvorming - een zeer arbeidsintensief werk - koos men zeer bewust voor

een sterke inteelt door een voortgezette paring van broeder- en zusterdieren. Zo
verkreeg men na jarenlange inspanning fokzuivere stammen, dat wil zeggen
inteeltlijnen die alleen de geselecteerde, gunstige eigenschappen aan hun
nakomelingen doorgaven.
Pas na de oorlog begonnen ook enkele fokkers in ons land deze wijze van werken

toe te passen en vanaf 1948 werd op landelijke schaal voor het eerst met kruislingen
gewerkt. In dat jaar was 4% van de eieren die werden uitgebroed - ‘ingelegd’, zoals
het in het jargon luidde - afkomstig van kruislingen; in de daaropvolgende jaren nam
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dit aandeel snel toe. Vijf jaar later, in het broedseizoen 1953/1954, bedroeg het al
57%.95 Van de vooroorlogse zuivere rassen waren toen de Witte Leghorns (21%) en
de Rhode Island Reds (18%) nog het belangrijkst. Barnevelders werden al niet of
nauwelijks meer gefokt (zie tabel 11.6).

Tabel 11.6: De procentuele samenstelling van de Nederlandse pluimveestapel
in 1937 en 1953/1954

1953/19541937
2183Witte Leghorn

1812Rhode Island Red

01Barnevelder

12Noord-Hollandse Blauwe

32Overige rassen

57-Kruislingen

Bron: J.G. Tukker, ‘Hoenders’, in Veenman's Agrarische Winkler Prins, deel 2
(Wageningen 1956) 356; LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1956, 69.

Om de fokkers te helpen bij de praktijk van deze nieuwe fokmethoden werd in
1954 de Stichting voor het Fokkerijwezen bij de Pluimveeteelt opgericht, die daartoe
een zogenaamd Toetsbedrijf in Putten vestigde.96 Op dit toetsbedrijf werden
broedeieren van gebruiksmateriaal verzameld, uitgebroed opgefokt en gecontroleerd
op hun gebruikseigenschappen. Criteria aan de handwaarvan deze toetsing plaatsvond,
waren voor legdieren: eierproductie, eikwaliteit, voederconversie en uitval. Op het
eind van de jaren vijftig waren vrijwel alle in Nederland gevestigde fokbedrijven ten
behoeve van de hybridenteelt overgegaan op het systeem van stamvorming.97

Aanvankelijk werd daarbij nog gewerkt met de ‘traditionele’ binnenlandse rassen.
Echter, het streven van met name het Productschap voor Pluimvee en Eieren om te
kunnen blijven werken met uitsluitend Nederlands materiaal, bleek al snel gedoemd
te mislukken. In de loop van de jaren vijftig gingen verschillende Nederlandse
fokbedrijven er dan ook toe over stammen te importeren uit de Verenigde Staten om
daarmee te experimenteren. Ze waren daarin voorgegaan door het Belgische
Hoenderbedrijf J. Bertels te Borsbeek (bij Antwerpen), dat al in 1947 een duizendtal
ééndagskuikens van de Amerikaanse ‘wonderkippen’ had ingevoerd.98 In een later
stadium vestigden zich op grote schaal buitenlandse - met name Amerikaanse -
fokbedrijven in Nederland met hun eigen fokmateriaal (niet alleen ten behoeve
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Van eicel tot ei
Spreken we over kippen en het produceren van eieren, dan is de haan - hoe onmisbaar ook - van
minder belang. Ook zonder dat een haan zijn werk doet, legt een hen eieren. Een volwassen hen heeft
daarbij een legtempo met een ritme van 25 tot 26 uur; dat is namelijk de tijd die een eicel nodig heeft
om zich tot een voltooid ei te ontwikkelen dat kan worden gelegd. Zolang een hen legt, legt ze dus
niet elke dag op hetzelfde moment een ei. Stel dat ze op de eerste dag 's morgens om 6 uur een ei legt,
dan zal het volgende ei op de tweede dag om ongeveer 7 uur worden gelegd. Die dagelijkse ‘vertraging’
leidt ertoe dat na enige dagen de legtijd zo laat in de dag valt, dat er geen volgend ei wordt
geproduceerd. De hen slaat een dag over eer er een nieuwe cyclus begint. De leg loopt, soms met een
onderbreking tijdens de wintermaanden, door tot de rui begint in het volgende najaar. Die ruitijd is
voor hennen een rustperiode van ongeveer 3 maanden. De eierstok van de hen lijkt qua vorm een
beetje op een kleine druiventros; de druiven zijn dan de follikels, ofwel de dooiers in aanleg. Hun
aantal kan wel een paar duizend bedragen. Als een follikel is uitgegroeid tot een rijpe dooier, scheurt
het follikelvlies en komt de dooier in de eileider, die 55 tot 77 cm lang kan zijn. Bij een volwassen
hen rijpen de follikels keurig de een na de ander. Heel af en toe komen er twee dooiers in één ei
terecht of worden er in een etmaal twee eieren kort na elkaar geproduceerd, maar als regel laat de
eierstok pas weer een dooier los nadat een voorgaand ei is gelegd.
Tijdens het vervolg van zijn reis door de eileider worden verschillende eiwitlagen afgezet. Dooier
plus eiwit gaan vervolgens naar het laatste deel van de eileider, waar de beide eivliezen om het eiwit
worden gevormd. Dan volgt de baarmoeder, waar om het ei een schaal ontstaat. Verreweg het grootste
deel van zijn ‘productietijd’ verblijft het kippenei in wording in de baarmoeder; wel 20 uur. Als het
ei daarna de baarmoeder verlaat, komt het in de eigang, waar eventueel kleurstoffen worden afgezet
op de schaal en bovendien een eihuidje om de schaal wordt gelegd ter versteviging. Het ei is nu
‘legklaar’.
Een kippenei hoeft niet noodzakelijkerwijs bevrucht te zijn. Sterker nog, tegenwoordig zijn vrijwel
alle consumptie-eieren onbevrucht. Een ei dat wél bevrucht is, blijft, wanneer het eenmaal is gelegd,
ongeveer 10 dagen levensvatbaar. Daaruit volgt dat een hen nooit een broed zou kunnen produceren
van meer dan 10 kuikens. Hoewel men er om die reden vroeger op de boerderijen dan ook voor zorgde
dat meer dan één kip tegelijkertijd broeds was, waren er zo toch duidelijk grenzen aan de mogelijkheden
die men op het gebied van de vermeerdering van de pluimveestapel had. Dat maakt het begrijpelijk
dat toen eenmaal de kippenhouderij uitgroeide tot een belangrijk bedrijfsonderdeel, een meer efficiënte
wijze van broeden onontbeerlijk werd.1
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van de legsector maar aanvankelijk vooral ook van de zich snel ontwikkelende
slachtsector); dit gebeurde vooral na een verdere versoepeling van het invoerbeleid
door het Productschap in 1963.99 Hun aandeel in de leveringen aan de
vermeerderingsbedrijven bedroeg in 1966 al 25%. Rond 1990 was ongeveer twee
derde van de Nederlandse legkippen afkomstig van moederdieren van buitenlandse
fokbedrijven.100 Beslissend voor die ommekeer in het gebruik van buitenlandse, en
met name Amerikaanse, hybride rassen in ons land, was een initiatief van de
veevoederfabrikant Hendrix uit het Oost-Brabantse Boxmeer. Hoe die doorbraak tot
stand kwam, is een verhaal op zich.101

Al in 1951 wist een jongeWageningse ingenieur, G.P.A. van den Eynden, Hendrix
te interesseren voor de resultaten die er in de Verenigde Staten waren geboekt bij de
toepassing van het hybridisatie-effect in de kippenfokkerij. Van den Eynden zelf had
op dat moment de nodige ervaringen opgedaan met het kweken van maïshybriden.
Het idee om dergelijke Amerikaanse hybriden in te voeren, ontmoette aanvankelijk
echter grote tegenstand van het Productschap, dat weigerde toestemming te verlenen.
Kippenimport was in strijd met de vigerende teeltregeling en het Productschap stelde
dat er geen afhankelijkheid van het buitenland mocht ontstaan op dit punt. Als eerste
zet in wat de bedrijfshistoricus Bläsing een ‘wonderlijke partij kiekeboe’ noemde
tussen het Productschap en de firma Hendrix rond dit probleem, kwamen in 1951 de
eerste broedeieren van acht hybride kippenrassen naar hier en werden uitgebroed.
Het ging hierbij om de Hy-line-kippen van het Amerikaanse fokbedrijf van Wallace
in DesMoines (Iowa). Aanvankelijk was het alleenmogelijk om deze nieuwe hybride
kippen in België aan de man te brengen, middels een daar gevestigde
dochteronderneming van de firmaHendrix, hetgeen gebeurde op franchisebasis. (Een
dealersysteem met een merknaam voor een levend product was in de landbouw tot
dan toe hoogst ongebruikelijk geweest.) Het succes dat in België met deze
Hy-line-kippen werd behaald, maakte dat het verzet van het Productschap
langzaamaan afbrokkelde. Hendrix kreeg dan ook in 1953 toestemming om een
basisbedrijf te beginnen voor de productie van Hy-line-broedeieren, maar alleen
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle door dit bedrijf geproduceerde
broedeieren, kuikens of opgroeiende dieren zouden worden geëxporteerd! Pas in
1955 stond het Productschap de firma toe om broedeieren op Nederlandse
vermeerderingsbedrijven uit te zetten, zodat tijdens het broedseizoen 1956/1957 de
eersteHy-line-kippen aan Nederlandse boerenbedrijven konden en mochten worden
afgeleverd.
Daarna ging het snel met de verbreiding van deze en andere hybriden. Nadat

bijvoorbeeld de aangesloten 50 Hy-line-broeders in 1956/1957 al ongeveer 340.000
Hy-line-henkuikens hadden verkocht, liep dat aantal in het navolgende jaar op tot
circa 1,2 miljoen. Daarmee was de doorbraak van het buitenlandse product in de
Nederlandse legkippenhouderij een feit en kreeg aan het eind van de jaren vijftig de
voor dezeHy-line-activiteiten bedachte firmanaamEuribrid (van Europa en hybride)
grote bekendheid. In 1970 kwam deze firma met een eigen fokproduct voor de
legsector uit, dat Hisex werd genoemd en waarmee ze in 1979 al een marktaandeel
van 35% wist te realiseren.102
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Als voorbeeld hoemen in de Nederlandse situatie te werk ging en gaat bij het ‘maken’
van een hybride, gaan we uit van de ten behoeve van de legsector meest gebruikelijke,
zogenaamde ‘dubbele gebruikskruising’ of ‘vierweg-kruising’ (Engels: double-cross).
Op het fokbedrijf worden daarvoor (ten minste) vier verschillende stammen, A, B,
C en D, aangehouden. Van deze stammen zijn van zowel hanen als hennen alle
individuele eigenschappen die van belang zijn, bekend. Als eerste stap wordt een
haan van stam A gekruist met een hen van stam B, hetgeen door middel van
kunstmatige inseminatie gebeurt. Deze kruising levert de zogenaamde F1-generatie
(A ×B). Dit zijn geen gebruiksdierenmaar zogenaamde ‘fokhybriden’. De vrouwelijk
dieren van deze F1-generatie worden vervolgens namelijk gekruist met een haan uit
de F1- of oudergeneratie van de derde en vierde stam (C × D). Dit laatste gebeurt
doorgaans niet meer op een fokbedrijf maar op een vermeerderingsbedrijf. Deze
laatste paring levert de zogenaamde ‘gebruikshybriden’ (A × B) × (C × D) op. Het
zijn deze gebruikshybriden die vervolgens naar de legpluimveehouder gaan (of
wanneer het om slachtpluimvee gaat, naar het slachtkuikenbedrijf) en de
productie-eierlegsters zijn. De pluimveehouder die zijn dieren houdt voor de productie
van eieren, ontvangt zijn kuikens (de gebruikshybride) nog middels de tussenschakel
van de kuikenbroederijen, waar de eieren machinaal worden uitgebroed. Op de
legbedrijven komen dus ook de oorspronkelijke rassen niet meer voor en is men
geheel overgeschakeld op hybriden.
Met de benaming ‘gebruikshybride’ werd aangegeven dat met deze

Voorbeeld van een vierwegkruising zoals die wordt toegepast in de
hybridenteelt ten behoeve van de legsector

op het fokbedrijfhaan C × hen Dhaan A × hen BGrootoudergeneratie
op het
vermeerderingsbedrijf

hen (A × B) × haan (C × D)Oudergeneratie
(fokhybriden)

op het legbedrijfhen (A × B) × (C × D)Gebruikshybride
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De voederlorry op rails, een ‘vinding’ van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (ILB), die
in 1960 werd geïntroduceerd en een eerste poging was om de voervoorziening te mechaniseren. Met
dit apparaat kon de tijd die nodig was om de kippenstapel te voeren, tot de helft worden teruggebracht.

dieren niet verder werd doorgefokt, omdat anders de eigenschappen waarop men
selecteerde weer verloren zouden gaan. Om dus op langere termijn deze
gebruikshybriden te kunnen gebruiken, moesten de stammen A, B, C en D in stand
worden gehouden, wat zeer kostbaar was.103

Het produceren van een nieuwe gebruikshybride met al zijn medisch-biologische
implicaties, met zijn uiterst verfijnde selectiemethoden en testreeksen, was in
werkelijkheid niet alleen veel ingewikkelder dan hier is geschetst. Het ging doorgaans
bovendien gepaard met een kostbare tijdsinvestering. Voordat een bepaalde bijdrage
van een nieuwe lijn tot een eindproduct - de gebruikshybride - kon worden
opgenomen, moest deze alle tests met goed gevolg hebben doorlopen, een procedure
die wel vijf tot zeven jaar kon vergen.

Nog afgezien van de algemene noodzaak om de productie te rationaliseren, hadden
ook de snelle technische veranderingen zoals die zich sinds het eind van de jaren
vijftig in de legkippenhouderij voltrokken, grote gevolgen voor de structuur van de
fokkerij en de vermeerdering. Die structuur, bestaande uit een groot aantal kleine
fokbedrijven, bleek niet geschikt te zijn voor de moderne fokmethoden. Mede door
toedoen van het Productschap verdwenen er in korte tijd dan ook veel kleine
fokbedrijven. Andere gingen combinaties aan of gingen over in buitenlandse handen.
Vóór de TweedeWereldoorlog - bij het ingaan van de Teeltregeling in 1934 - werden
395 fokkers erkend104, een aantal dat begin jaren vijftig terugliep naar 200 om in 1985
uit te komen op ongeveer 10. Tegelijkertijd kwam ook de vermeerdering steeds meer
in handen van de fokbedrijven zelf. Aan het begin van de jaren negentig waren de
drie nog resterende fokbedrijven die uitsluitend ten behoeve van de legsector
werkzaam waren, daarbij geheel in buitenlandse handen geraakt. Terwijl de
fokbedrijven beter thuis raakten in de nieuwe fokmethoden, veranderde hun karakter
en werden ze meer en meer sterk commercieel opgezette organisaties. Leghennen -
gebruikshybriden - werden merkproducten met fancy-namen en als merkproduct
herkenbaar door bijvoorbeeld een vleugelmerk of gewaarmerkte en verzegelde
kuikendozen.105
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In de structuur van de legkippenhouderij was echter nog steeds sprake van een
arbeidsverdeling tussen een fok- en vermeerderingssector en de productiebedrijven.
Daarbij ontstond nu ook ruimte voor gespecialiseerde opfokbedrijven, waar
ééndagskuikens werden opgefokt tot legrijpe leghennen. De eerste vormen van een
dergelijke ‘centrale opfok’ waren kort na de TweedeWereldoorlog in Zeeland ontstaan
en in de jaren zestig werd het systeem snel algemeen. De reden daarvan lag, naast
een noodzaak tot schaalvergroting, vooral in een algemeen streven naar verbetering
van de bedrijfshygiëne. Naarmate de kippenstapels groter werden, was ziektepreventie
een steeds belangrijker facet van de pluimveehouderij geworden. In dat kader maakten
de gezondheidsdiensten en de voorlichtingsdienst op grote schaal propaganda voor
het zogenaamde ‘éénleeftijdssysteem’, waarmee men beter in staat hoopte te zijn
allerlei bedrijfsbesmettingen te doorbreken. Bij koppels van verschillende leeftijden
op één bedrijf was dat moeilijk. In samenhang daarmee moesten productiedieren per
bedrijfseenheid steeds allemaal in één keer worden vervangen - men sprak ook wel
van een all in all out-systeem - waar per keer grote aantallen jonge leghennen mee
gemoeid waren. Alleen gespecialiseerde opfokbedrij-
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Grafiek 11.1: De productie van eieren in Nederland in tonnen (1923-1993)
Bron: Verslagen van de landbouw; LEI/CBS, Landbouwcijfers.

Grafiek 11.2: De gemiddelde eierproductie per leghen (1890-1990)
Bron: H. Dröge, N.S.P. de Groot en K.J. Poppe, ‘Bedrijfsresultaten, inkomensvorming en financiering
in de Nederlandse landbouw 1946-1990’ in A.L.G.M. Bauwens e.a. eds., Agrarisch bestaan.
Beschouwingen bij vijftig jaar Landbouw-Economisch Instituut (Assen en Maastricht 1990) 54-83
(tabel 23); M.T. Knibbe, ‘De opkomst van de intensieve pluimveeteelt in Nederland 1890-1930’,
Tijdschrift voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek van de Landbouw 10 (1995) 55-75 (tabel 2).

ven bleken in staat om een bepaald en groot aantal jonge dieren van dezelfde leeftijd
in één keer te leveren aan een legbedrijf.106 Het systeem bracht overigens ook met
zich mee dat slachtkuikens en legkippen niet meer op één bedrijf gehouden konden
worden - wat toen nog veel gebeurde. Dat laatste versnelde een segregatie van beide
sectoren.

Aan het begin van de jaren zeventig, toen de pluimveehouderij er buitengewoon
slecht voor stond als gevolg van de lage eierprijzen, ging men er op sommige
bedrijven wel toe over de leghennen twee legperiodes aan te houden. Na een eerste
legperiode van 10 tot 12 maanden werden de hennen geforceerd in de rui gebracht,
waarna ze nog een tweede productieperiode doormaakten.107 Op die manier kon de
aanschaf van nieuwe leghennen worden uitgesteld. Gewoonlijk, echter, werd een
koppel leghennen voor een legperiode van ongeveer 420 dagen aangehouden. Na
aankoop werden ze op het legbedrijf eerst nog twee tot drie weken verder opgefokt,
waarna de legperiode begon. Na het opruimen van de oude leghennen was vervolgens
ongeveer 14 dagen nodig voor het schoonmaken en ontsmetten van de hokken. In
totaal duurde de productiecyclus dus ongeveer 450 dagen.108 Aan het einde van hun
legperiode werden de leghennen geslacht. In 1985 leverden zij 70.177 ton vlees,
ofwel 12% van de totale pluimveevleesproductie (inclusief kalkoenen en eenden).109
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Dit vlees werd overigens voornamelijk gebruikt als soepvlees vanwege de lagere
kwaliteit ten opzichte van het vlees van slachtkuikens.
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Productie en productiviteit

Het resultaat van alle technische veranderingen in de legsector was een imponerende
toename van de totale eierproductie, niettegenstaande het feit dat tegelijkertijd
ingrijpende veranderingen in de structuur van de sector samengingen met een bijna
dramatische afname van het aantal producenten (zie tabel 11.5). In 1953, het jaar dat
de Pluimveeregeling van kracht werd, bedroeg de totale Nederlandse eierproductie
164.000 ton (ofwel 2,8 miljard stuks), voor het eerst meer dan de vooroorlogse
productie. In de daaropvolgende jaren nam de productie snel toe, om in het voorlopige
topjaar 1962 uit te komen op 344.000 ton. Sindsdien vond echter een forse daling
plaats, die aanhield tot in de tweede helft van de jaren zestig. Vanaf dat moment nam
de productie weer toe tot een hoeveelheid van 666.000 ton ofwel 11,1 miljard stuks
in 1984, een jaar dat zich inmiddels aftekent als een absoluut topjaar (grafiek 11.1).
Het grootste deel van deze eieren ging de grens over, namelijk 6,3 miljard stuks
(57%).110

Overigens was Nederland naast een belangrijke exporteur van consumptie-eieren
inmiddels ook een belangrijke exporteur van broedeieren en kuikens geworden. Zo
werden in het bovengenoemde topjaar 324,3 miljoen broedeieren én 88 miljoen
ééndagskuikens meer uit- dan ingevoerd. Bovendien was er een netto-export van 33
miljoen kilogram eiproducten.111Aan deze snelle productiegroei lag een sensationele
stijging van de productiviteit ten grondslag.
Een betere voeding, op efficiëntere wijze toegediend, gecombineerdmet een betere

huisvesting en een doelbewuste selectie van legkippen op hogere productiviteit
hadden al vóór de TweedeWereldoorlog tot spectaculaire resultaten geleid. Op basis
van schattingen weten we dat de productiviteit op het eind van de negentiende eeuw
80 tot 85 eieren per leghen per jaar bedroeg (bij een legritme van één ei per dag
tijdens de legperiode).112Drie jaar voor de Teeltregeling van 1933 werd nog geraamd
hoe hoog de eierproductie in ons land was en die kwam uit op 116 eieren per hen
per jaar. Overigens werden op het eind van de jaren twintig bij legwedstrijden op
het rijksproefstation ‘Het Spelderholt’ al producties van 170 tot 200 eieren gehaald.113

Tijdens de eerste helft van de jaren vijftig berekende het Landbouw-Economisch
Instituut de gemiddelde eierproductie in ons land op 193 eieren per leghen per jaar,
waaruit blijkt hoezeer er tijdens de donkere jaren van de crisis in die zin vorderingen
waren gemaakt. Mede als gevolg van de ijzige wind die er begin jaren zestig door
de pluimveehouderij waaide, stagneerde de productiviteitsontwikkeling om daarna
weer toe te nemen; uiteindelijk bedroeg de gemiddelde productie in de jaren
1986-1990 maar liefst 284 eieren per leghen per jaar, ofwel 3½ maal zoveel als een
eeuw eerder (zie grafiek 11.2).114 Trouwens, het is goed om hierbij te bedenken dat
die productiviteit gebonden bleef aan het bioritme van een leghen van (ongeveer)
een ei per etmaal en de ‘winst’ voornamelijk voortkwam uit de mate waarin men
erin was geslaagd de legperiode te verlengen.
Nog sprekender zijn overigens de resultaten die werden bereikt in termen van

arbeidsproductiviteit. Waren er in de jaren dertig nog ongeveer 2 manuren per hen
per jaar nodig om de dieren te verzorgen, aan het begin van de jaren tachtig was dat
teruggelopen tot ongeveer 0,15 manuren per hen per jaar. Dat betekent dat terwijl
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een pluimveehouder in 1930 per gewerkt uur 50 eieren kon afleveren, dat een halve
eeuw later naar schatting bijna 1700 stuks was geworden.115

Vanaf het midden van de jaren tachtig stonden de ontwikkelingen in de
pluimveehouderij meer dan ooit in het teken van kostenbeheersing ten opzichte van
de almaar dalende prijs van het product: het ei. Sinds bovendien de kippenstapels
groter waren geworden, was ook de beheersing van een ander probleem nijpender
geworden: de steeds groter wordende hoeveelheden mest. Daarbij blééf er kritiek op
het welzijn van de beesten en daarbij kwam dat de consumptie van eieren en vlees
soms tot ziekten bij de mens bleken te kunnen leiden. Met dit alles raakte het
voortbestaan van de sector in de bestaande omvang en vorm onverwacht in discussie.

J. Bieleman

Eindnoten:

1 Met dank aan prof. dr. ir. E.H. Ketelaars, emeritus-hoogleraar in de Pluimveeteelt, en prof. dr.
E.W. Brascamp, hoogleraar in de Fokkerij en Toegepaste Genetica, die eerdere versies van de
tekst doorlazen en van op- en aanmerkingen voorzagen.

2 Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland, ingesteld
door de Landbouwcommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 18 september 1886, no. 28
('s-Gravenhage 1890) dl. 1, hfdstk VI, (4 delen), 17.

3 Jan Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950: veranderingen en
verscheidenheid (Amsterdam en Meppel 1992) 317.

4 M.T. Knibbe, ‘De opkomst van de intensieve pluimveeteelt in Nederland 1890-1930’, Tijdschrift
voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek van de Landbouw 10 (1995) 55-75, aldaar 61.

5 Ofwel 56% van het landelijk totaal, dat 3,04 miljoen bedroeg. Verslag van de landbouw over
1890 en 1891, 401.

6 Verslag van de landbouw over 1910 en 1941.
7 Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland ('s-Gravenhage 1912) 417.
8 J. Frost, Die Holländische Landwirtschaft. Ein Muster moderner Rationalisierung (Berlijn
1930) 143.

9 Verslag van de landbouw over 1930, 178-179;Gedenkboek Coöperatieve Roermondse Eiermijn,
uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der C.R.E., 1904-1944 (Roermond 1948).

10 Frost, Die Holländische Landwirtschaft, 143; Knibbe, ‘De opkomst’, 67-73.
11 G. Minderhoud, De Nederlandse landbouw (Haarlem 1952) 153.
12 Letterlijk een bedrijf dat uit meer verdiepingen is opgebouwd. De term werd gebruikt om het

gemengde bedrijfstype van de zandgebieden te karakteriseren, waar sinds het midden van de
negentiende eeuw de producten van het bouwland niet meer werden gemarkt, maar vervoederd
aan de eigen veestapel. De opbrengsten van dit vee (rundvee, varkens en kippen) werden
vervolgens verkocht.

13 A.Maris, C.D. Scheer enM.A.J. Visser,Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden (Assen
1951) 61, tabel 4.

14 Knibbe, ‘De opkomst’, 56-58.
15 Verslag van de landbouw over 1905, XXXIII.
16 Lijst van officiëele personen, instellingen en vereenigingen op land- en tuinbouwgebied.

Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw, no. 2 1915 ('s-Gravenhage
1915) 109-112.

17 E.H. Ketelaars, Historie van de Nederlandse pluimveehouderij. Van kippenboer tot specialist
(Barneveld 1992) 35 en 43-44.

18 Ketelaars, Historie, 67-68 (daar ook citaat).
19 Knibbe, ‘De opkomst’, 56-57.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



20 Verslag van de landbouw over 1918, XXXVI.
21 Ketelaars, Historie, 148.
22 Ketelaars, Historie, 129; Knibbe, ‘De opkomst’, 56-57.
23 Eendagskuikens zijn kuikens van 1 of 2 dagen oud die, nuchter, over grote afstanden vervoerd

kunnen worden.
24 De landbouw-crisiswetgeving. Beknopt overzicht van de totstandkoming en werking van de

landbouw-crisiswetgeving in Nederland vanaf 1929. (3 delen) ('s-Gravenhage 1937, 1938,
1939), in het bijzonder: ‘Pluimveehouderij’, deel 1, 505-549 en ‘Pluimvee en eieren’, deel 3,
475-516; aldaar, 490 e.v.; Verslag van de landbouw over 1934, 44-45.

25 Ketelaars, Historie, 73.
26 Verslag van de landbouw over 1900, 1e stuk, 457 e.v..
27 W. Noorlander, ‘De geschiedenis van het kunstmatig broeden’, De Bedrijfspluimveehouder 30

(1953), februari-nummer.
28 B. van Asperen Vervenne, Het kunstmatig broeden en opfokken van kuikens (Doetinchem

[1949]) 15 en 23; Noorlander, ‘De geschiedenis’.
29 AJAM (Noordwijkerhout), Uit elk ei een kuiken (Noordwijkerhout [1932]).
30 Verslag van de landbouw over 1920, XXX en over 1925, XXXV-XXXVI.
31 Verslag van de landbouw over 1919, XXXVI-XXXVIII; Ketelaars, Historie, 148.
32 Van Asperen Vervenne, Het kunstmatig broeden, 6 en 26 e.v..
33 Ketelaars, Historie, 147-148.
34 Verslag van de landbouw over 1933, 38.
35 Verslag van de landbouw over de betreffende jaren.
36 Ketelaars, Historie, 154-156 (daar ook citaat).
37 Ketelaars, Historie, 151.
38 Ketelaars, Historie, 153.
39 Handboek voor de pluimveehouderij; waarin opgenomen een hoofdstuk over konijnenhouderij

en pelsdierenhouderij (Beekbergen 1994) 192-193.
40 De ziekte vanMarek is een verlammingsziekte, die vooral optreedt bij jonge kippen en gepaard

gaat met een opvallende verlamming van de ledematen. De ziekte werd in 1921 voor het eerst
in ons land (Barneveld) geconstateerd.

41 Het kuiken werd daarbij ontdaan van een gedeelte van één vleugel. De dieren kunnen daardoor
niet meer vliegen.

42 R. Houwink Hzn, De hoenderrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen in hunne
vormen en kleuren (Assen 1909) dl. 1, 145 e.v.; M.Th. Frankenhuis, Over het ontstaan van de
bedrijfspluimveehouderij (Doorn 1989), 23 e.v.; Ketelaars, Historie, 121 e.v..

43 C.S.T. van Gink, De Barnevelders.Weten en kunnen no. 60 (Amsterdam 1923).
44 Houwink Hzn, De hoenderrassen, dl. II, 500-501 en 509.
45 Ketelaars, Historie, 129-130; P.J. Wijk, Pluimveehouderij (Zwolle 19444) 12-14.
46 Wijk,Pluimveehouderij, 14-17; Frankenhuis,Over het ontstaan van de bedrijfspluimveehouderij,

33.
47 Zijn benaming (‘Leghorns’) dankt dit ras overigens niet aan zijn opvallende capaciteiten wat

betreft het leggen van eieren, maar gaat terug op de Engels/Amerikaanse benaming van de
Italiaanse havenstad Livorno: Leghorn. De eerste Witte Leghorns schijnen in 1884 in ons land
te zijn ingevoerd. Ketelaars, Historie, 122.

48 A. Hartmann was medefirmant van de in Hilversum gevestigde firma ‘De Nederlandsche
Rashoenderfokkerij A. Hartmann & Co’, en zijn uitlating is waarschijnlijk niet geheel vrij van
enige propaganda. Verslag van de landbouw over 1886, 452.

49 Verslag van de landbouw over 1900, 462.
50 Vanwege de grote vraag naar bruine eieren uit vooral Engeland pleitten sommigen voor het

‘maken van Leghorns met bruine eieren’. Kruisingen die werden uitgeprobeerd om een en ander
te bewerkstelligen, waren echter geen succes. Ketelaars, Historie, 133.

51 Onder broedsheid verstaat men de geneigdheid van een hen om na het leggen op haar eieren te
blijven zitten; hierdoor verliezen deze hun waarde voor de handel als consumptie-eieren.

52 Verslag van de landbouw over 1939, 50-51.
53 Verslag van de landbouw over 1925, XXXV.
54 Frost, Die Holländische Landwirtschaft, 144.
55 Gerekend over de jaren 1936 t/m 1939. Verslag van de landbouw, diverse jaren.
56 Geciteerd bij: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,

('s-Gravenhage 1969-1991) dl. VIII, 131.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



57 In december 1943 was dit aantal zelfs tot 1,1 miljoen gedaald. CBS, Economische en sociale
kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 (Utrecht 1947) 99; Verslag van de landbouw over 1940
en 1942/45.

58 Ketelaars, Historie, 86-92.
59 Verslag van de landbouw over 1953, 143 e.v.; Ketelaars, Historie, 91-92.
60 Verslag van de landbouw over 1952 en 1961.
61 LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1961, 60.
62 Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw, Verslag over de periode

1963..1965, 3.
63 Frankenhuis, Over het ontstaan van de bedrijfspluimveehouderij, 13-14.
64 LEI/CBS, Landbouwcijfers over de betreffende jaren.
65 Hoenderteelt ‘Succes’; Hoofdcatalogus 1925 (Hoogeveen 1925).
66 Verslag van de landbouw over 1959, 209.
67 P.J. Wijk Pzn en W.J.D. Veenemans, Pluimveehouderij (Zwolle 1968) 12e druk, 62 e.v.
68 Verslag van de landbouw over 1959, 209; Ketelaars, Historie, 167-170.
69 Ketelaars, Historie, 113-115.
70 Ketelaars, Historie, 79 en 166-167; P.C.M. Simons, Verlichting leghennen. IPS Mededeling

no. 369 (Beekbergen 1982).
71 Ketelaars, Historie, 79-81 en 119-120.
72 H.M.K. Frings, P.I. Haartsen, E.H. Ketelaars en G.G. Verkerk, Legbatterijen in Engeland en

economische achtergronden van de legsector. Verslag van een studiereis van 13-18 juni 1966.
Mededelingen Nieuwe Bedrijfssystemen in de landbouw, nr. 15 (Wageningen 1967) 1 en 32.

73 Verslag van de landbouw over 1964, 184-185.
74 In de Verenigde Staten spreekt men van cage system, ‘kooisysteem’; in Engeland en de rest

van Europa van battery cages, ‘batterijkooien’ of kortweg ‘batterijen’.
75 H. van Hooff en H. Rutten eds., Technologische ontwikkelingen in de landbouw. Vijf voorbeelden

uit de Nederlandse praktijk. Interne nota LEI-DLO no. 402 ('s-Gravenhage 1992) 38.
76 Jaarverslag van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren over 1965, 39.
77 Ketelaars, Historie, 170-171.
78 Verslag van de landbouw over 1966, 159-160; Van Hooff en Rutten, Technologische

ontwikkelingen, 29.
79 Ketelaars, Historie, 171.
80 Jaarverslag van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren over 1976, D-2 en over 1985, D-2.
81 Wijk Pzn en Veenemans, Pluimveehouderij, 81; Ketelaars, Historie, 220-221.
82 Aanvankelijk gold hier de richtlijn van ten minste 425 cm2 kooioppervlakte per kip; volgens

de Europese regelgeving moest dit vanaf 1995 450 cm2 worden. Jaarverslagen van het
Produktschap voor Pluimvee en Eieren. Handboek voor de pluimveehouderij (Beekbergen
1994) 3e druk, 54. De legpluimveehouderij, ABN Brancheschets (Amsterdam 1988).

83 W.P. Blount, Hen batteries (Londen 1951); E.H. Ketelaars, Batterijen: een bedrijfssysteem met
spanningselementen. Inaugurale rede (Wageningen 1980) 24.

84 R. Harrison, Animal machines; the new factory farming industry (Londen 1964). In 1965 kwam
een Nederlandse vertaling van dit boek uit onder de titel: Beestenmachines; dieren aan de
lopende band (Amsterdam 1965).

85 F.W.R. Brambell, Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals
kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Presented to Parliament by the Secretary
of State for Scotland and the Minister of Agriculture, Fisheries and Food by Command of Her
Majesty, December, 1965 (Londen 1967) 16-27. Ketelaars, Batterijen, 25.

86 Legbatterijen. Derde rapport van de Studiecommissie Intensieve Veehouderij, ingesteld door
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ('s-Gravenhage 1975) 9.

87 Jaarverslag van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren over 1985, E-28 en over 1990,
5.05.

88 H.J. Blokhuis en D.A. Ehlhardt, ‘Huisvesting en welzijn van pluimvee’, Landbouwkundig
Tijdschrift 97 (1985) nr. 6/7, 20-24; W. Muilwijk, Hen moet zich ‘kiplekker’ voelen. Verslag
van een onderzoek naar het effect van verschillende bezettingsdichtheden in het etagesysteem
voor leghennen (Beekbergen 1988).

89 Het etagesysteem voor leghennen. Ontwikkeling en toetsing van een volièresysteem voor
leghennen (1980-1987). Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij
nr. 474 (Beekbergen 1988); P. de Jaeger, ‘Pluimveeonderzoek in teken van mest en milieu’,

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



Landbouwkundig Tijdschrift 101 (1989) no. 3, 9-12; De legpluimveehouderij, 19; Ketelaars,
Historie, 244-245.

90 In de zoötechniek wordt de term ‘ras’ gebruikt voor een groep van dieren van dezelfde soort,
die zich onderscheiden op grond van gemakkelijk waarneembare eigenschappen van andere
(groepen van) dieren van die soort, terwijl ze onderling daarin overeenkomen.
T.C.J.M. Rijssenbeek, Organisatorische en foktechnische aspecten van de rundveeteelt in
Nederland. Rapport van de Organisatiecommissie Rundveeteelt ('s-Gravenhage 1966) 46.

91 J.G. Tukker, ‘Hybridenfokkerij’ in A.H.J. Visschedijk e.a. eds., Kippen en eieren (Delft 1955)
deel 3, 18-24, aldaar 18.

92 D. Minkema, De erfelijke basis van de fokkerij (Culemborg 1966) 141-145.
93 A.L. Hagedoorn, ‘Bastaardhennen voor de leg’, De Bedrijfspluimveehouder 10 (1932) no. 38,

1-2; Tukker, ‘Hybridenfokkerij’, 18.
94 J.F.E. Bläsing,Op het spoor van de Körver. Ontstaan, groei en transformatie van de Brabantse

familieonderneming Hendrix'Fabrieken 1979/1930 bedrijfsgeschiedkundig bekeken (Leiden
1986) 197 en 202. Ook het navolgende is ontleend aan dit boek.

95 Tukker, ‘Hybridenfokkerij’, 19. LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1956, 69.
96 Ketelaars, Historie, 137 en 141.
97 Verslag van de landbouw over 1959, 204.
98 Bläsing, Op het spoor van de Körver, 198.
1 Edm. Nicolas,Over pluimvee en eieren.Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (Zeist
1973) 9-11; P.J. Wijk Pzn en W.J.D. Veenemans, Pluimveehouderij (Zwolle 1968) 32 e.v..

99 Ketelaars, Historie, 143.
100 Jaarverslag van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren over 1990.
101 Het navolgende is ontleend aan: Bläsing, Op het spoor van de Körver, 45, 198 e.v. en 273-274.
102 In het eerst genoemde jaar brak Euribrid met het Amerikaanse moederbedrijf en ging zelfstandig

verder.
103 Minkema, De erfelijke basis, 153-155.
104 De landbouw-crisiswetgeving. Beknopt overzicht van de totstandkoming en werking van de

landbouw-crisiswetgeving in Nederland vanaf 1929 ('s-Gravenhage 1940) dl. III, 491.
105 Ketelaars, Historie, 141-143 en 215-217.
106 Ketelaars, Historie, 165.
107 Als een kip ‘in de rui’ is, vallen haar veren uit en worden ze vervangen door andere. Rui treedt

meestal op in het najaar en duurt twee tot drie maanden, een periode waarin de dieren in het
algemeen geen of weinig eieren produceren.

108 De legpluimveehouderij, 6
109 LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1989, 98.
110 LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1988, 194-195.
111 LEI/CBS, Landbouwcijfers over 1988, 195.
112 Knibbe, ‘De opkomst’, 60.
113 Tukker, ‘Hybridenfokkerij’, 18; Ketelaars, Historie, 68-69.
114 H. Dröge, N.S.P. de Groot en K.J. Poppe, ‘Bedrijfsresultaten, inkomensvorming en financiering

in de Nederlandse landbouw 1946-1990’ in A.L.G.M. Bauwens e.a. eds., Agrarisch bestaan.
Beschouwingen bij vijftig jaar Landbouw-Economisch Instituut (Assen en Maastricht 1990)
54-83, aldaar 80.

115 Ketelaars, Batterijen, 2-4.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



180

Het zaaiklaarmaken (eggen en rollen) van het bouwland in de Haarlemmermeer aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog. Nóg speelt het paard een hoofdrol.
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12 Dieren en gewassen in een veranderende landbouw
Tarweteelt en tarweveredeling

Landrassen
Wilhelmina en Juliana
De institutionalisering van de plantenveredeling
De Tarwewet (1931) en de tarwekwaliteit
De komst van de kortstrorassen
Koersen en kansen in de veredeling
Optimalisering van de teelttechniek
De opbrengsten van een ‘dubbeltjesgewas’

Van alle grassen of gramineeën is Triticum het geslacht dat wereldwijd het meest
verbreide broodgraan heeft voortgebracht: tarwe.1 Dit geslacht Triticum kan worden
onderverdeeld in een aantal soorten of species, die zich op hun beurt weer laten
onderscheiden van eenvoudige wildvormen tot hoogproductieve cultuurvormen.2

Van alle tarwesoorten is de zachte tarwe of gewone broodtarwe (Triticum aestivum)
het meest productief en daarom het meest verbreid. Het is een soort die zich bovendien
kenmerkt door een grote genetische diversiteit en plasticiteit, waardoor ze onder zeer
uiteenlopende milieuomstandigheden wordt geteeld.3 Typerend voor de genetische
diversiteit van de tarwesoort Triticum aestivum is dat er niet minder dan 20.000
rassen of cultivars4 bestaan.
Niettegenstaande dit grote aantal wordt toch gevreesd voor een verlies aan

genetische diversiteit omdat de moderne teeltwijzen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een klein aantal hoogproductieve rassen, overal de oorspronkelijke, vaak
heterogene landrassenmet een grote lokale aanpassing en een rijkdom aan (schijnbaar
overbodige) eigenschappen hebben verdrongen.
In Nederland werd en wordt tarwe verbouwd zowel in de vorm van wintertarwe

als in de vorm van zomertarwe. Wintertarwe wordt doorgaans vanaf half oktober
(tot in november) ingezaaid en vormt al voor het invallen van de winter enkele
bladeren. In het voorjaar begint de aarontwikkeling en - bij toenemende daglengte
en langzaam hoger wordende temperaturen - de stengelstrekking. Zomertarwe, die
in het voorjaar wordt gezaaid, reageert anders. Ze blijft zich alleen vegetatief
ontwikkelen: er vindt geen aarvorming plaats en dus ook geen korrelvorming. Normaal
begint de aarontwikkeling bij wintertarwe na de zogenaamde ‘vernalisatie’, een
bepaalde hormonale toestand die wordt bereikt als de plant enige tijd aan lage
temperaturen en/of korte dagen wordt blootgesteld.
Alleen dan komt de aarvorming op gang en begint de generatieve fase - vanaf de

eerste helft van april. Wintertarwe is daarom koudebehoeftig. Bij zomertarwe speelt
dat geen rol en wordt, ook bij late voorjaarsinzaai, de generatieve ontwikkeling altijd
bereikt.
Zomertarwe geeft echter door een korter groeiseizoen een minder hoge

korrelopbrengst.
Samen besloegen deze beide vormen van tarwe hier rond het midden van de

negentiende eeuw 70 tot 80.000 ha; in 1890 84.800 ha. In dat jaar besloeg het gewas
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17% van het totale Nederlandse graanareaal en 9% van het totale Nederlandse
bouwlandareaal.
Tarwe was (en is) hét gewas van de klei; het werd zowel op de zeeklei als op de

rivierklei en de Zuid-Limburgse löss verbouwd en maakte daar een aanzienlijk deel
van het gewassenareaal uit.

Landrassen

Tegen het eind van de negentiende eeuw werden in Nederland velerlei tarwerassen
geteeld. Sommige kwamen al lange tijd, soms wel eeuwen, voor, andere waren nog
maar betrekkelijk recent van elders ingevoerd. Deze rassen - gewoonlijk ‘landrassen’5

of ook wel ‘boerenrassen’ genoemd - hadden gemeen dat ze in hoge mate waren
aangepast aan de omstandigheden waaronder en de wijze waarop ze werden geteeld,
doordat ze al sinds lange tijd in een bepaalde streek werden gebruikt. Ze waren
aangepast geraakt aan een nat of droog weertype, aan meer kou of warmte, aan klei-
of zavelgrond en aan bijvoorbeeld het tijdstip waarop men gewend was te oogsten -
en dat alles in een veelheid van variaties en combinaties. Landrassen waren in feite
op een zelfde manier karakteristiek voor een bepaalde streek zoals klederdrachten
of boer-
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derijtypen dat waren.6 Dit resulteerde in opmerkelijke regionale verschillen in
productiviteit (vergelijk tabel 12.1).

Tabel 12.1: De gemiddelde opbrengst van tarwe in de periode 1851-1860

Opbrengst in hl/ha
24,0Friesland (Het Bildt)

25,0Groningen (Westerkwartier)

19,0Gelderland (Neder-Betuwe)

20,8Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen)

22,0Zeeland (Zuid-Beveland)*

Bron: Verslag van de landbouw over 1861 en 1862, 60 e.v..

Landrassen verschilden van demoderne kwekersrassen doordat de laatste genetisch
sterk uniform zijn. Een landras bestond eigenlijk uit een groot aantal, genetisch
verschillende, typen planten. Deze eigenschap had het onvoorziene voordeel dat ze
de boeren een relatief grotere mate van oogstzekerheid bood, onder omstandigheden
waarbij dezen er op alle mogelijkemanieren op uit waren hun risico's te minimaliseren
en zo ook de jaarlijkse schommelingen in hun oogsten. Oogstzekerheid geldt dan
ook nog steeds als een van de belangrijkste eigenschappen van de oude landrassen.
Bij de moderne, veredelde kwekersrassen, daarentegen, stond voor de veredelaar
vooral het streven naar opbrengstmaximalisatie voorop.
Het proces van aanpassing van een bepaald ras aan de heersende regionale

omstandigheden behelsde een continu proces van verbetering. Boeren waren er
voortdurend op uit om door selectie de kwaliteit van hun gewassen op peil te houden
en zo mogelijk te verbeteren. Dat was zeker het geval bij die gewassen waarvan de
individuele vruchten goed herkenbaar zijn, maar ook bij granen zoals tarwe en gerst,
waarin nauwelijks individuele planten te herkennen zijn en waar dit dus een stuk
moeilijker was, maar niet onmogelijk.
Voor dat selectieproces stonden hen in de loop der tijd verschillende technieken

ten dienste. Zowist men op lange termijn een verbetering te bereiken door als zaaizaad
voor een volgende oogst het beste graan, dat wil zeggen de dikste korrels, te
gebruiken, afkomstig van gezonde, individuele planten (die genetisch de grootste
korrels voortbrachten). Ook verkreeg men de grotere korrels uit de massa van het
gedorste zaad door dit te sorteren met een speciale techniek bij het wannen (het
scheiden van kaf en graankorrels). Als aanvulling daarop maakte men daarnaast ook
wel gebruik van speciale zeven. Daarmee kon men bovendien het voor zaaizaad
bestemde graan scheiden van onkruidzaden. Later werden speciale wanmolens
zodanig met zeven uitgerust en verfijnd dat ze dit werk efficiënter en sneller konden
verrichten.
De techniek om onkruidzaden en te kleine korrels uit het zaaizaad te verwijderen,

werd nog eens sterk verbeterd met de komst van de trieur of graansorteermachine.
De trieur, die in 1867 op deWereldtentoonstelling in Parijs voor het eerst was getoond,

* Betreft de jaren 1854-1862 (met weglating van de hoogste en laagste waarden)
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was vanaf 1876 in ons land verkrijgbaar; begin jaren negentig van de negentiende
eeuw beschikten ongeveer 300 Nederlandse boeren over een dergelijke machine.7

Hoewel ze aanvankelijk niet steeds aan alle eisen bleken te voldoen - sommige boeren
grepen weer terug naar hun oude zeven voor een ‘nabehandeling’ - werden trieurs
toch als een wezenlijke verbetering beschouwd in de strijd tegen het onkruidprobleem
en bij de verbetering van de kwaliteit van het zaaizaad.
Overigens meenden boeren eertijds dat ze de kwaliteit van hun zaaizaad op peil

konden houden door geregeld zaad te ruilen met boeren uit hun omgeving of uit
naburige dorpen. Een Friese Liefhebber van 't Landleven noteerde in 1758: ‘Gelyk
ook dat het seer nuttig is, dat men somtyds om de drie à vyf Jaren van Saad verandert,
vermits 't Saad dat veele Jaren in deselfde grond gebouwdword, veeltyds verslegtert,
dat is, slegter Gewas en Vrugten voortbrengt: Men soekt dit wel voor te komen, door
middel van 't Koorn etc. Jaarlyks op andere akkers te saajen.’8 Zeeuwse boeren
kochten om dezelfde reden om de vier of vijf jaar nieuw zaaizaad aan van een bedrijf
in een andere polder of op een ander eiland, als ze meenden dat de opbrengst van
hun oogsten dreigde af te nemen. Toch is nooit in wetenschappelijke zin duidelijk
gemaakt in hoeverre deze eertijds wereldwijd gebruikelijke handelswijze echt een
positief effect had.9

Hoewel er in ons land een groot aantal landrassen van belang zijn geweest, waren
vele ervan in genetisch opzicht gelijk of op zijn minst verwant aan elkaar. Vandaar
ook dat men wel spreekt van landrasgroepen, waarvan er in ons land eertijds een
viertal te onderscheiden waren: de Zeeuwse landrasgroep, de Ruwkaf Essex
landrasgroep, de Gelderse landrasgroep en de Ruige Kleefse landrasgroep.10

Naast deze vier landrasgroepen laat zich nog een vijfde groep onderscheiden: de
Engelse ‘Squarehead-tarwe’ of ‘Dikkop-tarwe’. Het is echter de vraag of we bij deze
laatste nog kunnen spreken van een echte landrasgroep, maar wellicht eerder van
een groep van nauw verwante, al ‘verbeterde’ rassen. De Squarehead was ontstaan
in 1865, in Groot-Brittannië, en werd omstreeks 1870 in Nederland geïntroduceerd.
De rassen uit deze laatstgenoemde groep werdenmaar korte tijd geteeld (1870-1900),
te kort om zich volledig aan te passen aan de omgeving en dus eigenlijk ook te kort
om te spreken van een landras.11

Toch stonden juist deze laatste samen met andere geïmporteerde rassen, aan de
basis van de opmerkelijke verbetering die zich in de tweede helft van de negentiende
eeuw aftekende in de opbrengsten in de Nederlandse tarweteelt. Zo was de opvallende
stijging van de
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tarweopbrengsten die zich in de laatste twee, drie decennia van de negentiende eeuw
voordeed in de Zeeuwse tarweteelt, vooral het gevolg van de vervanging van de
oudere, inheemse landrassen door de introductie van nieuwe, buitenlandse; kunstmest
werd nog niet of maar weinig gebruikt. Het eerste belangrijke uitheemse ras was de
‘Whittington’-tarwe, die hier al in 1839 vanuit Engelandwerd geïntroduceerd. Hoewel
de Zeeuwse boeren tot omstreeks 1870 in hoofdzaak bij hun landrassen bleven, waren
deze nauwelijks twintig jaar later in het overgrote deel van dit gebied vervangen door
buitenlandse rassen, met name de Engelse ‘Rough chaffed Essex’, of ‘Ruwkaf Essex’,
zoals hij hier werd genoemd. Dit laatste ras was in 1853 geïntroduceerd vanuit
Engeland door de burgemeester van Flakkee en was op het laatst van de negentiende
eeuw het meest verbouwde ras in Zeeland. Dit ondanks de geringe winterhardheid
van het ras, een bezwaar dat voor de boeren kennelijk niet opwoog tegen de hogere
korrelopbrengst in vergelijking met de hun vertrouwde Zeeuwse tarwe. De Engelse
winterharde ‘Squarehead’ of ‘Rode Dikkop’ werd in dezelfde tijd op grote schaal
ingevoerd in het noordelijk zeekleigebied - en met succes: de Groninger kweker J.H.
Mansholt wist hier omstreeks 1890 al opbrengsten van 4500 kg/ha mee te bereiken.12

In zekere zin is de introductie van het nieuwe zaaigoed en de daaruit voortvloeiende
toename van de opbrengsten in deze periode zonder meer revolutionair te noemen.
De Zeeuwse boeren wisten zo voor het eerst sinds eeuwen de maximumopbrengst
die ze van een hectare haalden significant te vergroten. Het onzichtbare plafond dat
sinds eeuwen de tarweoogsten had beheerst, werd zo doorbroken. Terwijl de
gemiddelde opbrengst van de Zeeuwse tarwe in de periode 1851-1860 nog 21,8
hectoliter per hectare had bedragen, was dit in 1896-1905 al toegenomen tot 29,2
hl/ha; een derde meer!13

De betekenis van deze geïmporteerde Engelse rassen reikte echter nog verder. Ze
stonden namelijk aan de basis van de ‘wetenschappelijke’ tarweveredeling zoals die
in de laatste decennia van de negentiende eeuw op gang kwam, en die ervoor zorgde
dat de oude landrassen in relatief korte tijd door kwekersrassen werden verdrongen.

Wilhelmina en Juliana

Wanneer en wie de minuscule bloeiwijze van tarwe heeft ontdekt, is niet bekend,
maar tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen kwekers op
verschillende plaatsen in Europa met het handmatig kruisen van tarwe. Van
verschillende rassen werd het stuifmeel met de hand van de ene op de andere plant
overgebracht. Landrassen, daarentegen, waren voornamelijk het resultaat van
zelfbestuiving.14 Het werk was gestoeld op de leer van Darwin, die brak met de tot
dan toe heersende opvatting dat soorten constant waren. Met name zijn variation of
animals and plants under domestication, het boek dat in 1868 verscheen, zette kwekers
op het spoor van de erfelijke variaties binnen een soort als basis voor de verandering
van levende organismen, c.q. planten.15 Met dergelijk kruisingswerk kwam het
domesticatieproces van planten en dieren tot landbouwplanten en landbouwhuisdieren
in een stroomversnelling.
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Stoomdorsen in het Groningse Houwerzijl (gemeente Ulrum), omstreeks 1900. De dorsmachine wordt
aangedreven door een locomobiel en is nog niet voorzien van een stropers die het stro tot balen perst.
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In Nederland werd de techniek voor het eerst toegepast door docenten van de
Wageningse Rijkslandbouwschool, die in 1876 was opgericht. Vanaf de jaren tachtig
gingen enkele leraren aan die school aan het werkmet het kruisen van tarwe, waarmee
de tarweveredeling een wetenschappelijk karakter kreeg. Eén van hen was de bioloog
Martinus Willem Beijerinck (1851-1931), die in 1876 een aanstelling had gekregen
als leraar in de plant- en dierkunde.16 Geïnspireerd door Darwins Variation alsmede
het werk van de Schotse landbouwer/kweker Sheriff en de Fransman Vilmorin, was
hij begin jaren tachtig begonnen met het kruisen van tarwesoorten. Zijn interesse
ging daarbij vooral uit naar het ontstaan van de verschillende tarwesoorten.17

Overigens werd ook buiten de Rijkslandbouwschool gewerkt aan de veredeling
van allerlei landbouwgewassen op basis van kruisingen. In de GroningseWestpolder,
bijvoorbeeld, legde de landbouwer J.H. Mansholt (1840-1914) zich al in de jaren
tachtig toe op het kruisen van tarwe en van veldbonen (en later ook wintergerst,
haver, erwten en zomertarwe).18 Zijn kwekerswerk werd in 1896 overgenomen door
zijn zoon, R.J. Mansholt, die toen terugkeerde van zijn opleiding aan de
Rijkslandbouwschool in Wageningen en zich sindsdien ontwikkelde tot een van de
meest vooraanstaande kwekers in ons land. Een ander voorbeeld uit die tijd is Geert
Veenhuizen (1857-1930) - van huis uit bloem- en boomkweker - die in 1890 op een
proefveld van de landbouwvereniging ‘Borgercompagnie, Tripscompagnie en
Kleinemeer’ in Sappemeer begon met het kruisen van aardappelen. Veenhuizens
‘Eigenheimer’ kwam al in 1893 in de handel en maakte in de jaren dertig bijna een
kwart van het Nederlandse aardappelareaal uit.19

Aan de Rijkslandbouwschool deelde Beijerinck zijn interesse in tarwe met Otto
Pitsch (1842-1939), een agronoom van Duitse origine, en Luitje Broekema
(1850-1936), zoon van een Groninger landbouwer die in het Duitse Halle agronomie
had gestudeerd en die in 1877 naar Wageningen was gekomen. Toen Beijerinck in
1885 vertrok om een benoeming te aanvaarden als microbioloog bij de Gist- en
Spiritusfabriek in Delft, ging zowel Pitsch als Broekema verder met het
veredelingswerk, maar vanuit een ander perspectief. Net als de praktische kwekers
als Veenhuizen en Mansholt, waren zij vooral geïnteresseerd in de verbetering van
tarwe als landbouwgewas.20

Een belangrijk aspect van Pitsch' en Broekema's werk was hun contact met de
rijkslandbouwleraren die vanaf omstreeks 1890, als uitvloeisel van een ontluikende
overheidszorg ten aanzien van de sector, in de verschillende provincies van ons land
waren aangesteld. Deze rijkslandbouwleraren waren oud-leerlingen van de
Rijkslandbouwschool en dus oud-leerlingen van hen. Om nu het materiaal uit te
proberen, stuurden ze deze functionarissen regelmatig zaadmonsters van hun nieuwe
kruisingsproducten. De resultaten van die proeven gebruikten zij vervolgens weer
voor nieuwe kruisingen en verdere selectie.
In 1886 kruiste Broekema het landras ‘Rode Dikkop’ (var. lutescens) uit de

Squarehead-groep met het landras ‘Zeeuwse’ (var. albidum) uit de
Zeeuwse-landrasgroep. Zijn doel was om zo het stevige stro,

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



Een ‘staatsieportret’ van Wilhelmina. Midden jaren tachtig van de negentiende eeuw begon Luitje
Broekema, docent in de Veeteeltwetenschappen (!) aan de toenmalige Rijkslandbouwschool in
Wageningen, met het kruisen van tarwerassen. In 1899 leidde dat tot een ras dat hij aanvankelijk
Spijk-1c noemde, naar de proeftuin van de school. Bij gelegenheid van het bezoek van koningin
Wilhelmina aan Wageningen in 1901 kreeg hij echter van ‘derzelfder’ toestemming het nieuwe
tarweras naar haar te vernoemen. De beroemde Russische geneticus, botanicus en veredelaar Vavilov
bestempelde het eertijds als een van de meest productieve tarwerassen van West-Europa. De
Wilhelmina-tarwemaakte aan het begin van de jaren dertig meer dan twee derde van het Nederlandse
wintertarweareaal uit. Tussen beide wereldoorlogen nam het ras een centrale positie in te midden
van de afstammingsrelaties tussen de vele nieuwe Nederlandse kwekersrassen die toen ontstonden.
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Grafiek 12.1: Wintertarwerassen in Nederland (1930-1960)
Bron: Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen, 1930-1960.

de winterhardheid en de hogere productiviteit van de Rode Dikkop te combineren
met de betere bakkwaliteit van de Zeeuwse. Vooral de stevigheid van het stro werd
sinds de introductie van de kunstmest van toenemend belang geacht. Een verbeterde,
zwaardere bemesting had bij granen vooral een effect op de vegetatieve, de lengtegroei
van het gewas en dit maakte het extra kwetsbaar voor legeren. Uit zijn
kruisingsproeven selecteerde Broekema twee cultivars, die hij vernoemde naar de
proeftuin van de Rijkslandbouwschool, het Spijk, en de modelboerderij Duivendaal.
Dertien jaar later, in 1899, kruiste Broekema zowel de Spijk- als de

Duivendaal-tarwe terug met Rode Dikkop. Deze terugkruising21 resulteerde in een
ras dat, aanvankelijk, ‘Gekruiste Spijk Ic’ werd genoemd. Bij gelegenheid van haar
bezoek in 1901 aan de Rijkslandbouwschool, stemde koningin Wilhelmina echter
in met het vernoemen van dit nieuwe ras naar haar.22 Een van de opmerkelijkste
eigenschappen van de Wilhelmina-tarwe was dat het als ras was samengesteld uit
een aantal ‘lijnen’ (een ‘lijn’ is een nauw verwante, ingeteelde groep van individuen
binnen een ras).
Broekema was van mening dat het ras daarmee beter aangepast was aan de

verschillende bodem- en klimaatsomstandigheden waaronder het werd geteeld.23

Hoewel de Wilhelmina-tarwe over een duurzame resistentie tegen gele roest
beschikte, een van de meest gevreesde schimmelziekten in de tarweteelt, waren haar
eigenschappen op het punt van winterhardheid wat minder. Desalniettemin gold
Wilhelmina, een ras met relatief kort stro, als een van de meest productieve
graanrassen van zijn tijd. Met betrekking tot de lengte van het stro had Broekema in
1899 al geschreven: ‘Dat het stroo korter is dan dat van de oudere variëteiten (hij
bedoelde zijn eerdere kruisingsproducten; JB), zal in de oogen vanmenig landbouwer
op rijke poldergronden tot aanbeveling strekken.’24 In 1902 schijnt landbouwer
Roemeling Evers maar liefst 4100 kg/ha te hebben geoogst, terwijl het gemiddelde
in Nederland over de periode 1896-1905 2063 kg/ha bedroeg. In Bleiswijk
(Zuid-Holland) werd in 1910 3058 kg/ha geoogst. De beroemde Russische geneticus
en botanicus Vavilov noemde eertijds de Wilhelmina-tarwe een van de meest
productieve tarwerassen van West-Europa.25 Na de introductie, in 1901, was ze in
korte tijd een van de belangrijkste tarwerassen van ons land en aan het begin van de
jaren dertig besloeg het ras twee derde van het Nederlandse tarweareaal.26Bovendien
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had Wilhelmina sindsdien een centrale positie in de afstammingsrelaties tussen de
vele Nederlandse kwekersrassen.27

Twee jaar na de introductie van de Wilhelmina-tarwe kruiste Broekema deze met
het ras ‘Essex-gladkaf’. Het ras dat hieruit voortkwam, kwam in 1921 op de markt
onder de benaming ‘Juliana’. Uit rassenproeven op de interprovinciale proefvelden
alsook in de praktijk bleken de kwaliteiten van de Juliana-tarwe die van deWilhelmina
te overtreffen en ze verdrong dan ook al gauw de laatste. Aan het eind van de jaren
dertig en het begin van de Tweede Wereldoorlog maakte de Juliana-tarwe de helft
van het Nederlandse wintertarweareaal uit (vergelijk grafiek 12.1).
In diezelfde periode kwamen ook andere kwekers met nieuwe rassen, zoals

Mansholt met zijn ‘Witte dikkop’. Deze Noord-Groningse kweker had zich bij zijn
veredelingswerk in het bijzonder toegelegd op winterhardheid. Een ander belangrijk
nieuw ras, dat in 1944 op de markt verscheen, was het ras Staring, ontwikkeld door
het particuliere veredelingsbedrijf Centraal Bureau te Hoofddorp, een onderdeel van
de Centraal Bureau-topcoöperatie. In feite was met de komst van al deze rassen vanaf
omstreeks 1900 een tijdvak begonnen waarin het Nederlandse rassensortiment
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voortdurend in beweging was. De productiviteitsstijging die zich in deze periode
aftekende, moet dan ook in belangrijke mate worden geschreven op conto van deze
rassen. Het gevolg was dat al in de loop van de jaren twintig de landrassen of
boerenrassen vrijwel geheel uit het tarwerassensortiment waren verdwenen en
vervangen waren door kwekersrassen. Alleen in een aantal gevallen, zoals in het
rivierengebied, bleven de boeren vanwege de daar heersende, bijzondere
bodemkundige en waterhuishoudkundige omstandigheden nog tot aan het begin van
de jaren dertig bij hun voorkeur voor de oude, meer oogstzekere landrassen. Hoewel
bij gewassen als haver, gerst en rogge landrassen nog wat langer standhielden, werd
in de tarweteelt het gebruik van kwekersrassen al de norm voor een ‘goede boer’.28

Tarwe is een zelfbevruchtend gewas (anders dan rogge, dat een kruisbevruchter is).
Via selectie worden ‘lijnen’ verkregen, waarvan de individuele planten homozygoot
zijn, dat wil zeggen vrijwel gelijk in al hun eigenschappen. In principe maakt dat de
veredeling van tarwe eenvoudiger dan die van bijvoorbeeld rogge. Toch lagen er
vele jaren tussen het moment dat een kweker was begonnenmet een bepaalde kruising
en het moment dat het uit die kruising geselecteerde ras op de markt verscheen en
voor de akkerbouwer beschikbaar kwam. Voor de Wilhelmina-tarwe duurde dat 12
jaar en voor de Juliana-tarwe maar liefst 18 jaar (zie tabel 12.2).

Tabel 12.2: De tijdsduur in jaren vanaf de kruising tot het in de handel
brengen van een nieuw ras, voor een aantal van de belangrijkste in Nederland
verbouwde wintertarwerassen (tot circa 1950)

18Prins Hendrik18Juliana

12Jubilé9Alba

17Skandia II11Staring C.B.

9Astra14Imperiaal IIa

10Criewener 19212Wilhelmina

12Bersee12Carsten's V

11Chanteclair9Mendel

8Lovink

Bron: H. de Haan, ‘De veredeling van tarwe en rogge en de instandhouding der
rassen’, Bakkerij-wetenschap. Tijdschrift op het gebied van graan, meel, brood 2
(1949) 1-8, hier: 4.

Overigens was de taak van een kweker niet afgelopen op het moment dat een
nieuw ras in de handel was gebracht. Hij diende het ras ook als zodanig in stand te
houden. Dat wil zeggen dat hij voortdurend moest blijven selecteren op basis van
rasechtheid en de daarmee verbonden eigenschappen. Een kweker van tarwezaad
koos daarvoor elk jaar uit zijn eigen materiaal, het zogenaamde kwekerszaad, enkele
tientallen aren of planten (tegenwoordig vaak rond de 30), vermeerderde deze
afzonderlijk en onderzocht gedurende twee of drie jaren of ze in die tijd nog steeds
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aan het rastype bleven voldoen. Als er zich daarbij afwijkende lijnen bleken voor te
doen, dan werden deze uitgeschakeld. De voor het ras typische lijnen werden
samengevoegd en vermeerderd tot kwekerszaad. Dit kwekerszaad werd vervolgens
door de kweker (of namens hem) vermeerderd tot zogenaamd ‘elite-zaad’ en dit
leverde ten slotte het zaaizaad dat in de handel kwam, voorzover de keuringsdienst
het ras te velde en op monsters had goedgekeurd. Het zaaizaad dat door de kweker
in de handel werd gebracht, werd aangeduid als ‘origineel zaaizaad’ en bestond dus
uit één keer vermeerderd elite-zaad. Dit laatste kwam dus zelf niet in het verkeer
maar diende uitsluitend voor de productie van origineel zaad door de kweker of
namens hem door zijn vermeerderaars. Zo lagen er ten minste ongeveer zes jaar
tussen het kiezen van de voor een ras typische planten door een kweker en het in het
verkeer brengen van het originele zaaizaad.29

De institutionalisering van de plantenveredeling

Binnen de kringen van de Nederlandse botanici en kwekers die omstreeks 1890 met
hun veredelingswerk begonnen, genoot het proefstation van de zaaizaadvereniging
in het Zweedse Svalöf (opgericht in 1886) de nodige vermaardheid. Dit proefstation
stond sinds 1890 onder leiding van de Zweedse botanicus Hjalmar Nilsson, die er
een uitgebreid selectieprogramma voor granen had opgezet. De in Svalöf gekweekte
graanrassen werden met succes in verschillende Europese landen geïntroduceerd.
Nilssons kwekerswerk raakte ook bekend in de gelederen van een aantal Nederlandse
landbouworganisaties. Zo schreef de HollandseMaatschappij van Landbouw in 1908
een prijsvraag uit voor de beste beschrijving van het Zweedse proefstation. In
datzelfde jaar nodigde de Groningse Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs
Nilsson bovendien uit om hier te lande een aantal lezingen te komen verzorgen, met
daaraan verbonden de vraag hoe in Nederland een overeenkomstig instituut zou
kunnen worden opgezet.
Geïnspireerd door deze voordrachten, stelde de Groninger Maatschappij voor

Landbouw en Nijverheid een commissie samen die opdracht kreeg om na te gaan
hoe men ook hier tot een instituut als het Zweedse kon komen, hetgeen vervolgens
in 1909 leidde tot een studiereis naar Zweden.30

Inmiddels werd er ook op het ministerie gesproken over de mogelijkheden een
dergelijk plantenveredelingsinstituut te realiseren.
Toen de Groningers met een verzoek kwamen om hun plannen financieel te

ondersteunen, besloot de toenmalige Directeur-Generaal van Landbouw, P. van Hoek,
de Groningse plannen dan ook te combineren met het Wageningse veredelingswerk.
Dit leidde tot de oprichting van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen,
verbonden aan de Rijks Hoogere Land-,
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Tuin- en Boschbouwschool in Wageningen. Als directeur van het instituut, dat in
1912 zijn deuren opende (en kort nadien werd omgedoopt tot Instituut voor
Plantenveredeling, of IvP), benoemde men de eerdergenoemde Otto Pitsch.31

Een van de reglementaire taken van het instituut was het nemen van cultuurproeven
waarbij door het instituut zelf of door particuliere kwekers geteelde rassen zowel
onderling alsook met buitenlandse rassen werden vergeleken. In dit verband werd
in 1914 een reglement van kracht waarbij een nieuw ras pas erkend kon worden nadat
het IvP het had gekeurd op zuiverheid en zich had vergewist van zijn
landbouwkundige waarde en of de kweker in staat zou zijn het productievermogen
ervan op peil te houden. Nadat de cultuurwaarde was gebleken, ontving de aanvrager
een erkenningsbewijs. Daarnaast maakte het IvP jaarlijks een lijst van erkende rassen
openbaar. De keuringen vonden echter geheel plaats op basis van vrijwilligheid. Het
gevolg was dat slechts enkele Nederlandse kwekers gebruikmaakten van de
gelegenheid de door hen ontwikkelde nieuwe rassen te laten keuren.
In 1923 werd Pitsch als directeur opgevolgd door Cornelis Broekema, zoon van

Luitje Broekema en tot dan toe directeur van de Groninger Coöperatieve Vereniging
van Zaadtelers. Anders dan Pitsch, die van mening was dat een verdere regeling rond
het kweken en keuren van zaaizaad wel aan kwekers en boeren zelf overgelaten kon
worden, wenste Broekema de erkenningsdienst van het IvP zodanig te reorganiseren
dat niet de kwekers bepaalden wat ‘origineel zaaizaad’ was, maar het instituut. Het
daartoe door hem ontworpen registratiesysteem bestond in de eerste plaats uit een
jaarlijks op te stellen lijst van gekeurde en erkende rassen, naast een controle op en
registratie van de productie van zaaizaad van uitsluitend deze rassen. Zijn idee werd
verwezenlijkt in een ‘Reglement betreffende de erkenning van plantenrassen en de
registratie van het daarvan af te leveren zaaizaad en pootgoed’, dat in 1924 in werking
trad. Het IvP kreeg daarmee de ministeriële opdracht om jaarlijks een lijst en
beschrijving van alle in Nederland voorkomende landbouwgewassen te publiceren
die van belang waren voor de Nederlandse landbouw.
De oorsprong van de lijst lag echter al vér voor Broekema's tijd en voert terug op

de zaaizaadtentoonstellingen die halverwege de negentiende eeuw onder auspiciën
van de gewestelijke landbouwmaatschappijen op verschillende plaatsen in ons land
werden gehouden. Op deze tentoonstellingenwerd zaaizaad op uiterlijk waarneembare
kenmerken beoordeeld. Aansluitend op deze tentoonstellingenwerden sinds het eind
van de eeuw ook vaak veldkeuringen georganiseerd, waar de gewassen in groei
konden worden beoordeeld. Vooral na 1900 nam dit fenomeen snel in betekenis toe.32

Sindsdien speelden voor tal van boeren de zaaizaadtentoonstellingen en de
veldkeuringen een steeds belangrijker rol bij de keuze van hun zaaizaad en pootgoed.
Naar aanleiding van de veldkeuringen ontstond al gauw de behoefte aan een overzicht
van de gekeurde rassen met bijbehorende beschrijvingen.
Een van de eerste pogingen in die richting was de ‘Leidraad’, een overzicht van

50 rassenmet beschrijvingen uitgebracht door de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij
ten behoeve van de keuring van gewassen ‘op stam’, in 1914.33

Een volgende stap bestond uit een initiatief van een aantal landbouwmaatschappijen
en rijkslandbouwconsulenten en de Wageningse instituten om een commissie in het
leven te roepen die een algemeen reglement diende te ontwerpen ten behoeve van
de veldkeuringen. Het werk van de commissie, die in 1919 van start ging, resulteerde
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in de oprichting van de vereniging ‘Centraal comité inzake keuringen van gewassen’,
kortweg CC. Het was een overkoepelende instantie van de verschillende provinciale
keuringsdiensten. Het CC (het secretariaat was ondergebracht bij het Wageningse
IvP) stelde in 1920 een lijst van te keuren gewassen vast en bracht een voorlopige
handleiding, De keuring te velde, uit. Deze lijst en de handleiding, samen met
tentoonstellingscatalogi en proefveldverslagen, vormden de basis voor de
totstandkoming van de Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen, waarvan
de eerste uitkwam - nog in gestencilde vorm - in 1924. De Nederlandse Rassenlijst
was daarmee de eerste in zijn soort in Europa: Engeland kende sinds 1931 zijn
Farmers' Leaflets (Recommended lists);Duitsland volgde in 1935met een Sortenliste,
Frankrijk had vanaf 1933 zijn Catalogue de Variétés en een Belgische rassenlijst
verscheen voor het eerst in 1942.34

C. Broekema, de motor achter de totstandkoming van de Rassenlijst, beoogde met
de samenstelling ervan een tweeledig doel. In de eerste plaats moest de lijst een
leidraad vormen voor boeren en handelaren bij de keuze van rassen en in de tweede
plaats betekende opname een erkenning van een ras als voor de Nederlandse akker-
en tuinbouw van bijzondere waarde. ‘Wie meehelpt onze kennis aangaande de rassen
te verrijken, bewijst rechtstreeks een dienst aan de landbouwpractijk’, aldus Broekema
in de leiding op de eerste editie van de lijst.35

DeRassenlijst voor landbouwgewassenwas formeel bedoeld als gids voor de boer
en had dan ook niet meer dan een adviserend karakter. De lijst somde alle in ons land
verbouwde rassen op, met een beschrijving van zowel de goede eigenschappen als
de gebreken.
Boeren bleven in principe vrij om de rassen te verbouwen die ze wilden en ze

gebruikten soms ook zaaizaad van rassen die niet op de lijst stonden.36

In 1942 werden echter enkele veranderingen doorgevoerd die de functie van de
Rassenlijst fundamenteel zouden veranderen. In dat jaar werd namelijk het
zogenaamde ‘Kwekersbesluit van 1941’ van kracht. Dit Kwekersbesluit voorzag
onder meer in het instellen van een Centraal Rassenregister, terwijl het de minister
machtigde lijsten op te stellen voor cultuurgewassen die voor de ‘bodemcultuur’ van
Nederland van bijzondere waarde werden geacht. Daarmee kreeg de Rassenlijst een
geheel andere status en een bindend
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karakter. Het kwam er in de praktijk op neer dat zaaizaad en pootgoed van rassen
die niet op de Rassenlijst stonden, niet verhandeld mochten worden.37Daarmee kreeg
de Rassenlijst een spilfunctie ten aanzien van de manier waarop de Nederlandse land-
en tuinbouw zich oriënteerde in haar gewassenkeuze.38

De Rassenlijst voor landbouwgewassen behield haar bindende karakter totdat ze
in 1969 aanbevelend van aard werd. De overheid was inmiddels van mening dat ‘de
Nederlandse boer een hoge mate van vakbekwaamheid bezat en dat de Rassenlijst
zo ingeburgerd was, dat de boer, ook bij een niet bindende Rassenlijst, toch wel
rassen uit de Rassenlijst zou kiezen’. Als gevolg van onderlinge afspraken tussen de
EU-lidstaten op dit punt werd de Rassenlijst echter in 1972 weer opnieuw bindend.39

Ook op organisatorisch vlak bracht het Kwekersbesluit veranderingen. De
samenstelling van de Rassenlijst en het daaraan verbonden onderzoek, tot dan toe
een taak van het IvP, werd overgedragen aan het speciaal daarvoor opgerichte Instituut
voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, het IVRO40, in Wageningen. De
feitelijke verantwoordelijkheid voor de Rassenlijst kwam te berusten bij de
Rijkscommissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst van Landbouwgewassen.
Aan het begin van de jaren vijftig werden er van de Rassenlijst voor
landbouwgewassen jaarlijks 30.000 tot 35.000 exemplaren gedrukt en was ze op
vrijwel ieder akkerbouwbedrijf aanwezig.

De praktijk van de keuringen te velde en de partijkeuringen van zaaizaad en pootgoed
kwam uiteindelijk in handen van de NAK, de Vereniging Nederlandse Algemene
Keuringsdienst van zaaizaad en pootgoed. De organisatie was in 1932 opgericht om
de twee eerdere te vervangen. De eerste, CC was mede tot stand gekomen om de
particuliere handel in zaaizaad en pootgoed de wind uit de zeilen te nemen en stoelde
op een wantrouwende houding van de diverse landbouworganisaties jegens die
particuliere handel.41 Als reactie daarop verenigden diverse handelaren en kwekers
zich nog in hetzelfde jaar in een eigen organisatie, de Algemene Keuringsdienst van
Zaaigraan, Zaaizaad en Pootgoed, kortweg de KIZ.
Uiteindelijk gingen beide organisaties, nadat in 1929 de Landbouwuitvoerwet in

werking was getreden en door toedoen van de rijksoverheid, in 1932 in elkaar op als
de NAK.42Dit gebeurde zowel uit fyto-sanitair oogpunt in verbandmet de exportmarkt
(met name die van pootaardappelen) alsook om de binnenlandse telers goed
voortkwekingsmateriaal te kunnen garanderen.

De Tarwewet (1931) en de tarwekwaliteit

Vanaf het midden van de jaren zeventig van de negentiende eeuw tot in de jaren
twintig van de twintigste eeuw was het areaal tarwe in Nederland onder invloed van
een neergaande prijsontwikkeling teruggelopen van 90.000 ha tot 57.000 ha.
Vervolgens kende de akkerbouw een periode van grote instabiliteit. De oorzaak
daarvan lag in de wereldwijde toename van productiviteit en productie, waardoor de
prijzen sterk onder druk kwamen te staan. De lonen - als belangrijke, zo niet de
belangrijkste kostenfactor - daalden weliswaar ook, maar uiteraard zeer vertraagd
en zo begon zich voor de akkerbouwers langzaam maar zeker een malaise af te
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tekenen. De grote omslag kwam in 1928, en sindsdien gleden de prijzen af naar een
voor de akkerbouwers desastreus laag peil.
Om het akkerbouwbedrijf op de klei voor een dreigende ondergang te behoeden

en om een massale uitstoot van landarbeiders tegen te gaan, kwam de overheid met
een steunregeling voor de teelt van tarwe. De bedoeling was om de akkerbouwers
tegemoet te komen met een prijssteun voor een van hun belangrijkste en

De uitkomst van een bakproef met verschillende tarwerassen van uiteenlopende bakkwaliteit. Ondanks
een standaardbehandeling, waarbij elk meel en deeg zoveel mogelijk dezelfde consistentie, rusttijd,
narijstijd en kneedtijd krijgt, vallen de resultaten van de proefbaksels nogal uiteen. De nummers 1
en 3 zijn van een zelfde slechtbakkend en matig eetbaar tarweras, de baksels 2 en 4 - die met hetzelfde
volume de oven ingingen - zijn al heel wat beter eetbaar.
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Grafiek 12.2: Wintertarwerassen in Nederland (1960-1989)
Bron: Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen, 1960-1989.

meest arbeidsintensieve gewassen. De Tarwewet, die hiertoe op 21 februari 1931
van kracht werd, had in de daaropvolgende jaren een belangrijke invloed op de
ontwikkeling van de teelt en op de kwaliteit van de tarwe.
De wet voorzag in een toeslag op de prijs en dankzij de wet werd tarwe een gewas

met een grote financiële zekerheid. Het effect loog er dan ook niet om. Terwijl de
omvang van de teelt in de jaren twintig zo rond de 57.000 ha had geschommeld,
bedroeg deze in 1935 maar liefst 153.900 ha; bijna een verdrievoudiging van het
areaal! Dit was echter niet het enige. Om de afzetmogelijkheden voor tarwe te
verruimen, gaf de Tarwewet de overheid de bevoegdheid om een zogenaamd maal-
en menggebod uit te vaardigen. Dat hield in dat meel of bloem gebruikt voor het
bakken van brood, voor een bepaald deel afkomstig moest zijn van inlandse tarwe.
Zo werd bij de invoering van de wet bepaald dat per 4 juli 1931 buitenlandse en

inlandse tarwe vermengdmoesten worden in een verhouding 80:20. Vervolgens werd
deze verhouding per 1 februari 1933 gewijzigd in 65:35 om daarna in de eerste jaren
van de Tweede Wereldoorlog nog enkele keren te worden veranderd.43

Tot dan toe werd voor het wittebrood dat de Nederlandse bevolking at vrijwel
uitsluitend buitenlandse tarwe gebruikt.44 De betrekkelijk zachte binnenlandse tarwe
was in verband met het lage eiwitgehalte voor de bereiding van gebuild brood (=
witbrood) niet geschikt. Het was een situatie die dateerde van na de toenemende,
grote importen uit de Nieuwe Wereld, dus van na 1850.45 Het grootste deel van de
in ons land geproduceerde tarwe werd aan het begin van de jaren dertig als veevoeder
gebruikt, terwijl er daarnaast ook een deel naar de industrie ging, die er stijfsel,
tarwezetmeel, vermicelli en macaroni uit bereidde. Alleen de Zeeuwse tarwe werd
wel gebruikt voor de bereiding van ongebuild, bruin brood.46

De geschiktheid van tarwe als grondstof voor de bereiding van brood is afhankelijk
van een aantal eigenschappen van de tarwekorrel die men tezamen de ‘bakkwaliteit’
of de ‘bakwaarde’ noemt. Deze bakwaarde wordt bepaald door de hardheid van de
korrel, het eiwitgehalte en de kwaliteit van dit eiwit (‘gluten’), ook wel
eiwitgeaardheid genoemd. Een goed deeg, van tarwe met een hoge bakwaarde, is in
staat om de gassen die vrijkomen bij de gisting van het brood vast te houden, waardoor
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het rijst. Gedurende het bakproces wordt het deeg in deze gerezen toestand gefixeerd
en krijgt het brood een meer of minder luchtige consistentie.
Tegenwoordig bevat goede broodtarwe circa 16% eiwit; de Nederlandse tarwe ten

hoogste 13%. Bij rogge is het eiwitgehalte van de korrel doorgaans 9-13%, bij haver
7-13% en bij gerst 8-13%.47

Om na te gaan of de bakkwaliteit van de Nederlandse tarwe te verbeteren zou zijn,
werd bij de invoering van de Tarwewet op voorstel van regeringscommissaris S.L.
Louwes een commissie ingesteld, de Technische Tarwe Commissie (TTC). Uit het
rassenonderzoek dat de commissie in de periode 1933-1938 verrichtte, bleek hoezeer
de Nederlandse rassen in dit opzicht van de buitenlandse verschilden.48 De laatste
bleken bijna zonder uitzondering beter bakkend. Tot dan toe had hier in de nog prille
veredelingspraktijk vooral de productiviteitsvermeerdering demeeste aandacht gehad.
Bovendien bleken in het vochtige Nederland alleen melige tarwes (dus met een
relatief hoog zetmeelgehalte en een laag eiwitgehalte) in staat hoge opbrengsten te
geven.
De commissie vond dat, terwijl het eiwitpercentage in deAmerikaanse en Russische

tarwe respectievelijk 13½ en 13% bedroeg, de
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Nederlandse tarwe gemiddeld niet verder kwam dan 9 tot 10%; de Duitse kwam zelfs
maar tot 8½%. Broekema's Juliana scoorde in dit verband nog als een van de betere,
en koppelde dit bovendien aan een hoge korrelproductie.49 De Rassenlijst noemde
de Juliana een ‘zeer productieve tarwe’ met een ‘vrij goede bakwaarde’.
Om tot de zo gewenste verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse tarwe te

komen, verleende de Tarwe-Centrale (een van de organisaties die belast was met de
uitvoering van de Tarwewet) voor de oogst van 1932 een subsidie op zaaitarwe met
de bepaling dat daarvoor alleen die zaaitarwe in aanmerking zou komen die als
‘origineel zaaizaad’ afkomstig was van Nederlandse kwekers en was goedgekeurd
door de NAK. De regeling werd ook het volgende jaar gehandhaafd. Bovendien
trachtten regionale organisaties, gesteund door de rijkslandbouwconsulentschappen,
de akkerbouwers aan te sporen tot een verbetering van de teelt- en de oogsttechniek.
Doordat de tarwe strikt naar kwaliteit werd betaald, gingen de telers aan hun zaaizaad
hogere eisen stellen; bovendien werd er zorgvuldiger geoogst en werden de oogsten
doelmatiger bewaard.50

Dat de Juliana-tarwe in de ogen van de TTC als een der beste Nederlandse
baktarwes uit de bus kwam en dit ras kwaliteit koppelde aan een hoge korrelopbrengst,
plus de wijze waarop dit werd ondersteund in het kader van het crisisbeleid, zal
belangrijk hebben bijgedragen aan de snelle verbreiding van dit ras. Het ras, dat al
in 1921 op de markt was gekomen en in 1931 nog slechts 2% van het Nederlandse
wintertarweareaal uitmaakte (Wilhelmina was nog een te sterke concurrent), besloeg
daarvan in 1939 maar liefst 52% (grafiek 12.2).51 Dat was - achteraf gezien - maar
goed ook, in het licht van de broodvoorziening in de vijf daarop volgende
oorlogsjaren.

De komst van de kortstrorassen

Vanaf de jaren vijftig veranderde het uiterlijk van de Nederlandse tarweakkers
geleidelijk maar ingrijpend met de opkomst van de zogenaamde kortstrorassen. Het
was een ontwikkeling die was ingegeven door de wijze waarop men een grotere
korrelopbrengst vooral ook trachtte te bereiken door een verhoging van de mestgift.
De invoering van de kortstrorassen in ons land stond echter niet op zichzelf. Over
de gehele wereld waren in deze periode plantenveredelaars bezig om bij de
belangrijkste granen, met name tarwe en rijst, de plant aan te passen aan hogere
nutriëntengiften om zo de productiviteit te vergroten. Het was een fenomeen dat
vanaf midden jaren zestig vooral in de niet-westerse wereld van zich deed spreken
en in brede kring bekend werd als de ‘groene revolutie’.52 In een land als India,
bijvoorbeeld, kon mede door de introductie van kortstrorassen de tarweproductie in
enkele jaren tijd meer dan verdubbeld worden.53

Lange tijd was veel en lang stro een voordeel geweest omdat het voor tal van
doeleinden werd gebruikt. De belangstelling ervoor - met name in de noordelijke
kleistreken - was op het einde van de negentiende eeuw zelfs nog toegenomen met
de komst van de strokartonindustrie. Lang stro had voor het gewas het voordeel dat
het sterker stond in de concurrentie met onkruid. Een bijkomend effect van de hogere
nutriëntengiften was echter dat de graanplant slapper werd en sneller ging legeren.
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Dat wil zeggen dat de halmen (stengel + aar) onder het gewicht van de aar plus de
druk van regen en wind gingen liggen. Die legering deed zich gewoonlijk voor na
de bloei, wanneer het gewas bladrijk en het aargewicht door de korrelvulling
toegenomenwas. In een gelegerd gewas bleef de fotosynthese sterk achter, waardoor
de korrelproductie en de korrelkwaliteit afnamen. Daar kwam nog bij dat een gelegerd
gewas moeilijker te oogsten was, zeker toen het oogsten gemechaniseerd raakte.
Door nu bij de veredeling te selecteren op een eigenschap als een kortere stengel,
kon het legeringsrisico worden teruggedrongen, terwijl de mestgift gelijk kon blijven
of zelfs opgevoerd kon worden.
Nu was dit niet nieuw. Luitje Broekema was er bij het selectiewerk dat ten

grondslag lag aan zijn Wilhelmina-tarwe ook al van uitgegaan. Sinds de gemiddelde
mestgift belangrijk groter was geworden, was het legeringsprobleem echter steeds
urgenter geworden.
Sindsdien waren kwekers op zoek gegaan naar rassen met een kortere halmlengte.

Het ras Heine's VII, bijvoorbeeld, afkomstig van het Duitse kweekbedrijf F. Heine,
was een van de eerste en bekendste kortstrorassen. Het verscheen in 1951 op de
Nederlandse akkers en gold op dat moment als een opvallend kort gewas. Het ras
bezat bovendien de in die tijd nog zeldzaam voorkomende combinatie van een goede
wintervastheid, een vlotte voorjaarsgroei (van belang om het onkruid ‘voor te blijven’)
en een hoge opbrengst. Rassenproeven in de periode 1955-1957 gaven een gemiddelde
lengte te zien van 108 cm. Heine's VII besloeg in 1955 maar liefst 81% van het totale
Nederlandse wintertarweareaal.
Broekema'sWilhelmina, dat tot op het eind van de jaren veertig op de Nederlandse

akkers stond, had op rassenproefvelden in 1944-1948 een gemiddelde lengte van
131 cm te zien gegeven. Het door het Nederlandse kweekbedrijf J.D. van der Have
in Rilland Bath (Zeeland) ontwikkelde ras Arminda - dat in 1977 op de markt
verscheen en vervolgens aan het begin van de jaren tachtig bijna de helft van het
wintertarweareaal uitmaakte - was slechts 90 cm hoog. De gemiddelde stengellengte
van de tarwerassen die in Nederland werden verbouwd, daalde na 1950 dan ook van
110 à 120 cm tot 90 à 100 cm.54

De kortstrorassen werden vooral ook interessant toen na 1955 de maaidorser op
steeds meer bedrijven in gebruik kwam - het eerst in het zuidwestelijk zeekleigebied.
Rijkslandbouwconsulent voor landbouwwerktuigen P.W. Bakker Arkema richtte
zich in die tijd middels het tijdschrift Landbouwmechanisatie dan ook tot de
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plantenveredelaars met de oproep: ‘Er dienen graanrassen te komenwaarvan de rijpe
korrel niet uitvalt en die kort en stevig stro bezitten.’55 Een gewas met kort stro was
vooral gewenst in verband met de capaciteit van de machines. Bij een gewas met
kort stro hoefde er minder door de machine, wat gunstig was voor de snelheid
waarmee kon worden gewerkt. Bovendien werden de korrelverliezen in de machine
kleiner naarmate deze minder stro (in kg/min) zou moeten verwerken. Kortom:
minder stro maakte het maaidorsen in een aantal opzichten goedkoper.
Vanuit de mechanisatiewereld werden nog andere wensen geuit ten aanzien van

de eigenschappen van stro en gewas. Zo diende het stro veerkrachtig te zijn en de
korrel ongevoelig voor ‘schot’ (ongewenste, vroegtijdige kieming van de korrels in
de aar, waardoor het graan ongeschikt wordt voor broodbereiding). Het gewas moest
op stam ‘doodrijp’ kunnen worden zonder dat de korrels al uit de aren vielen.
Daarnaast was een grotere spreiding van de oogsttijd gewenst sinds het oogstwerk
in toenemende mate aan loonwerkers werd uitbesteed, waardoor er behoefte was aan
zeer vroege, naast later rijpende rassen.56

Een met name ten behoeve van een machinale inoogsting met maaidorsers
ontwikkeld ras, het ras Mado (Maaidorser), werd in 1953 voor het eerst in de
Rassenlijst opgenomen. Het was kort van stro en zeer weinig gevoelig voor ‘schot’,
terwijl de korrels niet gemakkelijk uit de aren vielen. Het werd echter geen groot
succes (het besloeg nooit meer dan 7% van het Nederlandse tarweareaal), deels
waarschijnlijk omdat het weinig wintervast was.
Een derde factor die de verbreiding van kortstro-tarwerassen onder de Nederlandse

omstandigheden stimuleerde, was de dalende vraag naar stro. Deze was een gevolg
van de komst van nieuwe verpakkingsmaterialen, die het vrij plotselinge einde
inluidde van de strokartonindustrie. Deze had, met name voor de akkerbouwers in
het noordelijk zeekleigebied, sinds het laatst van de negentiende eeuw steeds een
belangrijke afzetmogelijkheid voor hun tarwestro geboden. Begin jaren vijftig
verwerkte die industrie ongeveer twee derde van de totale hoeveelheid stro die buiten
de landbouw werd afgezet. Na het midden van de jaren zestig hield dit echter abrupt
op.57

De nieuwe, kortere en steviger strorassen stonden niet alleen hogere stikstofgiften
toe zonder te gaan legeren. In feite gebruikten ze de toegediende stikstof veel
efficiënter bij de omzetting in ‘droge stof’ dan de oude rassen deden. In dat verband
betoogde de Wageningse ecoloog en plantenteler W.H. van Dobben al aan het begin
van de jaren zestig dat de toename in de opbrengsten bij de verschillende Nederlandse
tarwerassen sinds het begin van de twintigste eeuw niet had geleid tot een toename
van de totale hoeveelheid plantaardige, ‘droge stof’, maar tot een stijging van het
aandeel van de korrelopbrengst daarin. Van Dobbens stelling is sindsdien door tal
van andere onderzoekers onderschreven:
‘Wheat breeders improved only the crop's partition efficiency to the grain without

an effect on the total phytomass produced.’58

Of met andere woorden: de nieuwe tarwerassen maakten naar verhouding meer
graan en minder stro. Die verhouding tussen beide, door de Engelse plantenteler E.S.
Beaven in 1920 al beschreven als demigration coefficient,wordt sindsdien algemeen
aangeduid als de harvest index of ‘oogstindex’. In Groot-Brittannië lag deze index
in de jaren twintig op een niveau van rond de 35%59, in ons land kwam Broekema's

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



Wilhelmina-tarwe tot een overeenkomstige verhouding.60 De oogstindex van het
eerste bekende kortstroras in ons land kwam in de eerste helft van de jaren vijftig tot
een waarde van 40%.61

Toch bracht de komst van de kortstrorassen ook nadelen met zich mee. Een
tarwegewas van een kortstroras raakte relatief laat in het groeiseizoen ‘gesloten’,
waardoor de kansen voor het onkruid groter werden en de onkruidvervuiling dus
toenam. Dit laatste maakte een ruimer gebruik van herbiciden noodzakelijk.
Bovendien raakten de aren al snel besmet met schimmelsporen die van de grond

opspatten bij een fikse regenbui. Om overeenkomstige redenen lijkt een verdere
veredeling in de richting van echte ‘dwergrassen’ vooralsnog dan ook weinig
perspectief meer te bieden.

Koersen en kansen in de veredeling

Tot in de jaren vijftig beheersten rassen als Wilhelmina en Juliana de tarweteelt in
ons land. Jaar na jaar bezetten zij een groot deel van het tarweareaal. Regionaal waren
er ook enkele andere rassen van belang, zoals Imperiaal IIa in het zuidwestelijk
zeekleigebied, Carsten's V in het noorden en een kleiner ras, Trifolium, dat vooral
in de veenkoloniën werd gewaardeerd. De meeste van deze rassen bleven zeer lang
(doorgaans meer dan 15 jaar) op de Rassenlijst staan en werden dus ook op meer of
minder grote schaal verbouwd.62

In een streven om te komen tot productievere rassen en vooral ook om te komen
tot rassen met een grotere resistentie tegen allerlei belagers, is het tempo waarin
nieuwe kwekersrassen elkaar opvolgden sinds de jaren vijftig enorm versneld (grafiek
12.2).63

Zelfs van de hierboven genoemde ‘grote’ rassen van na 1950 was de levensduur
relatief kort. Vóór 1950 varieerde die - gerekend naar het aantal jaren dat ze op de
Rassenlijst voorkwamen - van 15 tot 35 jaar. Daarna daalde deze - gerekend tot de
jaren tachtig - tot 9 à 11 jaar. De snelle wisseling maakte de keus voor de teler vaak
lastig. Voor hij in staat was ervaring met een nieuw ras op te doen, was er al weer
een ander, misschien beter ras beschikbaar.
Desondanks is het opmerkelijk hoe snel een nieuw ras werd geaccepteerd. Deed,

bijvoorbeeld, het ras Juliana er nog 11 jaar over om, nadat het in de handel kwam,
10% van het tarweareaal te beslaan, bij het ras Alba duurde dat nog maar 8 jaar en
Heine's VII, Manella en Okapi besloegen al 2 jaar nadat ze in respectieve-
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lijk 1951, 1965 en 1976 op de markt kwamen 10% van het areaal. Lang hield het
beloftevolle, nieuwe kortstroras Heine's VII het overigens niet vol, omdat in 1955
bleek dat het zeer vatbaar was voor gele roest, wat tot grote oogstverliezen (meer
dan 20%) leidde. Heine's VII werd vooral opgevolgd door Carsten's VI en Flamingo.
Deze twee werden op hun beurt na 1960 vervangen door Felix en Ibis.
Vanaf 1966 tot 1974 was Manella het dominerende tarweras, dat steeds

probleemloos werd verbouwd. Het werd opgevolgd door Clement, dat in 1973 voor
het eerst in de Rassenlijst werd opgenomen. Clement leek een veelbelovend ras, dat
werd gepresenteerd als resistent tegen gele roest, maar al in 1974 werd die resistentie
doorbroken door een nieuwe stam of ‘fysio’64 van deze schimmel. In 1975 werd
Clement op grote schaal aangetast. Alleen op de zand- en dalgronden werd het daarna
nog enige jaren geteeld.65

Aanvankelijk namen de tarwetelers weer hun toevlucht tot de oudere rassen Lely
en Caribo, maar al snel werden Arminda en Okapi algemeen geaccepteerd. Zij werden
de grote rassen van de jaren tachtig; beide waren goedwintervast en hadden bovendien
weinig last van gele roest.
De snelle ontwikkeling van allerlei nieuwe kwekersrassen en het hoge tempo

waarin ze elkaar opvolgden, ging vergezeld van een toenemende genetische
eenvormigheid.66Voor een deel speelden daar prestige-overwegingen van de kwekers
een rol in: ‘de uniform geschoren graanvelden streelden het oog van de eerzuchtige
kweker’ en het kón zo uniform, dus móest het ook zo. Sommigen spraken in dit
verband zelfs van een ‘raszuiverheidssyndroom’.67

Een gevolg van die genetische verschraling was echter dat met name op het vlak
van de resistentieveredeling de met veel kosten en moeite ingekruiste resistenties
tegen bepaalde aandoeningen - vooral gele roest - even zo vaak weer werden
doorbroken. Zo waren naast de successen die werden geboekt, ook de teleurstellingen
die geïncasseerd moesten worden op het gebied van de resistentieveredeling - met
name in de strijd tegen gele roest68 - even karakteristiek voor de ontwikkelingen in
de tarweveredeling.
Dat veel rassen op deze manier een voortijdig einde vonden, kwam doordat de

kwekers steeds te maken hadden met een levende tegenstander: een schimmel. Deze
bleek in staat zijn ‘genotype’ (of genetische aanleg) aan te passen aan de ingekweekte
onvatbaarheid van zijn gastheer, het tarwegewas. Voor de schimmel vormt een
resistente gastheer namelijk een directe bedreiging van zijn voortbestaan; een selectief
voordeel van mutante vormen van de schimmel - de populatie is genetisch niet
homogeen - die zich van de resistentie niets aantrekken, maakt nu dat deze stammen
(of fysio's) de overhand krijgen binnen de populatie. Op die manier kan de resistentie
van de gastheer zeer snel - soms al na 2 of 3 jaar - worden doorbroken.69

Na de eerste grote gele-roestepidemie in ons land in 1955, waarbij het
veelbelovende ras Heine's VII grote schade had ondervonden, en vooral naar
aanleiding van de gele-roestjaren 1975 en 1977 ontstond er een discussie over de
oogstzekerheid van de Nederlandse tarwerassen en hoe die te vergroten zou zijn.
In de praktijk trachtte men in de jaren zeventig vrij algemeen het risico van allerlei

pathogene aandoeningen al te verkleinen door het toepassen van rassenspreiding. Al
naar de omvang van het in te zaaien areaal gebruikte een teler twee of meer rassen
naast elkaar. Een andere manier om het risico van een aandoening te verminderen
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leek het uitzaaien van mengsels van verschillende rassen. In het bijzonder voor gele
roest gold namelijk dat de verspreiding van de schimmelsporen in een gewas over
vatbare planten enigszins wordt afgeremd door de aanwezigheid vanminder vatbare.70

Plantenveredelaar L.J.M. Groenewegen, van het kweekbedrijf Zelder te Ottersum,
stelde in 1978 eenmeer ecologisch gerichte aanpak voor met de suggestie om binnen
een bepaald ras weer een variatie aan individuen aan te brengen, in de vorm van,
bijvoorbeeld, een variërende resistentie tegen gele roest.71 Een dergelijke ‘mengras’
moest bestaan uit verschillende ‘lijnen’72 die elk over verschillende vormen van
resistentie beschikten, terwijl de overige eigenschappen gelijk waren; het was daarmee
in feite een soort imitatie van de oude landrassen. Naar Groenewegen het voorstelde,
zou door het kweken van mengrassen (of multiline-rassen) het ziekteniveau laag
gehouden kunnen worden.73 Zo werd het mengras ‘Tumult’ ontwikkeld, dat uit vijf
lijnen bestond en daarmee een veelzijdig resistentiepatroon tegen gele roest ingebouwd
had gekregen. Tumult kwam in 1980 op de markt, maar bleek geen succes omdat
het als langstroras in opbrengst achterbleef bij de nieuwere kortstrorassen. Mogelijk
speelde hierbij echter ook een zekere aversie van de telers tegen een al te heterogene
gewasstructuur een rol. Boeren wilden een mooi, ‘vlak’ gewas en de beschikbaarheid
van efficiënte bestrijdingsmiddelen maakte bovendien dat dit soort van oplossingen
nauwelijks toepassing vond.
In het algemeen werd echter ingezien dat veredeling op volledige, ‘monogene’ (=

op één gen gebaseerde) resistentie een weinig effectieve aanpak was. Een dergelijke
vorm van resistentie berust namelijk op één eigenschap, vastgelegd in één gen, en
de ziekteverwekker, de schimmel, behoeft dus ookmaar één gen te veranderen - door
een mutatie of recombinatie - om de gastplant toch ziek te kunnen maken. Vandaar
dat kwekers hun koers probeerden te verleggen en streefden naar meer duurzame
vormen van resistentie die op meerdere erfelijke factoren berustten. Op deze wijze
hoopten ze een resistentie te verkrijgen die minder snel doorbroken zou kunnen
worden. Een nadeel van deze aanpak was echter dat, naarmate meer genen in het
geding werden gebracht, het langer duurde eer men succes had.
Anderen zochten het daarom in weer een andere richting door uit te gaan van een

gedeeltelijke - of partiële - resistentie. Bij een dergelijke vorm van resistentie kon
een gewas wel worden aangetast,
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maar werd het niet meteen helemaal te gronde gericht en had een nieuwe fysio weinig
kans zich te ontwikkelen. Dit impliceerde echter dat men in principe een bepaald (zo
laag mogelijk) niveau van aantasting aanvaardde, zolang dit maar onder de
‘economische schadedrempel’ bleef. De oplossing van het resistentieprobleem bij
tarwe voor gele en bruine roest werd rond het midden van de jaren tachtig dan ook
vooral in die richting gezocht.74 Voor het overige vertrouwde men op het gebruik
van fungiciden, waarvoor inmiddels ook een effectief monitoringsysteem was
ontwikkeld en functioneerde, in de vorm van EPIPRE (zie hoofdstuk 13).

Vanaf de jaren zestig werd in de veredeling meer dan ooit eerder ingezet op
productiviteit. Dit ondanks het feit dat juist in de jaren dertig in het kader van de
Tarwewet een aanzet tot kwaliteitsverbetering was gegeven. Zelfs aan het begin van
de jaren vijftig - toen er uit een oogpunt van deviezentekort naar werd gestreefd
zoveel mogelijk inlandse tarwe in het Nederlandse brood te verwerken - was nog
weer gepoogd het onderzoek naar goede, Nederlandse broodtarwe nieuw leven in te
blazen.75

Het probleem voor de praktijk van het kweekwerk was echter dat het streven naar
opbrengstverhoging op gespannen voet stond met een andere eigenschap: bakwaarde
of bakkwaliteit. Dat laatste maakte het veredelen van tarwe op bakkwaliteit er niet
eenvoudiger op. Bovendienwas het praktisch gezienmoeilijk rassen snel en eenvoudig
op deze eigenschap te toetsen. Hoewel daar in de loop van de tijd geschikte technieken
voor beschikbaar kwamen, raakte de broodgraanproblematiek dan ook op de
achtergrond.76

Formeel bleef de verhouding die het meng- en maalgebod van 1932 dicteerde, nog
tot 1963 van kracht. Tot die tijd was de Nederlandse maalindustrie verplicht minimaal
35% inlandse tarwe in het melange op te nemen. Voor het overige bestond het
hoofdzakelijk uit hoogwaardige baktarwes, afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada
en Argentinië, die door hun eiwitgehalte, eiwitkwaliteit en deeg- en bakeigenschappen
de ruggengraat van de Nederlandse meelmelanges vormden.
De afschaffing van het meng- en maalgebod, in 1963, viel uiteindelijk min of meer

samenmet de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het gevolg
van het EU-markt-ordeningssysteem dat daarmee van kracht werd, was dat tarwe uit
‘niet-EU-landen’ relatief duur werd. Het aandeel Nederlandse tarwe en tarwe uit
‘niet-EU-landen’ werd om die reden aanvankelijk verdrongen door Franse. Hoewel
kwalitatief hoogwaardiger dan de Nederlandse, was deze op een aantal punten toch
demindere van, bijvoorbeeld, de Amerikaanse (tabel 12.3).77Vervolgens verminderde
het aandeel van de tarwe uit ‘niet-EU-landen’ nog eens verder door een tweetal
ontwikkelingen. In de eerste plaats bleek het toevoegen van tarwegluten aan het
broodbloem een goed alternatief voor de relatief dure niet-EU-tarwe. Daarnaast deed
zich vanaf de jaren zestig een duidelijke kwaliteitsverbetering in het Duitse
assortiment tarwerassen voor en werd het aandeel Duitse tarwe in het Nederlandse
bloemmelange sindsdien groter.
De oorzaak van de verbetering van de Duitse tarwe was dat er in dat land sinds

de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid was gekozen voor
een verbetering van de bakkwaliteit van de tarwerassen. Zo had men daar een
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kwaliteitstoeslag voor baktarwe ingesteld die gebaseerd was op het eiwitgehalte, wat
belangrijk bijdroeg aan de kwaliteit van de Duitse tarwe op dit punt.78

Niet zo in Nederland. Hoewel het in principe eigenlijk heel goed mogelijk was om
ook hier tarwes met een goede bakkwaliteit te verbouwen, gebeurde dat niet. De
kwekers leverden geen nieuwe rassen met betere bakwaarde dan die van de bestaande
en het gevolg was dat de maalderijen rond het midden van de jaren tachtig nog slechts
op bescheiden schaal (ongeveer een vijfde) inlandse tarwe als ‘vultarwe’ aan hun
meelmelange toevoegden.79 Dat alles kwam niet omdat het Nederlandse klimaat het
telen van hoogwaardige tarwe in de weg zou staan, zoals vaak was gesuggereerd.
Ook niet uit onwil of onkunde, maar vooral als uitvloeisel van een specifieke
samenhang van opvattingen, prioriteiten en praktijken van de maalindustrie, de
collecterende handel en de tarwetelers.80 De maalindustrie betaalde nauwelijks een
meerprijs voor goede baktarwe en het geringe prijsverschil woog voor veel telers
niet op tegen het grote opbrengstverschil tussen voedertarwe en baktarwe. Als gevolg
van het EU-prijsinterventiesysteem behoefden zij zich bovendien geen zorgen te
maken over de afzet van hun tarwe.

Tabel 12.3: Opbrengsten en bakeigenschappen van de in de Nederlandse
meelfabrieken verwerkte tarwes, in de jaren 1970-1974

Broodvolume bij
standaardbakproef,

Eiwitgehalte in %Opbrengst in kg/ha

in ml per 100 gr
bloem
450-55011,04960Nederlandse tarwe

500-60012,04220Franse tarwe

700-80016,02150Noord-Amerikaanse
tarwe*

Bron: B. Belderok en E.K. Meppelink, ‘De bakkwaliteit van tarwe en wat ermee
in verband staat’, Landbouwkundig Tijdschrift 89 (1977) 424-429 (tabel 1).

* Dark-Northern-Spring-tarwe
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De achterliggende reden was echter vooral dat het gewassen-sortiment in de
akkerbouw sinds de jaren zestig in hoofdlijnen was teruggebracht tot slechts een
drietal gewassen, te weten aardappelen, bieten en tarwe. In 1950 had het gezamenlijk
areaal van die ‘grote drie’ in de zeekleigebieden nog ‘slechts’ 41% van het
gewassenareaal uitgemaakt. In 1985 besloegen tarwe, aardappelen en suikerbieten
daar tezamen driekwart van het gewassenareaal; landelijkmaakte tarwe op datmoment
maar liefst 70% van het totale graanareaal (inclusief maïs) uit.81 Toch had de tarwe
binnen deze context een geheel andere betekenis gekregen en was ze feitelijk
gedegradeerd tot een ‘vruchtwisselingsgewas’, dat eigenlijk enkel nog om
gewas-ecologische redenen werd geteeld.82 Dit laatste was mede een gevolg van de
prijsontwikkeling, waarbij na 1980 zelfs sprake was van een absolute daling van de
tarweprijzen. In die functie van ‘vruchtwisselingsgewas’ kon tarwe alleen nog maar
renderen bij zo hoog mogelijke opbrengsten per hectare, ook al omdat alleen zo de
(arbeids-)kosten per eenheid product (per ton) laag gehouden konden worden. In de
veredeling werden daarom vervolgens alle kaarten gezet op productiviteit. Terwijl
in de jaren vijftig bijna alle Nederlandse tarwe nog werd gebruikt voor de
broodbereiding, vond deze aan het begin van de jaren negentig zo goed als helemaal
haar bestemming als veevoeder, met name voor de pluimveesector.83 Soms leidde
dit tot zogenaamde ‘graan voor mest’-regelingen, waarbij de tarwe naar de veehouder
en de mest naar de akkerbouwer ging. Een dergelijke korte keten was voor beide
partijen aantrekkelijk.84 In dit proces, overigens, verschoof de teelt van zomertarwe
sinds het begin van de jaren zestig geheel naar de achtergrond.

Optimalisering van de teelttechniek

Naast de introductie van meer productieve rassen, waren ook de verbeteringen in de
teelttechniek van grote invloed op de naoorlogse productiviteitsontwikkeling in de
tarweteelt. Vooral sinds de jaren zeventig was er in het wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de tarweteelt veel aandacht voor teeltoptimalisatie. Dat wil zeggen:
een verbeterd en efficiënter gebruik van kunstmeststoffen, van zogenaamde
groeiregulatoren, van onkruidbestrijdingsmiddelen en van fungiciden.
Een van de meest in het oog lopende ontwikkelingen in de landbouw sinds het

begin van de twintigste eeuw was het toenemend gebruik van kunstmeststoffen
geweest, met name van stikstofhoudende meststoffen. Landelijk nam het totale
gebruik van stikstofmeststoffen toe van 40 miljoen ton in de jaren twintig tot 500
miljoen ton halverwege de jaren tachtig (zie grafiek 9.1).
Stikstof geldt als een van de zogenaamde bouwelementen van een plant en komt

in het plantenweefsel vooral voor in de vorm van eiwitten. Het bevordert de groei
door celdeling en celstrekking, in het bijzonder van de vegetatieve delen van de
plant.85 In de jaren dertig werd bij de teelt van wintertarwe op de zeekleigronden in
het zuidwesten en in Friesland in de praktijk van alledag nog nauwelijks of heel licht
gemest met kunstmest en kwam de stikstofgift doorgaans zeker niet boven de 15 tot
30 kg per ha uit. Alleen in Groningen waren de boeren al gewoon om meer mest te
geven: niet zozeer met het oog op een hogere korrelopbrengst, maar vooral om het
meerdere stro!86 Aan het begin van de jaren vijftig bemestte men wintertarwe
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gewoonlijk met circa 50 kg stikstof per ha; een tiental jaren later werd er gemiddeld
ongeveer 75 kg per ha toegediend; aan het begin van de jaren zeventig bijna 90 kg.87

Vanaf die tijd nam het kunstmestgebruik echter niet alleen nog meer toe, maar
werd ook de wijze van toediening veel efficiënter.
Dit laatste bereikte men door de stikstofgift te spreiden en aan te passen aan het

groeiritme van het gewas, waardoor men bovendien het legeringsprobleem beter in
de hand had. Zo werd het gebruikelijk om de benodigde stikstof niet meer in één
keer te geven, maar in twee, of zelfs drie keer. Men sprak van een ‘gedeelde’
stikstofgift.
Het systeem vond algemeen ingang nadat in de jaren 1969-1971 in Groningen, bij

een grote proef met het oog op de verbetering van de bakwaarde van de tarwe, was
gebleken dat een dergelijke, gedeelde stikstofgift niet alleen het eiwitgehalte van de
korrel verhoogde, maar vooral ook de totale korrelopbrengst ten goede kwam.88 In
principe kwam een gedeelde stikstofgift erop neer dat het gewas een kleiner of groter
deel van de totaal toegedachte gift werd onthouden totdat het in bloei kwam. Tot dat
momentmoest het als het ware ‘hongeren’. Op diemanier beoogdemen de vegetatieve
ontwikkeling van het gewas in eerste instantie zo te remmen dat een latere, tweede
gift niet meer in die mate de gevoeligheid voor legeren beïnvloedde als wanneer
dezelfde hoeveelheid met de eerste, vroege gift zou zijn toegediend.89 In de praktijk
werd de tweede gift toegediend op het moment dat het gewas ging ‘schieten’, dat
wil zeggen: wanneer de stengelstrekking begon, c.q. wanneer het in de lengte begon
te groeien, doorgaans vanaf eind mei.
Een verdere deling van de bemesting in de vorm van een derde gift, kort voordat

de aar tevoorschijn komt, bleek evenwel weinig rendement op te leveren. Hoewel
het een positief effect had op de korrelvulling en het eiwitgehalte, nam de
korrelopbrengst niet navenant toe. Aangezien het streven naar een hoger eiwitgehalte
inmiddels bij de meeste tarwetelers niet meer de hoogste prioriteit had, heeft het
geven van een derde stikstofgift in ons land dan ook geen algemene ingang gevonden.
Inmiddels, echter, hadden de stijgende energieprijzen en dus stijgende

kunstmestprijzen veel telers ook anderszins bewuster gemaakt van hun
kunstmestgebruik en werd het gebruikelijk om de mestgift af te stemmen op de nog
aanwezige bodemvoorraad.
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De voorraad bodemstikstof kon echter zeer uiteenlopen, al naar gelang de
voorvruchten en bodemomstandigheden (sterk mineraliserende gronden of ‘trage’
gronden) en variëren van 30 tot 150 kg stikstof per ha of zelfs meer. Aanvankelijk
gebeurde dat nog op basis van adviezen die landelijk werden verstrekt door het
consulentschap en die waren bepaald op grond van analyses bij een groot aantal
‘standaard’-percelen. Aan het begin van de jaren tachtig kwam er echter een techniek
beschikbaar waarmee iedere teler eenvoudig zelf kon vaststellen hoeveel stikstof er
nog in de bodem beschikbaar was - de ‘nitraat-sneltest’. Dit alles zorgde ervoor dat
landelijk gezien het gebruik van kunstmeststoffen vanaf het midden van de jaren
tachtig een dalende tendens vertoonde; overigens niet alleen in de akkerbouw, maar
ook in andere sectoren van de landbouw, zoals in de vollegrondsgroenteteelt en in
de weidebouw, waar de techniek ook werd ingevoerd (vergelijk grafiek 9.1).

Om verder aan het legeringsprobleem tegemoet te komen, kwam in de loop van de
jaren zestig ook het gebruik van groeiregulerende middelen, de zogenaamde
‘halmverkorters’, op, hormoonachtige stoffen die de lengtegroei reguleerden en zo
meehielpen legering te voorkomen. De halmverkorter die hier algemeen in gebruik
kwam, was het middel Chloor Choline Chloride, kortweg CCC, met de handelsnaam
Chloormequat. De eerste publicatie over de effecten van CCC op de lengtegroei van
gewassen verscheen in 1960 en was van de hand van de Amerikaanse onderzoeker
N.E. Tolbert. In ons land werden de eerste, oriënterende proeven met CCC gedaan
in 1963.90 De werking van groeiregulatoren zoals CCC berust op het afremmen van
de celstrekking, waardoor de halmleden korter worden. Doordat er tegelijk in de
celwandenmeer steunweefsel wordt afgezet, wordt de stengel aan de voet bovendien
dikker en daardoor sterker.
Met name bij tarwe - meer dan bij andere granen, waar het effect meestal kleiner

was en van voorbijgaande aard - bleek dat met CCC een belangrijk stengelverkortend
effect kon worden bereikt. Door de verkorting en (gelijktijdige) verdikking van de
halmleden bereikte men een grotere strostevigheid, en nam de kans op legering af,
waardoor meer stikstof productief werd gemaakt ten behoeve van de korrelopbrengst.
Bij vergelijkende proeven uit de eerste helft van de jaren zeventig bleek dat zónder
CCC een maximale opbrengst van 4300 kg werd bereikt bij 80 kg N/ha, terwijl mét
CCC 5200 kg bereikt kon worden bij 120 kg N/ha (zie tabel 12.4).91

De toepassing van halmverkorters bracht overigens ook nadelen met zich mee.
Op correcte wijze toegepast, verkortte en verdikte het middel de stengel van het
gewas weliswaar, maar het verkorten van de stengel met 10 cm of meer bracht de
aren dichter bij de grond én bij de kafjesbruinschimmel, die daar op de loer lag om
toe te slaan. CCC maakte een tarwegewas dus vatbaarder voor deze ziekte, die kon
resulteren in lagere opbrengsten als gevolg van kleinere en slecht gevulde aren.
Daarom noodzaakte het gebruik ervan de boer dus ook vaak om tegelijkertijd tegen
deze schimmelaandoening te spuiten.92

Naarmate de arbeidskosten eind jaren vijftig stegen en daarmee onkruidbestrijding
duurdermaakten, nam het gebruik van chemischemiddelen snel toe. (Zonder afdoende
bestrijding konden onkruiden in de wintertarweteelt al gauw tot een
opbrengstvermindering van 30% enmeer leiden.93) Vooral bij de teelt van wintertarwe
kwam de onkruidbestrijding geheel te berusten op het gebruik van chemische
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middelen; bij de hakvruchten (zoals bieten en aardappelen) bleef mechanische
onkruidbestrijding gebruikelijk. De enige vorm van mechanische onkruidbestrijding
in de tarweteelt vond plaats voorafgaand aan de teelt, in de nazomer of vroege herfst.
Naarmate echter meer chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in gebruik kwamen,
deed zich een verschuiving in de onkruidpopulaties voor. Midden jaren tachtig was
vooral het kleefkruid uitgegroeid tot een probleemonkruid dat veel schade kon
veroorzaken.

Tabel 12.4: Het effect van stikstofbemesting zónder en mét CCC-bespuiting
op de korrelopbrengst van tarwe (eerste helft jaren zeventig)

Mét CCCZónder CCCStikstofgift in
kg/ha

strostevigheid*korrelopbrengst
in kg/ha

strostevigheid*korrelopbrengst
in kg/ha

10,0215010,023000

10,037505,7350040

9,747003,0430080

9,352003,04200120

7,748502,33800160

Bron: J. Ellen, De betekenis van de bemesting met stikstof en de bespuiting met
fungiciden voor de graanteelt.Mededeling no. 49 van de Vakgroep
Landbouwplantenteelt enGraslandcultuur van de LandbouwhogeschoolWageningen
(Wageningen 1977) 6 (naar: Voorlichtingsblad van het Landbouwkundig Bureau
der Nederlandse Stikstofmestindustrie, 1975).

* Strostevigheid - relatieve schaal: 10 = staand gewas, 1 = gelegerd gewas.
* Strostevigheid - relatieve schaal: 10 = staand gewas, 1 = gelegerd gewas.
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De jacht naar hogere opbrengsten ging gepaard met een snelle opeenvolging van
steeds nieuwe rassen, een proces dat in belangrijkemate ookwerd veroorzaakt doordat
de tegen veel kosten en moeite ingekruiste resistenties, met name tegen gele roest,
vaak al weer na enkele jaren bleken te zijn doorbroken. Het gevolg was dat telers
hun toevlucht dan ook noodgedwongen zochten in fungiciden om hun schade binnen
aanvaardbare grenzen te houden. Na de eerste gele-roestepidemieën in tarwe, die
zich al voor de oorlog hadden voorgedaan, vormde de grote epidemie van 1955, die
voor miljoenen guldens schade veroorzaakte, de aanleiding om proeven te beginnen
met de toen in de handel verkrijgbare fungiciden Zineb en Maneb (uit de
dithiocarbamaten-familie; zie hoofdstuk 13). De resultaten waren echter - uit
economisch oogpunt - niet van dien aard dat een praktijkgebruik werd aanbevolen.
Voor meer perspectief zorgde het systemische fungicide oxycarbon, waarmee het
Wageningse Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) in 1968 en 1969
proeven nam. Toch zou het nog tot 1975 duren eer men voor de eerste keer op
betrekkelijk grote schaal fungiciden in de strijd tegen gele roest zou gebruiken. In
dat jaar werd het middel tridemorf ingezet toen de schimmel zich bij het ras Clement
epidemisch ontwikkelde. Het jaar daarop bleek het experimentele fungicide
triademefon (handelsnaam Bayleton) succesvol. Sindsdien nam het gebruik van
allerlei (systemische) middelen tegen gele roest en andere aantastingen snel toe.94 In
de praktijk was de teelt van tarwe in de jaren tachtig economisch niet langer haalbaar
zonder de bestrijding van gele roest, hetzij door (deels) resistente gewassen, hetzij
met chemische middelen.
Toch speelden ook andere - meer onverwachte - factoren een rol bij het toenemend

fungicidengebruik. Zo had in de jaren tachtig een toenemend milieubewustzijn bij
de boeren tot gevolg dat ze wat minder kunstmest gingen geven en uitkeken naar
andere mogelijkheden om de vruchtbaarheid van hun akkers op peil te houden.
Akkerbouwers in de IJsselmeerpolders begonnen zo door middel van groenbemesters
de bodemvruchtbaarheid en -structuur te verbeteren. In de praktijk gebeurde dit
gewoonlijk door graszaad in te zaaien als ‘ondervrucht’ van de tarwe, dat na de oogst
van het graangewas snel tot ontwikkeling kwam. Vervolgens groeide dit gras door
tot in oktober of zelfs tot in november, wanneer het werd ondergeploegd. Deze nieuwe
praktijk raakte al snel algemeen. In een jaar als 1980 werd al 85% van de granen in
de polders ‘ondergezaaid’ met graszaad. Hoewel goed bedoeld, had deze werkwijze
echter een belangrijk nadelig neveneffect. Omdat namelijk op deze wijze de akker
in de zomermaanden, na de tarweoogst, niet werd geploegd, zoals voordien gebeurde,
kregen de achtergebleven tarweplanten opnieuw ruim de gelegenheid uit te lopen.
Deze opslag vormde als het ware een ‘groene brug’ tussen twee opeenvolgende
gewassen, die het parasieten vergemakkelijkte te overzomeren. Het effect werd nog
eens versterkt doordat men de neiging had tarwe aanzienlijk vroeger in te zaaien dan
eerder het geval was. Werd eerder midden oktober als de beste tijd beschouwd voor
het zaaien van wintertarwe, sinds het eind van de jaren zeventig gingenmeer enmeer
akkerbouwers ertoe over hun tarwe al in september in te zaaien. De groene brug werd
zo niet alleen breder maar ook korter! Het gevolg was dan ook dat bijvoorbeeld gele
roest, bruine roest en meeldauw, maar ook bladluis grotere kansen kregen om toe te
slaan, wat de boeren vervolgens noopte om hun heil te zoeken in het gebruik van
bestrijdingsmiddelen hiertegen.95
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De voorlichter en de boer: samen een diagnose stellend bij een eventuele aantasting van het gewas,
rond het midden van de jaren zeventig.
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Om het inmiddels snel groeiende gebruik van fungiciden - met name tegen gele roest
- in de tarweteelt enigszins in te dammen, kwam in 1977 een monitoring-systeem in
gebruik, onder de benaming EPIPRE, een acroniem voor EPIdemie, PREdictie en
PREventie (zie hoofdstuk 13). Sindsdien sprak men van ‘geleide bestrijding’. De
gedachte was de deelnemende akkerbouwers zelf nauwlettend hun tarwepercelen te
laten controleren op een gele-roestbesmetting, waarna ze per perceel advies kregen
omwel of niet een fungicide te gebruiken. Daarbij werden zorgvuldig baten en kosten
van een eventuele bespuiting tegen elkaar afgewogen.
EPIPRE was feitelijk een opstap naar zogenaamde geïntegreerde teeltsystemen,

waarbij werd gestreefd naar een economisch verantwoorde bedrijfsvoering met een
minimale inzet van chemische middelen; in feite ging het daarbij om een ‘integratie’
van de gangbare en de biologische landbouw.96Het onderzoek daartoe startte in 1979
op het proefbedrijf ‘Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen’ (OBS) in Nagele
(Noordoostpolder), dat ressorteerde onder het Proefstation voor de Akkerbouw en
Vollegrondsgroenteteelt (PAVG) te Lelystad.97 Bij een dergelijk geïntegreerd
bedrijfssysteem werd door het uitstellen van de inzaai van oktober tot november
geprobeerd najaarsonkruidbestrijding in het jonge gewas overbodig te maken.
Bovendien probeerde men direct na de oogst door grondbewerking te voorkomen
dat de stoppel en de daarin achtergebleven gemorste korrels en onkruidzaden zouden
opslaan en als infectiebron van de verschillende roesten enmeeldauw een brugfunctie
vervullen naar belendende tarwepercelen. Dergelijke besmettingsbronnen richten de
grootste schade aan als op een zelfde perceel meteen weer wintertarwe zou worden
ingezaaid.
Door een goede vruchtopvolging probeerde men het risico te verkleinen, om zo

minder frequent te hoeven spuiten. Door gebruik van het juiste middel tegen een
andere bedreiging, bladluis (die, optredend in grote aantallen, het fotosynthese-proces
nadelig beïnvloedt), bleven zijn natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes, zweef-
en gaasvliegen, gespaard.
Tegelijk probeerde men door minder stikstof te geven tot een steviger gewas te

komen, zodat de noodzaak tot een bespuiting met CCC kleiner werd, zonder al te
groot legeringsrisico. Op deze manier kon de hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen met twee derde worden teruggebracht, terwijl de
teeltkosten voor bemesting en gewasbescherming ongeveer een derde lager uitvielen.
Daar stond echter een vrij aanzienlijke daling van de korrelopbrengst tegenover,
terwijl ook het eiwitgehalte lager was (zie tabel 12.5).
Bij de teelt van een gewas als zomergerst was dit alles minder een probleem, omdat

met name dit laatste een positieve invloed had op de brouwkwaliteit.98

Tabel 12.5: De opbrengsten van wintertarwe bij een gangbaar en een
geïntegreerd teeltsysteem op het OBS-proefbedrijf in Nagele
(Noordoostpolder), in de periode 1983/1989

Geïntegreerde teeltGangbare teelt
69007850Korrelopbrengst in kg/ha

444669Teeltkosten* in gld/ha
* De kosten van bemesting en gewasbescherming.
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Bron: A. Darwinkel, ‘De kwaliteit van granen bij geïntegreerde teelt’, Dossier
Gewasbescherming 14 (1991) 20-22, aldaar 22 (tabel 2).

Typerend voor de intensieve wijze waarop de tarweteelt in ons land bedreven werd
en de ontwikkeling daarin, was ook het ontstaan - rond het begin van de jaren tachtig
- van ‘tarwestudieclubs’, een vorm van zelforganisatie van boeren op vaktechnisch
gebied. Door de introductie van steeds weer nieuwe rassen, nieuwe
gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe teelttechnieken ontstond onder akkerbouwers
de behoefte om meer over de tarweteelt te leren. Ze bezochten elkaar om
uiteenlopende teeltstrategieën te vergelijken en bediscussieerden verschillen in
rassenkeuze en kunstmestgift, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
kilogramopbrengst in relatie tot hun financiële resultaten. Al doende kwam men
echter vaak tot de conclusie dat er niet één, optimale teeltwijze bestond; er konden
meerdere wegen worden bewandeld die tot een vergelijkbaar financieel resultaat
leidden. Het zorgde ervoor dat na verloop van enkele jaren de belangstelling voor
deze studieclubs ook weer wegebde, hoewel sommige, meestal die met een meer
specifieke doelstelling, wel actief bleven functioneren.99

In het algemeen moet de productiviteitsontwikkeling vanaf de jaren zeventig voor
een belangrijk deel worden toegeschreven aan een beter op elkaar afstemmen van
teeltmaatregelen en de mogelijkheden die de rassen boden. In dat verband is wel
gesuggereerd dat de achterstand die er in de teelttechniek bestond ten opzichte van
de capaciteiten van de moderne rassen, in die periode snel werd ingehaald.
Onderzoekers De Vos en Sinke formuleerden het in 1981 aldus: ‘De sterke stijging
is een teken, dat men de teeltachterstand ten opzichte van het genetisch potentieel
van de moderne rassen snel aan het inhalen is.’100

De opbrengsten van een ‘dubbeltjesgewas’

De uiteindelijke korrelopbrengst in de tarweteelt is nog steeds het resultaat van een
langdurig productieproces, waarbij veel uitwendige factoren en teeltmaatregelen de
groei en de hoogte ervan bepalen. De spectaculaire productiviteitsontwikkeling die
zich in de afgelopen honderd jaar voordeed, was vooral het resultaat van een complex
geheel van moderne inputs.
Toen de Nederlandse tarweteelt nog werd beheerst door landrassen, aan het einde

van de negentiende eeuw, lagen de fysieke
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Wuivend graan, machinaal geoogst, jaren tachtig.

opbrengsten gemiddeld genomen op een niveau van iets meer dan 1800 kg/ha. Eerder,
rond het midden van de negentiende eeuw, had dat 1400 kg/ha bedragen. Tarwe was
omstreeks 1890 qua oppervlakte op rogge en haver na het belangrijkste graangewas.
Dankzij de introductie van kunstmest en de komst van nieuwe kwekersrassen zoals

Wilhelmina en Juliana, die aangepast waren aan een zwaardere bemesting, en dankzij
de zorg voor kwalitatief hoogwaardiger zaaizaad, kon het opbrengstenpeil vanaf
1890 tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog oplopen tot een niveau van
ruim 3100 kg/ha (grafiek 12.3). Vooral het gebrek aan kunstmest zorgde ervoor dat
de opbrengsten tijdens de Tweede

Tabel 12.6: De opbrengst van wintertarwe in kg/ha in de periode 1851-1995

Opbrengst in kg/ha
14501851-1860

18301886-1895

31501936-1940

41101951-1960

79901986-1995

Bron: Verslagen van de landbouw en LEI/CBS, Landbouwcijfers.

Wereldoorlog enigszins terugliepen. Toch daalden de oogstresultaten in de
oorlogsjaren minder dan lange tijd op grond van de officiële statistieken werd
aangenomen. De landbouwhistoricus G.M.T. Trienekens maakte nog niet zo lang
geleden aannemelijk dat de opbrengsten in 1943 nog steeds op een niveau van 96%
lagen van het vooroorlogse peil.101
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Op lange termijn gezien, tekenden de jaren vijftig zich vervolgens af als een
tijdsgewricht zonder weerga in de geschiedenis van de Nederlandse landbouw. Naast
belangrijk verbeterde milieuomstandigheden, als resultaat van grondverbetering en
een verbeterde ontwatering, en de hierboven genoemde teeltmaatregelen in combinatie
met verbeterde rassen, liep in deze periode het opbrengstenpeil in de tarweteelt op
tot bijna 8 ton/ha aan het eind van de jaren tachtig (tabel 12.6). Op perceelsniveau
werd toen al niet meer opgekeken van oogsten van 10 ton en meer.102 Het
opbrengstenpeil dat de Nederlandse akkerbouwers rond het midden van de jaren
tachtig haalden, was het hoogste ter wereld. Hun Britse collega's waren op dit punt
een goede tweede met 7710 kg per ha en in West-Duitsland werd 6200 kg van een
hectare gehaald. Daarentegen resulteerde de extensieve wijze waarop het gewas in
landen met een grootschalige akkerbouw als de Verenigde Staten en
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De groeistadia van de tarweplant volgens de Wageningse tarweonderzoeker Willem Feekes
(1907-1979), die in de jaren dertig naam maakte met zijn onderzoek naar de ontwikkeling van het
tarwegewas. De door hem ontworpen schaal van de verschillende groeistadia van de tarweplant werd
internationaal erkend en lange tijd gebruikt. Aangegeven zijn enkele teelttechnische maatregelen
zoals een gedeelde (tweemalige) gift van stikstof (N), het gebruik van het halmverkortingsmiddel
chloormequat (CCC) en het moment van spuiten (F) tegen afrijpingsziekten (een verzamelnaam voor
verschillende schimmelaandoeningen, zoals meeldauw en gele roest, die tijdens en na de bloei en
aarvorming van het graan kunnen optreden). Een derde stikstofgift, net voordat de aar tevoorschijn
komt, heeft geen algemene ingang gevonden in ons land.

De teelttechniek bij wintertarwe omstreeks 1985
Herfst - De grond is door herhaalde grondbewerking in nazomer of voorherfst los, kruimig en
onkruidvrij gemaakt. Bij vroeg zaaien dreigt veronkruiding van het land ziekteverwekkende schimmels
kunnen dan vat krijgen op het gewas. Bij laat zaaien is de tarwe minder bestand tegen de winterkou
er moet dan meer zaaizaad worden gebruikt. Onkruid wordt bestreden: vóór de zaai mechanisch
(onderploegen), rond of na de zaai chemisch (herbiciden). Ziekten die met het zaad overgaan, worden
bestreden door het zaad te ‘ontsmetten’ met een fungicide, waaraan ook nog insectenwerende en
vogelwerende stoffen kunnen worden toegevoegd.
Winter - De nieuwe tarwerassen zijn goed bestand tegen vorst. Toch gaan planten verloren. Bij de
zaaizaaddosering is hiermee al rekening gehouden.
Tijdens de milde winter is de microflora van de bodem actief stikstof mineraliseert en komt aldus
beschikbaar voor het gewas.
Voorjaar - Na stilstand in de winter groeit de tarwe in het vroege voorjaar weer door. Een
voorjaarsbemesting voert de daarvoor benodigde stikstof aan en wordt zorgvuldig aangepast aan de
stikstoflevering van de grond. Onkruiden worden gedood door toediening van een contactherbicide
dat de tarwe ongemoeid laat. Een kille, natte nawinter bevordert de oogvlekkenziekte, die wordt
veroorzaakt door een schimmel. De ziekte wordt bestreden met een fungicide, dat de planten
binnendringt en geneest. In het late voorjaar wordt nog een tweede stikstofgift toegediend.
Schimmelziekten kunnen zich snel verspreiden zodra de temperatuur stijgt, dat geldt vooral voor
meeldauw, gele roest en bruine roest. Een modern gewasbeschermingsmiddel bestrijdt deze drie
ziekten tegelijk. Het gewas sluit zich, zodat er nauwelijks nog licht op de bodem doordringt. Onkruiden
hebben nu geen kans meer. De tarweplanten, aanvankelijk individualisten, gaan nu een collectief
vormen: het gewas. Het gewas wordt regelmatiger. Tarwe is gevoelig voor de lengte van de dag en
het lengen der dagen regelt de overgang van de vegetatieve naar de generatieve fase. De halmen
worden gesynchroniseerd, waardoor het gewas nog regelmatiger wordt. De aren verschijnen en
bloeien.
Zomer - Rond de bloei kunnen zich opnieuw problemen voordoen met ziekten en plagen. Bij nat weer
komen de Septoria-schimmels opzetten, die bladvlekkenziekte veroorzaken. Ook verscheidene andere
schimmelziekten kunnen de aar aantasten. Een cocktail van bestrijdingsmiddelen tegen verschillende
schimmels wordt nu toegediend. Bladluizen kunnen massaal als plaag optreden. Spuit men te laat,
dan spuit men op een beschadigd maar bijna luisvrij veld. Spuit men te vroeg dan raakt men wel de
larven van de bladluisopruimende zweefvliegjes en lieveheersbeestjes, maar niet de beschadigde

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



luizenpopulatie. Kort na de bloei mag er niet meer worden gespoten, omdat voor ieder
bestrijdingsmiddel een wettelijk voorgeschreven veiligheidstermijn in acht moet worden genomen.
Na de bloei volgt de korrelvulling. Hoe langer deze duurt, hoe meer opbrengst. Door veredeling van
het tarweras heeft men de bloeitijd naar voren en de oogsttijd naar achteren kunnen verschuiven. Er
zijn echter ecologische grenzen. Bij te vroege bloei kan grote schade ontstaan door nachtvorst bij
late oogst kan hoge regenval in augustus grote schade aanrichten door legering, schimmels en schot
(vroegtijdige kieming van de zaden die nog in de aar zitten). Na de oogst wordt het stro afgevoerd.
Stoppelresten en tarweopslag (planten opgegroeid uit op de grond gevallen korrels) worden
ondergeploegd, want zij kunnen voor ziekteverwekkers een ‘groene brug’ vormen van het afgelopen
naar het volgende seizoen. Wortel- en stroresten dragen bij tot de humusvorming. Tegen enkele
ziekteverwekkers die wortel en/of halmvoet aantasten, helpt alleen een tarwevrije periode van drie
jaar. Dat betekent dat een boer binnen zijn vruchtopvolging drie jaar moet wachten eer hij opnieuw
met tarwe op een zelfde akker kan terug komen.1
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De oogst van graan in de Wieringermeer (omstreeks 1940) met driespan en ‘zelfbinder’. De
Wageningse landbouweconoomG. Minderhoud schreef in zijn boekDe Nederlandsche landbouw van
1935 dat voor het maaien van het graan ‘op de grootere bedrijven zeer algemeen de zoogenaamde
zelfbinder’ wordt gebruikt. De eerste werktuigen van dit type waren rond 1910 in gebruik genomen.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telde men in ons land een kleine 10.000 zelfbinders.
Achteraf gezien, kan men zeggen dat dorsmachines, maaimachines en zelfbinders niet veel meer dan
een tussenoplossing waren. Binnen twee tot drie decennia na de oorlog werden ze op hun beurt
vervangen door de combine.

Canada werd geteeld, in opbrengsten van respectievelijk ‘slechts’ 2601 en 1610
kg/ha.103

Hoe wezenlijk de jaren vijftig als tijdsgewricht waren, wordt vooral duidelijk als
we kijken naar de snelheid waarmee de productiviteit sindsdien toenam. Zo lag de
productiviteitsgroei tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw op een niveau
van 16 kg/ha/jaar en wist men tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw vervolgens
een groei van 37 kg/ha/jaar te verwezenlijken. Na 1950, echter, realiseerde men in
de Nederlandse tarweteelt door middel van een hele scala aan innovaties en
verbeteringen een groei die maar liefst 111 kg/ha/jaar bedroeg (grafiek 12.3). Hoe
hoog dit tempo was, komt ook hier weer goed tot uiting in een vergelijking met
landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar het groeitempo in
de laatstgenoemde periode respectievelijk ‘slechts’ 50 en 78 kg/ha/jaar bedroeg.104

De snelle groei in de fysieke productiviteit in de naoorlogse periode kwam vanaf
de jaren zestig vooral voort uit het algemeen streven naar een grotere
arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen een zo groot mogelijke productie per manuur.
Dit lukte wonderwel, zoals blijkt uit de volgende cijfers: vergde de productie van 1
ton tarwe rond 1900 nog 300 manuren aan arbeid, rond het midden van de jaren
tachtig was dit teruggebracht tot nog slechts 1½ manuur.105 De
productiviteitsontwikkeling in de tarweteelt stond in dit licht niet op zichzelf. Ook
in de teelten van bijvoorbeeld bieten en aardappelen - en ondanks het feit dat de
socio-technische context waarin deze drie gewassenwerden geteeld nogal verschilde106

- deden zich op het punt van productiviteitsontwikkeling vergelijkbare tendensen
voor.107

Uit een oogpunt van korrelopbrengst ging de productiviteitsgroei in de tarweteelt
bovendien gepaard met een aanzienlijk efficiënter gebruik van nutriënten. Dit was
mogelijk gemaakt door de komst van de kortstrorassen en kwam tot uitdrukking in
een opzienbarende verandering in de verhouding tussen stro-opbrengst en
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korrelopbrengst: de oogstindex. In de praktijk lag de oogstindex in de jaren negentig
van de negentiende eeuw in ons land rond de 38%.108 Alle teeltmaatregelen incluis
bedroeg deze index rond het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw
circa 61%.109

Daarmee verbeterde ook de efficiëntie waarmee de in de bodem aanwezige en de
middels kunstmest toegediende stikstof werd omgezet in ‘droge stof’. Hoewel we
met enige overdrijving kunnen zeggen dat de Nederlandse tarwe voor een belangrijk
deel uit aardgas komt110, werd juist ook op dit punt een belangrijke winst geboekt.
Door de technische ontwikkelingen in het stikstofbindingsproces bedroeg de
hoeveelheid energie die de productie van ammoniak uit methaan en lucht vereist,
rond het midden van de jaren tachtig namelijk nogmaar een tiende van de hoeveelheid
die daarvoor in de jaren twintig moest worden aangewend. Op langere termijn was
er zo ook uit het oogpunt van het totale energieverbruik duidelijk sprake van een
aanzienlijk hogere efficiëntie.111 Het is moeilijk om de bijdragen aan de uiteindelijke
productiviteitstoename van respectievelijk de plantenveredeling en de vernieuwingen
op het gebied van de teelt zelf onderling te wegen.
De Duitse onderzoeker H. Hänsel meende dat in de periode van 1950 tot 1980

45% van de productiviteitstoename toegeschreven zou moeten worden aan het
veredelingswerk en 55% aan de teeltmaatregelen, zoals het toedienen van steeds
meer meststoffen en halmverkorters. Na 1980 zou 75% van de
opbrengstvermeerdering op het conto van de nieuwe gewassen geschreven moeten
worden
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Grafiek 12.3: De fysieke opbrengst van wintertarwe in kg/ha (jaarcijfers en voortschrijdend tienjaarlijks
gemiddelde) en de gemiddelde jaarlijkse groei* (1851-1995)
Bron: Verslag van de landbouw; LEI/CBS, Landbouwcijfers; G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk
en de honger, De voedselvoorziening, 1940-1945 (Utrecht 1985) 250-251 (tabel XII) en 256-257
(tabel XIII).

en 25% op dat van de teeltmaatregelen, in het bijzonder het gebruik van fungiciden.112

Bij dit alles veranderden rond het midden van de jaren tachtig ook geleidelijk de
opvattingen en de praktijk van de veredeling, teelt en afzet van tarwe. Het was een
trend die ingebed was in een tweetal ontwikkelingen: de introductie van een
certificaatregeling voor baktarwe en een aan bakkwaliteit gerelateerde interventieprijs.
Dit laatste impliceerde een toeslag op de basisprijs voor baktarwe en een korting

op voedertarwe. Het doel was het terugdringen van het overschot door de teelt van
minder productieve baktarwes te stimuleren. Deze groeiende aandacht voor
bakkwaliteit kwam ook tot uiting in de hernieuwde opzet van de Rassenlijst in 1987
en een regionaal initiatief als het Zeeuwse ‘Vlegel-brood’.113Dit alles kon echter niet
voorkomen dat over de volle breedte van de Nederlandse akkerbouw tarwe, mede
als gevolg van de neergaande ontwikkeling van de wereldmarktprijzen, tot een
‘dubbeltjesgewas’ werd, dat strikt genomen zijn rentabiliteit heeft verloren.
Toch zal het gewas voorlopig nog niet weg te denken zijn uit de Nederlandse

akkerbouw, al was het maar omdat de akkerbouwers het als onderdeel van hun
vruchtopvolging om ecologische redenen nog steeds niet kunnen missen.

J. Bieleman

* De gemiddelde jaarlijkse groei is berekend over de periode 1855-1905, 1906-1955 en
1956-1990.
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Nadat de coloradokever zich in de Verenigde Staten, in de jaren 1850-1880, vanuit het westen
razendsnel en als een ware plaag oostwaarts over het land had verspreid, werden de eerste kevers
even voor 1880 in Europa gesignaleerd. Een massale uitbreiding had hier echter pas na 1920 plaats,
toen de kever zich vanuit Frankrijk in noordoostelijke richting verspreidde; ons land werd in 1937
bereikt. Direct na de oorlog werd de Nederlandse bevolking op last van de overheid - gelet op de nog
precaire situatie in de voedselvoorziening en gezien de betekenis van de aardappelexport voor de
schaarse deviezen - gemaand om onder leiding van de Plantenziektenkundige Dienst middels een als
een militaire operatie geleide actie (‘Operatie Tienstreep’) de coloradokever te bestrijden.
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13 Dieren en gewassen in een veranderende landbouw
Gewasbescherming

Traditionele gewasbescherming
De eerste instituties
Pappen en carbolineum
Chemische gewasbescherming
Systemische middelen
Grondontsmetting
EPIPRE
Biologische en geïntegreerde bestrijding
De pesticidengolf over haar hoogtepunt?

Landbouw wordt gekenmerkt door onzekerheid.1 Dat geldt nu, maar nog meer gold
dat vroeger.2 Eertijds werd landbouw bedreven onder voor ons thans haast
onvoorstelbaar grote risico's. Tal van ziekten en plagen, in onnoemelijk veel
gedaanten, vormden bij voortduring een bedreiging en de boeren hadden daar
nauwelijks of geen verweer tegen; om nog maar te zwijgen van de grillen van het
klimaat. De machteloosheid die boeren voelden ten aanzien van deze risico's, klinkt
door in de berustende woorden van een West-Friese landman die aan het begin van
de negentiende eeuw neerschreef: ‘... en wat het onderaardsch en ander ongedierte
betreft, daar zorgt de goede Schepper voor door om zekere jaaren strenge winters te
geeven. Men laat het hier op aankomen en getroost zich de ongemakken, die
onvermijdelijk zijn’.3

De belagers die de boeren zorgen baren zijn - ook nu nog - groot in aantal en hun
vormen zijn zeer gevarieerd. In de eerste plaats is er het onkruid waar de boeren bij
voortduring mee kampen en dat hun akkers soms op een bloementuin doet lijken.
Behalve het altijd en eeuwige onkruid zijn er vele organismen die zich voeden en
voortplanten ten koste van het gewas. Van oudsher golden vogels, ratten en muizen
als de belangrijkste (want zichtbare!) belagers. Veldmuizen vormen ook nu nog met
een zekere regelmaat een ware plaag, niet alleen voor akkerbouwers maar ook voor
veehouders als ze de grasmat van de weilanden vernielen.4

Dan zijn er de talloze insecten en mijten (kleine spinachtigen, per stuk zo groot
als de punt aan het eind van deze zin) die door hun gulzigheid schadelijk zijn. Voorts
demicroscopisch kleine aaltjes of nematoden, waarvan er duizenden in een vingerhoed
grond kunnen voorkomen en die directe schade aan een gewas toebrengen door aan
de wortels ervan te zuigen. Bovendien brengen ze vaak indirect schade toe, doordat
de verwondingen die ze daarbij aan de wortels veroorzaken, de toegangspoorten
vormen voor schimmels die in de bodem hun kans afwachten. Schimmels, of fungi,
vormen een volgende, belangrijke categorie organismen die een constante bedreiging
zijn voor de gewassen van boer en tuinder. Ten slotte zijn er de bacteriën en virussen
als belangrijke groepen van pathogenen of ziekteverwekkers die bij gewassen
veelvuldig voorkomen. Ze kunnen worden overgebracht door insecten, mijten,
nematoden of schimmels en vaak ook simpelweg via werktuigen en gereedschappen.
Vaak vinden ze in het onkruid een plek waar ze zich samen met andere
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ziekteverwekkers en plaagdieren huisvesten en schuilhouden.5 In het veld vormen
gewassen en hun belagers dan ook vaak welhaast onontwarbare kluwens.

Ook in onze tijd vormen ziekten en plagen nog steeds een groot risico en daarmee
een belangrijke economische factor in het landbouwproductieproces. Rond het midden
van de jaren zestig werd gerekend dat wereldwijd zeker een derde van de oogsten
verloren ging als gevolg van ongedierte, ziekten en onkruiden (zie tabel 13.1): de
untaken harvest.6 In ons land werden rond het midden van de jaren tachtig meer dan
600 verschillende gewassen op commerciële basis geteeld, waaronder gewassen voor
verse

Alle stoffen die levende wezens dodenBiociden

Stoffen die landbouwkundig belangrijke
beschadigers kunnen doden

Pesticiden

InsectendodersInsecticiden

SchimmeldodersFungiciden

OnkruiddodersHerbiciden

AaltjesdodersNematiciden

MijtendodersAcariciden
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Tabel 13.1: Wereldwijde oogstverliezen door plaagdieren, plantenziekten en
onkruiden. Opgaven in procenten van de potentiële oogst, rond het midden
van de jaren zestig van de twintigste eeuw

TotaalOnkruidPlantenziektenPlaagdierenRegio's
28,78,011,39,4Noord- en

Midden-Amerika

33,07,815,210,0Zuid-Amerika

25,06,813,15,1Europa

41,615,712,913,0Afrika

43,311,311,320,7Azië

27,98,312,67,0Oceanië

29,710,19,110,5Sovjet-Unie en
China

33,89,711,812,3Gemiddeld

Bron: H. Börner,
Unkrautbekämpfung (Jena 1995)
13.

consumptie, gewassen voor verwerkende industrieën en veel siergewassen. Naar
schatting kwamen bij deze gewassen in totaal 5000 tot 6000 verschillende ziekten
en plagen voor. Om die onder controle te houden, kwam vooral sinds de jaren zestig
het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen enorm op. Deze middelen
worden ook wel bestrijdingsmiddelen7 genoemd, terwijl sommige groeperingen de
term ‘landbouwgif’ prefereren.

Traditionele gewasbescherming

Voordat de landbouwers de beschikking kregen over moderne
gewasbeschermingsmethoden ter vergroting van de oogstzekerheid en daarmee van
de productiviteit, hadden ze weinig andere middelen ter beschikking dan allerlei
cultuurmaatregelen. Het vinden van gewassen en teeltsystemen die meer zekerheid
konden bieden, was dan ook eeuwenlang een zaak van lijfsbehoud. Zo ontstonden
er in de akkerbouw naar tijd en plaats zeer uiteenlopende en vaak gecompliceerde
vruchtopvolgingssystemen. Op grond van generaties-lange ervaring hadden boeren
geleerd dat ze alleen op die manier de vele risico's die hen in dit opzicht belaagden
konden (trachten te) minimaliseren. In principe hield een boer daarbij de tijdsspanne
tussen de keren dat een bepaald gewas op de akker stond zo groot mogelijk.
Naast het op peil houden van de vruchtbaarheid van het land was de strijd tegen

onkruid, dat zowel onder als boven de grondmet de gewassen concurreerde om licht,
lucht, water en voedsel, een van de hoofdmomenten in de ‘oude’ landbouw. Als
onderdeel van veel vruchtopvolgingssystemen was het regelmatig ‘braken’ van het
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bouwland lange tijd de enige techniek waarover de boeren konden beschikken tegen
het altijd en overal woekerende onkruid - afgezien van het wel zeer arbeidsintensieve
handmatige wieden, dat alleen onder bepaalde omstandigheden rendeerde.
Anders dan vaakwordt gedacht, betekende ‘braak’ ook niet zozeer rust. Integendeel.

In een braakjaar diende het bouwland vele malen op verschillende diepten geploegd
te worden. Al naar gelang de omstandigheden en demate waarin het landmet onkruid
verontreinigd was, moest er gedurende één zomer meerdere keren worden geploegd
en geëgd, om zo het onkruid te laten afsterven. In de Beijerlanden, bijvoorbeeld,
werd in de achttiende en negentiende eeuw in sommige huurcontracten bepaald dat
de grond tijdens de braak wel 8 tot 12 keer moest worden geploegd. In de regel werd
het bouwland eens in de 7 tot 10 jaar gebraakt en dan tevens bemest.8 Vooral op de
lager gelegen, zware kleigronden was dit een bijzonder zwaar werk.
Een belangrijke nieuwe techniek die in de loop van de achttiende eeuw ingang

vond in de strijd tegen het eeuwige onkruid, was de rijenteelt.9 Dit was een
cultuurmaatregel waarbij men het gewas op rijen zaaide, wat de boer in staat stelde
tijdens de groei van het gewas het onkruid door bijvoorbeeld schoffelen te bestrijden.
In de Groningse Veenkoloniën werden al in de achttiende eeuw gewassen op rijen
gezaaid en in de loop van de negentiende eeuw vond de rijenteelttechniek verdere
verbreiding op de Groninger klei, zodat omstreeks 1860 in deze provincie al op bijna
een derde van het areaal marktbare gewassen op rijen werd geteeld.10Na 1860 breidde
het areaal op rijen gezaaide gewassen zich gestaag uit en daarmee ook het aantal
zaaimachines en schoffelploegen. Omstreeks 1900 werden op de Groninger klei bijna
alle gewassen op rijen gezaaid en naarmate de rijenteelt zich hier uitbreidde, kon de
braak worden teruggedrongen, hetgeen betekende dat het land aanzienlijk intensiever
werd gebruikt.

Als aanvulling op het braken kwamen ook al vroeg allerlei andersoortige middelen
in gebruik als een eerste, prille aanzet tot wat later als de ‘chemistische aanpak’ zou
worden aangeduid.11 Eén daarvan was het kalken van zaaizaad, met name dat van
tarwe, ter bestrijding van brand, een schimmelaandoening. Toen in de loop van de
achttiende eeuw de landbouwsystemen in de verschillende delen van Europa
beduidend intensiever van karakter werden, werd vooral de teelt van tarwe belangrijk
uitgebreid. De veranderingen in de vruchtopvolgingssystemen die daarmee gepaard
gingen, maakten dat de tarwejaren elkaar sneller opvolgden, wat
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Een voorwaarde voor een goede oogst is gezond zaaizaad zonder ziektekiemen. Op de foto het
ontsmetten van zaaizaad volgens de ‘omschepmethode’ op een Oost-Nederlandse boerderij omstreeks
1955.

evenwel zijn repercussies had. Steeds vaker klonken er klachten over het zich
voordoen van brand in de tarwe.
Als middel tegen met name steenbrand schijnt tijdens de tweede helft van de

achttiende eeuw het ter ontsmetting wassen van zaaizaad in kalkwater, ofwel het
kalken, in zwang te zijn gekomen.
Daarbij liet men het zaaizaad één of meer dagen staan in een oplossing van kalk

en andere ingrediënten in water. Uit de antwoorden die binnenkwamen op de
Landbouwenquête van 1800, blijkt dat deze werkwijze hier te lande in de kleistreken
algemeen werd toegepast.12 Een andere methode, met name gebruikt ter bestrijding
van de schimmelaandoening stuifbrand, was het ontsmetten van zaaizaad in water
waaraan men ongebluste kalk had toegevoegd zodat het water heet werd. Deze
methode lijkt op de latere warmwaterbehandeling, lange tijd de enige wijze waarop
men stuifbrand kon bestrijden. Deze warmwaterbehandeling bleef in gebruik tot
omstreeks 1970, toenmen chemischemiddelen ging toepassen om stuifbrandschimmel
in graankorrels te bestrijden.
De decennia rond 1890 vormden in veel opzichten een belangrijk tijdsgewricht in

de ontwikkeling van de strijd tegen ziekten en plagen in de landbouw, zowel
internationaal als in ons eigen land. Het proces van verwetenschappelijking van de
landbouw geraakte in die tijd in een stroomversnelling, hetgeen op weinig plaatsen
zo pregnant tot uiting kwam als juist bij de ontwikkelingen op het gebied van de
gewasbescherming.13

De eerste instituties

Al tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuwwas duidelijk dat het bijzondere
en intensieve karakter van de verschillende teelten in de tuin- en akkerbouw van
invloed was op de jaarlijkse verliezen als gevolg van het toenemend aantal problemen
met plantenziekten. Een reden waarom ook de overheid zich de zorg voor deze
problematiek aantrok, temeer daar duidelijk was dat de bestrijding van de vele ziekten
die de verschillende teelten bedreigden, niet alleen een belang was van de individuele
boer of tuinder, maar ook een algemeen belang. Dit laatste vooral ook gezien de
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positie van Nederland als exportland op het gebied van zaaizaad en pootgoed, wat
een hoogstaand stelsel van fyto-hygiënische normen vereiste.14

Toch kwamen de eerste feitelijke initiatieven die leidden tot de vorming van een
institutioneel kader op het gebied van de plantenziektekunde in ons land van
particuliere zijde. Ze kwamen tot stand in een periode die ook in andere opzichten
het begin van de ‘moderne’ gewasbescherming vormde. Een eerste stap in de vorming
van een institutioneel kader was de oprichting van de Nederlandsche
Phytopathologische Vereeniging door de botanicus Hugo de Vries en de zoöloog
Jan Ritzema Bos, in 1891.15De laatstgenoemde, op dat moment leraar dierkunde aan
de Wageningse Rijkslandbouwschool, verrichtte daar entomologisch onderzoek en
publiceerde daarover. In 1895 werd Ritzema Bos benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in de plantenziektekunde aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam
en bovendien tot directeur van het in dat jaar gestichte en eerste plantenziektekundig
laboratorium in ons land, het Amsterdamse ‘Phytopathologisch LaboratoriumWillie
Commelin Scholten’.16 Door zijn toedoen kwam het in 1899 ook tot de oprichting
van een ‘Phytopathologische Dienst’, onder meer met het oog op het feit dat de
Verenigde Staten eisen gingen stellen aan de geïmporteerde land- en
tuinbouwproducten. De dienst (in 1921 omgedoopt tot Plantenziektenkundige Dienst,
ofwel PD) was de eerste dienst van deze aard in Europa.17Ritzema Bos werd benoemd
tot directeur, waarmee hij alle sleutel-
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posities op plantenziektekundig terrein in ons land bezette.
De belangrijkste taak van de PD was (en bleef) het verstrekken van

gezondheidscertificaten bij de voor export bestemde producten. Daarnaast werd de
dienst belast met de zorg om de import van schadelijke organismen tegen te gaan en
- daarmee samenhangend - de voorbereiding van wettelijke maatregelen op
fyto-sanitair gebied alsmede de controle op de naleving daarvan.
Van meet af aan bestond er een nauwe band tussen het werk van de verschillende

onderzoeksinstellingen en de boerenpraktijk. DeDuitse agronoom Julius Frost schreef
in 1930: ‘Das Merkwürdige bei dem holländischen Pflanzenschutz ist, daß der
Pflanzenschutzdienst nicht eine Sache gelehrter Institute, sondern eine durchaus
volkstümliche Aktion ist. Die niederländische Bauern sind, besonders in den
Kartoffelbaugebieten, wie besessen von dem Wunsche, der vielen Pflanzenseuchen
Herr zu werden.’ Als voorbeeld wees Frost in dat verband op de vele
poterbewaarplaatsen die er in Zeeland en Zuid-Holland in de jaren twintig waren
gebouwd: niet door toedoen van wetenschappelijke instituten of proefstations, maar
op initiatief van de aardappeltelers zelf. Door op een zo vroeg mogelijk tijdstip over
voorgekiemde poters te beschikken, konden ze vroeg met de teelt beginnen om zo
infectieziekten, die doorgaans in de loop van de zomer toesloegen, voor te kunnen
blijven.18 Ze bouwden daarmee voort op het werk van de Wageningse onderzoekers
H.M. Quanjer, H.A.A. van der Lek en J. Oortwijn Botjes naar de oorzaken van de
bladrolziekte bij aardappelen, die al sinds het midden van de negentiende eeuw de
gemoederen van de Nederlandse aardappeltelers bezig had gehouden. Oortwijn
Botjes, tevens praktiserend akkerbouwer in Groningen, kwam in 1920 tot de
spectaculaire vondst dat de ziekteverwekker, het bladrolvirus, in het veld van plant
tot plant werd overgebracht door bladluizen. Zijn ontdekking had belangrijke
praktische gevolgen voor de pootaardappelteelt. Ze had duidelijk gemaakt dat men
door vroeg te rooien, dat wil zeggen vóórdat de luizen in de zomer massaal zouden
gaan vliegen en het virus overbrengen, een dergelijke besmetting kon voorkomen.19

Dit laatste leidde tot de invoering van het stelsel van vroeg-rooien van pootgoed, iets
waar de eerder genoemde Zeeuwse en Zuid-Hollandse aardappeltelers dus op
anticipeerden. Daarnaast leerden pootgoedtelers om tijdig aangetaste planten uit het
veld te verwijderen, voordat zij als besmettingsbron zouden kunnen gaan dienen.20

Verder onderzoek op dit terrein leidde vervolgens tot het uitgangspunt dat
virusziekten goed waren te beheersen door uit te gaan van gezond teeltmateriaal.
Daarmee was de wetenschappelijke basis gelegd voor wat enige jaren later zou leiden
tot de oprichting van een belangrijke instelling die werkte in het verlengde van de
reeds genoemde PD, de Vereniging Nederlandse Algemene Keuringsdienst, de NAK.
Deze organisatie kwam tot stand in 1932, nadat in 1929 de Landbouwuitvoerwet van
kracht was geworden, volgens welke fyto-hygiënische eisen gesteld konden worden
aan de voor uitvoer bestemde producten. Toen de pootaardappelen onder deze wet
werden gebracht, werd de uitvoer van ongekeurde aardappelen verboden, terwijl de
NAK als centrale keuringsinstelling werd aangewezen. De organisatie kwam als
zodanig voort uit een aantal gewestelijke keuringsdiensten, die eerder waren opgericht
door provinciale landbouwmaatschappijen.21 De latere (export-)successen van de
pootaardappelsector zijn dan ook in belangrijke mate gebaseerd op het werk van de
eerdergenoemde virologen.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



In de loop van de negentiende eeuw en in navolging van de ontwikkelingen in de
humane geneeskunde rijpte ook onder degenen die zochten naar de oorzaken van en
remedies tegen allerlei plantenziekten het besef dat één, unieke ziekteverwekker de
uitsluitende oorzaak was van één bepaalde, besmettelijke ziekte.22

Een voorlopig hoogtepunt en methodologische samenvatting van

Een van de eerste activiteiten van het in 1906 aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
in Wageningen opgerichte Instituut voor Phytopathologie betrof het nemen van proeven voor de
ontsmetting van zaaizaad door middel van de zogenaamde warmwatermethode. De methode zou
sindsdien algemeen worden toegepast. Voor de bestrijding van een aandoening als stuifbrand bij
gerst en tarwe werd het zaaizaad gedurende enige uren geweekt in lauw water. De eigenlijke
warmtebehandeling gebeurde door het zaad gedurende 10 minuten onder te dompelen in water van
rond de 52°C. Het zaaizaad werd tenslotte voorzichtig gedroogd. Op de foto wordt de temperatuur
afgelezen.
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dit bewustzijn vormden Robert Kochs beroemde ‘Postulaten’, die hij in 1890
formuleerde en die in feite de synopsis vormden van alle negentiende-eeuwse kennis
op dit terrein.23 Kochs stellingen bevestigden het toentertijd nieuwe paradigma,
namelijk dat van de parasitaire aard van ziekten bij mens, dier en plant. Zemarkeerden
aldus een keerpunt in de ontwikkeling van de gewasbescherming. Het begin van de
moderne, wetenschappelijke strijd tegen de bacterie als pathogeen in de plantenwereld
ligt in 1883. In dat jaar ontdekte de Nederlandse bioloog J.H. Wakker de rol van
bacteriën.24

In de bollencultuur had men veel last van een geheimzinnige, zeer besmettelijke
ziekte bij hyacinten, toen een succesvol exportproduct, die voor het eerst in 1874
was opgemerkt en zich sindsdien snel uitbreidde. Wakkers onderzoek bevestigde
een eerder vermoeden dat de ziekte (bekend onder de benaming het ‘snot’) werd
veroorzaakt door een bacterie. Voorheen was onbekend dat bacteriën planten ziek
konden maken.25 In de wereldliteratuur wordtWakker dan ook nog steeds beschouwd
als een van de pioniers op het gebied van de gewasbescherming.26

In diezelfde periode deed de Duitser Adolf Mayer - chemicus van huis uit en sinds
1867 verbonden als hoogleraar in de Landbouwscheikunde en Landbouwtechnologie
aan de toenmalige Rijkslandbouwschool te Wageningen - onderzoek naar een ziekte
bij de tabaksplant, die hij de mozaïekziekte noemde vanwege de afwisselend donker-
en lichtgroene vlekken op het blad van dit gewas.
Vervolgens kwam in 1898 de microbioloog M.W. Beijerinck, die in ons land het

werk van Mayer voortzette, tot de stelling dat de verwekker van de mozaïekziekte
een levende, vloeibare smetstof zou zijn - een agens contagium vivum fluidum - een
stof die sindsdien algemeen bekend is onder de benaming ‘virus’.27 Daarmee was de
basis gelegd voor de virologie, een van de pijlers van de moderne, wetenschappelijke
gewasbescherming.28

Pappen en carbolineum

De tijd rond 1890 tekent zich ook af als een tijdsgewricht ten aanzien van het gebruik
van chemische middelen in de strijd tegen de vele en uiteenlopende soorten van
belagers van de land- en tuinbouwgewassen. Tot dan toe had het gebruik van dat
soort middelen zich beperkt tot enkele waarvan de werking eigenlijk niet verklaard
kon worden, maar waarvan de toepassing in feite berustte op boeren-empirie.
Typerend voor de toenmalige stand van zaken is dat in het bijna 900 pagina's tellende
boek van Ritzema Bos over Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau,
Tierzucht, Wald-, und Gartenbau uit 1891 het gedeelte over chemische bestrijding
eigenlijk nauwelijks meer dan drie bladzijden besloeg. Het boek, het eerste handboek
over insecten als plaagdieren en als nuttige organismen dat in Nederland verscheen,
was voornamelijk gebaseerd op Duitse literatuur.29

Gewoonlijk wordt de komst - omstreeks 1891 - van het middel dat bekend is
geworden onder de benaming ‘Bordeauxse pap’ gezien als het klassieke begin van
de chemische plantenziektebestrijding. Het kwam in ons land omstreeks 1890 in
gebruik als remedie tegen de aardappelziekte, oorzaak van een van de meest beruchte
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rampen in de geschiedenis van de Europese landbouw van de negentiende eeuw.
Deze ziekte, die wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora infestans,
manifesteerde zich voor het eerst en op een overrompelende schaal in de zomer van
1845 en richtte toen aardappeloogsten in heel Noordwest-Europa te gronde, met
desastreuze gevolgen voor belangrijke delen van de bevolking. Ze werd endemisch
en heeft het opbrengstenpeil in de aardappelteelt gedurende de hele tweede helft van
de negentiende eeuw beheerst. Een adequate bestrijding van de ziekte was pas
mogelijk vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw, toen het besproeien met
Bordeauxse pap een algemeen aanvaardemaatregel werd. Het middel, dat in Frankrijk
werd gebruikt tegen een schimmelziekte in de wijnbouw, bestond uit een mengsel
van kopersulfaat, kalk en water en wordt als zodanig doorgaans gerekend tot een van
de oudste fungiciden.
De naam die hoort bij de ontdekking van het middel, is die van de Fransman

P.M.A. Millardet (1838-1902), als hoogleraar verbonden aan de Academie van
Wetenschappen in Bordeaux.30 In 1878 waren Franse wijnboeren op grote schaal
geconfronteerd met een besmetting van hun wijngaarden door valse meeldauw
(Plasmopara viticola), een schimmel die kort tevoren samen met een nieuw soort
wijnstok was overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Millardet hield zich bezig
met de schade die de valse meeldauw toebracht aan de Franse wijngaarden. Bekend
met het schimmeldodend effect van koperzouten, merkte hij in 1882 bij een reis door
de Médoc, die dat jaar zwaar was getroffen door de valse meeldauw, op dat de
wijnranken langs de wegen nog in blad waren terwijl ze elders in de wijngaarden
hun blad hadden laten vallen als gevolg van de ziekte. Bij nadere beschouwing bleken
de nog hangende bladeren bedekt te zijn met een blauwwitte substantie. Deze bleek
te bestaan uit een mengsel van koperzouten en kalk, dat de boeren gebruikten als een
manier om ongewilde consumptie van hun druiven door passanten tegen te gaan. Zo
leek het mengsel ook een perfect middel tegen de valse meeldauw, die de Franse
wijnbouw inmiddels te gronde dreigde te richten.
Na een reeks van proeven werd het middel in 1885 voor het eerst op grote schaal

toegepast in vrijwel alle Franse wijngebieden - en met doorslaand succes.
In Frankrijk werd Bordeauxse pap behalve tegen valse meeldauw ook al gauw en

met succes ingezet in de strijd tegen de Phytophthora-schimmel in aardappelen, een
aanwending die vervolgens ook elders in Europa navolging vond. Een van de eerste
toepassingen van het middel in ons land vond plaats in Zeeland, in 1890. In dat jaar
werden op het grootlandbouwbedrijf De Wilhelmina-
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polder - zij het op kleine schaal - proeven gedaan met Bouillie Bordelaise.31 In de
andere akkerbouwprovincie, Groningen, werd eveneens al vroeg geëxperimenteerd
met het middel. Leden van de Landbouwvereniging ‘Tripscompagnie en Kleinemeer’
(te Sappemeer) beproefden het in 1891. Andere landbouwers volgden de proeven
met het middel ‘met belangstelling, al is het ook met weinig sympathie,... om het
vele en smerige werk dat zij vereischt’. Kort daarna pasten ook boeren in enkele
andere Groningse gemeenten het toe, met ‘goede resultaten’.32Op de aardappelvelden
van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord werd het middel dat jaar
ook uitgeprobeerd.33

Hoe snel het gebruik van het middel in ons land daarna algemeen werd, is moeilijk
te zeggen. Zeker is dat het hier in de beginperiode lang niet overal werd toegepast.
Daarbij werd het hier ten behoeve van de fytoftora-bestrijding bij de aardappel al
vrij snel - nog voor 1910 - en vrij algemeen vervangen door een middel dat bekend
werd onder de benaming ‘Bourgondische pap’. Deze stof was in 1887 ontwikkeld
als modificatie van de Bordeauxse pap.
In plaats van kalk werd bij de aanmaak uitgegaan van sodex (watervrije soda)34

en in de praktijk was het aanzienlijk makkelijker in het gebruik dan Bordeauxse pap.
Deze laatste, namelijk, diende men voor gebruik zelf aan te maken, terwijl de
grondstof voor Bourgondische pap als droog handelsmengsel kant en klaar
verkrijgbaar was en voor het gebruik alleen maar met water aangemaakt diende te
worden.35

Opvallend is dat het gebruik van deze koperhoudende middelen in een van de
belangrijkste aardappelteeltgebieden van ons land, de Drentse en Groningse
veenkoloniën, voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks of geen ingang vond. J.
Kok, de toenmalige rijkslandbouwleraar in Zuidelijk Groningen, schreef in zijn Het
landbouwbedrijf in de Veenkoloniën, uit 1919: De veenkoloniale landbouwer... ‘past
dit middel [...] weinig toe. De aardappels toch vormen hier zeer veel loof, meer
waarschijnlijk dan ergens anders. De besproeiende arbeider kan zich dan ook alleen
met véél moeite een weg banen door de aardappelplanten, die hem tot den buik
reiken; hij verricht dit werk ongaarne, ook al is de boer bereid, hem ter bescherming
van zijn kleeding een apart pakje te verstrekken en vraagt daarvoor extra belooning’.36

Als enige remedie tegen de fytoftora gold hier het verbouwen van voor de ziekte
weinig vatbare soorten, aldus Kok. ‘De veenkoloniale kwekers van nieuwe soorten
houden daar rekening mee.’37

Een kosten-batenanalyse speelde daarbij een belangrijke rol. Nog in de jaren vijftig
leken de boeren het heel gewoon te vinden dat een gewas half augustus al bijna was
afgestorven.38 Zowel Bordeauxse als Bourgondische pap werd overigens al snel ook
op andere fronten als fungicide ingezet, zoals in de fruitteelt, in de tuinbouw, in de
boomkwekerij en in de bloemen- en zaadteelt.39 Bordeauxse en Bourgondische pap
waren preventief werkende, beschermende fungiciden. Hun werking als fungicide
dient te worden toegeschreven aan het koper-ion, dat de schimmelspore binnendringt
en het ontkiemen ervan verhindert. De koperbestanddelen die geleidelijk aan
vrijkwamen uit de koperverbindingen in het mengsel, waren wel in staat de sporen
te dodenmaar tastten het blad niet aan. Vandaar ook dat deze middelen op de bladeren
van het gewas moesten worden aangebracht vóórdat de schimmelsporen kans hadden
gezien te ontkiemen. Lange tijd was deze fungicidewerking van koper onovertroffen.
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Om het middel over het gewas te kunnen verspreiden, verscheen al spoedig een
grote verscheidenheid aan apparaten op de markt. Het rugzakmodel spuitapparaat
(‘rugpulverisateur’ of ‘rugpulverisator’ genoemd) dat in de beginperiode uiteindelijk
het meest werd gebruikt, was van Franse origine en ontwikkeld door de firma
Vermorel in Villefrance.40 In ons land bleef het lange tijd vrijwel het enige type
apparaat waarvan gebruik werd gemaakt.41 In sommige gevallen schaften
aardappeltelers zich een dergelijk apparaat gezamenlijk aan. Ook gebeurde het wel,
zoals in Vlijmen (Noord-Brabant), dat het gemeentebestuur voor de aankoop zorg
droeg en het apparaat tegen een gering bedrag verhuurde. In Zeeland en op de
Zuid-Hollandse eilanden, waar de teelt van consumptieaardappelenmeer in het groot
werd bedreven, gingen aardappeltelers kort voor de Eerste Wereldoorlog wel over
tot het inzetten van ‘paardesproeiers’.42

Een belangrijke verbetering bij de bestrijding van insecten in de fruitteelt en de
boomteelt was het gebruik van vruchtboomcarbolineum, een middel dat tegen het
eind van de Eerste Wereldoorlog in gebruik kwam. Vruchtboomcarbolineum (of
VBC) was een bruinachtige vloeistof die voornamelijk bestond uit een distillaat van
steenkoolteer en één of meer emulgeermiddelen in water. Het middel schijnt in 1907
voor het eerst te zijn toegepast.43Omstreeks 1917 begonnen fruittelers in het Gelderse
rivierengebied op ruimere schaal met het middel te experimenteren als
winterbestrijdingsmiddel bij fruitbomen.44 Het was bedoeld om onder andere eieren
van bladluizen en bladvlooien alsmede andere overwinteringsstadia van insecten te
doden.
Lange tijd bleef voor het spuiten met middelen als VBC de ‘rugpulverisateur’ het

belangrijkste apparaat. De eerste motorspuitmachines in Nederlandwerden omstreeks
1923 in gebruik genomen. In 1930 organiseerde de Nederlandsche Pomologische
Vereeniging te Eethen (Land van Heusden en Altena) voor het eerst een
spuitdemonstratie en begon het gebruik daarvan op gang te komen.
Het waren in dit stadium vooral de loonspuiters die de grote stoot gaven tot de

groei van deze vorm van ziektebestrijding in de fruitteelt. Pas aan het eind van de
jaren dertig en na de Tweede Wereldoorlog schaften fruittelers zelf ook
(motor)spuitmachines aan.45
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In de jaren twintig en dertig verschenen de eerste motorsproeiers in de fruitteelt. Aanvankelijk werden
ze door paarden voortgetrokken. Soms monteerde men een motorsproeimachine op een autochassis,
een constructie die met name voor loonsproeiers veel voordelen had.

Chemische gewasbescherming

In de gewasbeschermingspraktijk van voor de Tweede Wereldoorlog maakte men
in de strijd tegen allerlei schimmelaandoeningen gebruik van nog maar een zeer
beperkt aantal chemische middelen, vrijwel alle stoffen op basis van anorganische
zouten van zware metalen. Rond het midden van de jaren dertig kwam er echter
internationaal een grotere belangstelling voor de bestrijding van plantenziekten op
gang. De bestaande, meest anorganische middelen voldeden inmiddels niet meer en
nieuwe, langs synthetische weg bereide, organisch-chemische middelen leken meer
perspectieven te bieden. Van grote invloed daarbij was het feit dat in de humane
geneeskunde nieuwe chemische therapieën succesvol bleken te zijn, wat het
onderzoeken van overeenkomstige methoden in de plantenziektekunde stimuleerde.
Nieuw was ook de wijze waarop de chemische industrie zich ging richten op de

ontwikkeling van bestrijdingsmiddelen; dit gold met name de chemische industrie
in Duitsland. In 1912 toetste de firma Bayer een kwikverbinding, chloorfenolkwik,
om die te gebruiken tegen steenbrand, een schimmelziekte in de aren van tarwe. Het
middel kwam in 1915 op de markt onder de naam van Uspulun.
Vervolgens kwam de firma Saccharin Fabrik AGmet een kwikcyanideverbinding,

een middel dat onder de betekenisvolle handelsnaam van Germisan in 1920 op de
markt kwam, waarna Bayer in 1924 met Tillantin R (nitrofenolkwik) kwam. Na de
Eerste Wereldoorlog waren de Duitse patenten op dit gebied in Engeland ongedaan
gemaakt, waarop ook verschillende Britse firma's zich op de bereiding van dit soort
middelen richtten.46

Tot een belangrijke doorbraak in de chemische bestrijding kwam het in 1934, met
de ontdekking van de fungicide-werking van een groep van verbindingen die onder
de benaming ‘dithiocarbamaten’ bekend zijn geworden en die bestonden uit zouten
van (het hypothetische) dithiocarbaminezuur. In de strijd tegen schimmelziekten
waren zij in feite de directe opvolgers van de koperhoudende middelen. De stof
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(thitam of TMD) was oorspronkelijk ontworpen als versneller bij het
vulkaniseerproces van rubber bij de Amerikaanse firma Du Pont. Als fungicide was
de stof aanzienlijk effectiever dan de bestaande middelen. Dithiocarbamaten werden
behalve voor de bestrijding van schurft bij appels, van vuur bij bolgewassen en van
allerlei roest- en bladvlekkenziekten in de bloemen- en plantenteelt ook gebruikt
voor oppervlakkige grondontsmetting.47 Met merknamen als Zineb en Maneb (de
laatste, gemaakt op mangaanbasis, werd na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in
de Verenigde Staten) kwamen ze in ons land veel in gebruik bij de bestrijding van
de aardappelziekte en als bladbeschermingsmiddel bij tarwe. Zo schreven Van der
Meer en Van en Ban in de elfde druk van hun leerboek Bijzondere Plantenteelt uit
1956; ‘Thans gebruikt men (ter bestrijding van de fytoftora; J.B.) vooral
koperoxychloride en zinkcarbamaat (Zineb); de bereiding van deze spuitvloeistoffen
is veel gemakkelijker.’48Al gauw kwamen ook verbindingen uit de carbamatenfamilie
beschikbaar die konden worden ingezet als insecticide.

Het landschap van de chemische gewasbescherming veranderde dramatisch met de
komst van een tweetal organisch-chemische bestrijdingsmiddelen, die direct na de
Tweede Wereldoorlog al snel
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De motorspuit begon na 1945 met een snelle opmars, vooral in de fruitteelt, zoals in deze boomgaard
te Nieuw en Sint Joosland (bij Middelburg) in 1951. De zogenaamde nevelspuit op de foto is er een
van Nederlands fabrikaat van de firma Kiekens-Dekker. In 1955 telde Nederland ruim 11.000
motorspuiten.

wereldwijd en op grote schaal werden ingezet. Het ene was een eenvoudige,
gechloreerde koolwaterstofverbinding die als insecticide bekend en berucht werd
onder de naam DDT en het andere een herbicide, het middel 2,4-D (samen met het
overeenkomstige MCPA).
De ontdekking van de opmerkelijke kwaliteiten van dichloordifenyl-trichloorethaan,

ofwel DDT, even voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, in september 1939,
werd gedaan door de chemicus Paul Müller (1899-1965), in dienst bij de firma J.R.
Geigy in Basel (Zwitserland). Vier jaar eerder had deze onderzoeker opdracht
gekregen een effectief synthetisch insecticide te ontwikkelen, een project waaraan
bij Geigy al sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog was gewerkt. Overigens was
de stof al in 1874 beschreven door de Duitse student O. Zeidler en bereid volgens
een zelfde procédé, maar opmerkelijk genoeg waren hem indertijd de
toepassingsmogelijkheden ervan als insecticide ontgaan.49

Müller had gezocht naar een insecticide met een brede scala van speciale
eigenschappen: het middel zou snel moeten werken en zeer giftig moeten zijn voor
insecten, maar niet voor warmbloedige dieren, mensen en planten en deze mochten
er evenmin hinder van ondervinden. Het moest dus ook reukloos zijn. Tevens moest
het een middel zijn met brede toepassingsmogelijkheden en langdurig werkzaam
blijven door zijn chemische stabiliteit. Het moest bovendien goedkoop zijn. Op zijn
zoektocht had Müller al honderden stoffen bereid en getest, vóórdat hij op DDT
kwam, dat aan al deze criteria bleek te voldoen. Zo was al gauw duidelijk dat DDT
inderdaad hoogst effectief was tegen welk insect dan ook.
DDTwerkte als insecticide vooral als contactgif. De stof drong door de wasachtige

huid van de insecten en eenmaal binnengedrongenwerd het vooral door het vetweefsel
opgenomen. Zo kwam het ook in het vettige omhulsel van de zenuwen, waar het
vervolgens een constante stroom van motorische prikkels opwekte. Na vergiftiging
vertoonden insecten dan ook eerst opgewonden en gejaagde activiteiten -
hyperactiviteit - waarna de coördinatie van de bewegingen verdween en vervolgens
na een algehele verlamming de dood volgde.
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Het succes vanDDT stimuleerde het onderzoek naar andere organische insecticiden:
alleen al in de Verenigde Staten werden tussen 1945 en 1953 naar schatting 25 nieuwe
middelen geïntroduceerd.50 Onder die nieuwe middelen waren ook twee verdere
ontwikkelingen van DDT, de insecticiden aldrin en dieldrin. Ze werden in ons land
in 1950 door Shell op de markt gebracht en bleken zeer effectieve middelen te zijn
voor de bestrijding van een groot aantal insecten. Beide stoffen waren even persistent
als DDT, maar veel giftiger. Hun carrière duurde echter maar kort, vanwege hun
grote giftigheid voor met name warmbloedige dieren. Ze werden op termijn deels
vervangen door stoffen uit de carbamatenfamilie en door pyrethroïden. De
laatstgenoemde groep middelen werd aanvankelijk bereid op basis van plantaardige
stoffen, maar later ook langs synthetische weg.51

Een tweedemiddel van organisch-chemische oorsprong dat mede een nieuw tijdperk
in de gewasbescherming inluidde, was een herbicide dat bekend werd onder de
benaming 2,4-D.52De grote doorbraak volgde op het vele werk dat plantenfysiologen
op verschillende plaatsen in de wereld al tussen 1880 en het midden
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Jaap Nienhuis (1935), voorheen bedrijfsleider van de coöperatieve werktuigenvereniging ‘Het
Noorden’ in Usquert

Gele hazen en witte frambozen
Ik ben in 1965 bij een coöperatieve werktuigenvereniging gaan werken. We zijn met drie man begonnen
en toen ik in 1995 met pensioen ging, waren we met vijfentwinitig man. Lange tijd hadden we wel
twee à drie man in dienst die het hele jaar niks anders deden dan sproeien. Dat waren deskundigen,
die waren daarin opgegroeid. De loonbedrijven kregen het steeds moeilijker, want het aantal boeren
nam af en de blijvende bedrijven werden steeds groter. Het loonde dus om zelf een sproeimachine
aan te schaffen. Het aantal sproeihectare voor de coöperatie nam af. De laatste jaren heb ik het
sproeien alleen gedaan.
Voor mijn loonbedrijfperiode was ik boer en ik weet nog best dat onze buren met paard en kar, met
zo'n dikke ton erop, aan het spuiten waren tegen schimmels, zeg maar tegen aardappelziekte. Dat
waren zwaar giftige rotmiddelen en die hadden kleur, dus dat peerd was compleet geel en die sjokte
maar door.
Ook de sproeier en de hazen waren geel. Je wist ook niks. Als wij kinderen, vlak na de oorlog, last
hadden van luizen of schurft, dan pakte moe de zak met DDT. We waren dan net sneeuwpoppen,
helemaal bestoven, maar het probleem was opgelost. Als wij uit school kwamen en van de frambozen
gingen snoepen dan zei moe: ‘Ho, even wachten’ en dan spoot ze het hele spul zo wit als een tafellaken
en dan pas mochten wij ervan eten. Al die wurmen en zo in die vruchten was ja veel smeriger. Op dat
moment was DDT een geschenk uit de hemel.
Ik weet nog wel, in de jaren vijftig, dat mijn vader het als een wereldwonder ervoer dat er een middel
kwam waarmee je onkruid in dat hele zachte fijne vlas kon bestrijden. Toen had elke boer nog vlas,
om zijn werknemers ook 's winters bezig te houden. Vlas stikte altijd van het onkruid. Bestrijden was
allemaal handwerk. Daar hadden we aparte ‘stiekelstekers’ voor. Een stok met een mesje eraan van
ongeveer drie centimeter en zo prikte je het onkruid ertussen weg. Niemand kon geloven dat dit nieuwe
middel onkruid kon smoren en dat tere plantje kon laten leven. Maar het was wel zo.
De ‘sproeierij’ is een harde strijd geweest. Er zijn ook rampen mee gebeurd; we hebben wel eens
veel te veel gespoten en dan verbrandde alles. Al doende leerde je of je twee of vier liter van een
middel kon gebruiken. Je had er ook geen opleiding voor gehad. Een van mijn sproeiers, die helaas
ook te vroeg is overleden, was een hele intelligente vent. Hij kon geweldig onthouden. Dat sproeien
was ook geen werk voor domme figuren, want je moest ter plekke beslissen wat je erop deed, een
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beetje meer of juist een beetje minder. Hij keek naar het weer, naar de grond en naar hoe het gewas
erbij stond. Die man was gewoon boer mee.
Er wordt nu veel minder per hectare gespoten dan vroeger en ook veel deskundiger. Meer op het
juiste moment met een lage dosering en dan desnoods maar een keer vaker. Echt rotmiddelen zijn er
niet meer. Die zijn inmiddels verboden. Vroeger had je in Usquert geen Groen Links, iedereen was
afhankelijk van de boer en had wel een beetje kijk op het landbouwwerk. Als een boer ging spuiten,
dan moest dat gebeuren. Niemand protesteerde. Dat is nu wel anders.
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van de jaren dertig deden naar de rol van groeibevorderende stoffen bij planten.
Onder hen was de jeugdige Frits Warmolt Went, die in 1926 erin slaagde een
dergelijke stof - door hem ‘groeistof’ genoemd53 - aan te tonen, te isoleren en het
hormonale karakter ervan te demonstreren.54Uiteindelijk lukte het hem, tezamenmet
de Amerikaan K. Thimann, in 1934 de stof te identificeren als ß-indolylazijnzuur
(IAA) en dit vervolgens langs synthetische weg te bereiden. Kunstmatig bereid, bleek
deze stof de groei van de plant op dezelfde wijze te beïnvloeden als de natuurlijke
stof. Na deze ontdekking lukte het verschillende andere fysiologen een groot aantal
overeenkomstige stoffen te synthetiseren en zij onderzochten vervolgens het effect
ervan op de groei van planten. Zo ontdekten onderzoekers aan het Boyce Thompson
Institute for Plant Research in de Verenigde Staten in 1935 de bijzondere
eigenschappen van de stof α-naphtylazijnzuur (NAA).
Het idee om dergelijke plantenhormonen te benutten als herbicidenwerd gedurende

de oorlogsjaren onafhankelijk van elkaar door verschillende onderzoeksgroepen
verder ontwikkeld, zowel in de Verenigde Staten als in Engeland. De term ‘hormonen’
kozen ze omdat de stoffen in uiterst geringe hoeveelheden werkzaam bleken te zijn.
Nadat de Engelse onderzoeker W.G. Templeman op het proefstation van de firma
ICI, in Jealott's Hill, in 1940 ontdekte dat stoffen als NAA een breed spectrum van
uiteenlopende fysiologische effecten op planten hadden, bleek dat, naarmate de
concentraties hoger werden, er sprake was van een negatief effect op het
plantenweefsel: de plant groeide zich letterlijk dood. Op grond van dit effect
suggereerde de Amerikaan E.J. Kraus een jaar later dat dergelijke stoffen gebruikt
zouden kunnen worden als herbiciden in de strijd tegen onkruid, door ze met opzet
in een overdosis toe te passen. Toen het onderzoek in deze richting verder ging, bleek
dat met name de stof 2,4-dichloorfenoxy-azijnzuur, ofwel 2,4-D, zeer specifieke
effecten had bij verschillende plantensoorten: sommige schenen er immuun voor te
zijn, terwijl andere er zeer prompt en hevig op reageerden. Steeds duidelijker werd
men zich bewust van de betekenis van deze stof als herbicide; in 1945 werd er als
zodanig patent op verkregen. In datzelfde jaar begon de firma American Chemical
Paint (AMCHEM)met de productie ervan op commerciële basis, onder de merknaam
‘Weedone’.
In 1946 bedroeg de totale productie in de Verenigde Staten al 2,6 miljoen kg, een

hoeveelheid die in 1964 was toegenomen tot 24 miljoen kg.55 De specifieke situatie
met betrekking tot de grondstoffenvoorzieningmaakte dat onderzoekers in Engeland
zich vooral hadden gericht op de ontwikkeling van een stof met een vergelijkbaar
effect als 2,4-D, namelijk 2-methyl, 4-chloorfenoxyazijnzuur, ofwel MCPA.
Beide stoffen (2,4-D en MCPA) stonden aan het begin van een ontwikkeling die

voortduurde tot halverwege de jaren zeventig, toen er voor elk afzonderlijk gewas
wel een of twee herbiciden beschikbaar waren. De grote vlucht die het gebruik van
herbiciden sindsdien nam, moet vooral worden verklaard uit de tendens om in de
verschillende sectoren van de landbouw het benodigde handwerk met name op het
gebied van de onkruidbestrijding door chemische middelen te vervangen. Niet voor
niets vormden de herbiciden in ons land aan het begin van de jaren zeventig, gerekend
naar hun geldelijke omzet, de belangrijkste groep bestrijdingsmiddelen. Een goed
voorbeeld van de mate waarin men met behulp van de herbi-
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Toen arbeid nog nauwelijks telde, werd de techniek van het lijnspuiten gehanteerd om een perceel
met gewas in één keer te bespuiten (circa 1950).
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Het bespuiten van aardappelgewas met behulp van een sproeitank met armen (circa 1950).

ciden de arbeidsbehoefte terug wist te dringen, biedt de uienteelt, een teelt die van
oudsher zeer arbeidsintensief was vanwege het vele werk dat de bestrijding van het
onkruid eiste. Dankzij de inzet van herbiciden daalde de arbeidsbehoefte halverwege
de jaren zeventig al tot ongeveer 50 manuren per hectare, terwijl de teelt in 1950 nog
bijna 600 manuren per hectare had gevergd.56

De toename in het herbicidengebruik kwam niet alleen voort uit de noodzaak om
het almaar duurder wordende handwerk te vervangen, maar ook omdat de gewassen
en hun teeltwijze zelf veranderden. De traditionele tarwerassen, bijvoorbeeld, waren
bladrijk en lang, met een vroege voorjaarsontwikkeling. Ze waren daardoor nog
redelijk in staat de concurrentie met het onkruid aan te gaan. Het gewas sloot snel
en nam het licht voor de onkruiden weg, zodat het deze ‘voor’ kon blijven.57 Met de
komst van de kortstrorassen verergerde dit onkruidprobleem echter en werd de
tarweteelt zonder een chemische bestrijding van onkruid haast ondenkbaar.

Systemische middelen

Tot in de jaren vijftig hadden de chemische middelen die werden ingezet in de strijd
tegen schimmelinfecties gemeen dat het preventieve middelen waren: ze werden in
principe toegepast als een beschermende behandeling tegen ziekteverwekkers. Ze
drongen het plantenweefsel zelf niet binnen en ze moesten dan ook worden
aangebracht vóórdat de besmetting had plaatsgevonden. De middelen hadden
bovendien gemeen dat ze een breed werkingsspectrum bezaten, dat wil zeggen dat
ze tegen vele schimmels bescherming gaven, terwijl ze hun werking uitoefenden aan
de buitenzijde van de plant en doorgaans langdurig werkzaam waren.58 Datzelfde
gold voor de organisch-chemische insecticiden van de DDT-generatie.
Hoewel relatief goedkoop, werd al spoedig duidelijk dat de verspreiding van

breedwerkende middelen in het landbouw-ecosysteem ook onverwachte nadelen
had. Zo doodden ze vaak ook de nuttige insecten, zoals bijen, die in veel teelten
nodig waren voor de bestuiving. Behalve de plaagsoorten bleken ze ook dikwijls hun
natuurlijke vijanden te vernietigen, waardoor de plaag na uitwerking van het middel
versterkt kon terugkeren.59
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In de loop van de jaren vijftig kwam dan ook het onderzoek op gang op het gebied
van de curatieve gewasbescherming. Men ging op zoek naar chemische middelen
die de plant via de wortels of rechtstreeks - na bespuiting - via de bladeren
binnendrongen en die vervolgens door de plant via het vaatstelsel naar al haar delen
werden vervoerd, naar de ‘plaats van actie’. De middelen moesten de plant in feite
voor kortere of langere tijd giftig maken voor
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parasieten. Deze nieuwe generatie middelen raakte bekend onder de aanduiding
‘systemische middelen’. Het eerste onderzoek op het gebied van de systemische
insecticiden in ons land werd verricht door J. Walrave, werkzaam bij het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek (het IPO) in Wageningen, aan het begin van
de jaren vijftig. Hij onderzocht de mogelijkheid om met deze middelen luizen te
bestrijden die verantwoordelijk waren voor de verspreiding van het gevreesde
bladrolvirus.60

Halverwege de jaren vijftig beperkte het gebruik van deze middelen zich nog tot
een klein aantal insecticiden en acariciden. Zij werden vooral toegepast tegen zuigende
parasieten zoals bladluizen en spintmijten. Het onderzoek naar systemische fungiciden
was toen nog in volle gang. Op dit laatstgenoemde terrein werd het werk aan het
begin van de jaren vijftig in beweging gezet met de instelling van de Werkgroep
voor Inwendige Therapie bij Planten TNO. De werkgroep moest zich verdiepen in
de problemen die zich voordeden bij de inwendige therapie bij planten gericht op
schimmels en bacteriën.61 Hieruit kwam onder meer het onderzoek van de
plantenziektekundige J. Dekker voort. Zijn werk, aan het begin van de jaren zestig,
vormde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van systemica ten behoeve van
de bestrijding van de meeldauwschimmel bij tarwe. De eerste systemische fungiciden
kwamen vervolgens rond 1968 in de handel en het gebruik ervan werd sindsdien snel
algemeen.62

Het grote voordeel van systemische middelen was dat ze zich binnen in de plant
verspreidden. Insecten zoals bladluizen kwamen op de planten vaak verscholen voor,
zoals op de onderkant van de bladeren (en dan vooral de onderste bladeren) of aan
de binnenkant van een opgerold blad, waar ze voor contactinsecticiden onbereikbaar
waren. Met een systemisch middel konden ze echter wél worden gedood. Het was
dus niet langer noodzakelijk de gehele plant nauwgezet te bespuiten, omdat deze zelf
voor een verdere herverdeling van het middel zorgde en ook nieuw gevormde delen
met het middel werden doortrokken.
Ook al omdat de ontwikkeling ervan duur was, bestond er aanvankelijk ten aanzien

van de systemischemiddelen een tendens om de inzetbaarheid ervan zo breedmogelijk
te maken. Pas later werden ze meer specifiek. Met een dergelijke benadering stuitte
men echter ook al gauw op enkele nadelen, toen bleek dat insecten- en
schimmelpopulaties in staat waren zich aan te passen; ze werden tolerant voor een
bepaald middel. Daarbij bleek dat hun aanpassing vaak sneller verliep naarmate het
middel meer specifiek was.63 Een adequate bestrijding van insecten met behulp van
chemischemiddelen werd daardoor steedsmoeilijker. Een vergelijkbare ontwikkeling
tekende zich af bij de herbiciden en fungiciden. Ook hier deed zich een tendens voor
naar steeds specifiekere systemische middelen, maar met als resultaat dat moeilijk
te bestrijden onkruidsoorten de plaats innamen van verdwenen, makkelijker te
bestrijden soorten.

Grondontsmetting

In 1941 werden aardappeltelers op verschillende plaatsen in ons land geconfronteerd
met een nieuwe ziekte, die slecht groeiende plekken in hun gewas veroorzaakte. Al
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gauw dook ze op overal waar men aardappelen verbouwde en als op dezelfde plek
een jaar later weer aardappelen werden geteeld, namen de verschijnselen toe en
bleken in korte tijd alle aardappelen te zijn aangetast. De aandoening, die bekend
werd onder de benaming ‘aardappelmoeheid’ (AM), bleek te worden veroorzaakt
door aardappelcystenaaltjes - Globodera rostochiensis en G. pallida - die op de
wortels van de aardappelplant parasiteren.64 Ze ontwikkelde zich tot een typisch
probleem van de Nederlandse akkerbouw, of liever nog - vooral in het begin - tot
een typisch probleem van de veenkoloniale akkerbouw. Ze hing namelijk samen met
de intensieve wijze waarop de teelt van aardappelen zich daar sinds de tweede helft
van de negentiende eeuw had ontwikkeld. Net na de Tweede Wereldoorlog werd het
bouwland er voor de helft ingenomen door aardappelen.65 Eenmaal door de aaltjes
aangetast, bleven de wortels van de aardappelplant klein en gingen steeds verder
vertakken. Een gevolg was dat de plant minder goed in staat was water en
voedingsstoffen op te nemen en als ze al niet dood ging, groeide ze minder goed en
gaf uiteindelijk een beduidend lagere opbrengst aan knollen.
Men vermoedt dat beide soorten aaltjes of nematoden vanaf omstreeks 1850 Europa

binnenkwamen. In die tijd importeerden veel kwekers in met name Engeland en
Duitsland, toen de meest vooraanstaande landen op dat gebied, wilde verwanten van
de aardappel uit Zuid-Amerika - op zoek naar rassen die resistent waren tegen de
aardappelziekte. Waarschijnlijk raakten de nematoden met de introductie en
verbreiding van de nieuwe rassen die hieruit voortkwamen over Europa verspreid.66

De aandoening werd voor het eerst geconstateerd in het Duitse Rostock, in 1912, en
kort daarna ook in Engeland en Schotland. Hoewel de ziekte - naar later bleek - zich
al in 1937 in ons land had voorgedaan, werd ze in 1941 door de PD als zodanig
geïdentificeerd.67De ontdekking van de aaltjes had verregaande gevolgen, met name
voor de veenkoloniale aardappelteelt. Om namelijk te voorkomen dat de besmetting
van de grond met cysten zich zou uitbreiden, waarbij niet alleen de uitvoer van
aardappelen in gevaar zou komen maar ook de export van een aantal belangrijke
tuinbouwgewassen, werd in 1949 het op de Plantenziektenwet gebaseerde ‘Besluit
Bestrijding Aardappelmoeheid’ van kracht. Overigens had men al tijdens de
bezettingsjaren gemeend maatregelen tegen een verbreiding van de AM te moeten
nemen en werden aan de PD verregaande bevoegdheden verleend middels het op 21
juni 1943 afgekondigde ‘Besluit bestrijding aardappelmoeheid’. De belangrijkste
maatregelen die in het Besluit waren vervat, hielden een verplichte verruiming van
de vruchtopvolging in. Er werd bepaald
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Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werden de Nederlandse aardappeltelers geconfronteerd
met een nieuwe ziekte in hun gewas, die bekend werd onder de naam aardappelmoeheid. De snelle
verspreiding van de aandoening, veroorzaakt door aardappelcystenaaltjes, hield verband met de
intensieve wijze waarop de teelt hier werd bedreven. Aanvankelijk trachtte men de ziekte tegen te
gaan door een verruiming van het teeltplan te verordonneren en door middels veredeling tot resistente
aardappelrassen te komen. Dat laatste kwam echter op een lager pitje te staan toen vanaf 1967 de
chemische grondsontsmetting binnen bereik kwam als gevolg van een prijsverlaging van het middel
‘DD’. Voor een adequate werking van het middel werden speciale machines ontwikkeld, zoals de
freesschaarinjecteur en de spitfreesinjecteur. Kenmerkend hiervoor was dat ze waren voorzien van
een grote, aangedreven rol. Deze dichtte, nadat het middel was ingebracht, de grond af om het middel
in gasvorm zijn werk te laten doen.

dat men op onbesmette grond slechts éénmaal in de drie jaren aardappelen mocht
telen en dat de teelt ervan op besmette percelen helemaal werd verboden.
Voor de meeste boeren in de zand- en kleigebieden was de maatregel van weinig

betekenis, omdat men in de jaren vijftig in het algemeen zelden vaker dan eens in
de drie jaar aardappelen op een bepaald stuk land teelde. Voor de telers van
fabrieksaardappelen op de zand- en veenkoloniale gronden in Noordoost-Nederland
kwam de maatregel echter hard aan. Zij waren gewoon geweest om op een perceel
om het andere jaar aardappelen te telen (men sprak van een teeltritme van 1:2) en
voor hen betekende de maatregel een forse ingreep in de bedrijfsvoering. Landelijk
verminderde het areaal aardappelen daardoor vanaf 1948 van 222.000 ha tot 116.000
ha in 1964.68

De regeling bleek echter niet afdoende en kon een verdere uitbreiding van de ziekte
niet voorkomen. Daaromwerden in 1973 nieuwe voorschriften van kracht, die onder
meer bepaalden dat onbesmette percelen in plaats van één keer in de drie jaar, voortaan
slechts éénmaal in de vier jaar mochten worden beteeld.
Een intensievere teelt - dus vaker dan éénmaal per vier jaar - was slechts toegestaan

onder de voorwaarde dat grondontsmetting werd toegepast en/of resistente rassen
werden verbouwd.69
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Het zoeken naar AM-resistente aardappelrassen kwam in ons land in de loop van de
jaren vijftig op gang, nadat het in 1950 was aangevat onder de hoede van de
TNO-werkgroep ‘Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje’ (WOBA).70

Nederlandse aardappelkwekers testten vanaf dat moment ontelbare ‘lijnen’71 op hun
resistentie tegen de aaltjes en al doende ontwikkelden zij in de jaren zestig
internationaal een grote voorsprong bij het resistentieveredelingswerk. Aanvankelijk
waren de verwachtingen hoog gespannen toen Wageningse aardappelveredelaars
erin slaagden inderdaad enkele rassen te ontwikkelen die AM-resistent waren. Er
waren ‘geniteurs’ (individuen met de gewenste genetische eigenschappen die als
uitgangspunt dienden voor verdere veredeling) bij waar het aantal cysten niet
vermeerderdemaar in één seizoenmet meer dan 80% verminderde. Rassen die cysten
opruimden in plaats van vermeerderden: mooier kon het bijna niet.72Kwekers maakten
direct gebruik van deze Wageningse geniteurs en begonnen met de vermeerdering.
De telers volgden en in 1963 werd het eerste AM-resistente ras in de veenkoloniën
verbouwd. Zes jaar later bestond de helft van het aardappelareaal uit
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dergelijke resistente rassen: een typisch voorbeeld van nauwe samenwerking tussen
het academisch onderzoek en de boerenpraktijk.73 Toch zag het ernaar uit dat ook de
resistentie-veredeling geen blijvende oplossing kon bieden. Na enkele jaren bleken
ook planten van deze resistente rassen weer te zijn aangetast en vermeerderde het
aantal cysten zich opnieuw.74 Inmiddels was echter het veredelingswerk op een lager
pitje komen te staan, nadat in de jaren zestig goedkope grondontsmettingsmiddelen
beschikbaar kwamen waarmee de aaltjes succesvol te bestrijden waren.

Het ontsmetten van grond was geen nieuwe techniek.
Al in 1890 had RitzemaBos grondontsmettingsproeven gedaanmet zwavelkoolstof

en benzine tegen engerlingen en kort daarna behaalde Quanjer in Andijk goede
resultaten met ammoniakgas tegen stengelaaltjes in de uienteelt.75 Toen in de jaren
twintig de teelt van kastomaten (in verwarmde kassen) zich uitbreidde in ons land,
begon men hier en daar met grondontsmetting door middel van stoom.76 Sindsdien
werd de techniek bij kasteelten veelvuldig toegepast.
Tijdens de tweede helft van de jaren zestig kwam de toepassing van chemische

grondontsmetting bij de bestrijding van aaltjes in akkerbouwgewassen, met name in
de aardappelteelt, in een stroomversnelling. Alleen al in de jaren 1967-1969 nam in
het gebied van de zand- en dalgronden van Noordoost-Nederland het areaal dat met
een grondontsmettingsmiddel werd behandeld toe van 11.000 tot 27.000 ha.77Daarbij
speelden verschillende factoren een rol.78 De belangrijkste was dat in 1967 door een
prijsverlaging van het op dat moment goedkoopste nematicide, een mengsel van
1,3-dichloorpropaan en 1,3-dichloorpropeen, chemische grondontsmetting binnen
economisch haalbare grenzen kwam. Het middel, in de wandeling als DD aangeduid,
waarvan de werking als nematicide was vastgesteld in 1940, kwam in ons land kort
na de Tweede Wereldoorlog in de handel. In die tijd werden er vooral proeven mee
gedaan bij de grondontsmetting ten behoeve van de kastomatenteelt.79 DD was een
vluchtige, scherpruikende, zwartbruine vloeistof, giftig voor mens en dier. Met bijna
alle andere grondontsmettingsmiddelen had het gemeen dat het in de grond gebracht
moest worden en zijn werking deed in gasvorm. Middelen als DD werden daarom
ook wel bodem-fumigantia genoemd. Jarenlang was DD vrijwel het enige toegepaste
middel. In 1972 werd echter het middel ‘metam-natrium’ toegelaten, een ander
fumigantium dat als nematicide werkte; het gebruik van dit middel nam sterk toe,
vooral na 1975. In enkele jaren tijd werd het al op ongeveer een kwart van het te
behandelen areaal toegepast.
Om aardappeltelers in andere streken - met name die op de zavelen kleigronden,

waar het merendeel van de poot- en consumptieaardappelen werd geteeld en waar
men een zo intensief mogelijke aardappelteelt wilde handhaven - bekend te maken
met de techniek, werd in 1969 een introductieprogramma opgezet met behulp van
gelden uit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds.80 Aansluitend daarop werden de
telers vanaf het najaar 1970 via de radio op de hoogte gebracht van het juiste moment
voor grondontsmetting in verbandmet deweersgesteldheid (met name de temperatuur)
en de toestand van de grond.81

De werking van fumigantia als DD en metam-natrium was als volgt: eenmaal in
de grond gebracht, ging het vloeibare DD in gasvorm over en dit gas verspreidde
zich vervolgens door de met lucht gevulde poriën in en, voor een deel ook, onder de
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bouwvoor. Een probleemwas echter dat het voldoende lang in de grondmoest blijven
en zich regelmatig door de bouwvoor moest kunnen verspreiden om zijn werk te
kunnen doen. Daarvoor diende de grond, om een te snelle vervluchtiging van de
vloeistof tegen te gaan, te worden ‘afgedicht’ nadat de vloeistof was ingebracht.
Aanvankelijk probeerde men dit wel te bereiken door de grond af te dekken met

plastic, een werkwijze die in de akkerbouwpraktijk natuurlijk veel te duur was.82

In het begin werd het middel gelijktijdig met het ploegen in de grond gebracht,
door middel van zogenaamde ploeginjecteurs.
Deze werktuigen, ontwikkeld voor het gebruik op zand- en veenkoloniale gronden,

bleken echter voor kleigronden geen perspectief te bieden toen het probleem van de
besmetting zich ook daar aandiende.83 Los daarvan vereisten de bestaande werktuigen
bovendien nog steeds een aparte werkgang ter voorbereiding van de bouwvoor en
de toplaag. Uiteindelijk - in 1973 - leidde dit alles door samenwerking van een aantal
onderzoeksinstituten en een tweetal particuliere constructiebedrijven tot de
ontwikkeling van een zogenaamde freesschaarinjecteur, de Rotoject. De ontwikkeling
werd deels bekostigd met subsidies vanuit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds.84

Nadat de injecteur in de navolgende jaren werd verbeterd, bleek hij ook onder
moeilijke omstandigheden, op zwaardere gronden, met succes inzetbaar te zijn. In
1975 waren in Nederland 1731 van dit soort grondontsmettingsmachines in gebruik,
waarvan bijna driekwart alleen al in de Veenkoloniën.85

Als aanvulling op de fumigantia kwamen er vervolgens ook nog zogenaamde
grondbehandelingsmiddelen in gebruik, meestal in de vorm van granulaten. Ze
dienden door middel van speciale granulaatstrooiers te worden verspreid. De werking
van deze middelen berustte op het feit dat ze de aaltjes die in het bodemvocht op
weg waren naar de wortels van het gewas, verlamden. Wanneer de aaltjes niet tijdig
hun voedselbron bereikten, stierven ze door uitputting van hun energievoorraad. Er
was dus alleen sprake van effect op actieve aaltjes; aaltjes in rust werden niet
bestreden.
Grondbehandelingsmiddelen werden meestal, als aanvullende behandeling, vlak

vóór of tijdens het poten of zaaien in de grond gebracht. Zodra de werkzame stof
was uitgewerkt (door afbraak of uitspoeling) verdwenen de verlammingsverschijnselen
bij de aaltjes. In 1983 werd het middel Vydate-10 geïntroduceerd, een granulaat, dat
als aanvulling op de ontsmetting met DD juist
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vóór de teelt op de akkers diende te worden gestrooid.86

Zo was men rond het midden van de jaren tachtig in het noordoostelijk zand- en
dalgrondengebied in staat bij een goed uitgevoerde grondontsmetting 85% van de
aaltjes te doden. In de kleigebieden haalde men dit percentage nog niet. Voor een
goede afdichting van de bouwvoor was een fijn verkruimelde toplaag essentieel, wat
daar nog steeds moeilijk te realiseren was.87

Met de komst van de nieuwe typen injecteurs nam het gebruik van nematiciden
snel toe. Daar kwam bij dat in de jaren tachtig het belangrijkste pootaardappelengebied
van ons land, de IJsselmeerpolders, ook besmet raakte. Vanwege de strikte wetgeving
op dit punt dreigde de export van een belangrijk product in gevaar te komen. Bang
als ze waren om met hun teelt te moeten stoppen, begonnen pootaardappeltelers
daarop ook, op grote schaal, met grondontsmetting - uit voorzorg. Mede als gevolg
van de toename van het gebruik van nematiciden was de akkerbouwsector midden
jaren tachtig met voorsprong de grootste gebruiker van bestrijdingsmiddelen in ons
land. Toen in het absolute topjaar 1986 de jaarlijkse omzet aan pesticiden in ons land
20,6 miljoen kilogram actieve stof bedroeg, bestond die hoeveelheid voor 61% uit
grondontsmettingsmiddelen.88

Epipre

Nadat de tarweteelt in ons land in 1955 was getroffen door een ernstige epidemie
van gele roest89, werd op initiatief van het Nederlands Graan-Centrum een
onderzoeksgroep ingesteld onder leiding van de toenmalige hoogleraar in de
Plantenziektekunde van de Landbouwhogeschool A.J.P. Oort. Het feitelijke onderzoek
naar deze aandoening, die werd veroorzaakt door een schimmel, Puccinia striiformis,
werd vanaf 1956 verricht door de jonge Amsterdamse bioloog J.C. Zadoks. Het
onderzoek leverde niet alleen belangrijke inzichten op voor de bestrijding van de
aandoening. Al doende werd ook de grondslag gelegd voor de ontwikkeling van de
kwantitatieve epidemiologie en werd een aanzet gegeven om tot een verminderd
gebruik van bestrijdingsmiddelen te komen. Vóór 1975 werd er in de graanteelt in
Nederland nog nauwelijks gespoten. De komst van de systemische fungiciden, die
specifiek tegen een of enkele schimmelziekten konden worden ingezet, had inmiddels
echter geleid tot een opzienbarende stijging van het gebruik van chemischemiddelen.
Nog afgezien van de milieuproblemen die dat met zich meebracht, bleek uit
onderzoekingen dat veel boeren boven het economisch optimum spoten: niet zelden
spoten ze meer dan nodig was, waardoor de kosten vaak hoger waren dan de baten.
Op zoek naar wegen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken, meenden

Zadoks en de zijnen - rond het midden van de jaren zeventig - met de hulp van de
nog prille computertechniek tot een meer geïntegreerde aanpak van de
gewasbescherming te kunnen komen.90 Zo kwam een project van de grond dat bekend
werd onder de benaming EPIPRE, een acroniem dat stond voor EPIdemie, PREdictie
en PREventie.91

De gedachte was om de tarwetelers per perceel te adviseren over de noodzaak van
bestrijding en het beste tijdstip om dit te doen op grond van vooraf door hen verstrekte
gegevens en veldwaarnemingen. De computer zou daarbij worden ingeschakeld om
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middels een simulatiemodel per individueel perceel vooraf de te verwachten schade
te berekenen en deze af te wegen tegen de kosten van een bespuiting aan middelen
en aan arbeid, te bepalen hoe groot de rijspoorschade op het perceel zou zijn en ten
slotte wat de bespuiting aan meeropbrengst zou opleveren. Het gebruik van een
bestrijdingsmiddel moest alleen dan worden aanbevolen als de baten hoger zouden
zijn dan de kosten. Met dat laatste werd ook het begrip ‘schadedrempel’
geïntroduceerd.
Voor een juiste berekeningmoesten de deelnemende akkerbouwers bij inschrijving

allerlei gegevens verstrekken, zoals: grondsoort van het betrokken perceel, mestgift,
zaaidatum, zaaizaadhoeveelheid en ras, voorvrucht en dewijze van onkruidbestrijding.
Als het gewas eenmaal tot wasdom kwam, moesten zij vervolgens in het gewas
regelmatig tellingen verrichten omtrent het zich voordoen van ziekten en luizen.
Hiervoor was een simpele, maar systematische en doeltreffende telmethode
ontwikkeld. Omdat het succes van deze vorm van ziektebestrijding afhankelijk zou
zijn van de nauwkeurigheid waarmee deze waarnemingen werden verricht, kregen
de deelnemers van tevoren uitvoerig instructiemateriaal opgestuurd en werden ze
uitgenodigd voor velddemonstraties.
Typerend was de pragmatische aanpak. EPIPRE stoelde in feite op gangbare kennis

in de gewasbescherming en het doel van het project was: ‘minder spuiten, maar dan
wel op het juiste moment’. Men sprak dan ook van ‘geleide bestrijding’.92

Het EPIPRE-project stond onder leiding van Zadoks en werd ontwikkeld door de
vakgroep Fytopathologie van de toenmalige Landbouwhogeschool en ondersteund
door de vakgroep Theoretische teeltkunde van die instelling. De voorbereidingen
gingen van start in april 1977. Terwijl via de landbouwpers een publiciteitscampagne
werd gevoerd met slogans als ‘Computer tegen de Gele Roest’, werd de
voorlichtingsdienst van de Landbouwhogeschool ingeschakeld om 12.200 graantelers
te bewegenmee te doen aan het project. Enkele honderden boeren bleken bereid mee
te werken.
Deze boeren werd vervolgens op instructiebijeenkomsten geleerd hoe ze te werk

moesten gaan en hoe ze de betreffende ziekten en plagen konden herkennen.93 Ze
kregen afbeeldingen ter beschikking waarmee ze in staat waren om in het veld een
goede diagnose te stellen. Daarvoor dienden ze met name in de maanden juni en juli,
wanneer het gewas in volle ontwikkeling was, regelmatig hun akkers op te gaan en
hun waarnemingen in te vullen op ‘waar-
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nemingskaarten’. Deze kaarten moesten ze vervolgens opsturen naar het team van
plantenziektekundigen, die de gegevens aan de computer toevertrouwden. Na
verwerking door de computer werden de adviezen dezelfde dag nog met de post
teruggestuurd naar de boeren. Zo kregen de deelnemers meestal binnen twee of drie
dagen een advies thuis gestuurd: spuiten, niet spuiten of wachten. De werkwijze had
als voordeel dat de boeren zelf verantwoordelijk waren voor de betrouwbaarheid van
de gegevens. Daarbij stond het hen vrij het advies al dan niet op te volgen. De
verantwoordelijkheid werd zo bewust bij de teler zelf gelaten.
Toen het systeem in 1978 proefdraaide, kon alleen nogmaar worden gewaarschuwd

tegen gele roest. EPIPRE had echter van meet af aan het karakter van een ‘project in
ontwikkeling’. De adviezen werden uitgebreider en meer beredeneerd, waarbij de te
verwachten effecten van de verschillende middelen en mogelijkheden tegen elkaar
werden afgewogen. Al gauw ook werden er andere aandoeningen in betrokken. Zo
waren vanaf 1980 over het gehele land ook waarschuwingen mogelijk tegen bruine
roest, meeldauw, bladvlekkenziekte, kafjesbruin, alsook tegen luis en vanaf 1983
tegen oogvlekkenziekte.
Het EPIPRE-team van de Landbouwhogeschool had zich van begin af aan op het

standpunt gesteld dat de participerende boeren partners in het project moesten zijn.
De interactie tussen de participanten en het Wageningse team kende daarbij vele
vormen: regionale bijeenkomsten, veldinstructie, gedrukte instructie, brieven, telefoon
en veldbezoek door de teamleden. Er werd van de boeren ook verwacht dat ze
onbekommerd kritiek zouden leveren op het functioneren van het project. Die
regionale bijeenkomsten en veldbezoeken brachten bovendien een belangrijk ander
winstpunt: ‘De boeren hadden het gevoel serieus genomen te worden en wij konden
vaak van hun kennis gebruik maken’, naar Zadoks later verklaarde.94

Aanvankelijk was de postverbinding snel genoeg om het interactieve systeem dat
EPIPREwas, goed te kunnen laten functioneren. Bij de bestrijding van luis was echter
een snellere communicatie gewenst, zodat in 1979 de EPIPRE-telefoon werd ingesteld,
die 24 uur per dag bereikbaar was. Daarmee werd de tijd tussen de veldwaarneming
door de boer en de aanbeveling vanuitWageningen verkort van 3 dagen tot 3 minuten.
Een schriftelijke bevestiging van het spuitadvies kwam dan enkele dagen later. In
1980 werd al overwogen om ten behoeve van de communicatie tussen de boer en
het adviseringsteam de tv (Viditel) en telefoon in te zetten. Het idee bleek echter nog
te duur en kon pas vanaf 1988 op experimentele schaal worden ingevoerd.95 In 1984
werd het werk van het EPIPRE-team overgedragen aan het Proefstation voor de
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt, het PAVG, in Lelystad.

Toen met EPIPRE werd proefgedraaid, in 1978, waren er ruim 300 deelnemers met
tezamen ongeveer 400 percelen. Onder hen waren vooral leden van zogenaamde
tarwe-studieclubs, kleine groepen vanmeest progressieve boeren, altijd op zoek naar
vernieuwingen. In de daaropvolgende jaren werd hun aantal groter, tot er in 1981
566 telers meededen.96Over het geheel genomenmaakten in die jaren ongeveer 3000
boeren kennis met het systeem, wat neerkomt op bijna een derde van de ongeveer
11.000 grotere akkerbouwbedrijven. De meeste deelnemers waren enthousiast. Een
bedrijfsleider: ‘Door met 3 percelen te participeren in EPIPRE en de aanbevelingen
toe te passen op 500 ha tarwe wist ik de kosten voor bestrijdingsmiddelen terug te
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brengen met 20.000 gulden per jaar.’97 Meer algemeen gold als een belangrijk
neveneffect van het EPIPRE-systeem dat naarmate boeren leerden hun tarwegewas
te diagnosticeren, ze beter oog kregen voor aantastingen van hun andere gewassen.
Bovendien veranderde de omgang van de boeren met spuitmiddelen geleidelijk. Er
werd niet langer lukraak en ‘zo maar’ gespoten. Terwijl in de ons omringende landen,
zoals Engeland en Duitsland, een gewas tarwe vaak 10 tot 14 keer werd bespoten,
kon hier de spuitfrequentie worden teruggebracht naar 2 tot 4 keer per jaar. Ook de
les voor de landbouwvoorlichting was belangrijk:
‘Boeren zijn niet zo zeer geïnteresseerd in adviezen die in een bepaald seizoen als

een recept in de ether worden gegooid. Een boer heeft een oprechte belangstelling
voor zijn gewas, is trots op zijn vakbekwaamheid en wil die ook ontwikkelen’, aldus
Zadoks in een interview uit 1993.98

Opvallend aan het EPIPRE-project was voorts dat het georganiseerd was en
functioneerde buiten de kanalen van de landbouwvoorlichtingsdienst om - overigens
niet geheel zonder frustratie voor de ambtenaren van die dienst. Alleen de feitelijke
werving van de deelnemers was verlopen via het adressenbestand van de dienst.99

Van niet geringe betekenis was ook dat met de komst van EPIPRE het veldonderzoek
weer terugkwam binnen het gezichtsveld van de wetenschappelijke onderzoekers.
Sinds het Interbellum had de plantenziektekunde in Nederland zich vooral als
laboratoriumwetenschap ontwikkeld.
Als het eerste gecomputeriseerde adviessysteem op het gebied van de

gewasbescherming stond EPIPRE sinds het begin van de jaren tachtig model voor de
aanpak van de geleide, geïntegreerde bestrijding bij andere gewassen, zowel in ons
land als in het buitenland (met name in landen als België, Groot-Brittannië, Frankrijk,
Zweden en Zwitserland). Het was de wegbereider voor vele andere geautomatiseerde
adviseringsprogramma's, die sinds veel boerenbedrijven de beschikking kregen over
een eigen computer, een hoge vlucht namen.100

Biologische en geïntegreerde bestrijding

Naast de in zekere zin pragmatische benadering van het EPIPRE-project, waren er
onderzoekers die een meer fundamentele aanpak
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voorstonden en die het helemaal zonder bestrijdingsmiddelen wilden proberen.
Koplopers in die richting in Nederland waren enkele entomologen, onder wie de
Wageningse hoogleraar J. de Wilde. Zij beseften al vroeg dat de chemische weg een
doodlopende zou zijn, die zou leiden tot steeds meer spuiten met steeds krachtiger
middelen.
Rond De Wilde had zich in 1955 een comité geformeerd dat zich wilde beraden

over onderzoek dat zou kunnen leiden tot een verminderd gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen. Uit deze commissie-De Wilde kwam vervolgens in
1958 de Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen TNO voort. Om meer aan
te sluiten bij de gangbare internationale terminologie werd de benaming in 1967
gewijzigd in Werkgroep Geïntegreerde Bestrijding van Plagen TNO.101 Hiermee
wilde men echter toch vooral ook tot uitdrukking brengen dat men zich voor de
bestrijding van plagen wilde richten op de teelt als geheel. Het doel was om tot
geïntegreerde ziekte- en plaagbeheersingssystemen te komen.102 Daarbij moest
rekening worden gehoudenmet het milieu en de populatiedynamica van de betrokken
plaagsoorten, en door de geschikte bestrijdingsmethoden in onderling verband in te
zetten moest het mogelijk zijn om populaties beschadigers beneden een bepaalde
schadedrempel te houden.103

Een belangrijke motiverende factor voor het onderzoek was het probleem dat
inmiddels steeds meer insecten een ongevoeligheid bleken te hebben ontwikkeld
voor de middelen waarmee ze aanvankelijk succesvol konden worden bestreden.
Een zelfde tendens tekende zich - vooral na 1970 - af ten aanzien van de
schimmelsoorten met een tolerantie voor fungiciden en zelfs bij de
onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij de laatste categorie middelen deed zich juist vanaf
1975 een belangrijke toename van de tolerantieproblematiek voor.104

In ons land werden de eerste tolerantieproblemen al vlak na de Tweede
Wereldoorlog gemeld. In de Aalsmeerse bloementeelt openbaarde zich in 1950 bij
de teelt van rozen een tolerantie bij de kasspintmijt voor parathion, een middel dat
hier nog maar kort tevoren algemeen in gebruik was gekomen. Omstreeks dezelfde
tijd manifesteerde zich in het Westland een tolerantie voor hetzelfde middel bij
kasspint op druiven, komkommers en bonen.105 Een dramatisch voorbeeld op het
gebied van de schimmelziekten en hun bestrijding was dat van tolerantie van de
meeldauwschimmel (Sphaerotheca fuliginea) op komkommer voor het middel
dimethirimol (Milcurb), een pyrimidine-fungicide. Dit fungicide was in 1968 in
Nederland geïntroduceerd tegen meeldauw op komkommer in de glastuinbouw,
aanvankelijk met groot succes.
Al in de herfst van 1969, en vooral in de lente van 1970, begonnen de resultaten

in sommige kassen echter tegen te vallen en bleek dat de schimmel in korte tijd een
tolerantie had ontwikkeld tegen het middel.106

Het was zo vooral de tolerantieproblematiek die de gewasbeschermers ertoe bracht
om te zien naar andere wegen om plaagsoorten te bestrijden en het ‘natuurlijke’ en
qua ontwikkelingskosten goedkoopste antwoord daarop was en is nog steeds
resistentieveredeling. Door rassen te creëren die een genetische weerbaarheid tegen
ziekteverwekkers en parasieten bezitten, zou een chemische bestrijding achterwege
kunnen blijven en worden bovendien enorme kosten bespaard. Deze methode was

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



dan ook van meet af aan een belangrijke doelstelling in de plantenveredeling. De
resultaten die De Wilde en anderen behaalden op het gebied van de biologische

In de jaren vijftig werd duidelijk dat met enkel chemische middelen de gewasbescherming op dood
spoor dreigde te raken. Met name het tolerantieprobleem maakte dat onderzoekers op zoek gingen
naar andere wegen. Dit leidde tot wat bekend werd als ‘biologische bestrijding’. Zo werd aan het
begin van de jaren zestig op het Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas (in Naaldwijk) een techniek
ontwikkeld om met behulp van een roofmijt, de Phytoseiulus persimilis, de kasspint - een belangrijke
plaagsoort in de komkommerteelt - tot een aanvaardbaar laag niveau terug te brengen. Een belangrijke
koploper op het gebied van de biologische bestrijding en de ontwikkeling daarvan was de Nederlandse
firma Koppert, in Berkel en Rodenrijs.
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bestrijding, toonden echter aan dat ook het inzetten van natuurlijke vijanden in de
strijd tegen plagen een haalbare en bovendien goedkope methodiek was.107

Zo kwamen in de loop van de tijd verschillende vormen van biologische bestrijding
tot ontwikkeling waarbij men met behulp van een of meer natuurlijke vijanden een
plaagsoort trachtte te bestrijden. Bij de eerste en oudste vorm probeerde men door
middel van een eenmalige introductie van een uitheemse, natuurlijke vijand een
meestal ook uitheemse plaagsoort voor onbepaalde tijd te beheersen. Deze werkwijze
wordt wel aangeduid als de ‘klassieke biologische bestrijding’. Een beroemd
voorbeeld is het Rodolia-project waarmee men in 1890 in Californië spectaculaire
resultaten behaalde in de strijd tegen de schildluis Icerya purchasi, die 10 tot 15 jaar
eerder, waarschijnlijk per ongeluk, was ingevoerd en die er de sinaasappelindustrie
te gronde dreigde te richten. Een van de natuurlijke vijanden van de schildluis uit
het land van herkomst, een lieveheersbeestje (Rodolia cardinalis), bleek echter in
staat om over grote gebieden de schildluispopulaties binnen enkele jaren tot een
aanvaardbaar niveau terug te brengen. De geringe kosten en de lange werkingsduur
maakten dat het diertje vervolgens wereldwijd werd ingezet overal waar het
plaagorganisme, de schildluis, voorkwam.108

Sinds de jaren zestig zijn met name in ons land ook andere vormen tot ontwikkeling
gekomen, die met de bovenbeschreven aanpak gemeen hadden dat ze gebruikmaakten
van natuurlijke vijanden van een bepaalde plaagsoort. Daarbij was het niet alleen
nodig om bepaalde ingrepen (zoals het moment van snoeien, het tijdstip van bespuiting
en de keuze van het te gebruiken insecticide) te veranderen. Omwille van een
lange-termijneffect was doorgaans ook een periodieke (her-)introductie van een
natuurlijke vijand nodig om aldus de populatie van een bepaald plaagorganisme op
een aanvaardbaar laag niveau te brengen en te houden.
Al voor de Tweede Wereldoorlog hadden in ons land sommige glastuinders wel

gebruikgemaakt van natuurlijke vijanden bij de bestrijding van plaagsoorten. Bij de
PD experimenteerde men in die periode bovendien met het sluipwespje Aphelius
mali bij de bestrijding van de appelbloedluis, een zeer schadelijke nieuwkomer die
vanuit de Verenigde Staten was komen ‘overwaaien’.109

Het onderzoek in deze richting raakte echter in het slop toen kort na de Tweede
Wereldoorlog de ‘moderne’ chemischemiddelen op demarkt kwamen en hun gebruik
snel algemeen werd. Sindsdien hadden pogingen om tot een verdere ontwikkeling
van de biologische bestrijding te komen nog slechts een incidenteel karakter.
Naarmate, echter, de tolerantieproblematiek in de loop van de jaren zestig nijpender
werd, pakte men de draad weer op en werden enkele geslaagde biologische
bestrijdingsprogramma's uitgewerkt, namelijk voor twee soorten plagen in de fruitteelt
en voor vier soorten plagen in de groenteteelt onder glas.
In de fruitteelt werd veel gespoten, maar behalve de algemeen bekende en erkende

nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen op het milieu waren er inmiddels ook
tolerantieproblemen ontstaan bij met name de fruitspintmijt (Panonychus ulmi), die
- opmerkelijk genoeg - geen plaag vormde in onbespoten boomgaarden; de mijten
werden daar opgevreten door roofwantsen, gaasvliegen, kevers en diverse
roofmijtsoorten. Als gevolg van de vele bespuitingen was het leger van natuurlijke
vijanden echter zodanig uitgedund dat de inmiddels resistente spintmijt zich
ongelimiteerd kon voortplanten. Toen men de plaagbestrijding vervolgens ging
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uitvoerenmet selectieve chemischemiddelen en de belangrijkste natuurlijke vijanden
(de roofmijten) weer terugbracht in de boomgaarden, ontwikkelde de spintmijt zich
niet weer in die mate dat het tot een plaag leidde. Het resultaat leerde ook dat er maar
één soort (of in andere gevallen enkele soorten) uit het totale complex van natuurlijke
vijanden aanwezig behoefde te zijn om tot een acceptabele en betrouwbare regulatie
van de plaagsoort te komen.110Achteraf kon worden vastgesteld dat de fruitspintplaag
een typisch door de mens veroorzaakte plaag was, die niet voorkwam vóórdat
fungiciden, insecticiden, nieuwe snoeitechnieken en moderne bemestingsmethoden
hun intrede deden.
Het eerste plaagorganisme in de glastuinbouw waartegen een biologische

bestrijdingsmethode werd ontwikkeld, was de kasspintmijt (Tetranychus urtica).
Spintmijten vormden niet alleen een plaag in vrijwel alle tuinbouwgewassen onder
glas, maar ook in de buitenteelten. Ook hier was de aanleiding tot het zoeken naar
andere dan chemische bestrijdingsmethoden het ontstaan van tolerantie. Aan het
begin van de jaren zestig had de entomoloog L. Bravenboer van het Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas (in Naaldwijk) een techniek ontwikkeld om met behulp
van een roofmijt, Phytoseiulus persimilis, de kasspintpopulatie tot een onschadelijk
niveau terug te dringen en daar te houden.111 In de glastuinbouw, echter, ontwikkelde
zich naast de kasspintmijt ook een witte vliegsoort (Trialeurodes vaporarorium)
regelmatig tot een plaag.
Bestreed men in een dergelijk geval het ene plaagorganisme met een natuurlijke

vijand, dan was het echter vaak niet mogelijk andere schadelijke organismen chemisch
te bestrijden, tenzij er een selectief middel beschikbaar was. Er waren echter nog
slechts weinig selectieve middelen op de markt, waardoor het voor de hand lag ook
voor de witte vlieg een natuurlijke vijand te zoeken. Dit temeer daar de witte vlieg
inmiddels als een van de grootste plagen gold, zowel bij de teelt van groenten als bij
die van siergewassen onder glas en bij enkele buitenteelten.112 Een aanpak langs deze
weg lag ook daarom voor de hand omdat er al een efficiënte natuurlijke vijand bekend
was in de gedaante van een parasitaire sluipwesp, Encarsia formosa. Uiteindelijk
was een epidemie van de witte vlieg de aanleiding om biologische bestrijding te
overwegen. Zo kon op grond van wat aan kennis beschikbaar was
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Tabel 13.2: De oppervlakte van drie belangrijke groentegewassen (tomaat,
komkommer en paprika) die onder glas worden gekweekt, met de oppervlakte
waarop met succes biologische bestrijding wordt toegepast (1972-1981)

PaprikaKomkommerTomaat
Oppervlakte
met
toepassing
van
Phytoseiulus
tegen
spintmijt

Totale
oppervlakte

Oppervlakte
met
toepassing
van
Phytoseiulus
tegen
spintmijt

Totale
oppervlakte

Oppervlakte
met
toepassing
van
Encarsia
tegen witte
vlieg

Totale
oppervlakte

-75 ha100 ha840 ha20 ha2290 ha1972

20 ha160 ha300 ha720 ha600 ha2040 ha1976

35 ha220 ha450 ha710 ha510 ha2020 ha1981

Bron: J.C. Van Lenteren, ‘Biologische bestrijding van plagen’, Landbouwkundig
Tijdschrift 96 (1984) 9, 22-23, hier 23 (tabel 1).

over de plaagsoort en zijn natuurlijke vijand vrij snel een massakweek- en
introductiesysteem worden ontwikkeld en vonden de eerste praktijkproeven plaats.
Nadat aan het begin van de jaren zeventig de firmaKoppert in Berkel en Rodenrijs

de kweek van de twee natuurlijke vijanden (de roofmijt en de sluipwesp) ter hand
had genomen, werd de biologische bestrijding in kassen snel algemeen (tabel 13.2
en 13.3). Een goede begeleiding van de tuinders bleek daarbij essentieel voor het
succes. Zo verwierf de biologische bestrijding zich een belangrijke positie bij de
plaagbestrijding in de tuinbouw onder glas en vervulde ons land rond het midden
van de jaren tachtig een koploperspositie op dat gebied.113

In 1968 werd in kassen alleen met de roofmijt op 9 ha biologische bestrijding
toegepast. Er was toen één producent van deze natuurlijke vijanden, de
bovengenoemde firma Koppert.114 Rond het midden van de jaren tachtig werd er
wereldwijd in een twintigtal landen op ruim 3000 ha aan kasteelt biologische
bestrijding toegepast. Het ging daarbij voornamelijk om de roofmijt P. persimilis en
de parasiet E. formosa. Daarnaast werd op circa 500 ha glas nog een viertal andere
natuurlijke vijanden ingezet. In Nederland werd in 1985 in 630 ha aan kassen met
P. persimilis gewerkt en in 660 ha met E. formosa. Rond die tijd was er hier een
tiental commerciële producenten van natuurlijke vijanden voor kasteelten actief. De
firma Koppert - als grootste insectenkweker - produceerde wekelijks 10 miljoen E.
formosa's en evenveel roofmijten.115 Een deel daarvan werd, verpakt in plastic
containers, naar kwekers in Nederland en diverse andere Europese landen verstuurd.
Ook sluipwespen werden, als poppen gelijmd op papieren kaartjes (rond de 100 stuks
per kaartje, in strips van 6 kaartjes), in grote aantallen geëxporteerd naar tuinders
elders in Europa, die ze vervolgens tussen hun gewas hingen. Dezelfde firma leverde
de roofmijt gemengd met zaagsel in strooiflacons, een mengsel dat op het gewas kon
worden uitgestrooid.
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De leveranciers van de natuurlijke vijanden, zoals de bovengenoemde firma's,
leverden niet alleen de diertjes, maar controleerden ook de kassen op aantasting,
adviseerden over de introductiemethode en stelden bovendien gegevens beschikbaar
over eventueel naast de roofmijten en parasieten nog te gebruiken chemische
middelen. Op hun beurt verkregen de producenten hun kennis en informatie van
onderzoekers op de verschillende proefstations, onderzoeksinstituten en instellingen
zoals de Wageningse Landbouwhogeschool.
Hoewel hun werk aanvankelijk met veel scepsis werd gevolgd, kregen De Wilde

en zijn geestverwanten uiteindelijk gelijk. In de praktijk bleek biologische bestrijding
op tal van fronten te werken tegen insecten. Ook in de strijd tegen het onkruid heeft
men met de aanpak af en toe succes gehad. Bij virussen leek biologische bestrijding
vooralsnog haast onmogelijk te zijn en het onderzoek naar de inzet ervan bij allerlei
schimmelziekten was op het einde van de jaren tachtig nog in volle gang.

Voorbeelden van plaagorganismen en hun natuurlijke vijanden bij
biologische bestrijding

Natuurlijke vijandPlaagorganisme
Roofmijt (Phytoseiulus persimilis)Spintmijt (Tetranychus urtica)

Sluipwesp (Encarsia formosa)Witte vlieg (Tetranychus vaporarorium)

Roofmijt (Amblyseius mackenziei)Thrips (Thrips tabaci)

Bacterie (Bacillus thuringiensis)Diverse rupsen

Sluipwesp (Opius pallipes)Tomatenmineervlieg (Liriomyza
bryoniae)

Bron: J.C. Van Lenteren, ‘Biologische bestrijding van plagen’, Landbouwkundig
Tijdschrift 96 (1984) 9, 22-23, hier: 23 (tabel 2).
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De pesticidengolf over haar hoogtepunt?

In de jaren vijftig heerste er allerwegen een groot optimisme rond het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en de schijnbaar onbegrensde perspectieven die ze boden. Het
was alsof de landbouw een tijdperk inging dat, naar het leek, vrij was van ziekten en
plagen. Het gemak van de nieuwe pesticiden en de veiligheid die ze leken te bieden,
verleidde veel gebruikers - overigens meestal op advies van de leverancier of van
een landbouwvoorlichtingsambtenaar - om regelmatig en vooral veel te spuiten.
Toch werden in vakkringen in diezelfde tijd ook al de eerste twijfels geopperd ten

aanzien van die chemische middelen en de omvang die het gebruik ervan inmiddels
aannam. Zo merkte de toenmalige directeur van de PD, C.J. Briejèr, in een toespraak
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de dienst, in 1949, op: ‘Wij leven in
een chemisch tijdperk en er wordt inderdaad op velerlei wijzen onverantwoordelijk
met ons voedsel omgesprongen. Het al te overdadig toepassen van de moderne
bestrijdingsmiddelen is er één van.’116

Voor het bredere publiek was het vooral het boek Silent Spring van de Amerikaanse
biologe Rachel Carson, verschenen in 1962, dat het denken over deze materie in
gang zette.117 Mede door alles wat dit boek losmaakte, begon in ons land de overheid
in 1967 met een maatregel die een drastische beperking in het gebruik van een groot
aantal persistente insecticiden zoals DDT en de verwante ‘drins’ (zoals aldrin en
dieldrin) inhield. Nadat in 1969 het gebruik van kwik-bevattende
zaadontsmettingsmiddelen al was ingeperkt, werden in 1972 bovendien alle fungiciden
op basis van kwik drastisch aan banden gelegd. In dat jaar kwam er ook een totaal
verbod op het gebruik van DDT. Vervolgens kwam er per 1 januari

Bij de discussies die rond de totstandkoming van hetMeerjarenplan Gewasbescherming (1989) op
gang kwamen omtrent de toelating van allerlei bestrijdingsmiddelen, deed de cartoonist Bo een duit
in het zakje met deze spotprent, een actuele versie van het beroemde schilderij De Aardappeleters
van Vincent van Gogh.

1973 een totaal verbod op alle kwikhoudende zaadontsmettingsmiddelen.118

Halverwege de jaren tachtig gold in Nederland volgens de vigerende wettelijke
kaders dat in de gewasbescherming alles verboden was wat niet expliciet was
toegestaan.119 Om een nieuw middel op de markt te brengen, moest een fabrikant de
zogenaamde toelating aanvragen bij de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen.
Dit orgaan was samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries
en besliste, na uitvoerige testen waar vele instanties bij betrokken waren, ten slotte
of het middel al of niet werd toegelaten. Eer een nieuw middel op de markt kon
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verschijnen, waren er dan ook zeer zware eisen aan gesteld. Samen met die van
Zweden en de Verenigde Staten behoren die van Nederland op dit punt tot de zwaarste
ter wereld. Mede daardoor werden er jaarlijks in ons land maar 5 tot 10 nieuwe
middelen toegelaten.

Niettegenstaande een uitgebreide regelgeving en de ontwikkelingen op het gebied
van de biologische en geïntegreerde bestrijding, deed zich hier rond het midden van
de jaren tachtig de paradoxale situatie voor dat de Nederlandse landbouw zich tot
een van de grootste gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen ter wereld had
ontwikkeld (vergelijk tabel 13.4). Dit had alles te maken met de specifieke wijze
waarop de Nederlandse land- en tuinbouw zich na 1950 ontwikkelde, waarbij vooral
de (relatieve) schaarste aan grond en het streven naar een grotere arbeidsproductiviteit
richtinggevend waren.
In de akkerbouw, bijvoorbeeld, nam - mede onder invloed van het

mechanisatieproces - het aantal gewassen na 1950 snel af, wat betekende dat de
gepraktiseerde vruchtopvolgingssystemen sterk aan vernauwing onderhevig waren,
hetgeen de verschillende (nog resterende) teelten in een kwetsbare positie voor ziekten
en plagen bracht. Een zelfde tendens deed zich ook voor in de tuinbouw, met name
die onder glas, waarmonocropping zo goed als de standaard werd. Bovendien waren
de teelten onder glas zo specifiek en specialistisch - net zoals overigens de boomteelt
en de bollenteelt - dat ze zich alleen optimaal konden ontwikkelen in bepaalde centra,
zoals het Westland, Boskoop e.o., de bollenstreek en Aalsmeer. Alleen zó was het
mogelijk geweest om tot een efficiënte afzetstructuur (veilingen en dergelijke) te
komen en tot voorzieningen op het gebied van het kennissysteem, zoals specialistisch
onderwijs, studieclubs, enz. Uit een oogpunt van gewasbescherming bracht dit echter
met zichmee dat allerlei ziekten en plagen zich binnen dergelijke centra gemakkelijk
van het ene naar het andere, gelijksoortige bedrijf verplaatsten.120

In weerwil van het feit dat de onkruidbestrijding sterk gemechaniseerd was, ging
deze toch nog steeds gepaard met een hoge inzet van steeds duurder wordende arbeid.
Bovendien bracht de inzet van machines een bederf van de bodemstructuur met zich
mee alsook beschadiging van het gewas, wat weer leidde tot groeistag-
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Eind jaren vijftig beschikten de meeste tuinbouwbedrijven over een gemotoriseerde sproei-installatie.
In andere sectoren van de landbouw liep het gebruik hiervan daarbij nog achter. Naast
motorinstallaties was een onbekend aantal rugspuiten en andere handmatig bediende sproei- en
spuitapparatuur in gebruik.

natie en verhoogd risico op aantasting door ziekten en plagen: allemaal factoren die
het gebruik van herbiciden onder de Nederlandse omstandigheden bevorderden.121

Het specialisatieproces dat zich vanaf het midden van de jaren zestig in de
zandgebieden voltrok, waarbij het traditionele gemengde bedrijf verdween, leidde
ertoe dat daar een vruchtwisseling tussen akkerland en tijdelijk grasland verviel. Dit
alles leidde tot een vergroot risico. Daarbij kwam dat door de kleinschaligheid van
de meeste bedrijven er in toenemende mate een beroep moest worden gedaan op de
diensten van loonbedrijven of werktuigencoöperaties. Dat laatstemaakte hetmoeilijker
om tot een stringente bedrijfshygiëne te komen, met als gevolg dat diverse
(bodemgebonden) ziekten, plagen en onkruiden gemakkelijker van bedrijf naar bedrijf
werden overgebracht.122 Stuk voor stuk factoren die weer bijdroegen aan een toename
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast waren nog geheel andere omstandigheden van belang, zoals de positie

vanNederland als landbouw-exportland en de internationale fyto-sanitaire regelgeving
die bij de export van tal van producten in acht moesten worden genomen. In een
aantal gevallen ging men bij dergelijke internationale fyto-sanitaire eisen uit van
zogenaamde ‘nul-toleranties’. Dat hield in dat er zich van een bepaalde
beschadiger-soort geen enkel individu op het te exporteren product mocht bevinden.
Landen als de Verenigde Staten en Japan stelden zelfs de eis dat er zich geen enkel
organismemeer op het product mocht bevinden. Dergelijke ‘nul-toleranties’ maakten
dat er zeer veel meer bestrijdingsmiddelen moesten worden toegepast dan enkel
vanuit het oogpunt van beperking van gewasschade noodzakelijk zou zijn.123

Door deze en andere vaak onderling sterk samenhangende ontwikkelingen was
de Nederlandse land- en tuinbouw rond het midden van de jaren tachtig met een
gebruik van bijna 21 kg werk-
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Tabel 13.3: Het jaarlijkse gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland
en een vijftal Europese landen, in kg werkzame stof per ha (eind jaren
tachtig)

TotaalOverige
middelen

FungicidenInsecticiden/acaricidenHerbicidenNematiciden

20,81,44,70,64,59,6Nederland

12,20,53,00,66,81,3België

6,00,32,90,42,20,2Frankrijk

5,80,810,70,24,0-Verenigd
Koninkrijk

3,8<0,11,20,22,3<0,1Duitsland

2,60,210,70,11,5-Denemarken

Bron: A.J. Oskam e.a., Pesticide use and pesticide policy in the Netherlands.
Wageningse Economische Studies 26 (Wageningen 1992) 6, tabel 2.2.

1 Inclusief nematiciden.
1 Inclusief nematiciden.
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Grafiek 13.1: Het gebruik van bestrijdingsmiddelen per sector in de jaren 1984/88
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Meerjarenplan Gewasbescherming
('s-Gravenhage 1992).

zame stof per ha met voorsprong de meest intensieve gebruiker van
gewasbeschermingsmiddelen geworden (tabel 13.4). Binnen de landbouw was de
akkerbouw de grootste gebruiker, op enige afstand gevolgd door de bloembollenteelt
(grafiek 13.1).
Dat de akkerbouw de meest gebruikende sector was, kwam niet alleen door het

sterk toegenomen gebruik van grondontsmettingsmiddelen. Er werden in die sector
ook nog eens grote hoeveelheden fungiciden gebruikt, met name bij de teelt van
consumptieaardappelen. Zo kwammidden jaren tachtig ongeveer 65% van het totale
verbruik van fungiciden voor rekening van de fytoftorabestrijding in de aardappelteelt.
Het verbruik van fungiciden was zo hoog doordat voor de bescherming van een
gevoelig ras als Bintje, afhankelijk van de weersomstandigheden, wel 10 tot 16
preventieve bespuitingen per jaar nodig waren en er geen curatieve middelen
beschikbaar waren.124

Veruit de belangrijkste categorie middelen rond het midden van de jaren tachtig
was die van de nematiciden. Ze maakten maar liefst 64% van de totaal gebruikte
hoeveelheidmiddelen uit, gevolgd door fungiciden en insecticiden (alsook acariciden),
die respectievelijk 14 en 13% van het totaal uitmaakten.125 In totaal waren er op het
eind van de jaren tachtig circa 300 verschillende werkzame stoffen van
bestrijdingsmiddelen voor gebruik in de land- en tuinbouw toegestaan. Hiervan waren
er ongeveer 70 bestemd voor de bestrijding van schimmels, 100 voor de bestrijding
van insecten, mijten en aaltjes, 90 voor de bestrijding van onkruiden en 20 voor de
regulatie van de groei en ontwikkeling van gewassen (zogenaamde
groeiregulatoren).126

Lange tijd deed de overheid weinig in termen van een actieve politiek ten aanzien
van het alsmaar toenemende gebruik van dezemiddelen. DeNotaGewasbescherming,
die in 1984 uitkwam, bleef eigenlijk niet meer dan een dode letter en pas onder druk
van het RIVM-Rapport Zorgen voor morgen (1989) en het Nationaal
Milieubeleidsplan (1990) kwamen de zaken in beweging.127
Uiteindelijk leidde dit tot hetMeerjarenplan Gewasbescherming, dat in 1991 door

de regering werd voorgesteld.128 HetMeerjarenplanwas beoogd als een taakstellend
plan voor de gewasbescherming in de Nederlandse land- en tuinbouw voor de periode
1990-2000. Het had tot doel om te komen tot een vermindering van de structurele
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afhankelijkheid van chemische middelen, en een substantiële afname van het gebruik
ervan.
Inmiddels lijkt in Nederland (en ook in de overige delen van de

Grafiek 13.2: De afzet van chemische bestrijdingsmiddelen (in kg werkzame stof) per groep van
middelen (1975-1996)
Bron: A.J. Oskam, H. van Zeijts, G.J. Thijssen, G.A.A. Wossink en R. Vijftigschild, Pesticide use
and pesticide policy in the Netherlands.Wageningse Economische Studies 26 (Wageningen 1992)
10 (table 2.4); LEI/CBS, Landbouwcijfers.
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westerse wereld) de pesticidengolf over haar hoogtepunt heen. De nieuwe middelen
die worden toegelaten, voldoen aan de moderne maatschappelijke eisen. Ze zijn in
toenemende mate veilig voor mens, dier en milieu en ze kunnen in steeds kleinere
doseringen worden toegepast. Ten aanzien van dat laatste zijn ook de snelle
ontwikkelingen in de toedieningstechnieken gedurende de laatste jaren van groot
belang geweest. Bovendien zijn enkele van de nieuwste gewasbeschermingsmiddelen
ook geen doders, geen -ciden, meer, maar bedoeld om de plant zodanig te prikkelen
dat ze zelf een hogere weerstand tegen bepaalde aandoeningen ontwikkelt. Zo kan
men dan ook een geleidelijke overgang bespeuren van bestrijdingsmiddelen naar
echte gewasbeschermingsmiddelen, waarbij niet alleen de middelen zelf maar ook
de toediening ervan sterk verbeterd is.129

J. Bieleman
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De roggeoogst is in volle gang en dan is er geen tijd om thuis te gaan eten. Dus wordt er op het land
geschaft met brood met spek of reuzel, lauwe thee en koffie, kruudmoes of pap.
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14 Boeren werd agri-business - een synthese

De laatste decennia van de negentiende eeuw vormden voor de Nederlandse landbouw
in tal van opzichten een belangrijk tijdsgewricht. Talrijke veranderingen op
institutioneel vlak gingen samen met een groot aantal vernieuwingen op technisch
gebied. Nieuw in institutionele zin waren zeker de bemoeiingen van de overheid, die
omstreeks 1890 begon met het uitzetten van een heus landbouwbeleid, dat vooral in
de jaren dertig onder invloed van de heersende crisisomstandigheden verder
uitgroeide. In de landbouw zelf waren al eerder standsorganisaties en
rundveestamboeken van de grond gekomen. Vervolgens voltrok zich vanaf de jaren
tachtig en negentig van de negentiende eeuw nog een andere vorm van
institutionalisering, toen de boeren zich in economische zin organiseerden in allerlei
vormen van coöperatief ondernemerschap. Hetmeest bekende en sprekende voorbeeld
daarvan waren natuurlijk de zuivelcoöperaties. Coöperatieve organisaties speelden
echter ook op andere gebieden een rol van betekenis. Zo had de pluimveesector zich
in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw niet zo stormachtig kunnen
ontwikkelen als ze deed, indien boeren-pluimveehouders zich niet in
verenigingsverband hadden georganiseerd, om op deze wijze in allerlei vormen van
een schaalvoordeel te kunnen profiteren.

Ook in technische zin manifesteerden de decennia aan het einde van de negentiende
eeuw zich als een opvallend tijdsgewricht.
Essentieel in het transformatieproces dat de landbouw sindsdien onderging, was

een toenemende mate van verwetenschappelijking. Het landbouw-wetenschappelijk
onderzoek legde in belangrijke mate de basis voor het continue proces van
productiviteitsverhoging dat zich sinds het einde van de negentiende eeuw zo
uitgesproken heeft afgetekend.
Aanvankelijk, dat wil zeggen tot direct na de TweedeWereldoorlog, lag de nadruk

daarin op biologische technieken. Met name op het gebied van de plantaardige
productie werden opmerkelijke vorderingen gemaakt. Voorop stond een verhoging
van de productie per hectare, waaraan een discipline als de plantenveredeling
belangrijk bijdroeg. Moderne kwekersrassen, aangepast aan de steeds hogere
kunstmestgiften, vervingen in snel tempo de oude landrassen. Beide ontwikkelingen
- een toenemend kunstmestgebruik en de snelle verbreiding van kwekersrassen -
werden gestimuleerd door een relatieve schaarste aan goede landbouwgrond.
Ook op het gebied van de dierlijke productie werd in deze periode evenwel

vooruitgang geboekt door een foktechnische verbetering van het vee, in combinatie
met een betere verzorging, een betere voeding (krachtvoer) en een betere huisvesting
van de dieren.
In de loop van de jaren vijftig, maar vooral sinds het begin van de jaren zestig,

kregen deze ontwikkelingen geheel andere dimensies en waren ze niet langer alleen
maar gericht op opbrengstverhoging per hectare of per dier. Sindsdien werd namelijk
vooral gezocht naar wegen om de opbrengst per eenheid van arbeid, de
arbeidsproductiviteit, te vergroten. Die (te) lage arbeidsproductiviteit was als probleem
in belangrijke mate de erfenis van het succes van het coöperatieve ondernemerschap,
een halve eeuw eerder. De komst van de coöperaties op velerlei terrein - aanvankelijk
als succesformule gezien - had namelijk geen proces van schaalvergroting op gang
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gebracht, maar juist een van schaalverkleining: door de uitgroei van het aantal kleine
en zeer kleine boerenbedrijven, met name op de zandgronden. Een te groot aantal
agrarische beroepspersonen was voor zijn inkomen afhankelijk geworden van een
te klein areaal aan landbouwgrond. Een te lage arbeidsproductiviteit
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Bij veel werkzaamheden op hetboerenbedrijf werd de gehele boerenfamilie gemobiliseerd, zoals hier
bij de hooioogst in Friesland in 1918. In Nederland wordt de landbouw dan ook van oudsher als
gezinsbedrijf bedreven: dat gold zeker vroeger, maar in heel veel gevallen geldt dat ook vandaag
nog.

was als probleem overigens niet alleen voorbehouden aan de bedrijven en bedrijfjes
in de zandstreken, maar deed zich in meer of mindere mate ook voor in de andere
sectoren van de Nederlandse landbouw. Vooral toen in de jaren zestig het loonpeil
als een raket omhoog ging, werd snel duidelijk dat de bakens verzet dienden te
worden: arbeidskostenbesparingwerd het steekwoord.Met minder mankracht zouden
in kortere tijd meer opbrengsten uit het bedrijf moeten worden gehaald, waartoe een
zo hoogmogelijke productie per hectare of per dier een belangrijke doelstelling bleef.
Voor het eerst in de tien millennia lange geschiedenis van de landbouw gingen
intensivering en een toename van de fysieke opbrengsten gepaard met een
terugdringen van de factor arbeid.
De overheid ondersteunde deze ontwikkelingen met groeiende inspanningen op

het gebied van het wetenschappelijk onderzoek, alsook op het gebied van het
landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting. Daarnaast werd er een actief
structuurbeleid ontwikkeld, dat zich richtte op de rationalisatie van het
landbouwproductieproces en daarmee op schaalvergroting. Al tijdens het Interbellum
was de cultuurtechniek een belangrijk beleidsmiddel geweest; toen vooral als
instrument in een conjunctuurpolitiek.
Enerzijds maakte de ontginning van nieuwe landbouwgebieden het mogelijk om

een groeiend aantal werklozen te werk te stellen, anderzijds konden op die ontgonnen
gebieden nieuwe bedrijven worden gesticht. Sinds de jaren vijftig werden de
cultuurtechnische werken als afwatering, ontwatering, grondverbetering en
ruilverkaveling vooral gepresenteerd als middelen voor het realiseren van hogere
opbrengsten en het creëren vanmoderne bedrijvenmet lage arbeidskosten per eenheid
product. Het zo vertrouwde boerenlandschap ging ‘op de schop’ - aanvankelijk nog
letterlijk - om plaats te maken voor een sterk rationele landinrichting. Na de
vaststelling van hetMeerjarenplan (1958) werden er meer dan een decennium lang
jaarlijks 50.000 ha of meer aan ruilverkavelingsprojecten in uitvoering genomen. In
dat verband, enmet behulp van fikse subsidies van de rijksoverheid, kon de ontsluiting
van grote delen van het Nederlandse platteland drastisch worden verbeterd.
Boerderijen werden verplaatst en de perceelsgrootte en -vorm aangepast aan de eisen
die vanuit de mechanisatie gesteld gingen worden. Deze koers kreeg in 1963 een
extra dimensie met de instelling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de
Landbouw.
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Die mechanisatie van de Nederlandse landbouw was al begonnen tijdens de tweede
helft van de negentiende eeuw. In die tijd kwamen de eerste industrieel geproduceerde
landbouwwerktuigen naar ons land. Veel van de vindingen op het gebied van de
landbouwmechanisatie die toen (in het buitenland) werden gedaan, werden later, in
de twintigste eeuw, geperfectioneerd. De maaibalk, de dorsmachine, de combine, de
melkmachine, zelfs de trekker - al deze innovaties die de Nederlandse landbouw in
de twintigste eeuw zo ingrijpend hebben veranderd - dateren in feite al van vóór de
eeuwwisseling. Opmerkelijk is echter dat ondanks alle vernieuwingen, aanvankelijk
nog veel bij het oude bleef. Met name het paard bleef tot het einde van de jaren vijftig
voor veruit de meeste boeren de enige bron van trekkracht.
De landbouw ontwikkelde zich daarmee anders dan andere secto-
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ren van de Nederlandse economie. In de stedelijke sector hadden sleuteltechnieken
als stoom en elektriciteit rond 1900 al een brede toepassing gevonden, maar op het
platteland, op de boerderijen, speelden deze een minder grote rol. Boeren gebruikten
wel stoomdorsmachines en elektromotoren voor het aandrijven van hun stationaire
werktuigen, maar voor het meeste werk bleven ze toch aangewezen op het paard. De
overgang van het paard naar de verbrandingsmotor was dan ook het belangrijkste
keerpunt in het mechaniseringsproces, zeker voor de gemengde bedrijven op de
zandgronden en de klei-akkerbouwbedrijven.
De omschakeling naar de nieuwe krachtbron zette daar allerlei nieuwe, technische

ontwikkelingen in gang. De werktuigen die voor paardentractie waren ontworpen,
waren immers ongeschikt om door een trekker te worden voortbewogen. Een boer
die zijn paarden van de hand deed en een trekker kocht, moest dus tegelijkertijd
nieuwe ploegen en wagens aanschaffen. Die machines werden al gauw groter, sneller
en gecompliceerder. Ontwerp en productie werden mede daardoor steeds minder een
zaak van ambachtslieden en boeren zelf, maar steeds meer voorbehouden aan hoog
geschoolde technici in dienst van een internationaal opererende
landbouwmechanisatie-industrie.
Ook voor de ontwikkeling van de melkveehouderij brachten de jaren vijftig en

zestig een omwenteling. Hier werden de veranderingen echter niet zozeer in gang
gezet door de komst van de trekker, maar door de verbreiding van een andere
innovatie: de melkmachine. Het werktuig imiteerde het zogen van een kalf en kon
dan ook alleen voor de melkwinning worden gebruikt. Anders dan op de
akkerbouwbedrijven speelde in de melkveehouderij het meeste werk zich af in de
stal; het mobiele werk op het land was er verhoudingsgewijs minder belangrijk. Maar
hoezeer de melkmachine ook verschilde van de trekker, beide hadden toch een
vergelijkbaar effect: de melkmachine werkte, net als de trekker op de
akkerbouwbedrijven, als een katalysator die op het melkveebedrijf een kettingreactie
van vernieuwingen teweegbracht. Ze bracht nieuwe melkmethoden, nieuwe stallen
en uiteindelijk ook nieuwe melkopslag- en melktransportsystemen met zich mee.
Bovendien vereiste de steeds verder gaande mechanisering van het
melkveehouderijbedrijf, net als in de akkerbouw, een standaardisering van de
‘arbeidsobjecten’: de koe kreeg ‘machine-uiers’, net zoals het graan ‘maaidorsbare’
halmen kreeg.

Zo moesten in de jacht naar hogere producties ook dieren en gewassen letterlijk
worden aangepast. De zich snel ontwikkelende erfelijkheidsleer en de daaruit
voortkomende, nieuwe disciplines
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Toen Leo Leenders in 1966 trouwde en het ouderlijk bedrijf overnam, liepen er op de boerderij in
Asten (Noord-Brabant) nog koeien, varkens en pluimvee. Een typisch gemengd bedrijf, zelfs met
tuinbouw. ‘Toen moesten we kiezen’ en Leenders koos voor varkens. Terwijl de stal groeide, nam de
vraag naar voer toe. ‘Eerst bracht de leverancier zakken van 25 kilo, daarna werd het bulk. Ja, de
goedkope graanvervangers uit Rotterdam bezorgden ons natuurlijk een goede concurrentiepositie.’
Ook kapitaal aantrekken was geen probleem. ‘De bank wilde best investeren.’
Een ander voordeel was de goede infrastructuur rond de slachterij. ‘Veel bedrijven op één plek was
geen probleem. Slachters konden juist efficiënt werken.’ Onmisbaar in de ontwikkeling was vooral
het leren van buren, vrienden en familie. Leenders: ‘Je keek naar elkaar, nam ideeën over. Onze
manier van kennis opdoen, bij collega's om de hoek, was een enorme steun.’1
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als de populatiegenetica leverden daaraan belangrijke bijdragen, volop gebruik
makend van de mogelijkheden die de nieuwe informaticatechnologieën boden.
De veeverbetering vond vanaf het eind van de negentiende eeuw plaats binnen de

nauw omschreven, ideaal-typisch georiënteerde fokrichtingen. In de rundveefokkerij,
met name, werd daarbij ingezet op het fokken van ‘boterkoeien’, dat wil zeggen op
een verhoging van het vetgehalte van de melk als fokdoel. Toen het zich echter na
de Tweede Wereldoorlog liet aanzien dat de economische waarde van het melkeiwit
in de toekomst groter zou zijn dan die van het melkvet, ging men naarstig op zoek
naar foktechnische wegen om het eiwitgehalte van de melk te kunnen verhogen.
Omdat geleidelijk aan duidelijk was geworden dat men met de oude fokrichtingen
ook anderszins op dood spoor was geraakt, bleek een drastische hervorming van het
bestaande foksysteem onvermijdelijk. Tot een doorbraak kwam het toen vanaf de
jaren zestig fokmethoden werden ingevoerd waarbij de stieren die werden ingezet
nu niet enkel meer werden uitgekozen op grond van de kwaliteit van hun moeder,
maar op grond van die van hun nakomelingen, en met name van hun dochters. In
een aantal stappen leidde dit beginsel tot de invoering van het
‘proef-wacht-fokstieren-systeem’, aan het begin van de jaren zeventig.
Dankzij de techniek van het kunstmatig insemineren, in combinatie met een

landelijk gecentraliseerde, computermatige verwerking van productiegegevens,
konden de nieuw verworven inzichten op het punt van fokdoelen nu op efficiënte
wijze worden geïmplementeerd. Op die manier kwam men in de veeverbetering ook
op het punt van gebruikseigenschappen zoals vruchtbaarheid en melkbaarheid en
een aantal functionele exterieur-eigenschappen (zoals een ‘melkmachine-uier’) snel
tot resultaten.
Opmerkelijk was overigens de wijze waarop de zandgebieden bij deze

ontwikkelingen vooropliepen, net als bij de acceptatie van andere innovaties zoals
de ligboxenstal. Tegelijkertijd verlegde het zwaartepunt in de Nederlandse
rundveehouderij zich daarbij van de ‘aloude’ veehouderijgebieden naar de zuidelijke
en oostelijke zandstreken.
De foktechnische verbetering van het pluimvee liep aanvankelijk langs dezelfde

lijnen als die van het rundvee. Ook in de kippenfokkerij fokte men vanaf het laatst
van de negentiende eeuw binnen scherp omschreven rassen, een werkwijze die
vervolgens in de jaren dertig geïnstitutionaliseerd raakte binnen de kaders die de
overheid daarvoor had aangegeven. Vanaf de jaren vijftig, echter, vond - door een
initiatief vanuit het particuliere bedrijfsleven, de veevoederindustrie - een geheel
nieuwe fokmethode ingang, de zogenaamde hybridenteelt - een methode waarbij
men het zogenaamde heterosis-effect (of bastaardgroei-effect) trachtte uit te buiten.
Met dit heterosis-effect als uitgangspunt was men in de Verenigde Staten al vóór de
Tweede Wereldoorlog in de plantenveredeling succesvol geweest, en wel met name
bij de veredeling van maïs. Toegepast bij het fokken van kippen, wist men met de
hybridenteelt vervolgens ook daar tot opzienbarende resultaten te komen, in weerwil
van het feit dat de eierproductie vooralsnog gebonden bleef aan het bioritme van de
hen (van ongeveer een ei per etmaal). Met behulp van automatische voedersystemen
en nieuwe vormen van huisvesting lukte het tegelijkertijd om in deze bedrijfstak de
arbeidskosten binnen de perken te houden.
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De plantenveredeling stond in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog vooral in
het teken van een streven naar hogere opbrengsten. Bij de meeste hier geteelde
gewassen werd zo in de jaren dertig het gebruik van hoogproductieve kwekersrassen
de norm. Nadien werden ook ziekteresistentie en kostprijsverlaging belangrijke
ijkpunten. De teelt van fabrieksaardappelen in de Drents-Groningse Veenkoloniën,
bijvoorbeeld, zou al lang een stille dood zijn gestorven als plantenveredelaars geen
rassen hadden ontwikkeld met een resistentie tegen het aaltje dat aardappelmoeheid
veroorzaakt. Een arbeidsintensieve teelt als die van suikerbieten kon geheel worden
gemechaniseerd toen het tijdens de tweede helft van de jaren zestig lukte om
‘eenkiemig zaad’ te ontwikkelen. De bietenteelt bleef daardoor lonend en kon zo
voor de Nederlandse akkerbouw behouden blijven. Overeenkomstige ontwikkelingen
deden zich voor op andere fronten, bijvoorbeeld bij de verbetering van
tuinbouwgewassen, zoals die van spruiten.
Een tuinder die rond het midden van de jaren zestig een veld spruitkool had, moest

om de rijpe spruitjes te oogsten vele keren het gewas doorgaan. Nog geen twintig
jaar later waren de spruitkoolrassen veel uniformer dan de oude, juist op het punt
van het afrijpen. Daarmee kwam een machinale inoogsting van een veld spruiten in
één werkgang binnen bereik en dat bespaarde veel werk en koude handen!1

Kenmerkend voor de resultaten op het punt van opbrengstmaximalisatie is zeker
de wijze waarop men de fysieke opbrengsten in de teelt van tarwe, het gewas bij
uitstek van de klei-akkerbouw, wist te verbeteren. Aan het eind van de negentiende
eeuw bracht de Nederlandse wintertarwe gemiddeld 1800 kg/ha op; honderd jaar
later werd op perceelsniveau al niet meer opgekeken van oogsten van 10 ton enmeer.
De basis voor die productiegroei lag in het feit dat men in de jacht naar hogere
opbrengsten de tarweplant geschikt had weten te maken voor de - met name na 1950
- snel groter wordende kunstmestgiften. Op dat vlak zorgdenmet name de zogenaamde
kortstrorassen voor een doorbraak. Halverwege de jaren zestig kwamen als aanvulling
daarop zogenaamde halmverkortingsmiddelen in gebruik. Dat kortere halmen (dus
minder stro) de rassen ook beter geschikt maakten om ze met behulp van de combine
te kunnen oogsten, was inmiddels al veel meer dan een prettige bijkomstigheid.
Vervolgens droeg vanaf de jaren zeventig ook een verdere optimalisering van de
teelttechniek bij aan de productiviteitsgroei. Met een gedeelde mestgift kon men de
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benodigde stikstof op nog efficiëntere wijze ten goede laten komen aan de
korrelproductie, wat van belang was voor een gunstiger verhouding tussen korrel en
het inmiddels waardeloze stro.
Een probleem was wel dat een zo hoog mogelijke korrelopbrengst op gespannen

voet stond met een streven naar een betere bakkwaliteit. Het zoeken naar een
verbetering van de Nederlandse tarwerassen op dit punt, dat tijdens de jaren dertig
was ingezet, verloor echter aan betekenis met het gegeven dat tarwe allengs eigenlijk
alleen nog om gewas-ecologische redenen, als ‘vruchtwisselingsgewas’, werd
verbouwd. In die functie kon het gewas enkel nog renderen bij zo hoog mogelijke,
fysieke opbrengsten.
De hooggeroemde stijging van de arbeidsproductiviteit in de akkerbouwwasmede

mogelijk geworden dank zij de komst van de chemische onkruidbestrijding. Voortaan
konden tijd- en energieverslindende werkzaamheden achterwege blijven. Omdat
tegelijkertijd in de akkerbouw de gewassen in een steeds intensievere vruchtopvolging
werden geteeld, wat een vergroot risico met zich meebracht voor aantasting door tal
van in de bodem voorkomende ziekte- en plaagorganismen, nam het gebruik van
fungiciden snel toe. Elders, in andere sectoren van de land- en tuinbouw, gingen
allerlei nieuwe technieken, doorgaans toegepast in een streven naar
arbeidskostenverlaging, vaak ook gepaard met ongewenste bijeffecten. Zo leidde de
mechanisering van de oogst van bloembollen of van champignons dikwijls tot
beschadiging van deze producten, wat alleen kon worden getolereerd als men
bestrijdingsmiddelen toepaste om aantasting door wondparasieten te voorkomen;
opnieuw een factor die bijdroeg aan een snel groeiend gebruik van chemische
middelen.
Wat inmiddels gewasbescherming heette, had na een lange voorgeschiedenis met

preventieve chemische bestrijding van insecten en schimmels, met de komst van
breedwerkende middelen als DDT (een insecticide) en 2,4-D (een herbicide), direct
na de Tweede Wereldoorlog een volstrekt ander, technisch-chemisch karakter
gekregen. Daarna, omstreeks 1960, kwamen de eerste curatievemiddelen beschikbaar:
de zogenaamde systemische middelen, die uitwendig konden worden toegediend
maar eenmaal binnengedrongen in de plant, hun werking van binnen uit deden.
Aarzelend rijpte echter het besef dat de chemische aanpak uiteindelijk een
doodlopende weg zou blijken te zijn, vooral toen zich het probleem van de tolerantie
van plaagsoorten tegen de voor hen ontwikkelde middelen openbaarde en bleek dat
de middelen hun werkzaamheid verloren.
Stilaan groeide ook in bredere kring de onvrede over het gebruik van deze

chemischemiddelen door hun ongewenste neveneffecten op natuur en milieu. Kritiek
in die zin barstte in volle omvang los met het verschijnen van het boek Silent spring
van de Amerikaanse biologe Rachel Carson, in 1962. Gewasbeschermers, op zoek
naar andere wegen, kwamen tot de ontwikkeling van ‘monitoring-systemen’ om te
trachten door middel van een nog prille computertechniek het spuiten te beperken
en daarmee tot de in zekere zin pragmatische aanpak van de ‘geleide bestrijding’:
minder spuiten maar dan wel op het juiste tijdstip. Het eerste van deze programma's,
EPIPRE, voor de bestrijding van gele roest in de tarweteelt, stond voor een
opbrengstmaximalisatie in termen van het aantal guldens per hectare, in plaats van
het aantal kilogrammen per hectare. Andere wetenschappers - onder wie enkele
entomologen - bepleitten een meer fundamentele aanpak, hetgeen leidde tot de
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opkomst van de geïntegreerde bestrijding, een werkwijze die stond voor eenminimale
toepassing van chemischemiddelen en eenmaximale inzet van biologischemiddelen.
Deze aanpak vond in

Bij de verspreiding van nieuwe kennis en inzichten speelden de provinciale landbouwmaatschappijen,
die van omstreeks het midden van de negentiende eeuw dateren, een niet te onderschatten rol. Zij
ondervonden onder de boeren van meet af aan veel weerklank. Dezen toonden veel belangstelling
voor de ploegwedstrijden, tentoonstellingen en demonstraties die door de bonden en maatschappijen
werden georganiseerd. Tentoonstellingen zoals deze, georganiseerd door de Gelderse Maatschappij
van Landbouw in Tiel (in 1904), waren voor veel boeren de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken
met de vele nieuwigheden die er op de markt verschenen.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



232

ons land vooral zijn weg in de fruitteelt en in vele kasteelten.
Niettegenstaande de voortrekkersrol op het gebied van monitoring-systemen en

de wijze waarop er hier inmiddels vorderingen waren gemaakt op het gebied van de
geïntegreerde en biologische bestrijding, kon de merkwaardige en paradoxale situatie
ontstaan dat de Nederlandse landbouw tegen het einde van de jaren tachtig tot de
grootste gebruikers van bestrijdingsmiddelen ter wereld behoorde. Toch geldt in
weerwil van dit alles nog steeds dat gewasbescherming meer is dan enkel maar
‘spuiten’. Met name in de akkerbouw bleven gewas- en raskeuze, bouwplan en
vruchtwisseling, ploegen, eggen, en de zorg voor goed zaaizaad mede belangrijke
elementen in de strijd tegen de vele belagers van de gewassen.

Rond het midden van de jaren tachtig gold de Nederlandse land- en tuinbouw als
verreweg de meest intensieve van de Europese Gemeenschap, zeker uit een oogpunt
van grondproductiviteit.
Deze was hier meer dan driemaal zo hoog als het EG-gemiddelde en ruim tweemaal

hoger dan in Denemarken, een van onze naaste concurrenten. Bovendien waren uit
een oogpunt van arbeidsproductiviteit de verschillen die eerder bestondenmet typische
landbouwexportlanden als Australië, Canada en de Verenigde Staten inmiddels
nagenoeg geheel verdwenen. Een opvallend aspect van de technische ontwikkelingen
die daaraan ten grondslag hadden gelegen, was hun sterke onderlinge samenhang en
vervlechting. In de meeste gevallen was de winst die men in termen van
productiviteitsverbetering had weten te behalen, het resultaat van een concerted
action van meerdere disciplines uit het brede veld van de landbouwwetenschappen
en andere actoren.
Hoewel er in dit verband gewoonlijk een grote betekenis wordt toegekend aan het

geheel van inspanningen van de overheid, speelde daarbij ook het particuliere
bedrijfsleven een belangrijke rol. Het ging daarbij nu niet alleen meer om de
verwerking en vermarkting van de producten, maar ook om de functies van innovator
en van leverancier van kennis, van werktuigen, van huisvestingssystemen, van
grondstoffen en zeer veel andere zaken - of dat nu broedmachines, hybride kippen,
hoogwaardige voedermiddelen, diepploegen, ribbelbuizen, kortstro-tarwerassen of
sluipwespen waren. Het belang van het bedrijfsleven in dit verband wordt door
sommigen dan ook wel onderstreept door, als variant op het bekende begrip
‘OVO-drieluik’, te spreken van een ‘BOVO-vierluik’.2

Voor de innoverende rol van het particuliere bedrijfsleven is echter tot nu toe
weinig aandacht geweest en door de wijze waarop met name de inspanningen van
de overheid op het vlak van onderzoek en voorlichting de beeldvorming beheersten,
kon gemakkelijk het beeld ontstaan dat land- en tuinbouwers zich bij dit alles als
min of meer passieve technology takers gedroegen. Hun invloed op het
innovatieproces in de Nederlandse landbouw zou verwaarloosbaar klein zijn geweest.
Niets is echter minder waar. In de praktijk blijkt dat boeren en tuinders steeds wel
degelijk zeer actief op zoek waren naar technische oplossingen voor knelpunten in
hun bedrijfsvoering.
Veel innovaties in de Nederlandse landbouw vonden hun weg van onderop. Zo

stellen kenners van demeer recente ontwikkelingen in de aardappelteelt, bijvoorbeeld,
dat zeker de helft van de vernieuwingen door boeren zelf werd ontworpen en dat de
rol van de landbouwvoorlichters vooral moet worden begrepen als het oppikken en
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verder verspreiden en veralgemeniseren van dergelijke vernieuwingen.3Ook in andere
sectoren legden boeren en tuinders een grote betrokkenheid aan de dag bij de
ontwikkeling van nieuwe technologieën. Typerend zijn in dat verband de studieclubs
zoals die in de tarweteelt functioneerden, waar de deelnemers hun teeltstrategieën
vergeleken en rassenkeuze, kunstmestgift, gebruik van bestrijdingsmiddelen en
kg-opbrengst in relatie tot hun financiële resultaten bediscussieerden. Ook
inkuiltechniek en cirkelmaaier alsmede de KI-techniek waren innovaties die aan de
basis ontstonden.
De invloed van de overheid bij de technische ontwikkeling van het landbouwbedrijf

middels het ‘drieluik’ laat zich zo ookmoeilijk rubriceren in termen van ‘voorwaarden
scheppend’, of ‘sturend’, maar verschilde steeds van geval tot geval.4 Wel staat vast
dat de wijze waarop veel land- en tuinbouwers voortdurend en actief op zoek waren
naar nieuwe technieken en technische middelen en hun bereidheid die te bestuderen
en te evalueren, voor een groot deel moeten worden teruggevoerd op hun hoge
opleidingsgraad, nu en vroeger.
Het geheel aan technische ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw overziend,

valt het op dat maar een beperkt aantal technische innovaties van puur Nederlandse
origine was. Veel nieuwe technieken en know how kwamen uit het buitenland. Veel
van de technologie die werd toegepast in het kader van de cultuurtechnische
‘verbouwing’ van het platteland, bijvoorbeeld, de legbatterij, de melktank, de
biologische plaagbestrijding, ze kwamen van elders.
Zelden, echter, was er sprake van een regelrechte imitatie, al was het maar om de

eenvoudige reden dat veel van die technieken niet geschikt waren om zonder meer
te worden toegepast onder de vaak sterk afwijkende Nederlandse omstandigheden.
Meestal vereisten ze de nodige aanpassingen aan de specifieke situatie hier, voordat
ze met vrucht konden worden geïmplementeerd. Op zichzelf was die gerichtheid op
het buitenland overigens niet verwonderlijk.
Nederland is een klein land en in de land- en tuinbouw was men al sinds eeuwen

gewend om over de grenzen heen te kijken.

In de loop van de twintigste eeuw heeft naast de verwetenschappelijking van het
landbouwproductieproces ook een andersoortig proces het karakter van het
boerenbedrijf grondig veranderd, namelijk dat van een toenemende specialisatie. Dit
specialisatieproces deed zich op bedrijfsniveau voor in zowel horizontale als in
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Veranderende normen op het gebied van kwaliteit en hygiëne in de zuivelbereiding (niet in de laatste
plaats met het oog op de concurrentiepositie van onze zuivel op de exportmarkten) leidden ertoe dat
landbouwconsulenten, standsorganisaties en lokale landbouwverenigingen zich gingen inzetten voor
het organiseren van cursussen op het gebied van melkhygiëne. De foto toont Brabantse boerinnen
op melkcursus in Tilburg, in 1927.

verticale zin, dat wil zeggen in de vorm van een ontmenging zowel als in de vorm
van een verkorting van de productiekolom. De eerstgenoemde, horizontale
specialisatie of ontmenging was wel het meest uitgesproken zichtbaar in de
zandgebieden na omstreeks 1963, toen daar het zogenaamde etagebedrijf in snel
tempo verdween om plaats te maken voor gespecialiseerde melkveehouderij-,
varkenshouderij en pluimveehouderijbedrijven. In de laatste sector tekende zich
bovendien nog eens een segregatie af tussen een legsector en een afzonderlijke en
zich explosief ontwikkelende slachtsector.
Het proces van verticale specialisatie kwam tot uiting in de vorm van een verkorting

van de productiekolom per bedrijf. Lange tijd was de boerderij een autonome
productie-eenheid geweest die min of meer kant en klare goederen afleverde aan
consumenten.
In de loop van de twintigste eeuw kreeg het boerenbedrijf echter steeds meer het

karakter van een tussenschakel in een lange keten die meerdere organisaties, c.q.
bedrijven omvatte. Zuivelfabrieken, aankoopcoöperaties voor kunstmest en veevoer,
graanhandelaren en loonbedrijvenmaakten veel van de werkzaamheden die voordien
op de boerderij zelf plaatsvonden, overbodig. Hoewel de verplaatsing van de
zuivelbereiding naar de fabriek een van de meest bekende en in het oog springende
voorbeelden is daarvan, was ook bij de graanteelt sprake van een dergelijke
‘externalisatie’.
Rond het midden van de negentiende eeuw werd graan door eigen personeel van

de boer gesneden, gebonden, gehokt en ten slotte in de schuur gebracht. Als het
maanden later eindelijk was gedorst, begon voor de boer de gang naar de markt of
de beurs, de ontmoetingen met kopers en commissionairs en ten slotte het partij voor
partij verkopen van de oogst. Ruim honderd jaar later was die hele reeks van
activiteiten gereduceerd tot een telefoontje naar een loonwerker met een combine.
Deze zorgde ervoor dat de oogst direct van het land naar de coöperatie of de handelaar
werd gebracht. In veel gevallen bemoeide de boer zich ook niet meer met het verkopen
van zijn oogst.
‘Goedgekeurd’ zaaizaad en pootgoed van hoog-productieve kwekersrassen verkreeg

de boer van gespecialiseerde kweekbedrijven; ook voor de vervanging van zijn vee
kon hij een beroep doen op de diensten van gespecialiseerde organisaties en bedrijven.
Zo werd zelfs ‘kennis’ geëxternaliseerd. En hoewel het in de landbouw in wezen
nog steeds draait om het omgaan met of het (trachten te) beheersen van biologische
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processen, werd de afhankelijkheid van het natuurlijke milieu in belangrijke mate
ingeruild voor een afhankelijkheid van een technisch-institutioneel milieu.5 In de
landbouw ligt de nadruk dan ook al lang niet meer zozeer op het primaire
productieproces op bedrijfsniveau, maar op de productiekolom als geheel, de ‘keten’,
in de vorm van een veelomvattend en complex netwerk van verwerkende en
toeleverende industrieën en diensten. Boeren werd agri-business.

J. Bieleman
(met medewerking van P.R. Priester)

Eindnoten:

1 Bron: Oogst 12 (1999) nr. 51/52, 47.
1 Genoemde voorbeelden zijn ontleend aan: G.A.M. Van Marrewijk, ‘Wat is plantenveredeling’
in A.C. Zeven e.a. eds., Plantenveredeling. Cahiers Bio-Wetenschappen en Maatschappij 13e
jaargang no. 1 (Leiden 1988) 9-19.

2 C.L.J. van der Meer, H. Rutten en N.A. Dijkveld Stol, Technologie in de landbouw. Effecten
in het verleden en beleidsoverwegingen voor de toekomst. Voorstudies en achtergronden
Technologiebeleid T2, Nationale Raad voor LandbouwkundigOnderzoek, Landbouweconomisch
Instituut ('s-Gravenhage 1991) 10.

3 JanDouwe van der Ploeg,De verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening.Mededelingen
van de vakgroepen voor sociologie no. 21. Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen
1987) 6. Van der Ploeg baseerde zijn uitspraak op een mondelinge mededeling van dr. D.A.
van der Zaag, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van de aardappelveredeling in
Nederland.

4 H. van Hooff en H. Rutten eds., Technologische ontwikkeling in de landbouw. Vijf voorbeelden
uit de Nederlandse praktijk. Interne nota no. 402 Landbouw-Economisch Instituut ('s-Gravenhage
1992) 76-79.

5 Vergelijk: J.W. Schot, H.W. Lintsen, A. Rip e.a., ‘Betwiste modernisering’ in J.W. Schot e.a.
eds., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, (Zutphen 1998) dl. I, 18.
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De betrouwbaarheid van veel consumptiemelk liet aan het begin van de twintigste eeuw sterk te
wensen over, vanwege de onhygiënische toestanden bij de melkwinning en melkverwerking. Bovendien
werd melk vaak aangelengd met water of meel. Nieuwe, moderne melkfabrieken richtten zich op een
zo hygiënisch mogelijke productie van melk voor menselijke consumptie, een aspect dat ze in hun
reclame benadrukten.
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2 Voeding
Onder redactie van A.H. van Otterloo
Voeding in verandering
A.H. van Otterloo

Nieuwe producten, schakels en regimes 1890-1920
A.H. van Otterloo

Prelude op de consumptiemaatschappij in voor- en tegenspoed 1920-1960
A.H. van Otterloo

Naar variatie en gemak 1960-1990
A.H. van Otterloo en B. Sluyter

Ingrediënten, toevoegingen en transformatie: heil en onheil
A.H. van Otterloo

De witte motor
A.P. de Knecht-van Eekelen en A. Albert de la Bruhèze

Verpakking
A.P. den Hartog en A. Albert de la Bruhèze

Koelen en vriezen
H. Buiter

Snacks
A. Albert de la Bruhèze

Voeding opnieuw ter discussie
A.H. van Otterloo
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Brood bleef de gehele eeuw een onderdeel van het Nederlandse basisvoedselpatroon. Thuisbezorging
was rond 1950 nog een belangrijke vorm van distributie. De bakkersknecht schuift de broodplank -
met een gewicht van rond de tien kilo - waarop de broden hebben kunnen uitwasemen in de bakkerskar.
Het brood werd nog onverpakt en ongesneden verkocht. Pas in de jaren zestig kwam, met name in
de supermarkt, het voorgesneden en verpakte brood in zwang.
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1 Voeding in verandering

Veranderingen in het assortiment en in de keten
Problemen van kwantiteit en kwaliteit
Veranderende technieken
De omkering van de keten en het ontstaan van een middenveld
Hoofdlijnen en verdieping

Gedurende de zomermaanden van 1887 vond in Amsterdam de Tentoonstelling van
voedingsmiddelen plaats, waar het nieuwe kennen en kunnen op het gebied van
voeding met trots en verve werd gedemonstreerd. In zijn openingsrede motiveerde
AJ.C.J.S.
Bergsma, namens deMaatschappij van Nijverheid, de tentoonstelling door te

wijzen naar het probleem van de volksvoeding. De organisatoren wilden ‘de kennis
van de voedingsstoffen’ bevorderen, en ‘de vooroordelen die dikwijls het gebruik
van nuttige stoffen in de weg staan’ bestrijden. De organisatoren hoopten dat ‘die
arbeid vruchten zal kunnen dragen van volkswelvaart, tevredenheid, huiselijke
voorspoed en geluk (...), een der beste geneesmiddelen tegen de kanker onzer
tegenwoordige samenleving, de sociale ontevredenheid’.1

Op de tentoonstelling was de agrarische sector vertegenwoordigd met de meest
uitgelezen soorten groenten en fruit. Op het ‘Oudhollandsch Marktplein’, dat door
ultramoderne elektriciteit werd verlicht, konden de bezoekers in vele etablissementen
proeven van mosselen en oesters, gebak (bereid met behulp van een stoommachine),
wafels en andere moderne snacks zoals chocolade.
Daarnaast konden ze genieten van vele soorten dranken: bier in vele varianten

(onder meer het heldere ondergistende bier van Heineken en De Koninklijke
Nederlandse Beyersche Bierbrouwerij), mineraalwater, melk (van de Amsterdamse
Melkinrichting), Rhijnse wijn, warme chocolademelk en diverse merken koffie en
thee. Verder konden bezoekers kennis maken met de industriële productie van brood
en melk door middel van tentoongestelde apparaten en toestellen; ze konden zich
aldus overtuigen van de waarde van de nieuwe machinale en daarmee hygiënische
bewerkingen van grondstoffen tot voedingsmiddelen. De conservenindustrie toonde
ingeblikte waren uit binnen- en buitenland.

De Tentoonstelling voor Voedingsmiddelen, gehouden in Amsterdam in 1887, bood een overzicht van
de nieuwste mogelijkheden van de voedingsmiddelenindustrie. De kwaliteit van volksvoeding was
voor de organisatoren een voornaam aandachtspunt.

Reclamemateriaal vestigde de aandacht op luxeproducten als chocolade, potjes
vleesextract van Kemmerich en koekjes van de Nederlandsche Biscuitsfabriek
Amsterdam. De ‘Tijdelijke Kookschool’ demonstreerde nieuwe manieren van
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voedselbereiding, gebaseerd op moderne wetenschappelijke inzichten over
voedingswaarde.2
Vervalsing en gebrekkige hygiëne waren belangrijke euvelen.
P.F. van Hamel Roos toonde zijn collectie vervalste voedingsmiddelen. Van Hamel

beschikte over instrumenten om zulke vervalsingen op te sporen, bezoekers konden
hun levensmiddelen door hem laten onderzoeken. Producenten speelden in op het
verlangen naar ‘gezonde’ voeding3 en adverteerden met slogans als ‘mikroskopisch
en chemisch onderzocht’ (Van Ockhuyzen's kindermeel) en ‘bereid zonder salicyl
of toevoeging van kleurstoffen’ (vruchtensiropen van de firma Kraepelien en Holm
te Zeist), ‘uitmuntend van smaak en aanbevolen door de Medische Faculteit’
(Minerva-water) of ‘Chemisch zuiver Kristal-Blok-IJs, geleverd door de
Amsterdamsche Kristal-IJsfabriek’. Alles bijeen gaf de tentoonstelling een indruk
van het aanbod op het gebied van voeding rond 1890.
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Grafiek 1.1: Verbruik van enige voedingsmiddelen per jaar in kg per hoofd van de Nederlandse
bevolking (1852-1911)
Bron: bewerkt naar Anneke H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland (1840-1990): een
historisch-sociologische studie (Amsterdam 1990) 46.

Het getoonde aanbod lag echter buiten het bereik van de meeste Nederlanders.
Aan het begin van de twintigste eeuw heerste in Nederland weliswaar geen nijpende
voedselschaarste meer, maar daarmee was ook alles gezegd. Een of twee generaties
eerder was schraalhans nogmet regelmaat keukenmeester geweest, met als dieptepunt
de ‘zwarte jaren’ in de tweede helft van de jaren veertig (1845-1849).4 In deze periode
leden delen van de bevolking honger door de mislukte aardappeloogst en heersten
epidemische ziekten; in 1847 stierven meer mensen dan er werden geboren.5 In het
preïndustriële tijdvak kwamen de periodiek terugkerende ernstige schaarste en honger
hier te landeminder vaak voor dan elders in Europa, maar met name in de negentiende
eeuw was de voedselsituatie in Nederland problematisch. Tijdens de hongercrises
van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw waren aardappelen
dikwijls levensreddend basisvoedsel voor het volk. De economische groei van na
1870 veranderde dit. De dagelijkse maaltijd was in 1890 kwantitatief en kwalitatief
beter samengesteld dan in 1840, maar van veel variatie of luxe was geen sprake. Ook
rond 1900 was een groot deel van de bevolking afhankelijk van aardappelen voor
het dagelijks maal, terwijl rogge en tarwe, in tegenstelling tot boekweit, een
belangrijker plaats waren gaan innemen in het menu6 (Zie grafiek 1.1). Aardappelen
en brood of pap bleven voorlopig dus het voornaamste volksvoedsel. De groepen
met de laagste inkomsten aten het meest eenzijdig. Het op de tentoonstelling
gepresenteerde assortiment gaf een geheel andere indruk, het toonde vooral de
keuzemogelijkheden voor de gefortuneerde stadsbewoners.

Veranderingen in het assortiment en in de keten
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In de twintigste eeuw onderging het assortiment aan voedingsmiddelen waarover
Nederlanders konden beschikken, een transformatie. Vergeleken met de periode rond
1890 is het aantal producten dat we kunnen eten in het jaar 2000 exponentieel
gegroeid. Het type, de kwaliteit, het uiterlijk en de herkomst ervan veranderden
fundamenteel van karakter. Karigheid en eentonigheid, kenmerken van de voeding
van het grootste deel van de bevolking, behoren hierdoor tot het verleden. Er heeft
een ontwikkeling plaatsgevonden van zeer beperkte naar schier oneindige
mogelijkheden om de maag gevarieerd, lekker en al dan niet gezond te vullen. Alle
Nederlanders kunnen anno 2000 beschikken over een overvloedige en
gestandaardiseerde voedselvoorraad, een unieke situatie in de geschiedenis.7

Consumenten van nu kunnen echter moeilijk kiezen uit de huidige berg van ten
minste 15.000 producten die het moderne assortiment rijk is.8

Behalve de omvang van het aantal voedingsmiddelen veranderde ook de
samenstelling van de artikelen. Samengestelde producten, voedingsmiddelen die zijn
opgebouwd uit elementen afkomstig uit zeer verschillende grondstoffen en
ingrediënten, zijn zelfs het merendeel van het assortiment gaan uitmaken. Dit zijn
artikelen waarvan de agrarische herkomst volstrekt onduidelijk is geworden, zoals
droge soepen en sauzen, Coca-cola en andere frisdranken, zuiveltoetjes, allerlei
soorten zoete en hartige snacks en diepvriesproducten.9 Samengestelde producten
waren, met uitzondering van margarine, rond 1890 onbekend en schier ondenkbaar.
Samengestelde producten vormen een van de belangrijkste innovaties van de

voedings- en genotmiddelenindustrie; na de TweedeWereldoorlog nam de productie
hiervan een hoge vlucht. Zelfs artikelen van herkenbaar dierlijke of plantaardige
herkomst uit het
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huidige assortiment, zijn op allerlei manieren industrieel bewerkt. Tijdens productie,
transport, opslag en distributie ondergaan voedingsmiddelen vaak complexe technische
behandelingen, waardoor ze veranderen.
In dit deel over voeding zullen we het assortiment en de voedingsmiddelenketen

nader beschouwen en de belangrijke veranderingen die ze na 1890 ondergingen
alsmede de achtergronden ervan zorgvuldig belichten.
De termen assortiment en voedingsmiddelenketen zijn hedendaags; aan het eind

van de negentiende eeuw waren ze onbekend. Onder assortiment verstaan we het
aanbod van producten die ter beschikking staan van consumenten. Consumenten
kiezen (en kopen) artikelen uit het assortiment om zo hun te bereiden of bereide
maaltijden samen te stellen. Ze doen dit volgens bepaalde criteria, waardoor ze vorm
geven aan maaltijd- en voedselpatronen.10 Het begrip voedingsmiddelenketen (zie
figuur 1.1) staat voor een omvangrijk stelsel van onderling verbonden fases en
schakels.
Fases zijn productie, distributie, bereiding, consumptie en afvalverwerking van

voedsel. Binnen de productie onderscheiden we de primaire productie in de landbouw
en de secundaire productie in de voedings- en genotmiddelenindustrie.11 In de
secundaire productiefase van de voedingsmiddelenketen worden plantaardige en
dierlijke grondstoffen die zijn voortgebracht door de agrarische sector, verwerkt door
de voedings- en genotmiddelenindustrie tot producten; deze vormen gezamenlijk het
assortiment.
Grondstoffen ondergaan in de daaropvolgende fases van distributie (transport,

handel en opslag), bereiding, consumptie en afvalverwerking verdere transformaties.
We zullen in dit deel over voeding vooral aandacht besteden aan veranderingen in
de secundaire productie, distributie en consumptie. Schakels zijn aanduidingen voor
de locaties waar de transformaties plaatsvinden en individuen, maatschappelijke
groepen en hun organisaties actief zijn.12 Tussen de bij de schakels betrokken
maatschappelijke groepen bestaan labielemachtsbalansen, veranderlijke verhoudingen
van macht en afhankelijkheid. De keten is dus op te vatten als een stelsel van fases
en schakels waarlangs de voedselstroom loopt en dat mensen organiseert.

De geschiedenis van de voedingsmiddelenketen in Nederland in de twintigste eeuw
is nog niet beschreven.13 Zo wordt de geschiedenis van de distributie welhaast nooit
beschouwd in relatie tot de ontwikkeling van de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Ook op het gebied van de voedings- en genotmiddelenindustrie als totaal valt op dat
overzichtsstudies ontbreken. Alleen studies van bedrijfstakken en individuele
bedrijven zijn voorhanden.14Het ontbreken van een overzichtsstudie over deze sector
is ongetwijfeld terug te voeren op de grote veranderlijkheid, variatie en complexiteit
van de sector. Volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau
van de Statistiek bestaat de voedingsen genotmiddelenindustrie uit zestien
bedrijfstakken, onderverdeeld in veertig sectoren. Bovendien bestaan er nauwe banden
van de voedings- en genotmiddelenindustrie met de chemische industrie en de
landbouw (en visserij). De verbondenheid tussen de voedings- en
genotmiddelenindustrie en de landbouw behoeft nauwelijks toelichting, gericht als
ze is op de verwerking, verpakking en behandeling van de voortbrengselen van
landbouw en visserij. Er bestaan niet alleen banden met de landbouw in Nederland,
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maar ook met plantages elders in de wereld, waar van oudsher cacao, thee, koffie en
tabak worden verbouwd en oliehoudende zaden en vruchten worden gewonnen. De
chemische industrie maakt vaak gebruik van dezelfde producten als de voedings- en
genotmiddelenindustrie. Dit is bijvoorbeeld het geval binnen de

Figuur 1.1: Voedingsmiddelenketen
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Behalve in periodes als de Eerste en de TweedeWereldoorlog was in het twintigste-eeuwse Nederland
geen sprake van echte hongersnood. Dat wil niet zeggen dat iedereen voldoende eiwit- en vitaminerijke
voeding kreeg. Vooral voor de onderste lagen van de samenleving was de menukaart beperkt in
kwaliteit en kwantiteit. Deze schoolkinderen in Oldenzaal werden in 1929 door de zusters
franciscanessen bijgevoed; de school had de bijnaam de ‘eetschool’.

olie- en vettenverwerkende industrie, waar margarine, zeep en kaarsen worden
gemaakt: de in 1929 totstandgekomen onderneming Unilever produceert zowel zeep
als margarine. Er zijn andere voorbeelden. Zo wordt cacaoboter niet alleen in de
voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de farmaceutische en cosmetische industrie
als grondstof gebruikt. Voor sommige branches is het dan ook de vraag tot welke
sector ze behoren: de zoutindustrie zou kunnen worden gerekend tot de
voedingsmiddelenindustrie, maar ook tot de delfstoffenwinning.Waar de grens wordt
gelegd, is in zekere zin willekeurig.
In dit deel beschrijven we niet de geschiedenis van de voedings- en

genotmiddelenindustrie, al zal ze wel vaak aan bod komen.
Onze aandacht zal vooral gericht zijn op de voedingsmiddelenketen en het

assortiment. Ook hiervan zal geen allesomvattende geschiedenis kunnen worden
geschreven. Daarvoor ontbreken er te veel detailstudies. Wel zullen we een poging
wagen belangrijke ontwikkelingen te schetsen die in vervolgonderzoek kunnen
worden uitgediept.
De te beschrijven geschiedenis van keten en assortiment in de twintigste eeuw

plaatsen we in de context van de zich moderniserende en industrialiserende
Nederlandse samenleving, waarvan het aantal te voeden inwoners voortdurend steeg.
Ingrijpende gebeurtenissen als de economische crises en de beide wereldoorlogen
hadden voor de Nederlandse voeding grote gevolgen.
Deelprocessen zoals industrialisering (voortgaande mechanisering en

schaalvergroting van de productie en het transport) en verstedelijking strekten zich
uit over langere termijn, maar verliepen niet gelijkmatig. Naarmate meer mensen
van het platteland wegtrokken en in de stad gingen werken, waren ze minder in staat
hun eigen voedsel te verbouwen en moesten ze het kopen. Dit bracht grondige
veranderingen binnen de voedselvoorziening en de voedingsmiddelenketenmet zich
mee. Andere belangrijke aspecten van modernisering waren onder andere de groei
van de regelgeving door de overheid inzake voeding en gezondheid, alsmede het
toenemende maatschappelijke gewicht van kennis en wetenschap. Dit laatste
manifesteerde zich onder meer in een verhoging van het opleidingspeil van de
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bevolking als geheel en in een geleidelijke verwetenschappelijking van
productietechnieken. Voor de voedingwas de opkomst van de fysiologie, de voedings-
en gezondheidsleer en de (bio)chemie van grote betekenis. Ten slotte mag de
welvaartsverhoging (de stijging van de koopkracht) in deze schets van de
modernisering niet ontbreken. Het samenspel van deze ontwikkelingen met andere,
plaats- en tijdgebonden factoren had grote invloed op de manier waarop het
assortiment en de voedingsmiddelenketen tussen 1890 en 1990 veranderden. Deze
fundamentele maatschappelijke veranderingen zullen we vooral belichten wanneer
ze van beslissend belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de
voedingsmiddelenketen en het assortiment.

Problemen van kwantiteit en kwaliteit

In de periode rond 1890 stond de voeding volop in de publieke belangstelling, met
name de volksvoeding was een veelbesproken onderwerp. Al decennia lang was door
artsen, economen en fabrikanten naar voren gebracht dat de volksklasse zich niet
goed voedde, te veel jenever dronk en daardoor thuis noch in de fabriek aan de eisen
van een arbeidzaam en geregeld leven kon voldoen.
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Nu gingen ook bredere groepen uit de burgerij de volksvoeding als probleem zien.
Dat genoemde Bergsma de tentoonstelling van voedingsmiddelen aanprees door naar
het gebrekkige volksvoedsel te verwijzen, was dan ook geen toeval. Bergsma wees
op de noodzaak van verbreiding van kennis over voeding en daarin was hij de enige
niet. Gegoede kringen namen in dezelfde periode initiatieven om de povere
werkmansvoeding te verbeteren; ze organiseerden bijvoorbeeld demonstraties van
kookleraressen voor dames, dienstboden en werkmansvrouwen en hun dochters. De
demonstraties waren voorbodes van het huishoudonderwijs.15 In 1887 opende sociaal
hervormster Hélène Mercier in Amsterdam een Volks- en kinderkeuken, waar
gezinnen voor de prijs van 7 cent tussen de middag voedzame maaltijden konden
gebruiken. Op het menu stonden erwtensoep, kapucijners en één keer per week
groente, aardappelen en stokvis.16Ook de Tweede Kamer onderkende het belang. Zo
bevatte de in 1887 georganiseerde parlementaire enquête naar de arbeids- en
levensomstandigheden van ‘de mindere man’ ook vragen naar de voedingssituatie.
De eentonigheid en geringe voedingswaarde van arbeiderskost bleef nog jaren een
telkens terugkerend punt op de politieke agenda. Sociaal betrokken artsen als J.
Moquette (1907), B. Sajet enW. Polak (1916) onderwierpen budgetten voor voeding
van (werkloze) arbeiders aan analyses, waarbij ze concludeerden dat het voedsel van
de arbeiders te weinig gevarieerd was, tekorten vertoonde aan onontbeerlijke
voedingsstoffen en te weinig calorieën bevatte.17 Het probleem van bederf en
vervalsing van voedsel waartegen in de negentiende eeuw al generaties hygiënisten
in het geweer waren gekomen, was rond de eeuwwisseling nog onopgelost.18

Het valt de huidige toeschouwer op dat deze debatten over het volk en zijn voeding
paradoxaal genoeg pas op bredere schaal plaatsvonden nadat de kwantiteit en kwaliteit
van de voedselconsumptie was verbeterd. Zo blijkt uit gegevens over uitgaven aan
voeding van het Statistisch Instituut in 1891, dat Nederlanders aardappelen en brood
(vaker tarwe dan rogge) aanvulden met boter, suiker, melk, een beetje groente en
een doodenkele keer vlees. Volgens verschillende gegevens waren de gezinsuitgaven
aan voeding tussen 1850 en 1890 geleidelijk gedaald van 70% tot 50% van de totale
consumptieve bestedingen. Rond 1890 stegen in de lagere inkomensgroepen binnen
de arbeidersklasse de uitgaven echter snel. Dit kan erop duiden dat de minst
welvarende groepen tot dan toe onvoldoende voedsel hadden kunnen kopen en hun
recente loonstijging nu daaraan besteedden.19 Algemene uitspraken over kwantiteit
en kwaliteit van de voedselconsumptie in dit tijdvak kunnen we evenwel niet
gemakkelijk doen. De contrasten en variaties in eet- en leefstijlen tussen de sociale
klassen, de regio's en stad en platteland waren immers groot en veranderden langzaam
en ongelijktijdig.
De verschillen tussen kust- en landprovincies wat betreft grondsoorten, hierop te

verbouwen gewassen, economische structuur, lonen, prijzen en kosten van
levensonderhoud waren groot.20 De
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Veel voedingsmiddelenconcerns trachtten in de loop van de twintigste eeuw controle te verwerven
over de productie van de benodigde grondstoffen. Een diepvriesproducent als Iglo wilde verzekerd
zijn van een zo geregeld mogelijke aanvoer van een zo homogeen mogelijke grondstof. De
servicemonteur die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de automatische erwtendorsers op
de achtergrond, houdt per mobilofoon contact met de productieplanning in de fabriek en met de
landbouwkundige in de nabijheid. De laatste geeft aan waar de oogstkaravaan zich vervolgens moet
vervoegen. Elke 75 minuten vertrok er een vrachtauto met gedopte erwten naar de diepvriesfabriek
te Hoogeveen.

grote variatie tussen gewesten hing, behalve met een scheve verdeling van inkomens,
ook samen met de (vergeleken met elders in Europa) late industrialisering en het
voortbestaan van het agrarisch-ambachtelijke karakter van de Nederlandse economie.
Hierdoor was de voedselvoorziening sterk afhankelijk van wat de regio's

opbrachten, van de wisselende seizoenen en van het klimaat. Ook fluctuerende prijzen
op de graanmarkt zorgden voor onzekerheid. Groepen met geld konden altijd wel
aan gevarieerd voedsel komen, degenen met een krappe beurs konden zich echter
nauwelijks iets permitteren.
Pas de versnelling in de landbouwproductie en de opkomst van gemechaniseerd

transport, conservering en massaproductie, alsmede de afschaffing van accijnzen,
brachten in de laatste decennia van de negentiende eeuwmeer en goedkoper voedsel
in omloop.21 Elders, bijvoorbeeld in Engeland, was dit deels al eerder begonnen.
Deze ontwikkelingen luidden een nieuw tijdperk in, waarbij de veeteelt los kwam te
staan ten opzichte van de akkerbouw. Door de differentiatie in de agrarische sector
kwammeer vlees en zuivel beschikbaar en gingen mensen relatief meer dierlijke dan
plantaardige producten eten.22 Behalve van vlees en zuivel steeg ook het verbruik
van (biet)suiker, een betrekkelijk nieuw en luxe fabrieksproduct (zie grafiek 1.1).
De voedselvoorziening werd evenwichtiger door veranderingen in de eerste schakels
van de voedingsmiddelenketen en hierdoor kon de groeiende stedelijke bevolking
worden gevoed. Met de verbetering van de voedselkwantiteit en -kwaliteit werden
Nederlanders per generatie langer
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en ouder. Aan deze trend, die bleek uit de groei van de lengte van de militairen, is
nog geen einde gekomen.23 (Zie grafiek 1.2) Transport en massaproductie deden
weliswaar de hoeveelheid voedsel toenemen, maar met de verlenging van
distributieschakels nam tevens de kans op een vermindering van de kwaliteit toe.
‘Vervalsing’ van voedingsmiddelen was niet denkbeeldig.
Toevoeging van oneigenlijke stoffen om producten voordeliger te laten uitkomen,

was in de (tussen)handel heel gebruikelijk en kon producenten en consumenten groot
nadeel berokkenen. Brood, boter en melk werden dikwijls vervalst en dat betekende
een gevaar voor de gezondheid.24 Daarnaast vormden de grote bederfelijkheid van
de meeste voedingsmiddelen en de mogelijkheid tot bacteriële besmetting door het
gebruik van bijvoorbeeld vlees en melk een groot probleem, met tuberculose of
voedselvergiftiging als gevolg. De mogelijkheid tot transport van bijvoorbeeld boter,
kaas en vis van en naar verre streken was beperkt door de bederfelijkheid hiervan,
de beperkte technischemogelijkheden om bederf tegen te gaan en de transportsnelheid.
Boter werd bijvoorbeeld veel naar Engeland en weinig naar Nederlands-Indië
geëxporteerd (en dan nog sterk gezouten), totdat er blikken beschikbaar kwamen.
De sterke bederfelijkheid van voedingsmiddelen na de oogst en de slacht was geen

nieuw probleem. Productie en bewerking van voedsel voor huishoudelijke consumptie
vond rond 1890 veelal in huishoudens of als ambachtelijke nijverheid plaats. In de
loop van eeuwen hadden technieken als pekelen, roken, drogen, inzuren en confituren
hun nut bewezen.25Desalniettemin ging het voedsel vaak sterk achteruit in kwaliteit,
veranderde van smaak en bedierf

De Warenwet van 1919 zorgde ervoor dat overal in Nederland Keuringsdiensten van Waren werden
ingesteld. Het keuringsgebied van de Enschedese dienst omvatte bij de officiële oprichting, in 1921,
22 gemeenten met bijna 220.000 inwoners. Met beperkte middelen verrichtte de dienst inspecties en
scheikundig onderzoek. Tot de ‘keuringen ter plaatse’ die de dienst uitvoerde, behoorde broodweging
om het gehalte aan droge stof vast te stellen ( 1922).

ten slotte toch. Om deze redenen waren vlees, vis, groente en fruit buiten het seizoen
niet vers verkrijgbaar. Deze natuurlijke beperkingen waren niet alleen voor
gezinshuishoudens een probleem, maar bemoeilijkten ook de fouragering van leger
en vloot. Nieuwe en verbeterde conserveringstechnieken en gemechaniseerd transport
zouden evenwel mogelijkheden scheppen de beperkingen van ruimte en tijd te
overbruggen waaraan de productie en consumptie van voedsel altijd gebonden waren
geweest.
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Veranderende technieken

Voor 1890 hadden zich al grote veranderingen voorgedaan in de binnen de meel-,
bier- en conservenbedrijven toegepaste productiemethoden. Margarine, ontwikkeld
in Frankrijk in 1869 ten bate van de voedselvoorziening voor het leger, werd in
Nederland ontwikkeld en succesvol op de markt gebracht als botersurrogaat voor
arme lieden.26 Nieuwe industrieën als de aardappelzetmeel- en bietsuikerfabrieken
hadden nooit een ambachtelijke of huishoudelijke pendant gehad en leverden veelal
halffabrikaten aan gebruikers buiten het huishouden. Rond 1890 ondergingen steeds
meer grondstoffen bestemd voor consumptie een industriële bewerking.
Industrialisering van ‘het organische’ in de productiefase van de
voedingsmiddelenketen kwam grofweg neer opmechanisering en chemicalisering.27
Mechanisering hield in dat spierarbeid vanmensen of dieren, nodig voor bewerkingen
van voedsel, werd vervangen door machines, aangedreven door stoomkracht, gas,
dieselolie en elektriciteit. Schaalvergroting en mechanisering had-
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Grafiek 1.2: Toeneming van de lengte van militairen (1860-1970)
Bron: C. den Hartog, J.G.A. Hautvast, A.P. den Hartog en P. Deurenberg, Nieuwe Voedingsleer
(Utrecht 1988) 1e druk 1960, 9e geheel herziene druk, 52.

den niet alleen groei van de productie tot gevolg, maar veranderden in veel opzichten
ook de kwaliteit van het assortiment.
Machinale raffinagemaakte bijvoorbeeld verfijning, differentiatie en standaardisatie

mogelijk van producten als witte tarwebloem en grover tarwemeel met zemelen.
Malen, persen, extruderen en verpakken ontwikkelden zich als belangrijke onderdelen
van dit type processen.28

De term chemicalisering gebruiken we om de toenemende invloed van de
(bio)chemische en fysische kennis op de productie en bewerking van
voedingsmiddelen aan te geven, een specifieke vorm van verwetenschappelijking
van techniek. De invloed van de zich ontwikkelende voedingswetenschappen reikte
echter verder dan de techniek alleen en raakte de gehele maatschappelijke cultuur.
De differentiatie van de organische chemie en andere biowetenschappen gericht op
voeding en voedsel had in de negentiende eeuw al geleid tot gespecialiseerde kennis
met een brede doorwerking. Hiertoe behoorden ook medische en fysiologische
inzichten over de werking van voedingsmiddelen in het lichaam en de effecten op
gezondheid en werkkracht (voedingsleer) alsook de samenstelling en de gedragingen
van grondstoffen en producten bij bewerking en bewaring (levensmiddelenleer of
-technologie).
Kennis van wat wel of niet in het voedsel zat of behoorde te zitten voor een goede

gezondheid, voor commercieel gewin of andere doeleinden, maakte het mogelijk
nieuwe onderscheidingen te introduceren tussen betere en slechtere kwaliteiten. Deze
ontwikkeling was nauw verbonden met processen van professionalisering en
institutionalisering. Innovaties als chemisch-analytische meetmethoden boden
weliswaar oplossingen, maar vaak slechts voor even. Maatschappelijk herkende en
erkende kwaliteitseisen pasten zich snel aan en de oplossingen schiepen bij herhaling
nieuwe, onbedoelde en onvoorziene problemen. Toen rond 1950 de voedselkwantiteit
door innovaties in productie, bewerking en transport meer dan voldoende was
geworden, breidden de kwaliteitseisen zich verder uit.29 De heftige discussie tussen
belanghebbenden over het verband tussen consumptie van dierlijke en plantaardige
vetten, cholesterolgehalte en gezondheid vormt een illustratie hiervan.
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De indeling in mechanisering en chemicalisering is maar één van de manieren om
de bij de geïndustrialiseerde bewerking van voedsel betrokken procestechnieken te
onderscheiden. Een andere indeling is die naar doelstelling en soort bewerking van
grondstoffen.30 Er zijn dan vier soorten technieken te onderscheiden (die twee bij
twee elkaars tegenhanger vormen): fractioneren of uiteenleggen in elementen en
vorm geven of samenstellen enerzijds, stabilisering of conservering en transformatie
anderzijds (zie figuur 1.2).
Deze procestechnieken ontwikkelden zich sterk na 1890.
Innovaties deden zich overigens in een ongelijk tempo voor in de verschillende

sectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie. Industrialisering van
fractioneringsprocessen behelsde een grootschaliger aanpak van mechanische
bewerkingen als snijden, raspen, persen, zeven, roeren, mengen, scheiden en kneden.
Later kwamen hier chemische extractiemethoden bij, waardoor de winning van
waardevolle elementen uit granen, cacaobonen, aardappelen, suikerbieten, melk en
andere grondstoffen een grote omvang kon krijgen. De productie van (zet)meel,
suiker en cacaopoeder nam hierdoor enorm toe. Fractionering maakte de fabricage
van nieuwe producten mogelijk. Grondstoffen werden in de kleinst mogelijke
elementen (moleculen en atomen) uiteengelegd. Synthetische
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nabootsing en substitutie van materialen konden plaatsvinden op het moment dat de
chemische structuurformules bekend waren.
Synthetische of natuurlijke grondstoffen konden daardoor tot op zekere hoogte

naar believen in elkaar worden gepast. Tot de innovaties die in de twintigste eeuw
het gezicht van het assortiment bepaalden, behoren mede hierdoor samengestelde
nieuwe producten. Snacks vormen hiervan een typerend voorbeeld. De chemicalisering
bevorderde ook de productie van (bio)chemische hulpstoffen en ingrediënten zoals
bij de gistfabricage. In de twintigste eeuw veranderden grondstoffen, ingrediënten
en hulpstoffen (additieven) door fractionering en substitutie sterk van karakter.
In dit deel besteden we ruim aandacht aan snacks en nieuwe ingrediënten.
Methoden voor conservering en transformatie ondergingen door mechanisering

en de toepassing van chemische en fysische principes eveneens belangrijke
veranderingen. Koel- en vriestechnieken, pasteuriseren en steriliseren en diverse
vormen van drogen en het toevoegen van hulpstoffen (conserveermiddelen) zijn
belangrijke voorbeelden hiervan. Een nieuwe techniek in deze groep is bijvoorbeeld
bestralen, later (eufemistisch) doorstralen genoemd.
Dezemethoden richten zich op uitstel van de bederfelijkheid van voedingsmiddelen

of zijn bedoeld om van de nood juist een deugd te maken door de producten gewenst
te laten ‘bederven’. De toepassing van dergelijke technieken kan de structuur en
smaak van bestaande producten veranderen, waardoor producten als yoghurt ontstaan.
Industriële procestechnieken voor conservering door middel van hitte (sterilisatie,
pasteurisatie) differentieerden zich.
Met de toename van de scheikundige kennis en een beter begrip van de gedragingen

van ‘levende’ grondstoffen ontwikkelden transformatietechnieken zich tot processen
van biotechnologische sturing, zoals bij enzymen het geval is. In de laatste decennia
van de twintigste eeuw zijn vormen van biotechnologie als gentechnologie van groter
belang geworden, maar ook omstreden geraakt. In de hoofdstukken over koelen en
vriezen en over melk zullen we hierop terugkomen.
Bedrijven schakelden in de te onderzoeken periode over op andere energiebronnen,

grondstoffen en procestechnieken en ze lieten vanaf 1900 machines steeds vaker
ontwerpenmet het oog op nieuwe kwaliteitseisen, zoals op het gebied van de hygiëne.
De kennis over micro-organismen, door Louis Pasteur (1822-1895) en anderen rond
1870 gegenereerd, had in wetenschappelijke kring een ware paradigmawisseling
teweeggebracht. Als gevolg hiervan was zorg voor hygiëne een must geworden in
het productie- en distributieproces en de verdere transformatiefases van voedsel.
Voor een zeer bederfelijke grondstof als melk, bijvoorbeeld, was een hygiënische

behandeling van het allerhoogste belang.
Nauwkeurige naleving van de regels van hygiëne bij de boter- en kaasproductie

was eveneens een gevoelde noodzaak, alleen al uit concurrentieoverwegingen.
Hygiënische motieven leidden bij de vleesproductie tot de ontwikkeling van beter
te reinigen machines en werkruimten.31 Het nieuwe hygiënische regime stimuleerde
tevens de aandacht voor het verpakken van voedingsmiddelen.
Doordat de verpakking ook functies op het gebied van bijvoorbeeld de reclame

vervulde, werkte het als een integrerend mechanisme in de voedingsmiddelenketen
als geheel. Net als de conserveringstechnieken koelen en vriezen bracht verpakking
de vorming van kleinere en grotere subketens met zich mee, binnen en tussen de
schakels van de voedingsmiddelenketen als geheel. De ontwikkeling van machines
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voor continuproductie (van grondstof tot en met verpakt eindproduct) was een reactie
op de gelijktijdige aandacht voor hygiëne en verpakking en verhoogde ook de
efficiëntie. Een voorbeeld van een nieuwe machine die alle bewerkingen zonder
tussenkomst van arbeiders uitvoert, was de votator voor de margarineproductie,
ingevoerd bij Unilever in 1938. De toepassing van verschillende vormen van
conservering vereiste eveneens machines die bij de bewerking en verpakking
(inblikken,

Figuur 1.2: Verwerkingsprocessen (procestechnieken) van grondstoffen naar doelstelling
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bottelen) bacteriële besmetting minimaliseerden.32 Processen van mechanisering zijn,
kortom, niet alleen typerend voor de techniekontwikkeling van de voeding in de
negentiende eeuw. Van automatisering tot enmet computergestuurde procesbewaking
zijn ze tot op heden van bijzonder groot belang gebleven. Ook aan verpakking wijden
we, wegens de bijzondere betekenis voor het assortiment en de keten, in het vervolg
bijzondere aandacht.

De omkering van de keten en het ontstaan van een middenveld

De schakels in de voedingsmiddelenketen waren in de twintigste eeuw aan
voortdurende organisatorische wijzigingen onderhevig.
In de agrarisch-ambachtelijke samenleving die Nederland rond 1890 deels nog

vormde, speelden de transformatiefases van voedsel zich veelal af onder mensen die
elkaar kenden op nabij gelegen locaties. Gemechaniseerd transport over land- en
waterwegen (stoomtrein, stoomschip) maakte aanvoer van grondstoffen en producten
mogelijk ook op verder weg gelegen plaatsen.
Innovaties op het gebied van conservering en andere vormen van industrialisering

deden de differentiatie en de geografische afstand tussen de schakels en subschakels
toenemen. Voedingsmiddelen uit het assortiment begonnen sterk van elkaar te
verschillen wat betreft herkomst, behandel- en bewaarmethoden en verkoopplaats.
Rond elke groep voedingsmiddelen ontstonden subschakels of netwerken van
bedrijvigheid en handel. Het aantal sub- en tussenschakels breidde zich tussen 1890
en 1990 zeer sterk uit, waarbij de onderlinge relaties tussen de schakels veranderde.
De verschillende groepen ondernemers en handelaars hadden aanvankelijk
bijvoorbeeld op locaties als dagmarkten enigszins met elkaar te maken maar stemden
hun gedragingen niet systematisch op elkaar af. Er werd in de diverse
voedingsmiddelenbranches niet of nauwelijks in termen van een
voedingsmiddelenketen gedacht en gedaan. Tegen het laatste decennium van de
twintigste eeuw was dat wel het geval, hetgeen leidde tot pogingen tot beheersing
van de hele keten. De organisaties die bij de schakels in de keten betrokken waren,
veranderden na 1890 sterk van samenstelling.
Dit ging gepaard met een verschuiving van de onderlinge machtsbalans tussen

producenten, distributeurs en consumenten. In het begin van de eeuw trad er een
verschuiving op ten gunste van de eersten, aan het einde van de eeuw nam juist de
invloed van distributie en consumptie toe. Deze verschuivingen komen aan de orde
in de hoofdstukken twee, drie en vier. In de loop van de twintigste eeuw ontstond
tevens een middenveld tussen productie en consumptie. Met de verlenging (toename
van het aantal subschakels in de keten en de geografische afstand tussen de schakels)
en differentiatie van de keten (complexer worden van de schakels zelf) ontstonden
allerlei problemen. Productie en consumptie kwamen steeds verder uit elkaar te
liggen, waardoor producenten hun zicht op de consument verloren en consumenten
hun invloed op de productie. Problemen met de kwaliteit van voedsel vroegen om
oplossingen. In de loop van de twintigste eeuw ontstond een geheel nieuw netwerk
dat zich bezighield, vaak in onderling overleg, met het bij elkaar brengen en houden
van productie en consumptie. Dit netwerk bestond onder meer uit overheden,
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wetenschappelijke organisaties, media, kookleraressen en natuurlijk de
distributieschakels in de keten zelf. Deze organisaties en personen komen in de
volgende hoofdstukken nog uitgebreid aan bod. We bespreken ze hier kort.
Ketenverlenging, differentiatie, schaalvergroting en concentratie veroorzaakten

ook in de distributie revolutionaire veranderingen. Van dag- en weekmarkten en
kleine kruidenierswinkeltjes waar de artikelen los werden verkocht, veranderde de
distributie in een bijzonder wijdmazig en gedifferentieerd netwerk van verkooppunten.
Er ontstonden distributievormen als inkoopcoöperaties, grootwinkelbedrijven,
vrijwillige filiaalbedrijven, zelfbedieningszaken en supermarktketens.33 Voor de
maatschappelijke inbedding van het nieuwe assortiment was de bemiddeling door
de distributieschakel onontbeerlijk.34 Zo speelden supermarkten een belangrijke rol
bij de afzet van diepvriesproducten.
De functie van elementaire voedingsstoffen als eiwitten, vetten en koolhydraten

was rond 1900 bekend en resulteerde in een voedingsleer.35Deze kennis was essentieel
voor een antwoord op de vraag hoe voeding de gezondheid en werkkracht van de
inwoners van de opkomende westerse natie-staten kon beïnvloeden en was daarmee
van direct belang voor overheden.36 Experimenteel onderzoek naar de fysiologie van
de voeding van mensen en andere dieren moest hierover meer uitsluitsel geven. De
eigenschappen en gedragingen van de voedingsmiddelen zelf (later
levensmiddelentechnologie genoemd) vormden een ander breed terrein van studie.
Zo wist men bijvoorbeeld door chemische omzetting glucosestroop van aardappelen
te maken. Beide takken van kennis waren voor de techniekontwikkeling van belang
en hadden een multidisciplinair karakter. Medici, fysiologen en chemici behoorden
tot de eersten die voeding als onderzoeks- en praktijkgebied claimden. Een sterke
mate van differentiatie, institutionalisering en professionalisering vond plaats. Naast
concurrentie tussen bedrijven waren volksgezondheid en veranderende eisen van
kwantiteit en kwaliteit belangrijke impulsen voor uitbreiding van het wetenschappelijk
onderzoek. Op vele locaties of schakels in de veranderende keten hebben
voedingswetenschappers en -technologen zich zodanig weten te nestelen dat ze
onmisbaar zijn geworden. Organisaties als de Consumentenbond laten zich
bijvoorbeeld over voeding adviseren door representanten van de
voedingswetenschappen.37

Behalve bij kennis- en adviesinstituten traden chemici en voedingskundigen ook
in dienst bij de overheid, bijvoorbeeld als controleurs bij de Keuringsdiensten van
Waren.
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Voedingswaren werden aan het eind van de negentiende eeuw voor een belangrijk deel op de markt
verhandeld. In grotere plaatsen bestonden gespecialiseerde markten voor bijvoorbeeld aardappelen
en groenten. De groentemarkten in Apeldoorn vonden plaats op maandag- en donderdagmorgen. In
de loop van de twintigste eeuw zou een steeds groter deel van de levensmiddelen in winkels worden
verhandeld.

De overheidsbemoeienis met de productie en consumptie van voedsel in Nederland
heeft zich in de twintigste eeuw sterk uitgebreid en geïntensiveerd. Kwantiteit en
kwaliteit van voeding en voedsel(voorziening) werden in Nederland, net als in andere
westerse natie-staten, onderwerp van beleid.38 Regulering, wetgeving en controle
namen omvangrijke vormen aan en noodzaakten tot de oprichting van instellingen,
raden en andere structuren. De aanleiding hiertoe waren bijvoorbeeld regelmatig
optredende economische crisisverschijnselen in de landbouw. Ook verleende de
overheid subsidie voor de ondersteuning van werklozen en aan voedingsonderricht
in het huishoudonderwijs. Het toezicht op de kwaliteit van het voedsel werd op vele
plaatsen in de voedingsmiddelenketen een overheidstaak. De beide wereldoorlogen
gaven het overheidsingrijpen eveneens bijzonder sterke impulsen.
Het veld van media, marketing en reclame alsmede consumentenorganisaties en

dergelijke kunnen we gezamenlijk laten vallen onder de noemer van voorlichting
over voeding en voedingsmiddelen. Vertegenwoordigers van de nieuwe
wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke professies behoren ertoe, maar ook
georganiseerde vrouwen die zich opwierpen als representanten van consumenten.
Door hun bemoeienis veranderden dezemensen en groepen de voedingsmiddelenketen
en de relaties tussen de schakels. Zo verhoogden marketing, reclame en voorlichting
het kritische bewustzijn en het niveau van eisen bij consumenten. Tegelijkertijd
gaven groepen uit het middenveld de maatschappelijke inbedding van nieuwe
producten in het assortiment vorm.

Hoofdlijnen en verdieping

De geschiedenis van de veranderingen van het assortiment en de
voedingsmiddelenketen in de twintigste eeuw zal op twee manieren worden
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geanalyseerd, langs hoofdlijnen en op basis van gevalstudies of verdiepingen. De
hoofdstukken twee, drie en vier vertellen in enkele hoofdlijnen de geschiedenis van
drie cruciale stadia in de ontwikkeling van het assortiment en de keten. De
periodiseringen 1890-1920, 1920-1960 en 1960-1990 verwijzen ieder naar een nieuw
stadium in de ontwikkeling van het assortiment en de keten. De grenzen voor de
periodiseringen liggen echter nooit precies vast, omdat de veranderingen complex
zijn en in ongelijk tempo verlopen. Rond 1890 vond de doorbraak van de
modernisering en industrialisering van de voeding plaats. Het assortiment werd
verruimd voor grotere delen van de bevolking. Met name de eerste schakels in de
keten (voedings- en genotmiddelenindustrie) breidden zich sterk uit. De keten werd
hierdoor aanzienlijk verlengd en dit leidde tot allerlei kwaliteitsproblemen.
Organisaties en andere vertegenwoordigers van overheid en wetenschap probeerden
deze problemen op te lossen, waarbij de meningen binnen en tussen deze groepen
nogal eens botsten. De pogingen tot regulering resulteerden uiteindelijk in de
Warenwet van 1919. Met de Eerste Wereldoorlog ontstonden geheel nieuwe
afhankelijkheidsrelaties tussen overheden en bedrijven en tussen bedrijven onderling.
Een deel van de bevolking maakte door de oorlogsdistributie voor het eerst kennis
met nieuwe producten, zoals blikvoedsel.
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Deze ontwikkelingen worden beschreven in hoofdstuk twee.
Centraal in hoofdstuk drie staat de opkomst van een gevarieerd middenveld, dat

een cruciale rol speelde in het proces van maatschappelijke inbedding van een reeks
van nieuwe producten. Een groeiend en divers aantal maatschappelijke
(vrouwen)organisaties ging zich beijveren voor ‘modern’ voedsel en gaf, samen met
de overheid en wetenschappelijke instellingen, het middenveld vorm. Een krachtig
middenveld bleek vervolgens van cruciaal belang voor de goede organisatie van de
voedseldistributie in de Tweede Wereldoorlog. In zekere zin werd de keten in deze
oorlog voor het eerst reflexief, dat wil zeggen onderwerp van bewust
(overheids)ingrijpen op het niveau van alle schakels, met steun van de wetenschap.
Was de doorbraak van wat later werd benoemd als het modern-industrieel

assortiment en voedselpatroon in de steden rond 1920 al grotendeels een feit, in
diverse plattelandsgebieden en onder de minst bevoorrechte sociale lagen duurde dit
evenwel tot rond 1960.39 Het ontstane maaltijdenpatroon van twee broodmaaltijden
en één warme maaltijd per dag was de uitkomst van een traag verlopend
uniformeringsproces dat toen was voltooid.40

Na 1960 werden nieuwe trends zichtbaar, zoals de bredere opkomst van het
assortiment van kant en klare artikelen, ruimere investeringen in onderzoek (Research
8c Development) in het bedrijfsleven, de institutionalisering van de
voedingswetenschappen inWageningen, welvaartsvermeerdering, intensiever gebruik
van reclame via media als televisie en ingrijpende veranderingen in de samenstelling
en gedragingen van gezinshuishoudens en hun leden. Een belangrijke ontwikkeling
in deze periode was de opkomst van zelfbediening en de supermarkt. Daarvoor is
apart aandacht.
Het als typisch Nederlands ervaren uniformemaaltijdenpatroon verdween na 1960

al weer snel. Een ‘versplintering van de markt’, de opkomst van buitenshuis eten en
‘grazing’ droegen bij tot een nieuwe differentiatie. Een belangrijke ontwikkeling in
dit tijdvak is de doorbraak van de consumentenkritiek op ‘vreemde toevoegingen’
aan industrieel voedsel. Rond 1990 deden zich nieuwe veranderingen voor in de
keten en het assortiment. De bij de schakels betrokken groepen werden zich bewust
van de noodzaak hun gedragingen op elkaar af te stemmen: er ontstond ‘ketendenken’.
Diverse soorten novel foods en innovatieve toepassingen van biotechnologiewerden

onderwerp van debat binnen en buiten de keten.41 Over enkele van deze
ontwikkelingen wordt iets gezegd in hoofdstuk tien.
De verschillende gevalstudies beslaan de hoofdstukken vijf tot en met negen.

Hierin staat de wisselwerking tussen de fabricage en de maatschappelijke acceptatie
of afwijzing van diverse nieuwe
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Proefpersonen bezig met een smaaktest van ingrediënten voor diepvriesproducten bij Iglo in 1961.
Iglo besteedde net als de overige levensmiddelenbedrijven van Unilever veel aandacht aan de
samenstelling van haar producten. Zo testte het bedrijf kant-en-klaarmaaltijden binnen de eigen
bedrijfskantines.

producten en technieken centraal. Aan bod komen: ingrediënten (hoofdstuk vijf),
melk voor zuigelingen en volwassenen (hoofdstuk zes), verpakkingen zoals het
melkpak (hoofdstuk zeven), diepgevroren vis, fruit en groente (hoofdstuk acht) en
ten slotte snacks (hoofdstuk negen). Er is aandacht voor de manier waarop deze
producten werden ‘ontworpen’, de consumenten en het gebruik ervan werden
gedefinieerd en de nodig geachte institutionele voorwaarden werden geschapen. Het
werk hiervoor werd verzet door producenten, wetenschappelijke instellingen,
overheden alsmede een reeks van maatschappelijke organisaties die deels fungeerden
als representanten van de consumenten. De manier waarop dit geschiedde, is zo
zichtbaar mogelijk gemaakt. De consumenten zelf komen ook in beeld, maar dan
vooral als degenen die bepaalde producten accepteerden dan wel afwezen. De keuze
van de gevalstudies berust op het centrale belang dat ingrediënten, verpakkingen,
koel- en vriestechnieken, melk en snacks hebben gekregen voor de productie,
distributie, bereiding en consumptie van het ‘modern-industriële’ assortiment in
Nederland in de twintigste eeuw. Voor de schakel van de afvalverwerking was geen
ruimte, terwijl ook zeer veel andere nieuwe producten en technieken buiten
beschouwing moesten blijven. Al waren andere keuzes mogelijk geweest, de
ontwikkeling van de besproken producten en technieken heeft in belangrijke mate
bijgedragen tot de verlenging, differentiatie en verdichting van de schakels in de
voedingsmiddelenketen.

A.H. van Otterloo

Eindnoten:

Het terrein van de voedingsgeschiedenis is onafzienbaar breed. Gegevens verzamelen en
schrijven over dit onderwerp doe je daarom niet alleen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat
meerdere auteurs aan dit deel hebben bijgedragen. Ze vormden samen met anderen de groep
die, in wisselende samenstelling tussen september 1996 en augustus 1999, kleinere of grotere
delen van het onderzoek voor de hoofdstukken hebben uitgevoerd en dat niet alleen; ze hebben
ook aan de regelmatig voorkomende discussies deelgenomen over de richting die de verzameling
van gegevens zou moeten uit gaan. Graag wil ik deze collega's, (techniek)historici, sociologen
en studenten, van harte bedanken voor de tijd en energie die ze, elk op eigen wijze, hebben
gestoken in dit project. In alfabetische volgorde zijn dat: Adri Albert de la Bruhèze, Marcello
Aspria, Gerdy Bijleveld, Hans Buiter, Claske Dijkema, Adel den Hartog, Annemarie de
Knecht-van Eekelen, Miranda Moerland, Nico Rem, Johan Schot, Babette Sluijter en Frank
Veraart. De verschillen in disciplinaire achtergrond en ervaring brachten in de vergaderingen
soms aanzienlijke verwarring, maar ook veel inspiratie met zichmee.We hebben elkaars inbreng
in het boeiende techniekhistorische domein leren waarderen. In een vroeg onderzoekstadium
verzamelde Piet Schipper heel veel literatuur. Leon Deben, Maaike Dahler, Tamar Westerdaad
en Eric van Royen creëerden op diverse manieren ruimte in mijn (vakgroep)werktijd voor de
coördinatie en uitvoering van het project. Hiervoor ben ik hen bijzonder erkentelijk. Mijn
welgemeende dank gaat ook uit naar de ‘informanten’ die, in de oriëntatiefase of later, tijd
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hebben vrij gemaakt voor vraaggesprekken of toegang tot informatie hebben verschaft.
Volledigheid is niet mogelijk, maar noemen wil ik: A.J. Bannink, W.J. Beek, B. Geerts,
W. de Groote, J.G.A.J. Hautvast, R.J.J. Hermus, W.M.F. Jongen, R. Keuning, J.A. Knobbout,
J. Legerstee, H.A. Leniger, C. Maitland, E.H. Meursing, H. Muller, F.D. Tollenaar, F.J. Röling,
W. Stolp, P. Uges en D.J. van Zuilichem. Deze deskundigen uit het voedingsveld
vertegenwoordigen het bedrijfs(advies)leven, de wetenschap of beide. Hun inlichtingen waren
voor deze studie onmisbaar. De verschillende tekstversies zijn, behalve door onze
onderzoeksgroep zelf, (deels) ook kritisch gelezen door collega's en anderen binnen en buiten
‘TIN’. Zij gaven heel veel massa's nuttige aanwijzingen en suggesties. De inspanningen van
deze commentatoren heb ik, naast de adviezen van de redactie als geheel en de ‘technisch
meelezer’ Wiero Beek, bijzonder gewaardeerd. In het bijzonder wil ik noemen: Henk van den
Belt, Jan Bieleman, Nil Disco, Jo Hautvast, Ernst Homburg, Jozien Jobse-van Putten, Marlou
Schrover, Ruud Stokvis, Erik van der Vleuten, Nico Wilterdink en Onno de Wit. Naast het
‘gewone teamwerk’ in de allerlaatste redactiefase met onder meer Mila Davids en Giel van
Hooff, gaat mijn zeer grote dank uit naar Adri Albert de la Bruhèze, Gerdy Bijleveld, Hans
Buiter en Johan Schot voor hun bijzondere hulp, bemoediging en ruimhartig bestede vrije tijd.

Periodieken
Het onderzoek is gebaseerd op secundaire literatuur, archieven die staan genoemd per hoofdstuk
en in het notenapparaat en verder op een analyse van een groot aantal periodieken waarvan de
onderzoeksresultaten door de verschillende auteurs zijn gedeeld. Dit betreft de volgende
periodieken:
Chemisch Weekblad, 1903-1939, 1946-1964 en 1966-1967
Conserva, 1952-1969
De Ingenieur, 1908-1922
Economisch-Statistische Berichten, 1941
Jaarverslagen omtrent de Visschershaven en de Visserij te IJmuiden, 1902-1930
De Katholieke Kruidenier, 1952-1973
Koeltechniek, 1930-1939
Koeltechniek, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek, 1958-1970
Libelle, 1962-1966
Het Levensmiddelenbedrijf, 1958-1978
Misset's Zuivelbereiding en -Handel 1950-1956 (jrg. 56 t/m jrg. 62)
Misset's ‘Zuivel’ 1957-1967 (jrg. 63 t/m jrg. 73)
Naarden Nieuws, Maandelijkse Uitgave van de NV Chemische Fabriek ‘Naarden’,
Holland, 1950-1971.
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1880-1956
Nederlands Weekblad voor Kruideniers-, Grutters- en Koloniale Waren, 1917-1925
Nederlands Weekblad voor Kruidenierswaren, Conserven en Comestibles, 1925-1952
Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt, 1895-1924
Nederlands Weekblad voor Zuivelbereiding en -Handel, 1924-1949
Oliën en Vetten, 1917-1920
Oliën, Vetten en Oliezaden, 1921-1951
Voeding en Techniek, 1968-1969
Voedingsmiddelenjaarboek, 1967-1999
Voedingsmiddelentechnologie, 1970-1998
Voeding, 1939-1998
Voeding Nu, 1998-1999
Algemeen Rijksarchief (ARA)
Gemeentearchief Amsterdam

1 A.J.C.J.S. Bergsma, Pamflet voor de tentoonstelling in Gemeentearchief Amsterdam, D00.082.
2 De voedingsfysiologie en -(bio)chemie kwamen rond 1850 op gang als verbijzondering van de
medischewetenschap en chemischewetenschappen in relatie tot problemen van volksgezondheid.
De zich ontwikkelende voedingsleer (zie hoofdstuk 2) was maatgevend geworden in het denken
over verbetering van de volksvoeding, al in de geschriften van de Maatschappij voor het Nut
van het Algemeen: Peter Rietbergen, ‘To Feed the Poor and Improve Their Morals’ in F. Halici
ed., First international food congress, sept. 1986 (Istanbul en Ankara 1988) 227-234. De
‘Tijdelijke Kookschool’ vormde het begin van het ontstaan van het Kook- en Huishoudonderwijs
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in Nederland. Zie A.H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland 1840-1990 (Amsterdam
1990) 127-155.

3 De betekenis, maatschappelijke relevantie en mate van acceptatie van ‘gezondheid’ als waarde
was rond 1900 veel beperkter dan rond 2000; de enorme toename van de maatschappelijke
waardering van gezondheid is van bijzonder belang in de te beschrijven ontwikkelingen in de
voeding.

4 Th. van Tijn, ‘Het sociale leven in Nederland 1844-1875’ in Algemene geschiedenis der
Nederlanden (Haarlem 1977) deel 12, 131-154, aldaar 145-151.

5 Het relatieve aandeel van voedselgebrek en ziekten in de sterfte in de jaren veertig vormt een
punt van discussie tussen historici. Zie voor een samenvatting Van Otterloo, Eten en eetlust,
21-23.

6 Het betreft hier gemiddelde productiecijfers als indicator voor het verbruik, dus voorzichtigheid
is geboden: ‘Verbruik van enige voedingsmiddelen in kg per hoofd van deNederlandse bevolking
1852-1911’, Maandschrift CBS (1913); zie ook H. van der Meulen, ‘Nederlanders en hun
voeding 1852-1977’ in Economisch en sociaal-historisch jaarboek 48 (Den Haag 1985) 48-70;
Van Otterloo, Eten en eetlust, 45-48.

7 De discussie over ‘nieuwe armoede’ van daklozen en in ‘achterstandswijken’ alsmede de
consequenties voor voeding en gezondheid is weliswaar in de laatste decennia van de twintigste
eeuw opnieuw actueel, maar verwijst naar een ander schaarsteniveau dan een eeuw geleden.
Armoede, honger en schaarste zijn net als luxe betrekkelijke begrippen.

8 R. Keuning, Innovatie in de levensmiddelenindustrie. Markt of technologie? Inaugurele rede
(Wageningen 1989) 5. Voor de Verenigde Staten noemt Keunig een getal van 25.000 artikelen;
in het laatste decennium van de twintigste eeuw zijn deze aantallen ongetwijfeld gegroeid.

9 Uit in 1995-1996 gehouden vraaggesprekken met H.A. Leniger, R. Keuning, F.D. Tollenaar,
F. Röling en andere voedingsmiddelentechnologen bleek het bijzondere belang van
‘samengestelde producten’.

10 Andere in dit deel gehanteerde definities zijn: Voedsel heeft betrekking op losse
voedingsmiddelen, terwijl voeding slaat op de totale voedselconsumptie op een bepaald moment
voor een bepaalde maatschappelijke groep of categorie. De schakels van de keuken en de tafel
houden direct verband met de al genoemde maaltijd- en voedselpatronen.
Het begrip voedselvoorziening, ten slotte, duidt op de (lokale, nationale of mondiale) organisatie
van productie en distributie van voedsel op een bepaalde plaats en tijd.

11 Het begrip voedingsmiddelenketen is deels geïnspireerd door Jack Goody, Cooking, cuisine
and class (Cambridge 1982) 37, en deels een sociologisering van het biologische concept
voedselketen. Het lijkt enigszins op het begrip ‘food system’, zie Alan Beardsworth en Teresa
Keil, Sociology on the menu (Londen 1997) 48; voorts David Goodman en Michael Radclift,
Refashioning nature; food, ecology and culture (Londen 1991) 87-133.

12 Geoff Tansey en Tony Worsley, The food system. A guide (Londen 1999); zij bemannen het
food systemmet key actors als boeren, arbeiders, handelaars, processors, distributeurs, caterers
en consumenten. De term actorenwordt ook gebruikt in deel 1 van J.W. Schot e.a. eds., Techniek
in Nederland in de Twintigste Eeuw (Zuthpen, 1998) deel I, maar hier spreken we eenvoudig
van maatschappelijke categorieën, bijvoorbeeld boeren, handelaars,
voedingsmiddelenproducenten, huishoudens en consumenten.

13 Sinds de jaren (tachtig en) negentig is in de sociaal-wetenschappelijke literatuur sprake van een
discussie over agrarische- of agro-industriële ketens met het oog op onderlinge afstemming van
schakels ter verhoging van kwaliteit en efficiency, zie bijvoorbeeld het themanummerAgrarische
ketens. Tijdschrift voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de landbouw 9 (1994) no. 4
en voorts: W.M.F. Jongen e.a., ‘Productkwaliteit uitgangspunt bij aansturen
product(ie)technologie vanuit keten’, Voedingsmiddelentechnologie 29 (1996) 10-15. Vergelijk
voor een studie naar de gevolgen van de invoering van de biotechnologie voor de machts- en
afhankelijkheidsverhoudingen binnen de mondiale agro-industriële keten: Guido Ruivenkamp,
De invoering van biotechnologie in de agro-industriële produktie keten (Utrecht 1989).

14 De voedings- en genotmiddelenindustrie is door haar omvang en diversiteit een moeilijk te
omvatten en moeilijk te beschrijven industrie; zie Marlou Schrover, Voedings- en
genotmiddelenindustrie. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993) 13.

15 J.W.A. Naber, Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper 1836-1916 (Haarlem 1918);
Van Otterloo, Eten en eetlust, 127-155.

16 Sociaal Weekblad nr. 92 (9 augustus 1890) 259.
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17 J.J.R.Moquette,Onderzoekingen over volksvoeding in de gemeente Utrecht, Proefschrift (Utrecht
1907) 128-130; B.H. Sajet en W. Polak, Eene voedings-enquête in den mobilisatietijd
(Amsterdam 1916).

18 E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1990
(Maastricht 1991).

19 H.W. Lintsen e.a. eds., Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een
moderne samenleving 1800-1890 (Zutphen 1992) 43; Bijdragen van het Statistisch Instituut, 7
(1891), 143-180; Th. van Tijn, ‘Het sociale leven in Nederland’ in Algemene Geschiedenis der
Nederlanden (Haarlem 1978) deel 13, 295-327, aldaar 306-314; volgens H. Baudet en H. van
derMeulen (‘Food consumption and welfare’ in H. Baudet en H. van derMeulen eds.,Consumer
behaviour and economic growth in the modern economy (Londen en Canberra 1982) 75-109)
gaven deze groepenweliswaar numeer uit aan voedsel, maar bleef hun voeding zowel kwalitatief
als kwantitatief onvoldoende; J.A. de Jonge (De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en
1914 (Nijmegen 1976) 90-91) verwijst naar gegevens van huishoudrekeningen van
arbeidersgezinnen, waaruit blijkt dat het deel aan uitgaven voor voeding tussen 1850 en 1890
daalde van 70% tot 50%. De meting van de voedselconsumptie stuit, zeker voor het verleden,
op grote problemen, want wat wordt namelijk gemeten: de beschikbaar gekomen
voedingsmiddelen per hoofd van de bevolking (CBS-gegevens), de gezinsuitgaven aan voeding
(budgetstudies), het totale aanbod aan afzonderlijke voedingsmiddelen (het assortiment), of de
combinaties van voedingsmiddelen in het voedselpatroon, de maaltijden of het maaltijdpatroon?
Zie voor de beperktheid van arbeidersbudgetten als bron: Van Otterloo, Eten en eetlust, 311-314.

20 Zie voor een inspirerende historisch-geografische behandeling van variaties en faseverschillen
in de nationale modernisering H. Knippenberg en B. de Pater, De eenwording van Nederland.
Schaalvergroting en integratie (Nijmegen 1988) en voor de variaties en uniformering van
Nederlandse maaltijdpatronen J. Jobse-van Putten, Eenvoudig maar voedzaam.
Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland (Nijmegen 1995).

21 Zo hadden de afschaffing van de accijnzen op het gemaal en het geslacht rond 1850 bijgedragen
tot een prijsdaling van brood en vlees; ook de graanimporten, die voor de boeren tot de
landbouwcrisis leidden, betekenden voor stadsbewoners lagere voedselprijzen, zie Van Otterloo,
Eten en eetlust, 52-114. Vergelijk voor een bespreking van overeenkomstige veranderingen
elders in Europa onder meer H.J. Teuteberg, ‘Die Tägliche Kost unter dem Einfluss der
Industrialisierung’ in H.J. Teuteberg en G.Wiegelmann eds.,Unsere Tägliche Kost. Geschichte
und regionale Prägung, (Münster 1986) 345-361 en J. Burnett, Plenty and Want. A Social
History of Diet in England from 1815 to the Present Day (Londen 1989) 105-241. De
ontwikkelingen in de Verenigde Staten liepen rond 1900 vooruit op die in Europa, zie H.
Levenstein, Revolution at the table. The transfromation of the American diet (New York en
Oxford 1988) 30-44.

22 W. Abel, Stufen der Ernährung. Eine historische Skizze (Göttingen 1981) 65-73.
23 J.M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de

eerste helft van de negentiende eeuw. Aspecten en trends ('s-Gravenhage 1982) 110.
24 Vergelijk voor de overheidsmaatregelen ter bescherming van botervervalsing door het nieuwe

product margarine: M. Schrover, Het vette, het zoete en het wederzijds profijt.
Arbeidsverhoudingen in de margarine-industrie en de cacao- en chocolade-industrie in
Nederland 1870-1960 (Hilversum 1991) 42-47.

25 J. Jobse-van Putten, Van pekelvat tot diepvrieskist. Interviews en beschouwingen over de
huishoudelijke conservering op het Nederlandse platteland in de eerste helft van de twintigste
eeuw (Amsterdam 1989).

26 Vergelijk de hoofdstukken over meel, bier, boter en margarine in: H.W. Lintsen e.a. eds.,
Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving
1800-1890 (Zutphen 1992) deel I.

27 De term mechanisering in de hier gebruikte ruime betekenis is ontleend aan Siegfried Giedion,
Mechanization takes command. A contribution to anonymous history (New York en Londen
1975); vergelijk voor deze grove tweedeling Van Otterloo, Eten en eetlust, 52-89.
Ook chemicalisering is een ruim begrip en staat voor de toenemende invloed van de groeiende,
multidisciplinaire voedingswetenschappen op de productie en consumptie van voedsel, de
chemie voorop, vergelijk ‘R&D in de voedingsindustrie’, Chemisch Magazine, okt. 1997, 346.

28 S. Bruin, Proceskunde en procesinnovatie, Inaugurele rede (Wageningen 1975) 3-5. Deze
procestechnoloog onderscheidt in de voedingsmiddelenindustrie daarnaast fysische en
(bio)chemische procestechnologieën, d.w.z. reeksen van bewerkingen waarbij grondstoffen

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



worden omgezet in halffabrikaten of eindproducten. Chemicalisering omvat beide laatste typen
procestechnologie.

29 Illustratief hiervoor is W.M.F. Jongen, Op functionele wijze naar een gezonde toekomst,
Inaugurele rede (Wageningen 1995) 2-12.

30 Bruin, Proceskunde en procesinnovatie, 12-13; zie voor een iets andere indeling van processen
P. Walstra, Voedsel en voeding, Collegedictaat (Wageningen 1983) 35-48 en interview van
A.H. van Otterloo met D.J. van Zuilichem, levenmiddelentechnoloog in Wageningen op 28
februari 1996; voor synthetisering vergelijk ook Magnus Pyke,Man and Food (Londen 1970)
208-227.

31 Zie voor de vleeshygiëne: P.A. Koolmees, Symbolen van openbare hygiëne. Gemeentelijke
slachthuizen in Nederland 1795-1949 (Rotterdam 1997) en J.D. Brinksma, Slachterijen,
vleeswarenindustrie en visverwerkingsinrichtingen (Zeist 1994) 21-24.

32 Vergelijk Nico Rem, Rol van de kennis over de bacterie op zuiveltechnologie, stagerapport
UvA, dec. 1999.

33 Zie H.P.H. Hondelink,Detailhandel. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993).
34 De term middenveld staat centraal in het onderzoeksthema ‘maatschappelijke inbedding’, J.W.

Schot. e.a. eds., Techniek in Nederland 1998 (Zuthpen 1998) deel I, 42-45.
35 Zie F.A. Steensma, Voedingsleer. Populaire voordrachten over voeding en stofwisseling van

den mensch (Amsterdam 1909).
36 H. Kamminga en A. Cunningham eds., The science and culture of nutrition 1840-1940

(Amsterdam en Atlanta 1995) 1-15.
37 Anneke H. van Otterloo, ‘The development of public distrust in modern food technology in the

Netherlands. Professionals, laymen and the Consumer's Union’ in A.P. den Hartog ed., Food,
technology, science and marketing. European diet in the twentieth century (East Linton 1995)
253-368.

38 J. Burnett en D.J. Oddy, The origins and development of food policies in Europe (Londen en
New York 1994).

39 Zie voor de term ‘modern-industrieel voedselpatroon’ A.P. den Hartog, ‘De beginfase van het
moderne voedselpatroon in Nederland. Voedsel en voeding in de jaren 1850-1914 - een
verkenning’, Voeding 41 (1980) 334-342 en 348-357.

40 Zie voor de nationale integratie van het Nederlandse maaltijdenpatroon J. Jobse-van Putten,
Eenvoudig maar voedzaam (Nijmegen 1995) 499-530.

41 Christiaan Holland en Johan Schot, ‘Technologische ontwikkelingen’ Sociaal en Cultureel
Rapport 1998; 25 jaar sociale verandering (Rijswijk 1998) 68-69; A.P. den Hartog, A. van der
Heijden e.a., Nieuwe voedingsmiddelen. Biotechnologie, novel en functional foods (Utrecht
1994).
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In de loop van de Eerste Wereldoorlog werd een steeds groter deel van de voedselvoorraad door
middel van distributie onder de bevolking verdeeld. Terwijl het Rijk met de Distributiewet uit 1916
de grote lijnen vastlegde, lag de uitvoering van de distributie in handen van de gemeenten. De
daadwerkelijke verkoop geschiedde via de winkeliers, waarbij soms - zoals hier bij L. de Leeuw,
koopman in kaas, vis en vleeswaren aan de Tuinstraat in Tilburg - rijen ontstonden (1918).
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2 Nieuwe producten, schakels en regimes 1890-1920

Industrialisering van voedsel
Praktijk, ervaringskennis en wetenschap
De Eerste Wereldoorlog
De Warenwet
Veranderingen in het voedselpatroon

In de periode 1890-1920 vond een versnelling in de industrialisering van voedsel
plaats. Een indicatie hiervoor is dat een groot deel van de eerste generatie
multinationals die in Nederland na 1870 tot ontwikkeling kwam, geworteld was in
de voedingsmiddelennijverheid.1 De ambachtelijke productie bleef echter ook
voortbestaan. Onder invloed hiervan werd het assortiment waaruit consumenten
konden kiezen, ruimer en gevarieerder. Het omvatte veel artikelen die eerder niet
bestonden, met daarnaast de vertrouwde oude producten. Typerend voor deze decennia
was in zekere zin het naast elkaar bestaan van het oude en het nieuwe op
voedingsmiddelengebied. Dit gold voor bijna alle lagen van de bevolking.
Luxeproducten bleven niet meer geheel onbereikbaar voor de minder bevoorrechte
groepen. Nederlanders vervingen roggebrood of boekweitpap steeds vaker door het
smakelijker bevonden tarwebrood. Arbeiders aten niet langer meer enkel aardappelen
met azijn of vet en wat spek, maar gingen er vlees bij eten, zij het in kleine
hoeveelheden en vaak uitsluitend op zon- en feestdagen.2 In het begin van de twintigste
eeuw stonden beschuit, boter, thee, suiker, kaas, vlees, vis en groenten op hun menu.
Later gold dat ook een enkele maal voor versnaperingen als koekjes, chocoladerepen,
daisy's en sint nicolaaskoek.3 Deze verzameling artikelen was als geheel echter in
geen enkel budget te vinden.
Koffie, suiker, stroop enwitbroodwaren intussenwel normale producten geworden,

al werdenmeestal niet de beste kwaliteiten gebruikt en kwammengingmet surrogaten
zoals cichorei veel voor. Ook thee en cacao werden in de lagere kringen gedronken,
zij het in mindere mate dan in de meer welgestelde. Zodra de laagstbetaalde groepen
financieel de keus hadden, gingen ze gevarieerder en ‘luxer’ eten. Naast
klasseverschillen bestonden er wat betreft de beschikbare assortimenten grote
verschillen tussen stad en platteland en in de verschillende regio's.
Variatie betekende in deze periode ook tweeslachtigheid, hetgeen een kenmerk

heet te zijn voor overgangsperiodes. Preïndustriële, agrarisch-ambachtelijke
slachtvetten als reuzel en rundvet, die huisvrouwen en andere gebruikers eerst moesten
uitsmelten, verschenen zij aan zij met kant en klare, industrieel gefabriceerde
kunstboter of (sla)olie. Aloude levensmiddelen als diverse soorten peulvruchten, gort
of grutten stonden op het menu naast industrieel geproduceerde vermicelli en sago.4

Behalve natuurboter werden ook koelhuisboter, plantenboter en margarine gebruikt,
evenals broodbeleg als hagelslag en gestampte muisjes. In plaats van de ‘smeer’ van
vet en stroop of aardappelprak met zout belegden Nederlanders hun boterhammen
voortaan met worstsoorten als leverworst, plokworst en tongenworst. Op het gebied
van versnaperingen konden ze genieten van nieuwe industriële producten als koekjes,
zuurtjes, chocola en pinda's.5
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Ook etenstijden en maaltijdpatronen behielden aanvankelijk gedeeltelijk een
preïndustrieel karakter en varieerden sterk naar regio, seizoen en maatschappelijke
positie evenals tussen stad en platteland. De stedelingen liepen bij de vernieuwingen
voorop.6 De warme maaltijd verschoof bij hen naar de avond, terwijl inwoners met
geld vaker buiten de deur aten.
De industrialisering van de voedings- en genotmiddelenindustrie ging gepaard

met een groot aantal samenhangende organisatorische en technische veranderingen.
Er was sprake van mechanisering en chemicalisering, vaak gepaard gaand met het
ontstaan van grotere bedrijven. Tegelijkertijd bleven in sommige sectoren
ambachtelijke wijzen van productie bestaan. Ondanks de grote variatie was verlenging
en differentiatie van en grote afhankelijkheid tussen en binnen de schakels van de
voedingsmiddelenketen
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zichtbaar op veel terreinen. Gezien de omvang en complexiteit van de
voedingsmiddelenindustrie kunnen we helaas niet alle veranderingen in de hele
bedrijfstak beschrijven. We beperken ons noodgedwongen tot de bespreking van
enkele sectoren als illustratie voor de algemene trend.

Industrialisering van voedsel

Brood, koek en banket

De meel- en broodfabricage in de steden was al vroeg gemechaniseerd en had door
massaproductie de broodprijs doen dalen.7

In de opgerichte fabrieken vond ten dele een koppeling plaats van de voorheen
geheel gescheiden bewerkingen van meelproductie en broodbakkerij.
Deegkneedmachines en heteluchtovens werden ingevoerd. Veel broodfabrieken
zetten een eigen distributiesysteem op, inclusief bezorging en eigen winkels. De
fabrieken startten bovendien met het maken van andere producten dan brood. In de
meelfabricage waren een vergaande raffinage en de bleking van tarwe door middel
van chemische middelen ingevoerd en werden zemelen verwijderd, waardoor het
meel zeer fijn van structuur en zuiver wit werd.8 Hierdoor kon meel dienen als
grondstof voor witbrood, beschuit, koek en banket. Beschuit, ooit leeftocht voor
schepelingen, diende in verfijnder vorm nu als aanvulling op brood of als pap voor
baby's. In pap voor zuigelingen werd beschuit op dezelfde wijze als kindermeel
gekookt met water of een mengsel van melk en water. Het voordeel was dat deze
pap met beschuit minder lang hoefde te koken. Na 1890 werden roggebrood en
nieuwe luxeartikelen als koekjes op deels gemechaniseerde wijze geproduceerd. De
vervaardiging van deze producten stelde dusdanige eisen dat speciaal hiervoor
ingerichte fabrieken en arbeiders met nieuwe kwalificaties nodig waren. De in 1886
opgerichte Stoombrood- en Beschuitfabriek van Verkade in Zaandam is hiervan het
eerste voorbeeld.9 Verkade maakte veel gebruik van goedkope meisjes- en
vrouwenarbeid, waardoor de fabriek de kwaliteit van de koekjes en chocoladewaren
kon garanderen; goedkope arbeid vertraagde echter wel de invoering van de
mechanisering van het inpakken.10 Naast dergelijke fabrieken handhaafden zich ook
kleine ambachtelijke brood- en banketbakkerijen, die onder andere inspeelden op de
stedelijke vraag naar de luxe van wit, knapperig en vers brood, 's ochtends zo vroeg
mogelijk.11

Onder invloed van het streven naar kwaliteitsverbetering en productdifferentiatie
kwamen voor de brood- en banketbakkerij talrijke nieuwe ingrediënten beschikbaar,
gefabriceerd door diverse toeleveranciers. Allereerst verbeterde de kwaliteit van het
brood door de toepassing van zuivere bakkersgist in plaats van de ouderwetse biergist.
Deze gist was onder andere afkomstig van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek
te Delft, sinds 1870 in bedrijf. Zetmeelfabrieken produceerden andere ingrediënten
voor banketbakkers, bijvoorbeeld aardappelsago, maïzena, puddingpoeder en
glucosestroop. De basisgrondstoffen van deze producten verschilden; aardappelen
(W.A. Scholten in Foxhol) en granen, vooral maïs (M.K. Honig in Koog aan de
Zaan), waren de voornaamste.12 Biet- en rietsuikerproducenten leverden stropen en
andere suikerhoudende producten. DeWester Suikerraffinaderij in Amsterdammaakte
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in 1893 al 22 verschillende soorten geraffineerde suiker waar voorheen alleen
ruwsuiker werd geproduceerd.13 Ook fabrikanten van cacao en chocolade als Van
Houten en Blooker leverden ingrediënten aan de brood- en banketsector, net als
fabrikanten vanmelkpoeder, ondernemers van vruchtensiroop- en conservenfabriekjes
en producenten van (plantaardige) oliën en vetten.
Genoemde ondernemingen richtten zich uiteraard niet uitsluitend op de koek- en

banketfabrikanten, maar bedienden een brede groep klanten.

Het voedingsassortiment in het begin van de twintigste eeuw kenmerkte zich door het naast elkaar
bestaan van industrieel geproduceerde en ambachtelijk of zelf bereide producten. Terwijl in de stad
een groot deel van de voedselbereiding niet langer in het huishouden plaatsvond, had een groot deel
van de plattelandsbevolking de voedselvoorziening nog steeds in eigen hand. Zo bakte menig
huishouden ten plattelande rond 1920 nog zelf brood, terwijl in steden al zestig jaar broodfabrieken
bestonden.
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Oliën, vetten en margarine

Differentiatie van bedrijven en producten, schaalvergroting enmassaproductie konden
zich ook langs andere wegen voltrekken. Voor de traditionele Zaanse olieslagerijen,
ingericht voor het persen van zaden tot spijs- en technische oliën, vormden veekoeken
bijproducten. Met de groei van de veehouderij, de kennis over voedingswaarde en
nieuwe technieken ontwikkelde zich vanuit deze bedrijfstak in de twintigste eeuw
echter een grootschalige mengvoederindustrie.14 Deze kwam in sommige opzichten
los te staan van de oorspronkelijke oliefabricage en is daarmee een voorbeeld van
de differentiatie en verlenging van schakels. De vervaardiging van het bijproduct
veevoer werd voor veel ondernemingen een belangrijker vorm van bedrijvigheid dan
het persen van olie, het aanvankelijke hoofdproduct.15 In de margarine-industrie
vonden vergelijkbare ontwikkelingen plaats. Al snel na de uitvinding in 1869 werd
dit eerste industrieel samengestelde voedingsmiddel massaal gefabriceerd in tientallen
bedrijfjes.
De margarinefabrieken waren voor hun grondstoffen aangewezen op de veehandel

en opkomende vleesindustrie en margarineproductie vond soms als nevenbedrijf
hiervan plaats. De emulsie werd immers gemaakt door het mengen en roeren van
bewerkt rundvet met (onder)melk of water. Net als bietsuiker maakte dit product een
opvallende ontwikkeling door; van laag gewaardeerd artikel voor armelui veranderde
het in de loop van de tijd in een algemeen geaccepteerd dagelijks broodsmeersel en
braadvet. Deze spectaculaire ‘loopbaan’, waarvoor in deze periode het fundament
werd gelegd, dankte de margarine aan de rond 1900 zeer talrijke kleine fabriekjes.
Deze moesten het daarna snel afleggen tegen de grotere. Voorbeelden van dergelijke
grote bedrijven waren BrinkersMargarinefabrieken en de familiebedrijven van Anton
Jurgens en Sam van den Bergh.16 Expansie van de bedrijfstak kwam aanvankelijk tot
stand door export naar Engeland en Duitsland. Later kwam margarine ook in
Nederlandse gezinshuishoudens in zwang, vooral toen ondernemersmet de introductie
van de vetharding goedkopere grondstoffen konden benutten.
Op basis van Franse vindingen had deDuitserW. Normann in 1902 patent genomen

op de katalytische hydrogenering van olie, met nikkel als katalysator. Hierdoor
konden zachte onverzadigde vetten uit plantaardige grondstoffen worden omgezet
in harde verzadigde vetten, die geschikt waren voor de margarinefabricage. Deze
mijlpaal in de margarinefabricage maakte substitutie van dierlijke door (vloeibare)
plantaardige grondstoffen mogelijk.
In het tweede decennium van de twintigste eeuw verspreidden verschillende

vethardingstechnieken zich over Europa en Noord-Amerika en gaven de productie
een enorme impuls. Tevens stimuleerde de genoemde vinding de ontwikkeling van
de vetchemie na 192017 en had de technische innovatie directe gevolgen voor het
assortiment en de organisatie van de margarinebedrijvigheid in de keten. Er kwamen
nieuwe plantaardige margarinesoorten op de markt, terwijl ondernemingen
grondstoffen van over de gehele wereld betrokken. Het aankopen door sommige
margarinefabrieken van tropische plantages voor olie- en kokospalmen was een
voorbeeld van wat wordt genoemd grootschalige achterwaartse integratie. Grote
margarinebedrijven opereerden in verband met de grondstoffen al vanaf circa 1900
op wereldschaal. Ook walvistraan werd, na 1906, een gewilde grondstof, waarvan
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de winning leidde tot de ontwikkeling van fabrieksschepen.18De bewerking van oliën
en vetten voerde ook binnen deze bedrijstak tot productdifferentiatie, waaronder het
aanbod van nonfood producten. Deze waren bestemd voor zowel huishoudelijke als
industriële doelein-

De margarineproductie was rond 1910 een grootschalige industriële activiteit. Een uitgekiende
logistiek moest zorgen voor een goede aanvoer van grondstoffen en afvoer van het product naar de
consument. Bij de productie speelde naast mechanisering ook hygiëne een belangrijke rol,
bedrijfskleding was bijvoorbeeld verplicht. De kwaliteitsbewaking van het productieproces was een
zaak van ervaring; de verschillende bewerkingen stonden onder toezicht van meesterknechts. De open
wagens met margarine-emulsie afkomstig uit de karns staan hier in de fabriek van Van den Bergh te
Rotterdam gereed voor transport naar de volgende bewerkingsfase.
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den, bijvoorbeeld in de verfsector.19 Naast deze chemicalisering vonden in de
margarinebranche ook mechanische innovaties plaats. Zo installeerden
margarinefabrieken olieraffinaderijen voor de bereiding van de vetfase, karns voor
de waterfase (de vermenging met melk) en koeltrommels voor de koeling en
kristallisatie van de margarine-emulsie. Na 1910 pasten ze ook kneedwalsen en
continu-vormmachines toe die de strengenmargarine in blokjes verdeelden. Hierdoor
werd het mogelijk verschillende stappen in de productie - raffineren, smelten, karnen,
koelen, kneden en walsen - door één machine te laten uitvoeren. De margarinemassa
hoefde daardoor niet steeds van de ene naar de andere plek van bewerking te worden
versleept.20 In het Interbellum zette deze zeer typerende ontwikkeling naar
automatisering van de productie zich door.21

Vlees en vleesconserven

Met name vanuit de steden nam de vraag naar vlees en vleesproducten toe. Ook
vanuit het buitenland, in het bijzonder Engeland, groeide de belangstelling van
Nederlands vlees. Deze toenemende vraag, tezamen met de hogere productie van
runderen en varkens en de strengere, wetenschappelijk onderbouwde eisen op het
gebied van hygiëne en gezondheid, veroorzaakte de opkomst van exportslachterijen,
zoals die van Hartog en Zwanenberg te Oss. Na 1880 begonnen Nederlandse
exportslachterijen vers, gezouten en gekoeld vlees uit te voeren naar Engeland en
Duitsland in plaats van het tot dan toe gebruikelijke levend vee.
De nieuwe werkwijze leverde een enorme ruimtebesparing op bij het transport,

omdat geslacht vee stapelbaar is, terwijl uitgebeend vlees nogminder plaats inneemt.22

Tussen 1890 en 1906 steeg de export van vers en gezouten vlees van 17,5 tot 57
miljoen kilo. In 1913 en 1915 bedroeg de hoeveelheid 73, respectievelijk 100 miljoen
kilo.23

Het vet verkochten deze bedrijven aan plaatselijke margarinefabrikanten. Varkens
(en runderen) boden echter veel meer mogelijkheden tot verwerking. Meer dan bij
de huisslacht konden in de exportslachterijen op den duur werkelijk alle onderdelen
van de dieren nuttig worden gebruikt. In de periode tot 1914 had Hartog zijn bedrijf
voortdurend verbouwd en uitgebreid, bijvoorbeeld met een zeepziederij, een
bloeddrogerij, een bacon- en een darmenzouterij, een vleeswarenfabriek op basis
van ingewanden en ander slachtafval, een margarinefabriek met een installatie voor
vetharding, een raffinaderij en een inrichting voor de productie van bloed- en
beendermeel. De differentiatie van bedrijven en producten ging bijna nergens zo ver
als in de schakel van de grote vleesverwerkende industrie.
Op het platteland hield de huisslacht op sommige plaatsen lang stand, maar

verdween ten slotte in de jaren zestig definitief.24

Boeren gingen op den duur honderden varkens en kippen houden voor de industrie
in plaats van een klein aantal beesten. De dieren bleven korter op de boerderij dan
voorheen. De slacht voor de vleesbehoefte van de Nederlandse stedelijke bevolking
concentreerde zich tussen 1890 en 1920 aan de rand van de steden in openbare
slachthuizen. Het initiatief voor de bouw ervan ging uit van de gemeenten, die na
vaak eindeloze discussies geld voor dit doel beschikbaar stelden. In de slachthuizen
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werd de naleving van de vereiste maatregelen voor hygiëne vergemakkelijkt door
de bouw van abattoirs volgens de nieuwe Franse en Duitse principes en de introductie
van kunstmatige koelsystemen.25

Groenten en fruit

De teelt en de verwerking van bederfelijke en kwetsbare voedingsmiddelen als
groenten en fruit groeiden in de beschouwde periode uit tot een booming business.
Met de uitbreiding van handel en scheepvaart, koloniale vestigingen en het toenemend
reizigersverkeer steeg de buitenlandse vraag naar geconserveerde tuinbouwproducten.
Bedrijven als Tieleman en Dros enW. van Hoogstraten hadden rond 1890 al jarenlang
ervaring met de conservering van groenten, die ze vooral in blikken van vertind
plaatijzer verpakten.26Behalve door sterilisatie en pasteurisatie werden groenten ook
wel geconseerveerd door gebruikmaking van het traditionele drogen en inzouten.
Blik als verpakking kreeg door allerlei verbeteringen in de procestechnieken de
overhand boven glas. Afnemers waren vooral de koloniën, leger en vloot, met name
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger was een grootverbruiker.27 De versnelde
urbanisering rond 1900 en de landbouwpolitiek in de Eerste Wereldoorlog
stimuleerden verdere uitbreiding van de tuinbouwgebieden. Deze waren vooral in
Noord- en Zuid-Holland, de Betuwe, Noord-Brabant en Limburg te vinden.
Aanvankelijk werkte de conservenindustrie voor de export, op den duur echter ook
voor de binnenlandse stedelijke vraag. Naast groothuishoudens begonnen na 1890
ook huisvrouwen belangstelling voor blikjes te tonen, zij het traag. Ingeblikte waren
wekten wantrouwen.
Huishoudelijk conserveren was immers gewoonte, zelfs in de steden. In de steden

ontstond tevens vraag naar verfijnde en minder vullende verse groenten, zoals sla,
worteltjes, erwtjes, snij- en sperziebonen en later tomaten. Deze vervingen de grove
en vullende knollen, bieten en rapen van voorheen.
De productie van conserven bleef kleinschalig door de verspreide vestiging van

een groot aantal fabriekjes bij de plaats van de teelt, waardoor de oogst onmiddellijk
kon worden verwerkt. Vervoer over grote afstand zou bederf, beschadiging en verlies
kunnen veroorzaken. Veel bewerkingen geschiedden handmatig.
Ondernemers zetten goedkope vrouwelijke arbeidskracht in voor het schoonmaken,

schillen en snijden van de groenten en vruchten. Aan het eind van de negentiende
eeuw werd dergelijke arbeid vaak thuis verricht, ook door kinderen. Groei van de
productie leidde in deze sector ook in het Interbellum niet tot grootschaligheid, terwijl
concentratie zich beperkte tot de aanvoer van grondstoffen.
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Vóór de opkomst van de veilingen en de georganiseerde groentehandel verhandelden de boeren en
tuinders de door hen verbouwde groente vaak zelf, op de markt of door thuisbezorging. Dit boerengezin
in de Baronie van Breda heeft, rond 1900, de groentekar volgeladen.

Dit was mogelijk door het ontstaan van het veilingsysteem.
Vanwege de noodzaak tot verpakking van de gesteriliseerde producten waren het

mede dergelijke bedrijven die de stoot gaven tot de opkomst van merkartikelen en
de toepassing van reclame. Deels onder invloed van de conservenindustrie
ontwikkelde de toeleverende blikemballage-industrie zich tussen 1890 en 1910 sterk.
Conservenbedrijven integreerden deze emballage vaak in de eigen

productieorganisatie.
Een ander geheel nieuw product dat in deze periode op de markt verscheen was

jam, gefabriceerd door sterilisatie van fruit onder toevoeging van suiker. Bedrijven
als Hero, Teo en De Betuwe wierpen zich in het begin van de eeuw op de
(seizoens)productie van dit zoete broodbeleg. Dit gebeurde in open, met de hand
geroerde kookpotten op stoom, waarbij ook alle overige handelingen doormenskracht,
vooral van vrouwen, werden verricht. De jamfabrieken namen de procestechniek en
het gebruik van jam over uit Engeland. Pionier in deze bedrijfstak was een zekere
Baesjou, die voor zijn azijnfabriekje regelmatig Groot-Brittannië bezocht en daar
kennis maakte met de jamproductie. Na enkele jaren van proefnemingen en de
verwerving van de aanbeveling ‘hofleverancier’ richtte hij de Nederlandsche Fabriek
van Verduurzaamde Vruchten Maatschappij De Betuwe Tiel op in 1888. Anders dan
het geval was bij producten als boter, kaas en worst kende ons land geen
huishoudelijke productie van jam, voorafgaand aan de fabrieksmatige bereiding.
Kookboeken meldden over jam als broodbeleg bij ‘het tweede ontbijt of avondeten’
pas iets in 1918, ruimschoots nadat de industriële productie was begonnen.28 In
Engeland, daarentegen, bestond wel een huishoudelijke (marmelade- en) jamtraditie,
die deels verband hield met de ruimere beschikbaarheid van suiker.
In Nederlandwas het suikerverbruik, vergelekenmet Engeland (en andere Europese

landen), altijd betrekkelijk laag geweest, mede door het accijnsbeleid. In de jaren
negentig van de negentiende eeuw kreeg de suikerproductie enige omvang en werd
de aandacht voor de verkoop van belang. Behalve aan kruideniers, werd dit
luxeproduct ook aan de deur geleverd, soms zelfs per half ons.
Toeval stimuleerde de afzet van de Nederlandse jam. Ten tijde van de

Boerenoorlogen kwamen Engelse producten in Nederland in een kwade reuk te staan
vanwege de Nederlandse sympathie voor de boeren, hetgeen de vaderlandse jam
geen windeieren legde.
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Het Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid bekritiseerde de handel in
Engelse jams en prees de fabricage van dit product, alsmede die van sappen, geleien
en ingemaakte groenten, in Nederlandse bedrijven.29 Na 1900 breidde het aantal
jamfabrieken zich uit en ontstonden Jansen (later Hero) in Breda, Taminiau in Elst
(Teo) en andere bedrijven. De jamfabricage werd vervolgens sterk gestimuleerd door
de uitvoer- en distributiebepalingen in de mobilisatietijd.

Praktijk, ervaringskennis en wetenschap

De ondernemingen in de diverse branches van de uitdijende
voedingsmiddelenindustrie werden in de periode 1890-1920 in toenemende mate
beïnvloed door wetenschappers en wetenschappelijke ontwikkelingen. Die invloed
was vooral merkbaar op twee terreinen. Allereerst verspreidden zich nieuwe
opvattingen over het belang van hygiënischemethoden bij de productie en verwerking
van voedsel. Verder kregen producenten te maken met nieuwe inzichten omtrent
voedingsmiddelen: in verbandmet de gezondheidmoesten deze eenminimaal gehalte
van bepaalde voedingsstoffen bevatten.
Vanwege de ernstige problemen met de kwaliteit van de grondstof melk,

manifesteerde de opkomst van nieuwe opvattingen over hygiëne zich sterk in de
zuivelbranche. Bederf, gebrek aan hygiëne

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



254

en wisselende kwaliteit van producten vormden voor producent en consument een
groot probleem. Hierbij kwam nog de optredende vervalsing in de handel, een
tussenschakel in de keten.
Zo stelden de initiatiefnemers tot de oprichting van hetNederlandsWeekblad voor

Veeteelt en Zuivelbereiding in de lente van 1895 dat ‘het juk der mededinging’ en
het streven ‘meer en beter waar’ te maken, noopten tot de invoering van separators
en centrifuges, de oprichting van proefstations ter controle op zindelijkheid en
vervalsing en andere maatregelen die hygiëne en houdbaarheid van melk en
zuivelproducten bevorderden. Het was de wetenschap, meenden zij, die in deze
veranderingen de praktijk de hand had gereikt, vooral de kennis van voedingsstoffen
en van ‘het leven en werken van die oneindig kleine wezens, de bacteriën’. Voor een
gulden per kwartaal konden abonnees op de hoogte blijven van de nieuwste
wetenschappelijke ontwikkelingen en overige informatie van belang zijnde voor de
bedrijfstak, terwijl bovendien gelegenheid was een gratis advertentie te plaatsen.30

De oprichters van het vakblad voor de zuivelbranche presenteerden zichzelf als
protagonisten van deze verwetenschappelijking.
Toepassing van de wetenschap in de bedrijfspraktijk was een nieuwigheid.

Hetzelfde gold voor de gehele (pluriforme) schakel van de verwerkende agrarische
bedrijven.31 In de voedingsmiddelenbedrijvigheid ging de praktische ervaring meestal
vooraf aan de toepassing van wetenschappelijke kennis.32 Wetenschappelijke
vindingen maakten het echter mogelijk technieken te verbeteren.
Dit gebeurde bijvoorbeeld ruim een halve eeuw na de innovatie van het steriliseren

en de introductie van verpakking in glas of blik door de Franse kok Nicolas Appert
(1750-1841) in 1810. Zijn vinding maakte het mogelijk voedsel voor lange tijd te
bewaren. Toch trad er soms om onverklaarbare redenen bederf op. Het werk van
Louis Pasteur (1822-1895) maakte duidelijk hoe dit kwam. Pasteur en zijn collega's
toonden aan dat bederf werd veroorzaakt door bacteriën, die door verhitting
onschadelijk waren te maken. Met de diffusie van deze kennis naar de bewerking
van bederfelijke voedingsmiddelen in de praktijk was echter veel tijd gemoeid.33 In
de zuivel viel de toepassing van wetenschappelijke principes min of meer samenmet
de verplaatsing van de productie van de boerderij naar de fabriek.
Het streven naar het maken van ‘meer en beter waar’ waarover de redactie van

het Nederlandsch Weekblad voor Veeteelt en Zuivelbereiding en Veeteelt sprak,
leidde in de zuivelsector tot de invoering van nieuwe machines en
controlemaatregelen. De landbouwcrisis van de jaren tachtig, de concurrentie van
Denemarken en Australië en de kwalijke naam van de Nederlandse boter hadden de
exportpositie in gevaar gebracht. Belanghebbende groepenmeenden in reactie hierop
dat het anders moest met de zuivelbereiding.34Het was de hoogste tijd deze achterstand
op het buitenland in te halen; wetenschap, overheid en bedrijfsleven werden hierin
alle drie betrokken. Met de Deense machines en methoden van kennisoverdracht als
voorbeeld, zetten vertegenwoordigers van deze belangengroepen en instanties een
infrastructuur op om een nieuw kennisregime in de zuivelsector te vestigen.35 Naast
vakbladen richtten ze rond 1900 een uitgebreid stelsel op van verenigingen,
opleidingen, scholen en proefstations. Zo werd te Hoorn in 1889 een proefstation
gevestigd.36 In Bolsward kwam in 1904 een Rijkszuivelschool tot stand met diverse
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opleidingen.37 Vele afgestudeerden van deze school werden directeur van een
zuivelfabriek.
Vanaf 1906 kwamen ‘zuivelconsulenten’ cursussen geven aan veeboeren en

zuivelbereiders en er verschenen leerboeken. De rijksoverheid verleende de
consulenten vanaf 1912 de positie van rijksambtenaar, waarmee ze het nationale
belang van hun werk onderstreepte. Bedrijf, overheid en wetenschap raakten op deze
manier binnen en buiten de keten met elkaar bekend en vervlochten. Kennis over
hygiëne, bederf en vervalsing drong in meerdere branches van de verwerkende
agrarische industrie door van laag tot hoog. Organisch-chemische wetenschappelijke
kennis, inclusief laboratoriumonderzoek binnen de bedrijven, werd rond 1900
toegepast binnen de bierbrouwerijen, de graan-, meel- en broodfabrieken, de
margarine-industrie en de gistfabrieken en leidde binnen deze bedrijfstakken tot
innovaties.38 Er ontstond daarnaast een markt voor particuliere laboratoria, die zich
bezig hielden met onderzoek naar drinkwater en levensmiddelen zoals melk, kaas,
boter en vlees.39 De algemene trend was om in toenemende mate gebruik te maken
van wetenschappelijke kennis om de problemen rond hygiëne, bederf en vervalsing
op te lossen. Er ontstond een nieuwe kennisinfrastructuur. De in 1876 gevestigde
Rijkslandbouwschool inWageningen richtte zich in haar streven naar academisering
op een breed scala aan vakken, waaronder zuivelbereiding. De studenten waren
afkomstig uit gegoede (boeren)families en behoorden tot de eerste academici binnen
de voedingsmiddelenbedrijven in Nederland en de koloniën.40De verspreiding binnen
en buiten de voedingsmiddelenketen van kleine laboratoria en proefstations leidde
tot een systematische waarneming van de samenstelling van en de veranderingen in
de plantaardige en dierlijke grondstoffen na oogst en bewerking.
Deze analyses waren gericht op problemen van productie, opslag en vervoer over

langere afstand.
Het ontstaan van laboratoria hing niet alleen samen met problemen van hygiëne,

bederf en vervalsing, maar ook met het ontstaan van nieuwe opvattingen over
voedingswaarde. Hiervoor warenmet name ontwikkelingen in de chemie van belang.
De sinds 1903 bestaande Nederlandsche Chemische Vereniging (NCV) telde onder
haar leden chemici, bacteriologen, apothekers en ook botanici met belangstelling
voor voeding. Het was rond 1900 mogelijk met chemische analyses richtlijnen op te
stellen voor de beoordeling van de samenstelling en kwaliteit van een aantal
voedingsmiddelen, maar niet van alle. In zijnMaandblad tegen de Vervalschingen
(sinds 1885) ijverde dr. P.F. van Hamel Roos voor
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Nogal wat nieuwigheden op voedingsmiddelengebied bereikten ons land vanuit het buitenland. In de
omringende, meer geïndustrialiseerde landen, met name Groot-Brittannië, was de fabrieksmatige
bereiding van voedingsmiddelen eind negentiende eeuw verder ontwikkeld dan in Nederland.
De importeur van dit ‘Schotsch Havermeel’ wees er in zijn reclame op dat de productie van dit meel,
vooral bedoeld als bijvoeding, onder chemische controle stond.
Om de zuiverheid te garanderen en vervalsing tegen te gaan, werd dit luxeproduct verpakt verkocht.

zulke regels.41 Uit talrijke in deze periode verschenen binnenlandse en buitenlandse
(met nameDuitse) tijdschriften en boeken bleek het belang van de opkomende chemie
in de kennis over voedsel.42 De ‘kennis der voedingsstoffen’, waarop het
laboratoriumonderzoekwas gericht, resulteerde ook in andere kwaliteitscriteria voor
producten, namelijk die van voedingswaarde. Net als hygiëne was dit begrip rond
1900 belangrijker geworden voor de voedingsmiddelen die de keten passeerden.
Voedingswaarde was, we zagen het al in hoofdstuk een, onderwerp geworden van
een publiek debat over de gezondheid en werkkracht van het volk. Artsen en andere
betrokkenen hadden al langer aangedrongen opmaatregelen om tekorten in de voeding
door middel van een wetenschappelijk verantwoorde samenstelling van
voedingsmiddelen en maaltijden te bestrijden. Dit debat beïnvloedde ook de
bedrijfspraktijk.
Producenten van bijvoorbeeld chocolade en babyvoeding speelden in hun reclame

handig in op het thema voedzaamheid.
Voedingswaarde verwijst naar de ‘voedingsleer’ waarin wordt gesteld dat de

optimale voeding van mensen een bepaalde minimumhoeveelheid aan eiwit, vet en
koolhydraat moet bevatten.
Deze leer was in de negentiende eeuw ontwikkeld door medici, fysiologen en

chemici.
Toen door het chemisch-analytisch onderzoek het inzicht in de samenstelling van

voedingsmiddelenwas vergroot, drong zich de vraag op van de fysiologische betekenis
van deze stoffen voor de stofwisseling. Proeven met honden verschaften de Duitse
fysioloog E. Voit in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw gegevens
die uiteindelijk leidden tot het vaststellen van de optimale hoeveelheden
voedingsstoffen voor een volwassen man per dag. Volgens Voit moest ieder mens
iedere dag minimaal 118 gram eiwit, 56 gram vet en 500 gram koolhydraat
consumeren.43Dit speelde een belangrijke rol bij het vaststellen van rantsoenen voor
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militairen, kinderen in de groei en volwassen arbeiders, in de discussie over
volksvoeding en bij de voedingsadviezen in gaarkeukens en kookonderwijs.
Aangevuld met de bepalingen van de calorische waarde van de genoemde drie
voedingsstoffen, in 1898 vastgesteld door de Duitse fysioloog Max Rubner
(1854-1932), was hiermee de grondslag gelegd voor de voedingsleer. In de decennia
daarna poogden artsen en kookleraressen deze leer te populariseren. Zo bundelde de
arts F.A. Steensma zijn voordrachten gehouden aan de befaamde Nieuwe
Huishoudschool in Amsterdam in 1909.44 Deze popularisering bleef niet zonder
resultaat.
In dit klimaat gedijden initiatieven zoals de oprichting van het Nederlandsch

Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, een in 1899 opgerichte vereniging
van hygiënisten. Dit ‘Congres’ gaf het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne en Openbare
Gezondheidsregeling uit en organiseerde bijeenkomsten over diverse aspecten van
de gezondheidsleer. In 1905 benoemde dit gezelschap een commissie die een
handleiding moest samenstellen voor het onderzoek naar de kwaliteit van
levensmiddelen, een zogenoemde Codex Alimentarius. De samenstelling van de
commissie was tekenend voor het interdisciplinaire karakter van voedselproblemen.
Voorzitter was de Leidse hoogleraar in de artsenijbereidkunde farmacie en de

toxicologie H.P. Wijsman; de scheikundige Anske Lam, hoofd van de Rotterdamse
Keuringsdienst van Waren, was

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



256

Het verwerken van groenten binnen de conservenindustrie gebeurde tot in de jaren dertig deels
handmatig. Schoonmaken, sorteren en wassen geschiedde veelal door vrouwen en was slecht betaald
en zwaar werk. Het werk was veelal seizoensgebonden. Hier, bij de conservenfabriek Westenburgh
te Rijswijk, is het oogsttijd en zomer en vindt het wassen - in dit geval van prinsessenbonen - rond
1910 plaats in de open lucht onder afdakjes.

secretaris. Voorts bestond de commissie uit apothekers en vertegenwoordigers van
de Amsterdamse en de Haagse Keuringsdiensten en het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid. In 1907 verscheen het eerste deel van de Codex dat handelde over
melk. Tot 1920 zijn nog vijf delen gepubliceerd over spijsvetten en kaas, water,
algemene methoden van onderzoek, meel en brood en ten slotte suiker, stropen en
honing. Het aannemen van de Warenwet in 1919 betekende een wettelijke
sanctionering van de onderzoeksvoorschriften uit de Codex.45 Tussen 1890 en 1920
werd aldus een gedifferentieerde kennisinfrastructuur geschapen met grote invloed
op de voedingsmiddelenketen. Aan dit proces droeg een groot aantal maatschappelijke
belangengroepen, bedrijven, wetenschappelijke disciplines en de overheid bij. Deze
ontwikkeling was ook een uiting van de emancipatie van vele nieuwe professies en
disciplines, die elk de competentie op hun eigen terrein van voedsel en voeding
wilden veroveren, bewijzen en behouden. Met de creatie van de kennis en techniek
vond tegelijkertijd de maatschappelijke toepassing en diffusie plaats. Melk was niet
voor niets het eerste voedingsmiddel waarvoor de Codex regels gaf: net als vlees
leverde deze grondstof de meeste kwaliteitsproblemen op (zie ook hoofdstuk zes).
Het streven naar een zuivere kwaliteit had echter ook nadelen.
Zuiverheid bracht veranderingen in smaak en kleur teweeg. Door sterilisatie werd

melk onappetijtelijk bruin; homogenisering hielp wel iets, maar het resultaat was
verre van ideaal, waardoor steeds nieuwe problemen opdoken.46

De Eerste Wereldoorlog

De paniekstemming onder de Nederlanders bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog, begin augustus 1914, leidde tot allerlei vormen van hamsteren, met
name van kruidenierswaren.47 Om dreigende tekorten en verdere prijsopdrijving te
voorkomen, vaardigde de regering een Levensmiddelenwet uit. Burgemeesters kregen
het recht voor de huishoudens benodigd voedsel en brandstof in beslag te nemen en
tegen min of meer normale prijzen te verkopen. Deze wet bleek ineffectief. Veel
burgemeesters hadden agrarische belangen en waren niet altijd onpartijdig, controle
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was moeilijk en er stonden geen sancties op overtreding. Andere maatregelen die
werden genomen in de eerste maanden na de mobilisatie, betroffen het verbod op de
uitvoer van voor de voedselvoorziening onontbeerlijke grondstoffen en
voedingsmiddelen.
Het ging om granen, peulvruchten, suiker, graanproducten, eieren, aardappelen,

boter, kaas, dierlijke vetten, runderen, varkens en kippen.
Toen de oorlog vorderde en grimmiger werd, blokkeerden de geallieerden de

import en doorvoer van artikelen voor de centrale mogendheden. Nederland kwam
hierdoor in een penibele situatie, hetgeen leidde tot de oprichting van het
NederlandscheOverzee Trustgenootschap (NOT), in naam een particuliere organisatie.
Dit genootschap slaagde er een tijdlang in door middel van controle de invoer zo

goed en zo kwaad als het ging op gang te houden. De productie kwam daardoor pas
stil te liggen toen, behalve grondstoffen als oliehoudende zaden, ook materialen en
grondstoffen als blik en steenkool begonnen te ontbreken of in beslag werden
genomen. De uitvoer kwam met de onbeperkte duikbotenoorlog van 1917 bijna
geheel tot stilstand, ondanks pogingen tot een regeling met de geallieerden. De
landbouw en de agrarische industrie, gericht als deze waren op de export van
eindproducten en de import van grondstoffen als broodgraan, meststoffen en
veevoeders, stonden onder sterke druk van de contingentering.
Zo stond de regering de export van kaas alleen toe indien een deel van de kaas

tegen een lage prijs tot haar beschikking werd gesteld. Het Rijksgraanbureau regelde
de graanafzet en -verdeling centraal.
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Boeren werden gedwongen hun oogsten van granen, zaden en aardappelen aan de
regering af te staan en kregen teeltbeperkingen en -geboden opgelegd. In 1918 werd
op boeren bijvoorbeeld grote druk uitgeoefend om weidegrond te ‘scheuren’ voor
het telen van koren. Sommige voedingsmiddelenbedrijven hadden echter baat bij de
oorlog en maakten soms grote winsten. De vleesfabriek van Hartog kon het voltallige
personeel van 191mensen gedurende de gehele oorlog handhaven enmaakte in 1917
1,4 miljoen gulden winst; pas in 1918 kwamen afdelingen stil te liggen.48

Consumptie

Wat waren de gevolgen voor de consumenten? Onder invloed van de heersende
schaarste legde de overheid de prijzen en de consumptie van basisartikelen zoals
brood aan banden. Het Rijksgraanbureau trad op als broodfabrikant en distributeur.
Het grauwgrijze regeeringsbrood werd verstrekt tegen betaalbare prijzen, soms

zelfs onder de kostprijs. De fabrikant was zeer zuinig met de beschikbare grondstoffen
en mengde voor het bakken meel van tarwe, rijst en aardappelen. Door bleken en
toepassing van andere experimentele methoden slaagde hij erin het brood een steeds
witter uiterlijk te geven, hetgeen de bezwaren van een aantal consumenten tegen het
oorlogsproduct wegnam.49 Toen de schaarste vanaf 1916 toenam, gingen het brood
op de bon, evenals meel, boter, kaas, eieren en andere voedingsmiddelen, alsmede
brandstoffen. Naast regeringsmelk waren ook regeringsvet en -vis (schol, schelvis)
beschikbaar gesteld.50

Sommige van de maatregelen stuitten in 1917 op grote weerstanden. Het bruine
brood, de eenheidsworst (gemaakt door 10% varkens- en 90% rundvlees te mengen
met zout en kruiden) en de rijst waren geen succes. Er was veel rijst in voorraad,
terwijl aardappelen juist schaars waren. De meeste consumenten waren niet aan rijst
als hoofdgerecht gewend, tenzij in combinatie met vis. Ze aten liever aardappelen,
terwijl ze ook witbrood prefereerden in plaats van bruin. Witbrood mocht ten slotte
alleen nog op medisch advies worden toebedeeld. In Amsterdam schreven de
invloedrijke kooklerares Martine Wittop-Koning en haar collega's van het
huishoudonderwijs talloze brochures met raadgevingen over de vervaardiging van
surrogaten voor koffie, thee en andere producten in eigen keuken (zie kader op p.
259). Ze informeerden huisvrouwen tevens over verlenging van de houdbaarheid
van de (intussen zeer kostbaar geworden) voedingsmiddelen.51 Plattelandsbewoners
konden in tegenstelling tot stadsbewoners terugvallen op zelfvoorziening, waardoor
daar de schaarste minder nijpend was.
Uit budgetonderzoek bleek dat de voedingstoestand van groepenmet lage inkomens

achteruitging. Een commissie van de Centrale Gezondheidsraad ontkende echter ook
dat van ondervoeding kon worden gesproken. Deze mening werd door
vertegenwoordigers van deNederlandseMaatschappij voor Geneeskunst sterk betwist;
ook later is de juistheid van de rapportage in twijfel getrokken.52

Zeker is dat de minstvermogenden op het eind van de oorlog vaak weer terugvielen
in de eenzijdige eentonigheid van de maaltijd die ze pas achter zich hadden gelaten.
Dat aardappelen voor de maaltijden nog steeds de basis vormden, bleek uit de
aardappeloproeren in de steden in 1917, waarvan de ernstigste in Rotterdam en
Amsterdam plaatsvonden, waarbij huisvrouwen voor Engeland gereedliggende
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aardappelschepen bestormden en leeghaalden. Er vonden hongeropstootjes plaats,
winkels werden geplunderd en bij het politieoptreden vielen doden en gewonden.
De rust keerde pas weer nadat de aardappelrantsoenen waren verhoogd.53

De distributiemaatregelen hadden ook een andere, onbedoelde

Aardappelen waren volksvoedsel en basisbestanddeel van de warme maaltijd voor een groot deel
van de bevolking. Toen in de loop van 1917 de aardappelen schaars werden, bestormden in Rotterdam
en Amsterdam huisvrouwen de voor de vaart naar Engeland gereed liggende schepenmet aardappelen.
Militairen drukten dit oproer de kop in. Op de foto zien we het transport van aardappelen in Amsterdam
in 1917 onder begeleiding van militairen.
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invloed op de consumptie. Omdat de distributie de voedingsmiddelen voor iedereen,
arm of rijk, stad of platteland en ongeacht welke regio, beschikbaar stelde, had ze
een egaliserende invloed.
Consumenten konden, naast de vaste rantsoenen brood, meel en suiker, kennis

maken met niet eerder geproefde industriële waren zoals blikconserven,
puddingpoeder, macaroni en jam.54 Ook suiker, gebruikt in de plaats van stroop, was
voor sommige regio's nieuw.
Bedrijven die door de exportmaatregelen met hun afzet bleven zitten, zoals

fabrieken voor gecondenseerdemelk enmelkpoeder, probeerden deze via de overheid
aan het publiek te verkopen. Melk was immers schaars in de steden, omdat de
veehouders hun dieren wegens gebrek aan voeder hadden moeten slachten. Toch
was de binnenlandse afzet van melkpoeder geen groot succes.
De oorlog had ook effecten op de technische en economische ontwikkeling.55

Allereerst indirect. Via de contingenteringsdwang door de NOT brachten de
overheidsmaatregelen een concentratiegolf in het bedrijfsleven teweeg, waardoor
alleen de grotere ondernemingen overleefden. Deze konden investeren in technische
innovaties. Gebrek aan grondstoffen had bedrijven voorts gestimuleerd te zoeken
naar surrogaten of nieuwe producten. Zo nam De Coöperatieve Condensfabriek
Friesland, opgericht in 1913, in verband met het verbod op de suikerexport, in 1917
twee nieuwe producten in bewerking: ongesuikerde gesteriliseerde melk en
melkpoeder. Hiervoor moest de fabriek eerst de benodigde technieken en machines
bestuderen en aanschaffen.56 Toen de blikschaarste aanhield, stapte de
conservenindustrie voor de verpakking van de waren veelal over van blik op glas.
Gebrek aan grondstoffen voor brood en beschuit stimuleerde Verkade nieuwe
producten te fabriceren, zoals bonbons en chocolaatjes. De fabricage van biscuits
werd ter hand genomen omdat de aanvoer uit Engeland was gestopt.57 Net als de
landbouwcrisis in de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw fungeerde
de Eerste Wereldoorlog als katalysator van de modernisering en industrialisering
van de productie- en consumptieschakels van de voedingsmiddelenketen en van het
assortiment. De pogingen tot regulering van de keten door de overheid waren daarbij
een nieuw fenomeen en van groot belang.

De Warenwet

De oorlog leidde tot uitstel van de invoering van de Warenwet en de
Vleeskeuringswet. Beide wetten waren al vóór 1914 in voorbereiding, maar werden
pas in 1921 van kracht. Als onderdeel van deze wetten werd voor elke eet- of
drinkwaar afzonderlijk per Koninklijk Besluit vastgesteld wat de eisen waren voor
de samenstelling en aanduiding.58De mobilisatietijd had de dringende noodzaak van
een landelijke wetgeving eens te meer aangetoond. Door de heersende schaarste had
de vervalsing van voedingsmiddelen ernstige vormen aangenomen. Een stroom van
surrogaten was op de markt gekomen, producten die de gezondheid bedreigden en
oneerlijke handelspraktijken met zich meebrachten.
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Toevoeging van oneigenlijke stoffen en schadelijke conserveermiddelen, zoals
salicylzuur en fluorwaterstof, waren aan de orde van de dag.59Ook kleurstoffen waren
geliefde producten om voedingsmiddelen een schone schijn te geven, bijvoorbeeld
bij boter (anilinegeel of teerkleurstof), vlees en worst (nitriet) en geconserveerde
vruchten (kopersulfaat). Botergeel op basis van plantaardige stoffen, zoals saffraan
of kurkuma, werd overigens ook door ambachtelijke boterbereiders al toegepast.60

Chemici discussieerden over de (on)schadelijkheid van deze stoffen.
Duidelijkheid bestond er echter niet en wettelijke regels konden de fabrikanten

niet worden opgelegd. Het was lange tijd een groot probleem om vervalsingen op te
sporen. De al eerder genoemde opkomst van de chemie schiep echter betere
mogelijkheden de producten op vervalsingen te controleren. Oneigenlijke stoffen
konden nu worden geanalyseerd en hun aanwezigheid kon worden aangetoond.
DeWarenwet en deVleeskeuringswetwaren bijzondermoeizaam totstandgekomen,

ondanks de door vele belangengroepen benadrukte urgentie. De kennis en de techniek
voor effectief toezicht op de voedingsmiddelen waren aan het einde van de
negentiende eeuwweliswaar verbeterd, maar niet onomstreden. Aan de politieke wil
had het geheel ontbroken. Van oudsher was enige beperkte lokale controle op enkele
handelsproducten gebruikelijk in Nederland en elders. Voor de dagelijkse voeding
zorgden de huishoudens zelf. Met de toenemende geografische afstand tussen
productie en consumptie door de industrialisering van voedsel werd gebrek aan
keuring van alledaagse voedingsmiddelen echter problematisch. Algemene wettelijke
controle had sinds de afschaffing van de gildenbepalingen in de Franse Tijd niet
meer bestaan. Consumenten waren daardoor al een eeuw lang aan grote risico's
blootgesteld geweest, vooral indien zij arm, ziek, jeugdig of bejaard waren. Een
overkoepelende nationale wetgeving voor de bescherming van consumenten,
handelaars en uiteindelijk ook producenten zelf, liet in Nederland, in vergelijking
met bijvoorbeeld Frankrijk (1851), Engeland (1875) en Duitsland (1879), erg lang
op zich wachten. Het liberale klimaat en de gedurige ruzies tussen belangengroepen,
geleerden en ambtenaren over financiën, standaarden en methoden waren hiervan
de oorzaak.
Sommige gemeenten hadden intussen het voortouw genomen door zelf regels uit

te vaardigen. In 1900 werd bijvoorbeeld een melkboer in Rotterdam beboet wegens
het spoelen van de melkbussen in vervuild slootwater, waardoor het gehalte aan
colibacteriën ontoelaatbaar hoogwas.61Een essentieel struikelblok vormde de definitie
van wat precies een strafbaar feit was en de normen rond de samenstelling van
voedingsmiddelen. Sancties waren niet effectief, standaarden verschilden van plaats
tot plaats.
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De centrale keuken aan de Vijzelstraat in Amsterdam in juni 1918, waar dagelijks tussen de middag
tweeduizend porties warme maaltijden werden verstrekt. Om de voedselvoorziening op peil te houden,
gingen gemeentebesturen maar ook particuliere stichtingen in tal van Nederlandse steden over tot
de oprichting van centrale keukens. De voedselsituatie was echter blijkbaar nog dermate ruim dat
de meeste inwoners dergelijke voorzieningen links lieten liggen.

Kooklerares tijdens de Eerste Wereldoorlog
‘Proef eerst en oordeel dan.’ Zo luidde het advies van Martine Wittop-Koning in de introductie van
haar boekjeWat zullen wij eten? Hoe zullen wij stoken? Aanvulling Broodrantsoen in 1917. Omdat
sommige veelgebruikte voedingsmiddelen niet meer of slechts mondjesmaat verkrijgbaar waren,
moesten er andere voor in de plaats komen om toch verantwoorde maaltijden op tafel te kunnen
brengen.
De huisvrouw zou haar gezin ‘vreemde’ etenswaren moeten voorzetten en moeite moeten doen om
de vooroordelen van man en kroost te overwinnen. Vandaar de goede raad: ‘Begin niet met een leelijk
gezicht te trekken, als ge hoort van iets vreemds. (...) Overwin uw angst voor het nieuwe (...) Weet ge
wel hoeveel moeite het indertijd heeft gekost, om de menschen te overtuigen, dat de aardappel een
goed voedingsmiddel was?’
‘Vreemd’ was bijvoorbeeld het gebruik van kaas in de warme maaltijd. Kaas, vooral magere kaas,
werd aangeprezen als voordelig voedsel ‘dat in waarde geheel gelijk staat met mager vleesch’. Het
boekje bevat een aparte rubriek met ‘Gerechten die iedereen niet kent, maar die toch heel smakelijk
en voedzaam zijn’: gestoofde aardappelen met kaas, stamppot van kool met kaas, savooienkool met
rijst en kaas, rijst met kaas en uien, koolraap met groene erwten, botersaus en rijst, en koolraap met
bruine bonen, speksaus en rijst.
Andere aanbevolen vleesvervangers waren de verschillende soorten peulvruchten. Deze konden ook
af en toe het brood vervangen. Gezien de krapte van het broodrantsoen, moest ongeveer de helft van
de hoeveelheid brood die men gewend was te eten, door iets anders worden vervangen, bijvoorbeeld
aardappelen (liefst in de schil gekookt), erwten of bonen - al dan niet in de vorm van soep, rijstebrij,
gortepap, havermout, rijstpudding of aardappelsla met bietjes, bonen of haring.
Pap of soep kon men ook uit de Centrale Keuken halen.1 Dat scheelde dan ook weer brandstof. Aan
brandstofbesparing werd in het genoemde boekje ook aandacht besteed. Aardappelen of soep konden
best in één keer voor twee dagen worden gekookt; het opwarmen deed men de volgende dag dan op
een kacheltje dat toch al brandde. Koken in de hooikist werd aanbevolen. In verschillende boekjes
stonden beschrijvingen hoe men een dergelijke met hooi gevoerde kist kon maken, waarin het halfgaar
gekookte eten ‘vanzelf’ verder gaar werd. Het warmhouden van eetketeltjes - waarin vader zijn prakje
meenam naar het werk, in plaats van boterhammen - ging uitstekend in een zogeheten ‘krantenzak’:
een zak, gemaakt van twee lagen stof, met als voering daartussen verfrommelde kranten.
Huisvrouwen die iets meer te besteden hadden, konden recepten van hun gading vinden in twee andere
boekjes van Martine Wittop-Koning:
Op rantsoen. Wenken voor de huisvrouw (1917) en Hoe voeden wij ons thans 't best? (1918). Wie
zich artikelen kon permitteren als vermicelli, macaroni of griesmeel, die buiten de rantsoenering
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vielen, kon deze producten gebruiken voor soep en toetjes, en hield dan rijst over voor aantrekkelijker
gerechten als risotto, nasi goreng of pilaw. Niettemin werd ook deze vrouwen de hooikist en andere
zuinigheidsmaatregelen geadviseerd en moesten zij zich maar niet verzetten tegen nieuwigheden.
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De rundvleessnijafdeling van vleeswarenfabrikant Hartog in Oss in 1916, tijdens een bezoek van de
leden van de Rijkscommissie van Toezicht van de Vleesvereniging, één van de door de rijksoverheid
ingestelde organen ten behoeve van de regulering van de levensmiddelenvoorziening. Waarborging
van de kwaliteit van vlees was lang een heikel punt; na langdurige voorbereidingen kwam in 1921
de Vleeskeuringswet tot stand.

Met name de kwaliteit van vlees, vis en melk liet zeer te wensen over. Door de
lage inkomens van een groot deel van de stadsbevolking konden handelaren ook
vlees van zieke dieren, bedorven vis of besmette melk gemakkelijk slijten. Vaak was
het niet meer dan afval wat de mindere man verkocht werd. De regulering van de
vleeskeuring van gemeentewege functioneerde slechts in enkele steden, zoals in
Rotterdam. De controle werd belemmerd door voortdurende onenigheid tussen
slagers, artsen, veeartsen, gemeenteambtenaren en bestuurders.62De stemmen die de
overheid aansprakelijk hielden voor de gezondheidsproblemen die werden veroorzaakt
door het eten van besmet of onhygiënisch behandeld vlees, werden rond de
eeuwwisseling steeds luider. In 1900 meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken
dat met de voorbereiding van wetgeving tegen ondeugdelijk vlees was begonnen,
maar er gebeurde verder weinig. Ook op dit gebied lag het initiatief bij de gemeenten,
die, zoals eerder vermeld, openbare abattoirs aan de rand van de stad bouwden.
Onderzoek naar de vleeskwaliteit werd vergemakkelijkt door de oprichting van aan
abattoirs verbonden laboratoria. De Centrale Gezondheidsraad drong vanaf het begin
van haar bestaan aan op rijkskeuring van vlees, maar de rijksoverheid had er te weinig
geld voor over.63

Het ontstaan van gecentraliseerde en grootschalige vlees- en vleeswarenbedrijven,
zoals van Hartog en Zwanenberg in Oss, naast de vele kleine bedrijven verergerde
de controleproblemen. De grote fabrikanten oefenden, uit beduchtheid voor verlies
van hun goede naam door knoeierij van de kleine bedrijfjes, eveneens sterke druk
op de overheid uit om regulerend op te treden. Deze ondernemingen zetten hun
producten in deze periode niet meer uitsluitend in het buitenland, maar ook in de
binnenlandse steden af. De rijksoverheid kon zich door de groeiende omvang van
de vleeshandel uiteindelijk niet meer afzijdig houden en ontwierp met het oog op
het exportbelang van de landbouw in 1902 een rijkskeurmerk en een nog beperkte
Vleeskeuringswet in 1909. De Nederlandse consumenten waren hiermee nog niet
beschermd. Intussen steeg het vleesverbruik en daarmee de noodzaak tot voorkoming
van vleesvergiftiging, tuberculose en andere ziekten door het eten van besmet vlees.
Pas in 1913 diende de regering een ontwerp-Vleeskeuringswet in, die in 1919 door
het parlement werd aangenomen.64 Bij de uiteindelijke totstandkoming van de
algemeneWarenwet hadden, behalve belangengroepen, ook de druk van de publieke
opinie en de media een rol gespeeld. De Maatschappij van Nijverheid en
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middenstandsorganisaties hadden in het eerste decennium van de twintigste eeuw
herhaaldelijk bij de regering aangedrongen op maatregelen. Tot de belangengroepen
die niets liever wilden dan overheidstoezicht op de kwaliteit van waren, behoorde
de Nederlandse Vereniging voor Melkhygiëne (NVM).
In deze vereniging hadden zich in 1904 enkele directeuren van stedelijke

melkinrichtingen verenigd die zelf regelmatig monsters namen en de samenstelling
en houdbaarheid van de consumptiemelk testten. Bestrijding van de vervalsing van
melk was één van de doelstellingen der vereniging. Vóór de oprichting van stedelijke
keuringsdiensten was gemiddeld de helft van de in verschillende steden genomen
melkmonsters ondeugdelijk. Alleen in Leiden en Rotterdam, waar de stedelijke
keuringsdienst zelf controles uitvoerde, was de melkvoorziening van goede kwaliteit.
De Amsterdamse keuringsdienst had niet dezelfde goede resultaten en werkte

bovendien volgens andere regels. Toen ook in andere steden de melkkwaliteit door
stedelijke controle verbeterde en in Amsterdam niet, deed het dagblad De Telegraaf
in 1908 een felle aanval op de Amsterdamse Gezondheidsdienst.65 Kennelijk waren
haar afwijkende regels de oorzaak van de slechte kwaliteit.
Onafhankelijk hiervan deed de Amsterdamse afdeling van de NVM een beroep

op burgemeester en wethouders om de werkwijze te volgen van de uit 1906
stammende Codex Alimentarius, namelijk een ‘deugdelijk, duurzaam, stelselmatig
en veelvuldig’ onderzoek naar de vervalsing van de melk en niet de bepaling van
grenscijfers inzake soortelijk gewicht, vetgehalte en droge stof. In het laatste geval
werd de voedingswaarde, in het eerste de vervalsing zelf als
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criterium gehanteerd. De kwestie over de vraag wat nu eigenlijk ‘deugdelijk’ was,
liep zo hoog op dat wethouder F.M. Wibaut verklaarde zich een ‘schuldige in de
beklaagdenbank’ te voelen.
Uiteindelijk besloten B &W het meerderheidsstandpunt van de keuringsdiensten

te volgen en demelkvervalsing in de politieverordening op te nemen. ‘Deugdelijkheid’
betekende voortaan niet alleen dat de melk aan bepaalde grenscijfers moest
beantwoorden, maar tevens dat er niets aan mocht worden toegevoegd of afgehaald
(water of room). De Codex werd nu voor alle keuringsdiensten in kwesties van
hygiëne en voedingswaarde de enige technische richtlijn voor onderzoek.
Toen dit probleem was opgelost, brak nieuwe onenigheid uit tussen de geleerden.

Nu ging het over de vraag wie ter bescherming van de volksgezondheid aan het hoofd
van de keuringsdiensten moesten staan: artsen, veeartsen of chemici. Zo raakten de
pogingen tot overheidscontrole van technische processen binnen de productie- en
distributieschakels van de voedingsmiddelenketen verweven met wetenschappelijke
regimes en belangen.
Het nieuwe industriële assortiment riep nog andere reacties en pogingen tot

regulering op. Ook ‘gewone consumenten’ kwamen in actie wanneer zij twijfelden
aan de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren en wierpen zich op als pleitbezorgers
van de massa der gebruikers. Zo deden vertegenwoordigsters van de in 1912
opgerichte Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in demobilisatietijd regelmatig
een beroep op gemeenten om maatregelen te nemen tegen knoeierij met
levensmiddelen. Gekleurde stijfselpap werd bijvoorbeeld verkocht als bessensap,
terwijl honing was vermengd met aardappelstroop.66

Veranderingen in het voedselpatroon

De beschreven periode rond de eeuwwisseling kenmerkte zich door het verschijnen
van nieuwe, eerder niet bestaande of vervangende industriële producten. Jam is
hiervan een goed voorbeeld.
Sommige agrarisch-ambachtelijke producten verdwenen, terwijl andere zich

handhaafden, zoals slachtvetten. Het gebruik hiervan hing vaak samen met de
zelfvoorziening, die in sommige streken bleef voortbestaan. De meeste industriële
producten drongen door in de steden en onder alle lagen van de bevolking, maar
minder op het platteland. Sommige producten bleven nog tot bepaalde lagen van de
bevolking behoren, zoals margarine, de ‘armeluisboter’, terwijl andere producten
een bredere verspreiding kregen, bijvoorbeeld chocolade. Kenmerkend voor het
assortiment was een grote variatie en de nevenschikking van het nieuwe naast het
oude.
Schaarsteproblemen, aangeduid als kwesties van kwantiteit, waren verminderd,

maar niet verdwenen. De noodzakelijke aanschaf van voedsel legde voor de meeste
consumenten een aanzienlijk beslag op het huidhoudelijk budget. De inkomens van
grote bevolkingsgroepen waren weliswaar enigszins gestegen en sommige prijzen
gedaald, maar door calamiteiten als werkloosheid en oorlog werden ze snel aangetast.
Diverse belangengroepen poogden bepaalde kwaliteitsproblemen onder controle te
krijgen op basis van wetenschappelijke inzichten en door aan te dringen op
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overheidsregulering. De dimensies van kwaliteit die in deze periode op bredere schaal
aan de orde kwamen, betroffen op de eerste plaats de hygiëne en garanties voor
zuivere, niet vervalste waren.
Een tweede belangrijke dimensie van kwaliteit, die in deze periode een

maatschappelijk meer geaccepteerde maatstaf werd, was de voedingswaarde. Deze
twee kwaliteiten van voedsel, vastgesteld door wetenschappers door middel van
nieuwe wetenschappelijke analyse-technieken in laboratoria, werden door
verschillende belangengroepen aangegrepen om producten en kennisinfrastructuren
maatschappelijk in te bedden.
Fabrikanten konden reclame gaan voeren maken om hun naamsbekendheid te

verhogen door verpakkingen van teksten te voorzien. Verpakking diende ook om
hygiëne en distributiegemak veilig te stellen. Behalve door reclame werden
consumenten ook door kookleraressen voorgelicht over de aanschaf en bereiding
van voedingsmiddelen. Deze grepen noodgedwongen vaak terug op oudere methoden
en technieken van voedselbewaring en -bereiding. Toch bleek de EersteWereldoorlog
achteraf ook de consumptie van nieuwe producten te hebben bevorderd door
distributiemaatregelen van de overheid. Demaatschappelijke inbedding van producten
op de bon, zoals suiker, kreeg door de distributie een belangrijke impuls.
Demodernisering en industrialisering van het assortiment leidden zo, in combinatie

met ontwikkelingen als de verstedelijking en het ontstaan van een nieuw dagritme
op fabrieken en kantoren, tot een wijziging van voedselkeuzes en maaltijdpatronen.
Het gebruik van (fabrieks)brood in plaats van zelfbereide pap, aardappelen en
pannenkoeken als ontbijt en lunch vormde daarvan niet meer dan één aspect. Het
drinken van koffie, thee en soms cacao met suiker bij het brood of tussendoor met
een versnapering had het drinken van bier, water of (karne)melk praktisch geheel
vervangen. Deze wijzigingen oefenden eveneens sterke invloed uit op de volgorde
en het soort maaltijden die in Nederland gewoon werden. Het patroon ging langzaam
verschuiven van meerdere warme en koude maaltijden per dag naar één warme en
twee broodmaaltijden.67

Deze verschuivingen in de consumptie van voedsel verliepen met grote
tempoverschillen tussen regio's, stad of platteland en sociale lagen. Veel veranderingen
begonnen in de steden en onder de burgerlijke elite, zoals het gebruik van thee en
conserven, maar andere eerder in de lagere klassen, zoals de consumptie van
margarine.
Zoete lekkernijen produceerde de industrie voor alle klassen: van dure bonbons

tot goedkoop suikerwerk en chocola.

A.H. van Otterloo
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Uit de op de achtergrond zichtbare, in 1929 geopende fabriek van Van Nelle in Rotterdam, symbool
van de nieuwe zakelijkheid, mocht de consument een modern product verwachten. De gemalen koffie
kon zo uit de fabriek bijna direct in het kopje, lijkt dit affiche te willen vertellen. De moderniteit van
Van Nelle bleef niet beperkt tot de uitstraling van het product en het fabrieksgebouw: het bedrijf stond
ook bekend om zijn rationele en efficiënte bedrijfsvoering.
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3 Prelude op de consumptiemaatschappi in voor- en tegenspoed
1920-1960

Het merkartikel
Wetenschap en de definitie van kwaliteit
Instanties voor voorlichting, reclame en overleg
De oorlog
Amerika en massaconsumptie
Conservering: heet en koud
Prelude op de consumptiemaatschappij

Detailhandelsvakbladen vormen evenals gezins- en damesbladen en
tentoonstellingscatalogi een bron van kennis over de ontwikkelingen in het assortiment
van voedingsmiddelen.1Door fabrikanten uitgegeven vakbladen voor de detailhandel
schreven regelmatig over nieuwe artikelen. Uit deze bronnen blijkt dat er in het begin
van de jaren twintig een ruime keuze aan levensmiddelen verkrijgbaar was in blikken,
ookwel ‘bussen’ genoemd. De voorraad conserven omvatte een grote verscheidenheid
aan eetwaren: groenten (fijne en goedkope), fruit, vlees en vleeswaren, vis, soepen,
sauzen, patés en puddingen. Groentenwaren tevens beschikbaar in de gecomprimeerde
vorm van tabletten, kennelijk afgekeken van de vleesextractpoeders en bouillonblokjes
van Justus Liebig en Julius Maggi. De firma Hoogstraten & Co, ‘hofleverancier’,
beval haar ingeblikte ‘dejeuner- en avondschotels’ aan voor het buitenleven; deze
heetten ‘uitnemend geschikt voor picknicks, autotochten, motortochten, boottochten,
kampementen enz’.2 Ook verkrijgbaar waren Zwaardemakers jam en vruchten,
appelstroop, limonade en vruchtensappen, Amstel Super Stout (‘dat uw eten
voedzamer en verteerbaar maakt’), Molenaars kindermeel, Duyvis Tarwena,
havermout en andere meelsoorten, melken ijspoeders, Wessanens margarine, Planta,
Blue Band, verpakte koffie en thee, chocoladerepen, biscuits, Nestlés melkproducten,
pepermunt, drop en nog veel meer. Te midden van de vele onverpakte
voedingsmiddelen als gedroogde vruchten, noten, kaas en vleeswaren, vielen de
verpakte merkartikelen duidelijk op. De firma Jurgens informeerde lezers en
lezeressen van Voor het huisgezin over zijn nieuwe product: Planta plantenboter,
gemaakt van kokosvet (‘smaakt heerlijk zoet, evenals natuurboter’), machinaal in
Europa geperst uit het overzee in de zon gedroogde vlees van ‘de koe der tropen’,
de kokosnoot.3

Het verpakken en ‘merken’ van artikelen bood de producenten vele voordelen:
hun naamsbekendheid was ermee gediend en verpakte merkartikelen leenden zich
uitstekend voor reclamedoeleinden. De opkomst van het merkartikel was direct
verbonden met de groeiende kloof tussen productie en consumptie.
Producent en consument raakten steeds minder persoonlijk met elkaar bekend en

veranderden in anonieme groepen. Het merkartikel werd ingezet om de hierdoor
ontstane afstand te overbruggen. In dit hoofdstuk zal met name deze groeiende afstand
tussen productie en consumptie centraal staan. De processen op ketenniveau zoals
besproken in hoofdstuk twee, zetten in de periode 1920-1960 door. Verdere verlenging
en differentiatie van de keten zijn herkenbaar, evenals een verdere schaalvergroting,
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mechanisering en chemicalisering. Het controleregimewaarin wetenschap en overheid
bederf en vervalsing te lijf gingen, breidde zich uit.
Kwaliteit van het voedsel bleef desondanks een probleem, juist ook door de

doorgaande ketenverlenging en schaalvergroting.
Conservering van levensmiddelen werd in deze periode dan ook een belangrijk

terrein voor technische ontwikkeling. Verder werd de wetenschap ingezet om de
gewenste kwaliteit te definiëren en vervolgens te bereiken. Dit gebeurde niet alleen
door de overheid en producenten maar ook door allerlei nieuwe maatschappelijke
organisaties. Het meest opvallende in de hier te bespreken periode was de gevoelde
noodzaak bij zowel producenten, overheden, wetenschappelijke instellingen als
consumenten en hun organisaties om productie en consumptie, alsmede de eisen die
werden gesteld door producenten en consumenten, op elkaar af te stemmen. Er werd
een reeks van nieuwe organisaties in het leven geroepen die samen met bestaande
groepen onderdeel gingen uitmaken van wat een middenveld tussen productie en
consumptie
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genoemd kan worden. Het middenveld kan worden gedefinieerd als de groepen en
organisaties die zich bezighouden met het bij elkaar brengen en op elkaar afstemmen
van productie en consumptie. Het middenveld kan tevens worden geïnterpreteerd
als een arena waarin diverse belanghebbende groepen en -organisaties proberen
productie en consumptie (en consument) te definiëren en naar hun hand te zetten.
De bemoeienissen van het middenveld met voeding leidden er uiteindelijk toe dat
het industrieel assortiment na 1960 in heel Nederland op een uniforme manier werd
aangeboden en geconsumeerd. Zoals we zullen zien, spelen de crisis van de jaren
dertig, de Tweede Wereldoorlog en de voorbeeldfunctie van de Verenigde Staten
een belangrijke rol in dit proces.

Het merkartikel

Geconserveerde waren, zoals groenten, lagen uiteraard verpakt in de etalages, maar
ook andere voedings- en genotmiddelen - beschuit, koekjes, chocolade - werden in
1920 als merkartikel verkocht.4 De gewoonte de waren los af te wegen en in een
papieren zak te verkopen of in een van huis meegebrachte pot of pan te doen, nam
snel af. Artikelen waren op deze manier immers niet hygiënisch beschermd ‘tegen
stof en vliegenvuil’, iets dat sommigen in deze periode als ouderwets beschouwden.
Voor consumenten was een nadeel van verpakking in blik echter dat niet viel te zien
wat er precies in zat en wat de kwaliteit ervan was.
Blikverpakking was daarom bij de consument aanvankelijk niet populair. Het

vertrouwen in de kwaliteit van voedsel moest op een nieuwe manier worden
verworven.
Het valt op dat in deze periode producenten en verhandelaars zich de consumenten

van hun producten steeds vaker voorstellen als ‘huisvrouwen’ of ‘huismoeders’ in
plaats van grootverbruikers als leger, vloot of koloniën. Aanbieders van verpakte
merkartikelen ging het er nu om de kooksters in gezinnen aan te sporen tot het openen
van hun huishoudportemonnee. Ze dienden het loon of salaris van de kostwinners te
besteden aan hun waren of in hun winkel. De export bleef voor de afzet wel van
belang, maar de Nederlandse gezinnen werden, doordat er meer geld in omloop
kwam, een interessante doelgroep.5 Merkartikelen vormden een belangrijk wapen in
de concurrentiestrijd tussen producenten om de markt, vooral wanneer het nieuwe
producten betrof.
Huisvrouwen waren niet onmiddellijk uit op iets nieuws op tafel, zolang het

bestaande product voldeed en het de huisgenoten smaakte. Een goed voorbeeld is
margarine, dat moest concurreren met boter.
Behalve door de introductie van merkartikelen en reclame probeerden bedrijven

in de productieschakel ook meer greep op de markt te krijgen door (financiële)
belangen in distributieschakels te verwerven. Jurgens wist in 1918 de helft van de
aandelen in handen te krijgen van koffiebrander Piet de Gruyter uit 's-Hertogenbosch,
tevens beheerder van een winkelketen in kruidenierswaren. In 1920 sloot Jurgens
een overeenkomstige (geheime) transactie met de net opgerichte NV Maatschappij
tot Exploitatie der Fabrieken en Handelszaken Albert Heijn.6 De productie en
distributie van een aantal artikelen kwamen steeds meer in één hand.
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Albert Heijn, in 1887 als kleine kruidenierswinkel in Oostzaan begonnen met
uitbreidingsplannen, was in 1920 al grootgrutter en had ruim vijftig filialen, een
koekjesfabriek, een suikerbakkerij en een ontbijtkoekfabriek.7 Het idee van een
filiaalsysteem was overgenomen van Lipton's in Engeland. In het centrale magazijn
in Zaandam waren centraal ingekochte waren opgeslagen, vanwaar ze via schepen
of - heel modern - met eigen vrachtwagens, onderhouden door eigen garagebedrijven,
naar de filialen en andere klanten werden getransporteerd. Verpakte merkartikelen
kregen in deze ontwikkelingen een fundamentele invloed.
De concurrentie tussen bedrijven en tussen productie- en distributieschakels van

de voedingsmiddelenketen bleef in dit tijdvak onveranderd scherp, waardoor er een
voortdurende beweging, vormverandering enmarktordening plaatsvond. Om te sterke
druk van mededinging te ontlopen, gingen producenten als De Gruyter en Unilever
in bepaalde gevallen over tot de verkoop van hun eigen producten, terwijl handelaars
als Albert Heijn juist gingen produceren. Kleine winkelbedrijven in de
distributieschakel gingen vormen van samenwerking aan om zich te weren tegen de
groeiende invloed van de grote firma's. Zo ontstonden coöperatieve inkooporganisaties
als de Enkabé (1929), het Sperwerverbond (1931), vrijwillige filiaalbedrijven als de
Spar (1932) en de grossiersgroep Schuitema (1934) met Centra en Végé. Tal van
kleine kruideniers konden hun positie in de jaren dertig handhaven doordat de
producenten hun een vaste winstmarge voor merkartikelen garandeerden. Deze
garantie werd geboden door bedrijven als De Betuwe,Maggi, Calvé, Duyvis, Blooker,
Van Nelle en Honig, die belang hadden bij een zo groot mogelijk aantal afzetpunten
voor hun producten. Via de Fiva, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van
Verbruiksartikelen (1928), legden deze fabrikanten collectief minimumprijzen op
aan grossiers en winkeliers.8

Massaproductie van verpakte merkartikelen gaf producenten de gelegenheid zich
via reclame naamsbekendheid en vertrouwen in de kwaliteit bij consumenten te
verwerven. Ze poogden zo de groeiende invloed van de tussenhandel, die de
producenten tegen elkaar uitspeelde, te beperken en over de hoofden van de
detaillisten heen de verzwakte relatie tussen producent en consument te verstevigen.
Afnemers werden van levering uitgesloten indien ze zich niet aan de prijsafspraken
hielden, waardoor winkeliers niet met merkartikelen konden stunten.9 Pas na 1960
veranderde deze situatie, toen de nieuwe discountzaken Dirk van den Broek en
Jacques Hermans zich niet meer aan de prijsafspraken hielden en zo het einde
inluidden van het monopolie van de merkartikelen.
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Rond 1900 kwam het filiaalbedrijf in de kruideniersbranche sterk opzetten. In 1895 startte het
Zaandamse bedrijf Albert Heijn hiermee, in navolging van stadsgenoot Simon de Wit; De Gruyter
volgde in 1896. Op de grote spiegelruit van dit Bossche filiaal van AH - aan een van de ‘betere’
straten, de Hinthamerstraat - stonden alle achttien in 1907 bestaande filialen vermeld. Het filiaalbedrijf
bood een groot assortiment en kon door centrale inkoop sterk in prijs en kwaliteit concurreren,
ondersteund door een gezamenlijk prijs- en advertentiebeleid. Albert Heijn besteedde net als haar
concurrenten veel zorg aan de opmaak van de ruime etalage, evenals aan de aankleding van haar
personeel. De artikelen in de winkels werden desondanks nog steeds los, onverpakt verkocht.

Intussen waren de producten bij consumenten bekend, bemind en onmisbaar
geworden.

Wetenschap en de definitie van kwaliteit

Optimistische idealen van modernisering, vooruitgang, efficiency en emancipatie
doortrokken vrijwel het gehele maatschappelijke leven. Een discours van verbetering
en vernieuwing werd populair en er ontstonden diverse idealistische bewegingen,
bonden en verenigingen. De jeugdbeweging, bijvoorbeeld, droomde over uitbanning
van oorlog en verbetering van de maatschappij, ja zelfs van de gehele wereld.
Wetenschappers die met elkaar deel uitmaakten van de zich snel ontwikkelende
kennisinfrastructuur van voeding en voedsel, namen deel aan dit discours. Zij wilden
het kwaliteitsniveau van de samenleving verhogen door de kwaliteit van het voedsel
te verbeteren. Het bedrijfsleven, de overheid en de vele nieuwe organisaties die zich
in deze periode gingen richten op de afstemming van productie en consumptie,
stonden in direct contact met deze wetenschappers en deelden veelal hun idealen.
Voorstellingen van modern, gezond en ordelijk eten en leven lagen ten grondslag

aan de uitbreiding van de opleidingen van het (stedelijk) huishoud- en
landbouwhuishoudonderwijs en de opleiding voor diëtisten. Deze opleidingen, rond
1890 begonnen als particulier initiatief van bevlogen middenklassevrouwen, waren
bestemd voor dienstboden, vrouwen en meisjes. De oprichters gingen ervan uit dat
het verspreiden van kennis en kunde oplossingen zou kunnen bieden voor talrijke
maatschappelijke problemen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden
huishoudleraressen, zoals we eerder zagen, geprobeerd zich nuttig te maken door
huisvrouwen te adviseren hoe zuinig om te springen met de beschikbare brandstof
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en het schaarse voedsel. De overheid had dit onderwijs na de oorlog erkend en
gedeeltelijk gesubsidieerd. Met het in werking treden van de Nijverheidswet in 1921
kwam het landbouwhuishoudonderwijs onder het ministerie van Onderwijs te vallen
in plaats van onder dat van Landbouw. De wet regelde drie akten voor leraressen:
huishoudelijk werk en wasbehandeling, koken en voedingsleer, en
landbouwhuishoudonderwijs. Vooral het laatste type onderwijs had een bijzonder
belangrijke invloed op boerinnen en andere plattelandsvrouwen in hun omgang met
voedsel. In deze periode omvatte de opleiding veel meer dan koken alleen en betrof
ook productie en verduurzaming.10

De scholen vervulden ook meer in het algemeen een voorname functie als
intermediair in het doorgeven van wetenschappelijke kennis enmodern geachte kook-
en eetgewoonten aan de middenen lagere klassen. In 1935 ging aan de Nieuwe
Amsterdamse Huishoudschool de nieuwe opleiding voor diëtisten van start, op
initiatief van de gepensioneerde, maar nog steeds energieke Martine Wittop-Koning
en de arts F.A. Steensma, die jarenlang lessen voedingsleer aan de school had
gegeven.11 De opleidingen resulteerden in een toenemende professionalisering;
deskundige vrouwen konden nu ruimer worden ingezet bij het onderwijs en de
voedingsvoorlichting. Achteraf bezien kwamen deze nieuwe kennis en professies
juist op tijd tot stand om hun nut te kunnen
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De kleinschalige, zelfstandig werkende ambachtelijke bakkers probeerden voortdurend een
marktaandeel te bevechten op het fabrieksmatig product door met name met kwaliteitsargumenten
te schermen. De warme bakker slaagde erin om de concurrentie met de broodfabrieken vol te houden,
maar verloor wel terrein, deels ook omdat de concurrentie delen van de ambachtelijke bereiding
overnam. Eind twintigste eeuw vond circa 70% van het brood zijn weg via de supermarkt, warenhuizen
en dergelijke.

bewijzen tijdens de crisis van de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zeer veel huisvrouwen raakten zo vertrouwd met ‘moderne’ basisprincipes van
voedselinkoop en bereiding.12

De Rijkslandbouwhogeschool in Wageningen werd behalve een opleidingsinstituut
ook steeds meer een onderzoeksinstelling met belangrijke laboratoria. Het onderzoek
in die laboratoria was deels gericht op het definiëren en verbeteren van de kwaliteit
van voedsel. Het onderzoek ondersteunde daarmee ook de zich voortzettende
processen van ketenverlenging. Een goed voorbeeld hiervan vormden de activiteiten
van het Laboratorium voor tuinbouwplantenteelt van de hoogleraar A.M. Sprenger,
waarin al bij de bouw in het begin van de jaren twintig koelcellen waren aangebracht.
Sprenger wilde namelijk, naast de groei, ook de bewaring en verwerking van fruit
en tuinbouwgewassen bestuderen, met het oog op de afzet.13

Om aan de grote vraag naar informatie over deze onderwerpen tegemoet te komen,
werden twee rijkstuinbouwconsulenten aangesteld, één voor koelaangelegenheden
en één voor verwerkingszaken. Het instituut nam ook het drogen en invriezen van
fruit om het op het geschikte moment te kunnen persen, onder de loep. Een ander
initiatief van Sprenger was de oprichting in 1936 van het Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Tuinbouwproducten (IBVT), samenmet de inspecteur voor Tuinbouw
en Tuinbouwonderwijs, ir. A.W. v.d. Plassche. Dit instituut paste in het
overheidsstreven om de landbouw tijdens de crisis van de jaren dertig overeind te
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houden door verbetering van de kwaliteit van de producten op basis van
wetenschappelijk onderzoek en controle. De gecombineerde problemen van de grotere
opbrengst, de grote bederfelijkheid van de waren en de korte oogstperiode noopten
tot het streven naar een verlenging van het oogstseizoen en de duur van de afzet door
onderzoek naar processen van bewaring en verwerking. Het IBVT deed een grote
hoeveelheid experimenten en verrichtte onderzoek naar de veelsoortige problemen
van de behandeling en bewerking van de kwetsbare en bederfelijke
tuinbouwproducten. Alleen al het sorteren en verpakken van fruit met het oog op
standaardisatie, bijvoorbeeld, leverde bij het gebruik van lopende banden en andere
vormen vanmechanisering zoveel problemen op, dat ze soms onoverkomelijk leken.
Vele experimenten waren ermee gemoeid voordat in de jaren veertig en vijftig het
invriezen van fruit een succes kon worden en zwart worden of smaakverlies kon
worden voorkomen. Het bleek nodig het fruit alvorens het te bevriezen eerst te
verhitten om bepaalde enzymen te inactiveren.14

De inzet van de wetenschap om de kwaliteit te verbeteren vond niet alleen in het
particuliere bedrijfsleven en in Wageningen plaats. Een ander belangrijk nieuw
initiatief was de oprichting van het Nederlands Instituut voor de Volksvoeding (NIVV)
in 1919 door de medicus dr. E.C. van Leersum te Amsterdam. Aanleiding hiertoe
waren de oorlogservaringen, die in de eerste plaats onder de minst bedeelden en
werklozen tot voedseltekorten en gezondheidsrisico's hadden geleid. Het doel van
het NIVVwas (zuiver) wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de ingewikkelde
relatie tussen voeding, haar bestanddelen, de werking ervan in het lichaam en
gezondheid. Recent verschenen publicaties over ‘levensstoffen’ (waarover meer in
hoofdstuk 5) en andere nieuwe inzichten in binnen- en buitenland, genaamd ‘the
newer knowledge of nutrition’, onderstreepten naar de mening van artsen en andere
deskundigen de noodzaak daartoe. Overheid en bedrijfsleven steunden dit initiatief
en het NIVV kon van start gaan met financiële bijdragen van Rijk en provincie, de
gemeente Amsterdam en
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enkele voedingsmiddelenbedrijven.15 Het instituut was een wisselend lot beschoren.
De belangstelling van de zijde der geldschietende overheid duurde bijvoorbeeld maar
kort; deze trok de toegezegde subsidie in 1921 in, toen de gelden besteed dreigden
te worden aan de bouw van een (‘vitaminen’) laboratorium.16

Belangrijk voedingsonderzoek kreeg later ook een plaats in het kader van de
Centrale Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, opgericht in
1932.17 In verband met de nieuwe oorlogsdreiging vreesden voedingsdeskundigen
van diverse disciplines achteruitgang in kwantiteit en kwaliteit van de voeding van
Nederland en achtten ze onderzoek dringend gewenst. Onder meer ir. J. Straub, hoofd
van de Keuringsdienst van Waren in Amsterdam, drong aan op analyse van
voedingsproblemen in verbandmet de volksgezondheid, zoals de vitaminevoorziening.
Zulk onderzoekwerd, behalve door B.C.P. Jansen aan de Universiteit van Amsterdam,
in den lande weinig beoefend. De bioloog M. van Eekelen, bij L.K. Wolff in Utrecht
gepromoveerd op vitamine C en werkzaam aan het Centraal Laboratorium van het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV), werd verzocht binnen TNO dergelijke
research op te zetten. Op 8 mei 1940 was het Centrale Instituut voor het
Voedingsonderzoek (CIVO) een feit.18

De nieuwe kennis over voeding, verworven in de nieuwe onderzoeksinstituten
door middel van nieuwe technieken en deels toegepast in bedrijven bij de productie
van het assortiment19, raakte in het Interbellum en daarna vermengdmet de heersende
ideologie van eenmoderne, rationele levensstijl. Efficiëntie en gezondheid behoorden
tot de vooruitgangsidealen in het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid en gegoede
en verlichte huishoudens.
De consumptie van luxeproducten in gegoede kring betekende het doordacht en

terughoudend aankopen door ter zake kundige (professionele) vrouwen. Zuinigheid
was een vorm van rationaliteit die in de ogen van de nieuwe professionals vooral
geleerd en gepraktiseerd moest worden door de minder fortuinlijken in de
samenleving. Verschillen in inkomen en welstand hadden hun vanzelfsprekende
aanwezigheid nog niet verloren, terwijl het belang ervan bij de (meer of minder
‘gezonde’) keuze en samenstelling van de maaltijd was verminderd, maar geenszins
verdwenen. Langs verschillende kanalen werd de kennis doorgesluisd naar de nieuwe
consumenten in de steden en naar de achterstandsgezinnen zowel in de steden als op
het platteland. De eisen van hygiëne in huis en keuken konden niet vaak genoeg
worden herhaald en behalve het gevaar van de bacterie was ook het heil van de
vitamine een zaak die het publiek onverwachts aansprak.
Er ontstonden talrijke activiteiten en instanties via welke consumenten kennis

konden maken met nieuwe inzichten, methoden en technieken voor het inkopen,
bewaren en bereiden van voedsel.
‘Met nieuwe tijd komt nieuw weten’ was een adagium van vele personen en

instanties die in deze periode onderdeel gingen uitmaken van het middenveld.20

Instanties voor voorlichting, reclame en overleg

Groothuishoudens als hotels, restaurants, ziekenhuizen, leger, vloot en burgerlucht-
en stoomvaartmaatschappijen namen in dit tijdvak in aantal toe en professionele koks
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raaktenmeer aangewezen op industriële producten. In de keten richtten representanten
van de productie- en distributieschakels daarnaast hun aandacht op gezinshuishoudens,
met name op vrouwen en meisjes met (toekomstige) gezinsverantwoordelijkheid.
Veel van de voorlichtende activiteiten hadden ten doel contact te leggen met deze
groep consumenten, aan wie als eerste de taak werd toegeschreven de bevolking
(goed) te voeden. Zelf waren deze consumenten die mening eveneens toegedaan;
ook in minder gegoede kringen bleven huisvrouwen na 1920 vaker uit de fabriek om
thuis te zorgen.21Huisvrouwen werden overstroomdmet informatie van verschillende
instanties met verschillende doeleinden: reclame voor nieuwe producten uit het
assortiment, maar ook adviezen voor efficiënt en zuinig huishouden en koken; in de
crisistijd van de jaren dertig kwam veel informatie voort uit een mengvorm van
overheidssteun en collectieve branchepropaganda. De gemeenschappelijke kern van
al deze boodschappen aan huisvrouwen bestond in het ideaal van het moderne en
betere leven, de (vanzelfsprekende) zorg en inzet voor een gezond en gezellig gezin.22

Deze ideologie was deels nieuw, maar vormde ook een voortzetting van het brede
rationaliseringsstreven op lange termijn, wel aangeduid als het burgerlijk
beschavingsoffensief, dat zich ook tot voedsel uitstrekte.23 Al deze voorlichtende
instanties tezamen vormden een belangrijk aspect van het zich ontwikkelende,
complexe maatschappelijkemiddenveld. Maatschappelijke inbedding van innovaties
kwam via dit gedifferentieerde middenveld tot stand.

Voedzaamheid, zuinigheid, efficiëntie

Tot de eerste groepen die het middenveld gingen vormen tussen producent en
consument, behoorden de kook- en huishoudleraressen. Deze gedreven en idealistische
middenklassevrouwen hadden er hun beroep van gemaakt andere vrouwen (van
gelijke of lagere klassen) te onderwijzen in moderne methoden van huishouden en
rationele, ‘wetenschappelijke’ bereiding van spijzen.
Uit hun gelederen werden de deskundigen geworven die de nieuwe

voorlichtingsorganisaties en -instituties gingen bemensen. ‘Kennis is macht’ was in
deze kring een voorname stelregel, die ook gold voor de dames georganiseerd in de
Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen (NVvH). Ook zij wierpen zich op als
huishoudelijke voorlichtsters. Een deel van beide groepen vrouwen werd gegrepen
door de internationaal verbreide ‘beweging voor de rationalisering van het
huishouden’, geïnspireerd door het brede efficiencystreven in bedrijfsleven en cultuur.
Door het huishouden op te vatten als bedrijf met bijbehorende rationele
organisatietechnieken, probeerden de protagonisten van de beweging innovaties te
propageren.
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De principes van de beweging zijn te vinden in de handboeken, waarvan De nieuwe
huishouding het meest bekend is geworden.24
De dames van de NVvH stelden zich op als bemiddelaar tussen huisvrouwen

(consumenten) en bedrijven. Weliswaar deelden ze de rationele ideologie met de
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maar tegelijkertijd verweten ze hun een
absoluut gebrek aan huishoudelijke praktijkervaring. Tegen deze achtergrond is het
begrijpelijk dat de NVvH in 1926 het Instituut Voor Huishoudtechnisch Advies
(IVHA) oprichtte. Het doel ervan was artikelen op hun bruikbaarheid te testen en na
goedkeuring te voorzien van een keurmerk, geen vreemde gedachte in een tijdvak
waarin het streven naar controle, erkenning en standaardisering van innovaties groot
was.25 Het NVvH-keurmerk kreeg, net als het Rijksboterkeurmerk en vele
merkartikelen van voedingsmiddelenfabrikanten, grote bekendheid. In 1935 werd
de NVvH zelfs op grond van ‘bewezen deskundigheid’ ingeschakeld bij de
voorbereiding van het Jam- en Limonadebesluit in de Warenwet. Toch moest de
vereniging uiteindelijk het complexe terrein van de controle op voedingsmiddelen
aan de Keuringsdiensten laten.26

Onderzoek naar voedselkwaliteit door consumenten kwam pas na de Tweede
Wereldoorlog weer tot ontwikkeling, met de oprichting van de Consumentenbond
in 1954.
Andere voorlichtingsinstanties ontsproten aan de noodsituatie van de economische

crisis en werden deels door de overheid gesubsidieerd. Leden van de NVvH of kook-
en huishoudleraressen verrichtten daarbij het voorlichtende werk. Vanwege de
bestaande grote verschillen in leefwijze en eetgewoonten tussen stad en platteland,
bleek het noodzakelijk twee verschillende instanties in het leven te roepen. De
Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en Gezinsleiding uit 1934 was gericht
op de stad, terwijl de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande uit
1935 de agrarische huishoudens ten dienste stond.27

In deze huishoudelijke voorlichtingsactiviteiten, gericht op modernisering, nam
de voedselkeuze en -bereiding een belangrijke plaats in. Opvattingen over voeding,
hygiëne en gezondheid breidden zich in deze fase uit met de nieuwe inzichten over
vitamines. Vele demonstraties, tentoonstellingen, lokale of mobiele cursussen - de
‘reizende keuken’ bijvoorbeeld - in de jaren twintig en dertig waren specifiek op
voeding gericht, maar een permanent voorlichtingsinstituut voor dat doel bestond
niet. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gaf de stoot tot de oprichting, in
1941, van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding van de Voedingsraad.
Ook de Voedingsraad zelf, in 1940 begonnen als Commissie van de

Gezondheidsraad, had zijn ontstaan te danken aan de oorlog.28 De gedachte van een
voorlichtingsbureau op het gebied van voeding en gezondheid was niet nieuw.
Consultatiebureaus voor zuigelingen bestonden al sinds het begin van de twintigste
eeuw, met het doel moeders te adviseren over de groei van en de juiste voeding (borst
en fles) voor hun baby's en jonge kinderen. Bij het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding werkten naast de kookleraressen ook gespecialiseerde diëtisten. Voor
vrouwen ontstonden zo nieuwe beroepen op het terrein van de voeding en
voedingsvoorlichting. Ze vertaalden de academische en semi-academische kennis
over moderne en verantwoorde voeding naar de huisvrouwen in de keuken. Regels
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voor ‘moderne’ voedselconsumptie kwamen echter niet alleen van deze non
profit-zijde.

De broodconsumptie per hoofd van de bevolking gaf in de tweede helft van de twintigste eeuw een
gestadig dalende tendens te zien. Rond 1980 trad er een stabilisering in. Meelfabrikanten, bakkerijen
en andere betrokkenen bij het broodbedrijf deden hun best om de consument terug te krijgen en om
zich te positioneren ten opzichte van andere basisvoedingsmiddelen. Zo werd eind jaren twintig onder
meer deze reclame-prentbriefkaart verspreid met op de achterzijde het lied ‘eet brood’ van de zeer
populaire cabaretier Koos Speenhoff.
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Media, reclame, marketing

Er was een opvallende gelijkenis tussen de op afzet en winst gerichte reclame en de
adviezen van instanties zonder winstoogmerk. Deze was vooral te vinden in de
optimistische idealen van modernisering en huiselijkheid die het Interbellum
kenmerkten. Beide vormen van advies, profit en non-profit, waren erop gericht
consumenten te attenderen op een rationeel geachte levensstijl, gezonde eetgewoonten
en daarbij passende modern-industriële producten. Profit en non-profit waren alleen
al daardoor niet altijd scherp te scheiden, maar er was meer. Verscheidene
kookleraressen en andere professionals die actief waren in de voedingsvoorlichting
en het voedingsonderwijs, maakten tevens reclame voor merkartikelen door er
recepten voor te schrijven en die met hun naam te ondertekenen.29 Ook verleenden
velen hun medewerking aan collectieve campagnes, bijvoorbeeld voor zuivel en
groenten en fruit.
Reclame voor wat nieuw was in het assortiment nam in de jaren twintig en dertig,

naar de mening van sommige tijdgenoten, vormen aan die buiten alle proporties
waren. Vooral de concurrentie tussen Van den Bergh met Blue Band en Jurgens met
Planta via prijzige campagnes moest het ontgelden. Een criticus meldde: ‘Kapitalen
worden besteed om het publiek te doen gelooven, dat een of ander maaksel “versch
gekarnd” is, met het succes voor de ondernemers, dat inderdaad vele menschen gaan
meenen, dat margarine toch eigenlijk net zo goed is als natuurboter.’30 De opmars
van de merkartikelen was sterk gebonden aan een dergelijke betrekkelijk nieuwe
vorm van communicatie tussen producenten en consumenten. Behalve winkeliers
waren ook andere intermediairs ertoe bereid advertenties een plaats te geven in hun
‘etalage’: de media in de meest ruime zin. Dag- en weekbladen, tijdschriften gericht
op het gezin, op dames, vrouwen en moeders in verschillende sociale klassen en
gezindten, organen van specifieke verenigingen, alle namen ze, om het eigen bestaan
te handhaven en de kostprijs te verlagen, advertenties op. In het geval van margarine
verschenen ze zelfs opvallend groot op de voorpagina van kwaliteitskranten. Met de
vergroting van de geletterdheid van de bevolking was ook het aantal schrijvende
media sterk toegenomen. Behalve hetMaandblad van de Vereniging vanHuisvrouwen
en het deftige blad De vrouw en haar huis, lieten ook De Proletarische Vrouw en
later de wat minder elitaire Libelle (sinds 1934) enMargriet (sinds 1938) advertenties
toe. Reclameteksten waren van loutere aankondigingen uit de begintijd van drie of
vier decennia terug veranderd in wervende slogans bedoeld om consumenten tot het
kopen van producten te verleiden. Bedrijven die merkartikelen fabriceerden als
Verkade, Van den Bergh en Jurgens en Fiva-leden als Calvé, Van Nelle en Honig,
adverteerden om het hardst en putten zich uit in het verzinnen van spaaracties van
‘bons’ met aanlokkelijke ‘cadeaux’ voor trouwe klanten. Deze varieerden van
spelletjes en luxueuze gebruiksartikelen als voetballen, horloges en fietsen tot reizen
naar Zwitserland. De fabrikanten wisten zich voor hun reclame te verzekeren van de
naam en de medewerking van prominenten uit de samenleving: artsen, geleerden,
apothekers, kookleraressen en kunstenaars. Verkade kwam met zijn albums over de
natuur van J.P. Thijsse, waarvoor kinderen plaatjes konden sparen, Calvé werd bekend
om de advertenties voor Delftse slaolie en de boekjes van Arretje Nof, terwijl Van
Nelle furore maakte met Piggelmee en De Betuwe met Flipje.31
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De protagonisten van de modernisering en verhuiselijking, bekend van
demonstraties, tentoonstellingen en reclame, traden ook op via de radio, het nieuwe
draadloze medium dat in 1925 met uitzenden was begonnen.32 Huisvrouwen konden
hun huishoudelijke adviezen vanaf dat moment ook thuis beluisteren uit de mond
van bekende deskundigen die het beste met hen voorhadden en hen graag wilden
scholen in het moderne bestaan. Onder de sprekers

Samen met de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, afdeling Alkmaar, organiseerde de
Margarine Unie begin 1930 een verkoopdemonstratie met aansluitend een filmvoorstelling over de
margarinefabricage in de dancingzaal van De Harmonie. De dames lieten zich de in Blue Band
gebakken biefstuk goed smaken en ook de proefpakjes vonden gretig aftrek. Dergelijke demonstraties
waren bedoeld om de band tussen de fabrikant en de consument te versterken.
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in ‘radiopraatjes’ bevond zich de heer A. Kolkman, reclamechef van Jurgens'
Margarinefabrieken, zij aan zij met de kooklerares mevrouw Riek
Lotgering-Hillebrand.33 Beide soorten van advies waren uit op een bewuste
beïnvloeding van het voedselverbruik van consumenten met behulp van nieuwe,
professionele kennis.
Beide typen van advies fungeerden ook als dynamische factoren in de ontwikkeling

van een sterk middenveld tussen huishoudens en bedrijven.

Crisis, overheid en collectieve propaganda.

Nederland, met zijn open import- en exportstructuur, kreeg een aanzienlijke
economische terugslag door de internationale depressie. In 1931 raakten sommige
industriële sectoren en met name de landbouw en de daarmee verbonden
veredelingsindustrie verzeild in een diepe crisis.34Het land was op export aangewezen,
maar voor Nederlandse exportproducten (boter, kaas, eieren, groente en fruit) waren
consumenten met een tamelijk ruime beurs nodig, terwijl de crisis elders juist
regeringen verleidde tot het vaststellen van invoerbeperkingen uit een streven naar
zelfvoorziening.
De meeste Europese landen verlieten de gouden standaard, maar Nederland deed

dit pas in 1936, waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland
verzwakte.35 De ontwikkeling van de techniek in de voedselvoorziening, die vijftig
jaar eerder een ingrijpende versnelling had ondergaan, had nieuwe en omvangrijke
problemen geschapen. De verbeterde landbouwkundige organisatie, kennis en
toepassing daarvan hadden immers tot een grotere productie, en nu zelfs tot
overproductie geleid. De crisis van de jaren dertig verschilde in dit opzicht van die
van de jaren tachtig van de negentiende eeuw, die juist een impuls was geweest voor
mechanisatie en industrialisatie. De steunmaatregelen van de regering voor land- en
tuinbouw droegen aanvankelijk een ad hoc karakter, maar de situatie vergde al spoedig
systematische inmenging in de omvang van de productie, oogst, slacht, verwerking,
uitvoer en prijzen, geregeld in de Landbouwcrisiswet van 1932.36

De moeilijkheden in land- en tuinbouw hadden een directe weerslag op de
agro-industrie. Verwerkende bedrijven gingen hun inspanningen richten op een
systematische bevordering van de binnenlandse afzet, bijvoorbeeld voor zuivel en
groente en fruit. In
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Tot ver in de twintigste eeuw waren er vrijwel uitsluitend drie ‘eetmomenten’ bij de dagelijkse voeding.
Eten vond rond 1950 thuis plaats, veelal in gezinskring. De samenstelling van de maaltijden was toen
nog voor een deel streek- en standsgebonden, terwijl bijvoorbeeld ook religieuze verschillen
meespeelden.
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dat kader richtte de bijzonder invloedrijk geworden vertegenwoordiger van de
coöperatieve zuivelbedrijven, de Zuivelbond FNZ, zich per brief tot de minister van
Arbeid, Handel enNijverheidmet het verzoek omfinanciële steun voor een collectieve
reclamecampagne. Aan geld voor betere benutting van de diverse bestanddelen van
melk en verbetering van de kwaliteit en samenstelling van de Nederlandse
zuivelproducten, was nu niet direct behoefte. In de vorige fase van industrialisering
van de melkverwerking was daaraan immers al alles gedaan wat mogelijk was, zodat
op de kwaliteit vergelijkenderwijs niets viel aan te merken, meende de FNZ.

Een terrein, dat echter nog zoo goed als braak ligt is dat der bevordering
van den afzet door propaganda voor het gebruik onzer producten.Wanneer
wij om ons heen zien, wat er in den tegewoordigen tijd ter bevordering
van het gebruik van sommige artikelen door middel van reclame wordt
gedaan en wij zien welke resultaten daarmee vaak bereikt worden, dan
behoeft het weinig toelichting, dat er op dit gebied ook voor de
zuivelproducten nog heel wat te bereiken moet zijn.37

Het verzoek om overheidssteun ter bekostiging van reclame voor zuivel was de
minister duidelijk, maar hij had allerlei bezwaren; ten slotte stemde hij toch toe nadat
gelden waren gevonden uit de exportheffingen. Zo werd in 1934 het
Crisis-Zuivelbureau opgerichtmet de opdracht propaganda temaken voor Nederlandse
zuivel in binnen- en buitenland en tevens onderzoek te doen naar marketing. Het
accent van de propaganda lag, alweer, op de voorlichting van de Nederlandse
huisvrouw over de gezondheid van het gebruik vanmelk, boter en kaas en demanieren
waarop ze deze producten in gerechten kon verwerken. Professionele reclamebureaus
werden ingeschakeld, die nu nog bekende maar inmiddels sterk betwiste slogans
lanceerden zoals ‘Melk is goed voor elk’ en andere spreuken waaruit de gezondheid,
veelzijdigheid en voordeligheid van boter, melk en kaas ten opzichte van andere
producten moesten blijken. Demedewerkers van het Bureau wisten zelfs het drinken
van melk op lagere scholen ingevoerd te krijgen. Geen enkele andere branche wist
iets dergelijks te realiseren. De ratio van de schoolmelk was dat het mes dan aan
twee kanten sneed: de overproductie kon worden weggewerkt, terwijl ook de
gezondheid van schriel gevoede kinderen ervan kon profiteren. In 1939 waren de
ernstigste gevolgen van de crisis voorbij, maar het Crisis-Zuivelbureau had intussen
veel Nederlandse huisvrouwen ervan overtuigd dat hetmoderne assortiment eenvoudig
niet zonder melk, boter of kaas kon en dat een moderne ‘boodschappenmand’ een
ruime hoeveelheid artikelen uit deze sector diende te bevatten. Schoolmelk is jarenlang
een wijdverbreid en geaccepteerd verschijnsel gebleven.38 Na de oorlog werd het
Nederlands Zuivelbureau (NZB, 1950) opgericht, waarin voorlichting en propaganda
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Het overgrote deel van de groenten werd en wordt in Nederland vers geconsumeerd. Eind jaren dertig
bedroeg het verbruik van verse groenten ruim 46 kilo per hoofd van de bevolking, naast bijna 7 kilo
in de vorm van verduurzaamde groenten. De tomaat was daarbij een redelijk luxueus product, met
een consumptie van 1 kilo per hoofd. Zoals bij vrijwel alle groenten het geval was, was de aanvoer
ervan seizoensgebonden: van juni tot en met september vond meer dan 95% van het aanbod plaats.

samenvielen en een permanent karakter kregen.
In de tuinbouw vond als reactie op de crisis een soortgelijke ontwikkeling van

propaganda voor de afzet plaats. Ook in deze sector was de productiviteit in de
voorgaande decennia enorm gestegen; de omzet van de veilingen bereikte in 1928
een hoogtepunt van honderd miljoen gulden.39 Het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen (CBT), opgericht in 1917, voerde in de jaren twintig propaganda
voor groente en fruit, waarvoor het de kosten omsloeg over de veilingen zelf. De
crisis bracht ook de tuinbouw grote afzetproblemen en door overheidsmaatregelen
als doordraaisubsidies werd geprobeerd de ernstigste problemen te bestrijden. Het
CBT had intussen aanzienlijk moeten bezuinigen op de reclamegelden. In 1938 deed
ook het CBT daarom een beroep op overheidssteun voor het voeren van een
omvangrijke collectieve reclamecampagne om de overproductie van tomaten af te
zetten. Een enorm overschot was verwerkt tot vier en een half miljoen blikken
tomatensoep, die op consumenten lagen te wachten. Het ministerie van Economische
Zaken wilde de campagne wel steunen en zo kreeg het reclamebureau Delamar de
opdracht een cam-
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pagne te bedenken. Met ‘Ha tomatensoep, (en 't is zo gezond!)’ als slagzin werd de
actie een groot succes; binnen twee maanden was het merendeel van de voorraad
blikken verkocht. Het gebruik van tomaten werd overigens ook in diverse andere
vormen dan bliksoep aangeprezen. Ook de verkoop van andere geconserveerde
groenten in blik nam toe.

De oorlog

De Duitse bezetting had een grotere invloed op de voedselvoorziening dan de
crisismaatregelen. De overheid had van de tijdens de Eerste Wereldoorlog opgedane
ervaringen geleerd en zette de crisismaatregelen uit de jaren dertig voort, maar nu
veel systematischer. Toen de oorlogsdreiging serieuze vormen ging aannemen, werden
maatregelen voorbereid om de productie, distributie en consumptie van voedsel op
grote schaal centraal te kunnen reguleren. Het overheidsbeleid inzake de landbouw
en voedselvoorziening breidde zich opnieuw sterk uit, liet het vrijemarktprincipe
geheel los, richtte zich op ingrijpen en veranderde daarmee definitief van karakter.
Dit rigoureuze beleid was in sterke mate beïnvloed door de opvattingen en activiteiten
van dr. ir. S.L. Louwes, commissaris Akkerbouw en Veehouderij van het ministerie
van Landbouw. Hij had al sinds 1934 bij de rijksoverheid aangedrongen op een
consistent en veelomvattend beleid in plaats van ad hoc maatregelen en slaagde erin
een overkoepelend Rijksbureau voor de Voorbereiding van de Voedselvoorziening
in Oorlogstijd op te richten in 1937. Toen de oorlog in 1940 werkelijk uitbrak, werd
het woord voorbereiding uit de titel geschrapt. Via dit rijksbureau zijn zeer veel
maatregelen genomen die de Nederlandse voedselvoorziening tijdens de oorlog op
peil hebben gehouden tot aan de hongerwinter van 1944/1945.40

Het probleem van de nationale voedselvoorziening was vooral de scheve
verhouding tussen de import en export van respectievelijk grondstoffen en
hoogwaardige verse en bewerkte producten.
Ingevoerd werden tarwe, oliezaden, veevoer en koloniale waren, terwijl vlees,

zuivel, tuinbouwproducten en eieren werden uitgevoerd. Nederland kon zichzelf niet
voeden wanneer de schakels van (productie en) distributie in de keten belemmeringen
ondervonden. De door het rijksbureau ontworpen maatregelen waren erop gericht
om deze situatie zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Er werd een apparaat
opgezet om schaarste in plaats van overproductie, zoals in de jaren dertig, te kunnen
bestrijden en dat bestond uit elf productorganisaties waarbij bedrijven zich verplicht
moesten aansluiten. Brood was als eerste volksvoedsel bedreigd en daarom werd de
productie, opslag en distributie van graan als eerste centraal geregeld. De boeren
moesten hun weidegrond geschikt maken voor akkerbouw en tussen 1940 en 1943
kromp het weideareaal in met 16%; zelfs parken werden gebruikt voor de
graanproductie. Voorts werden de boeren verplicht hun veestapel te verkleinen in
verbandmet de beperkte veevoervoorraden. Voor de boeren betekende het doorvoeren
van dezemaatregel kapitaalvernietiging, waardoor dezemaatregel een strikte controle
vereiste; in ruil voor hun medewerking kregen de boeren
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De tijdens de Duitse bezetting ontstane schaarste was na de bevrijding niet direct verdwenen. Pas in
1952 gingen de laatste artikelen van de bon. Vlees was nog lang een schaars, maar hoog gewaardeerd
onderdeel van het voedselpakket. In 1948 gingen huisvrouwen in Amsterdam de straat op om meer
vlees te eisen.
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meer voedsel toegewezen. Vele andere wijzigingen in de bestaande productie werden
doorgevoerdmet het oog op het streven naar autarkie en een zo economischmogelijk
gebruik maken van agrarische grondstoffen waarvan de Nederlandse bevolking voor
haar voeding afhankelijk was. Behalve graan werd onder meer ook een voorraad vet
aangelegd. Bijna de hele voedselvoorziening was centraal geregeld, zelfs tot en met
het vervoer door heel Nederland.
Een groot deel van de productie ging echter naar het Duitse leger. De

bedrijfsvoering in de landbouw werd moeilijker op het moment dat paarden werden
gevorderd en kunstmest, brandstoffen voor machines, reserveonderdelen en
arbeidskrachten begonnen te ontbreken. Niettemin bleef de landbouw functioneren.
Van vele zorgvuldig gespaarde voorraden (vet, rijst, koffie, cacao) moesten echter

grote porties aan de bezetter worden geleverd.
Als onderdeel van de maatregelen werd in 1940 het Landbouw-Economisch

Instituut opgericht om ook vanuit die wetenschappelijke invalshoek alles te doen
wat mogelijk was voor landbouw en voeding.41 Overigens verliet een deel van de
bevolking zich voor sommige producten op volkstuinen en andere vormen van
zelfvoorziening.42

Behalve het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd kwamen in luttele
jaren enkele andere belangrijke organen en instellingen tot stand, die nauwmet elkaar
samenwerkten om de volksgezondheid en voedingstoestand van de Nederlandse
bevolking op peil te houden. Hierin waren vertegenwoordigers van overheid,
wetenschap en voorlichting vertegenwoordigd, die het al bestaande netwerk van
onderzoeks- en adviesinstanties versterkten. Allereerst werd in 1940 de Commissie
Voeding van de Gezondheidsraad ingesteld, al spoedig Voedingsraad genoemd.43
Het door Louwes groots opgezette apparaat voor de voedselvoorziening

functioneerde voor de meeste Nederlanders grotendeels onzichtbaar. Waar
consumenten mee te maken hadden, was de distributie, een minutieus uitgewerkte
verdeling van de beschikbare voorraden voedsel. In juni 1940 gingen thee, koffie,
brood en bloem op de bon, in juli alle vetten, in september vlees, in november eieren,
koek en gebak. Een uitgebreid distributieapparaat op basis van bonkaarten werd
opgezet, waarvoor Provinciale Voedselcommissarissen en Plaatselijke Bureauhouders
werden aangesteld. Winkeliers moesten de bonkaarten opplakken en opsturen naar
de Provinciale kantoren, waar ze werden versnipperd; van de pulp werden weer
nieuwe bonkaarten gemaakt.
De distributie was een ingewikkelde, omvangrijke maar redelijk goed lopende

organisatie. Alles bijeen waren 20.000mensen bij de voedselvoorziening werkzaam.
Een belangrijke schaduwzijde van deze ordelijke werkwijze bleek het feit dat bonnen
alleen werden toebedeeld aan houders van stamkaarten die op basis van het
bevolkingsregister waren verstrekt. Daardoor vielen onderduikers in principe buiten
het systeem. De detailhandel verzette in het kader van de distributie veel werk. Ze
bleef merkwaardigerwijs ook adverteren, net als de producenten. De concurrentie
zette zich voort, distributie en schaarste ten spijt. Bedrijven in de productie- en
distributieschakels spanden zich in om consumenten over te halen tot besteding van
de distributiebonnen aan hun artikelen en in hun winkels.
De grote variatie in grondstoffen en producten binnen de voedingsmiddelenindustrie

had tot gevolg dat de overheidsmaatregelen per bedrijf aanzienlijk konden verschillen;
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zo kreeg het bedrijf Nutricia, dat babyvoeding en dieetvoeding produceerde, de status
van onmisbaarheid. Behalve met beperkende overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld in
het geval van de margarine-industrie, kregen bedrijven echter ook te maken met
toenemende tekorten aan grondstoffen. De omvang van het assortiment nam af en
het ene na het andere merkartikel verdween uit de winkel. Bedrijven waren inventief
in de ontwikkeling van vervangingsmiddelen en surrogaten. In plaats van koffie
kwam er weer cichorei en rogge op demarkt om te branden.Waar vetten als grondstof
ontbraken, kwamen surrogaten op basis van melkeiwitten, zoals Calvé-wit.
Daarnaast waren kunstjus en kunsthoning verkrijgbaar gebaseerd op synthetische

zoetstoffen, terwijl gecondenseerde melk, waar geen markt meer voor was, room
verving. Het grondstoffenprobleem werd in 1943 echter zo groot dat ook weipoeder,
taptemelkpoeder, erwtenmeel en andere surrogaten op de bon gingen. Ook de
verpakking van voedingsmiddelen leverde grote problemen op; zo ging de
zuigelingenvoeding in bierflessen. De voedingsmiddelenindustrie zakte desondanks
langzamer in dan de meeste andere industrieën; de sector produceerde in 1944 nog
veertig procent van haar vooroorlogse volume, maar omdat er minder werd uitgevoerd
bleef er meer beschikbaar voor de Nederlandse bevolking dan in 1939. De prijzen
stegen wel, maar niet zo sterk als in de EersteWereldoorlog. De distributie betekende
ook lange rijen bij de kantoren, de winkels en andere verkooppunten van
levensmiddelen. Hoewel zwarte handel bestond en de bezetter aanspraak maakte op
zeer royale rantsoenen, bijvoorbeeld viermaal zoveel vlees, aardappels, eieren, boter
en vis als Nederlanders kregen toebedeeld, moet de conclusie zijn dat het voedsel in
de eerste vier oorlogsjaren tamelijk eerlijk is verdeeld en er geen ernstige tekorten
zijn opgetreden.44

De hongerwinter was een gevolg van het afsnijden van de aanvoerlijnen van het
voedsel naar het westen van het land, vooral de grote steden. Deze belemmering van
het transport, dat voor de voedselvoorziening onmisbaar was, volgde als
represaillemaatregel van de Duitsers op de spoorwegstaking van 17 september 1944.
Dezewas afgekondigd door de regering in Londen als drukmiddel ter ondersteuning

van een offensief vanmaarschalkMontgomery. Er ontstonden tekorten aan steenkolen,
vetten, melkpoeder, gedroogd ei en vlees. Op 30 april maakten voedseldroppings
een einde aan de hongersnood in West-Nederland. Het duurde echter nog tot 9 mei
voordat men kon beginnen met de distributie van
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De kruidenierswinkel van VanWoerkom in Nijmegen paste in 1948 als een van de eersten in Nederland
het al uit de Verenigde Staten bekende zelfbedieningssysteem toe. Het afgebeelde affiche toont de
Amerikaanse inspiratiebron. In navolging van VanWoerkom en andere zelfstandige winkeliers gingen
vervolgens ook grote bedrijven over op dit systeem.

dit voedsel.45 De fundamentele rol van transport voor de voedselvoorziening in de
modern-industriële samenleving kan niet duidelijker worden geïllustreerd dan door
de hongerwinter.

Amerika en massaconsumptie

Nederland had binnen Europa altijd al over de grenzen gekeken om zich van
technische vernieuwingen op de hoogte te stellen.
Sinds het Interbellum was Amerika echter sterk in opkomst als cultureel model

en ondernemers reisden steedsmeer daarheen om zich te laten inspireren. De bioscoop,
de charleston en de ‘moderne’ en ‘efficiënte’ methoden van bedrijfsorganisatie, zoals
‘scientific management’ en taaksplitsing door middel van de lopende band, dat alles
kwam uit de NieuweWereld, waar demassaproductie en -consumptie enkele decennia
voorliep op Nederland. Ook voor reclamemensen en marketingbedrijven vormde
Amerika al in de jaren dertig een bron van inspiratie. De lessen die Christine Frederick
in 1932 hier te lande kwam geven, hadden reclamemakers doordrongen van de
noodzaak in te spelen op de gevoelens van huisvrouwen. Voor chocolade,
babyvoeding en andere nieuwe producten van de voedingsmiddelenindustrie was
vanaf het begin al geadverteerd, maar het maken van reclame kreeg nu een eigen
dynamiek. Het bureau Lintas van Unilever nam bijvoorbeeld psychologen in vaste
dienst; zij hadden in de oorlog hun nut voor beleidsmakers bewezenmet grootscheeps
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onderzoek naar het moreel van The American Soldier.46Marktonderzoek zou voortaan
een onmisbare schakel vormen tussen producent en consument.
In het kader van deMarshallhulp kreeg een groot aantal vertegenwoordigers vanuit

het Nederlandse bedrijfsleven, de wetenschap en diverse andere maatschappelijke
sectoren systematisch de gelegenheid de Verenigde Staten te bezoeken. De Commissie
Opvoering Productiviteit (COP) organiseerde studiereizen die ten doel hadden na te
gaan hoe in Amerika problemen van productie, onderwijs, voorlichting en consumptie
werden opgelost. De voedingswereld was mede vertegenwoordigd door de
detailhandel in levensmiddelen om de gewenste innovaties in de distributie en de
opkomst van zelfbedieningswinkels te bestuderen. Ook het vak home economicswas
onderwerp van studie, inclusief het in de Verenigde Staten gebruikelijke onderwijs,
onderzoek en voorlichting over de voedselkeuze en -bereiding in de huishouding.
Enkele COP-studiereizenwaren voor de verwetenschappelijking van vraagstukken

van voedselconsumptie en voedingsvoorlichting bijzonder belangrijk. Het betrof de
reizen in 1951 en 1952 onder leiding van de hoogleraar E.W. Hofstee, sociograaf en
socioloog uit Wageningen, en een vervolgreis, gericht op het probleem van de
landbouwhuishoudvoorlichting. Tot het reisgezelschap dat zich op dit terrein ging
oriënteren, behoorden onder anderen Emma Mesdag en Gré Smit, vooraanstaande
vertegenwoordigsters van het stedelijk en het landbouwhuishoudonderwijs. Daarnaast
reisde mee de farmaceut C.W. Willinge Prins-Visser.47 Initiatieven om tot de
oprichting van een vak als home economics aan de Landbouwhogeschool te komen,
waren tot dan toe steeds gestuit op bezwaren van het college van curatoren, die een
dergelijke discipline niet academisch genoeg achtten. De minister van Landbouw,
Visscherij en Voedselvoorziening, S.L. Mansholt, alsmede E.W. Hofstee en C.W.
Willinge Prins-Visser maakten zich in woord en geschrift echter sterk voor de nieuwe
studierichting.
De plannen werden realiteit met de benoeming vanmevrouwWillinge Prins-Visser

in 1952 tot gewoon hoogleraar in de landbouwhuishoudkunde. Tot het vakkenpakket
behoorde naast de zorg voor kleding en woning ook de kennis van voeding (food
and nutrition).48 Voor onderwijs en onderzoek in de voedingsleer binnen de
huishoudwetenschappenwerd in 1954 de directeur van het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding C. den Hartog als hoog-

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



275

leraar benoemd.49 Samen met de chemicus H.A. Leniger, die al sinds 1950
landbouwtechnologie doceerde (als hoogleraar sinds 1956), behoorde Den Hartog
tot de drijvende krachten achter de nieuwe wetenschappelijke belangstelling voor
voedsel en voeding in Wageningen, die nu het gehele terrein van productie en
consumptie omvatte.50

Onderzoek, onderwijs en voorlichting op het terrein van voeding, huishouden en
gezin kregen vanaf dit moment wetenschappelijke status, maar de invulling ervan
vertoonde een sterke continuïteit in opvattingen, praktijken en personenmet de eerder
beschreven initiatieven in het Interbellum. Het primaat van het ‘moderne’, goed
verzorgde en gezellige gezin waarvan de, al dan niet commerciële, voedingsadviezen
aan huisvrouwen doordrenkt waren, verdween na de oorlog niet.51 Integendeel. In de
jaren vijftig werd deze ideologie nog dominanter. Hofstees begrip ‘modern-dynamisch
cultuurpatroon’ was van dit denken een duidelijke exponent. Het
(plattelands)huishouden, gezien als bedrijf met de huisvrouw als moderne, efficiënte
manager met een open oog voor nieuwe producten, hoorde daar evenzeer in thuis
als het gezin, de primaire sociale institutie, waar moeders tijd hadden voor een intieme,
psychologiserende omgangmet (man en) kinderen. De zorg voor het voedsel vormde
hiervan een aspect.52 Huishouden en gezin waren wel te onderscheiden, maar niet te
scheiden, evenmin als de aanwezigheid van moeder thuis ter discussie stond. De
vanzelfsprekende rol die werd toebedeeld aan huisvrouwen enmoeders, de bemoeienis
van overheid en voorlichters en de voortzetting hiervan na het Interbellum tot in de
jaren vijftig waren niet uniek voor Amerika of Nederland, maar kenmerkten veel
westerse landen, en zelfs Japan.53

De continuïteit in gezinsopvattingen en praktijken in de jaren vijftig weerspiegelde
zich in de eetgewoonten. Nederlandse huisvrouwen, door producenten beschouwd
als conservatief, waren het nog nooit zo eens geweest over de voedselkeuze als in
deze periode.
Voor diepvriesartikelen hadden zij nog nauwelijks belangstelling, maar allen zetten

ze hun gezinnen dagelijks twee broodmaaltijden voor met koffie, thee of melk, en
één warme maaltijd. Tussen de maaltijden door was er opnieuw koffie en thee met
een Verkadekoekje. Het brood werd dik besmeerd, steeds vaker met margarine in
plaats van boter, waar bovenop nog ‘zoet’ of ‘goed’ kwam. ‘Zoet’ kon zijn: jam van
De Betuwe, hagelslag van De Ruyter of pindakaas van Calvé, sinds 1948 gemaakt
door dit bedrijf, maar omstreeks de eeuwwisseling al geïmporteerd uit Suriname.54

‘Goed’ bestond uit kaas of vleeswaren, waarvan een rijke variatie fabrieksmatig werd
geproduceerd. Ookwarmemaaltijden raakten hoe langer hoemeer gestandaardiseerd:
aardappelen, vlees en groente met soep vooraf en een toetje na. Aanvankelijk slechts
een zondagse luxe, werden soep en pudding nu ook door de week iets
vanzelfsprekends.55 Fabrieksproducten waren in de eerste helft van de eeuw, behalve
in de broodmaaltijd (brood en broodbeleg), het eerst doorgedrongen in de voor- en
nagerechten (bouillonblokjes, droge soepen en puddingpoeder) en in de bindmiddelen
voor groente of pap (maïzena, aardappelmeel). Dagelijks gebruik van fijne groente,
fruit en vlees in blik was uitzondering, maar de consumptie van deze producten in
verse vorm nam toe, wat mede verband hield met de groei van de productie in land-
en tuinbouw. De jaren vijftig kenmerkten zich door een grote eenvormigheid in het
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maaltijdenpatroon, waarbij regionale verschillen vervaagden, de laatste fase van een
ontwikkeling op lange termijn. Het stedelijke driemaaltijdenstelsel, dat zich rond het
begin van de industrialisatie in de negentiende eeuw was gaan verbreiden, drong nu
vrijwel overal door. De oorlog had dit proces alleen vertraagd, maar niet van richting
veranderd. Regionale verschillen waren in Nederland van oudsher van grote invloed
geweest op de voedselkeuze en eetgewoonten, hetgeen samenhing met het
gebruikelijke systeem van zelfvoorziening en huishoudelijke conservering, vooral
in de landprovincies. Nu raakte dit systeem, waarbij de inmaak van eigen producten
van de oogst en de slacht de gewoonte was echter, definitief op zijn retour. Voor de
weck gold dat pas na 1960. De modernisering en de ontsluiting van het platteland
door wegen, transport enwinkelvoorzieningenwaren in deze veranderingen voorname
werkzame processen.56

Daarnaast speelde de inkomensnivellering een rol. Met de groei van de welvaart
namen ook de sociale verschillen in consumptie steeds meer af. De contrasten aan
tafel tussen de statusgroepen veranderden in nuanceverschillen.57

Deze ontwikkelingen leidden tot een ingrijpende verschuiving in de consumptie van
voedingsmiddelen, van de koolhydraatrijke basisproducten aardappelen en brood
naar luxeproducten, rijk aan vetten en suikers (zie tabel 3.1).

Tabel 3.1: Daling en stijging van het verbruik van enkele voedingsmiddelen
in kilogrammen per persoon per jaar in 1947 en 1957

Daling in %19571947
15195230Melk

2580107Broodmeel

306,59,5Grutterswaren

4090145Aardappelen

156677Groente
Stijging in %19571947
802715Vetten

574327,5Suiker,
glucosestroop

652816,8Vlees

Bron:Melkverpakking, NVC 1957, 13; CBS.
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Leiden was, gelegen te midden van tuinbouwgebieden, in de jaren twintig en dertig een belangrijk
centrum van de groenteconservenindustrie, waaronder de conservenfabriek van L.E. Nieuwenhuizen.
Deze voerde het bekende merk De Sleutels. Met hun producten mikten de conservenfabrieken behalve
op grootverbruikers onder meer op kampeerders. In zijn reclame legde het bedrijf er de nadruk op
hoe ‘gemakkelijk’ conservenvoedsel was.

Massaconsumptie van geprefabriceerde artikelen kwam pas in de loop van de jaren
vijftig langzaam op gang. Hierbij vond specifieke selectie plaats en werden alleen
producten en gerechten overgenomen die strookten met de bestaande eetgewoonten.
Zo leidde het positieve beeld van Amerika in Nederland wel tot de overname en
integratie van kleding en popmuziek, maar niet van typisch Amerikaans voedsel.58

Amerikaanse gerechten als hamburgers (met een broodje en tomatenketchup) werden
inMargriet's culinaire rubriek in sterk aangepaste vorm aanbevolen (bestrooid met
prei, zonder ketchup en zonder broodje). Ook de barbecue zou pas later ingang
vinden, net als McDonald's. Kauwgom was echter al meteen na de oorlog gewild.

Conservering: heet en koud

De conservenindustrie in haar verschillende geledingen bestond kort na de Tweede
Wereldoorlog al bijna een eeuw, maar van een algemene doorbraak in de consumptie
van blikconserven in de Nederlandse gezinshuishoudingen was geen sprake.59 In de
jaren twintig en dertig was het wecken in de huishoudens als verbeterde huishoudelijke
conserveringstechniek in plaats van pekelen, drogen en roken bijzonder populair
geworden. Deze populariteit was begrijpelijk wegens het betere behoud van de
natuurlijke smaak van de producten en een mogelijkheid tot variatie in maaltijden
die voordien onmogelijk was. Bovendien gebruikten huisvrouwen bij voorkeur de
fijnere groenten als erwtjes en worteltjes voor de inmaak, waar eerder alleen de meer
grove producten ter beschikking stonden. Geweckte voedingsmiddelen werden
daarom vooral gebruikt op zon- en feestdagen en betekenden een zekere mate van
luxe. De traditionele verduurzamingstechnieken, zoals pekelen en drogen, werden
tussen 1920 en 1950 minder vaak toegepast. In 1952 en 1953 verduurzaamde meer
dan negentig procent van de plattelandshuisvrouwen de voedselvoorraad.60 Naast
wecken werden ook inzouten, drogen en het maken van jam van groenten en vruchten
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regelmatig toegepast. Het vlees van de eigen slacht(varkens) werd, naast het wecken,
ook gerookt en gedroogd.
Het onderscheid tussen de seizoenen in de voeding was in deze periode nog strikt.

Zo bleek dat tussen januari en april twintig procent van de onderzochte huishoudens
tweemaal geweckte en tweemaal gezouten groenten per week at, meer dan de
onderzoekster, de eerder genoemde hoogleraar Willinge Prins-Visser, vanuit
voedingsoogpunt gewenst achtte. Ook trof ze andere minder wenselijke
omstandigheden aan. Een deel van de huisvrouwen paste naar haar mening geen
betrouwbare weckmethoden toe, waardoor bederf veelvuldig optrad en de kwaliteit
zeer wisselend was.
Bovendien waren werkruimten soms kwalitatief beneden de maat wegens het

ontbreken van stromend water of een aanrecht. Het wecken leverde naar haar
bevindingen geen steriel product op, aangezien ‘uit alle onderzochte glazen
micro-organismen, meestal sporenvormen, konden worden gekweekt’.
Kostenoverwegingen waren voor de plattelandsvrouwen echter van groot belang,
zodat ook de investering van tijd en de besparing aan geld bij het huishoudelijke
wecken onderwerp van onderzoek waren. Wat, zo was
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Greet Labes (1942), groenteverkoopster

Aardbeien in de winter
In 1962 hebben mijn man Toon en ik de winkel overgenomen. Midden in de winkel stonden drie grote
aardappelbakken. We verkochten voornamelijk blikken sperziebonen, kapucijners en appelmoes.
Mensen aten toen heel veel blik. Want in de jaren zestig kon jij in de winter geen pond sperziebonen
kopen. Dat was er niet. Andijvie ook niet. Je had koolsoorten; boerenkool, savooienkool, witte, groene
en rode kool en wat nu echt winterkost is zoals spruitjes, koolraap, bietjes, wortelen en uien.
In de jaren zeventig gingen wij groenten leveren aan een chic restaurant. Dat restaurant had hele
exclusieve dingen nodig zoals haricots verts, mango's, truffels en artisjokken, dus Toon ging die
bijzondere dingen zoeken bij de markthallen. Een beetje daarvan legden we meteen in de winkel.
Onze klanten gingen dat toch nemen. Zo zijn wij min of meer vanzelf een specialistische groentezaak
geworden.
In 1982 hebben we de winkel verbouwd en zijn we naast groente ook melk, boter, wijn, eieren, olijfolie
etcetera gaan verkopen, eigenlijk alles wat je ook in de supermarkt kon krijgen. Dat moest ook wel,
want in die tijd verdwenen alle kleine winkeltjes uit de buurt.
Onze exclusieve producten verkochten we een paar jaar geleden makkelijker dan nu. Albert Heijn
verkoopt tegenwoordig ook zeekraal, roquetsla en oesterzwammen. Dat kwam men eerst van heinde
en ver bij ons halen.
Het is tegenwoordig toch een yuppiegebeuren in de stad, iedereen werkt en ze hebben allemaal goeie
lonen en ze willen lekker makkelijk. De trend is om alles al kant en klaar in de koeling te hebben. Als
mijn jongens Edwin en Richard de zaak straks overnemen, dan gaan zij ook bakjes met
aardappelschijfjes in room en zulk soort dingen verkopen.
Ik maak zelf eenvoudige dingen als hutspot, salades en jam klaar en die vliegen werkelijk over de
toonbank. Maar dat is hele intensieve arbeid en nog meer wil ik eigenlijk niet doen want dan ben ik
nooit meer vrij.
Onze klantenkring is door de jaren heen enorm veranderd. De Haarlemmerhouttuinen was vroeger
een katholieke buurt en daar woonden hele grote gezinnen. Die kwamen bij ons kopen omdat ze wisten
dat Toon ook katholiek is. We hadden toen een eenvoudig assortiment, maar we verkochten daar
grote hoeveelheden van. Eigenlijk hebben we toen een boel geld verdiend.
De seizoenen zijn helemaal verdwenen. Raapstelen waren vroeger echt een voorjaars- en een
najaarsproduct. Als die weer kwamen, dan was iedereen daar opgetogen over. Nu is dat niet meer.
Mensen van mijn generatie kopen geen aardbeien uit Chili in de winter. Dat vinden ze onnatuurlijk.
Maar daar kunnen wij niet meer bij stil blijven staan.
Na de verbouwing in 1982 kregen we veel meer werk. Toen begonnen we met al die voorgesneden
groenten. Door de trend van lekker makkelijk neemt mijn werk nog steeds toe. Vroeger kwam ik om
negen uur of half tien in de winkel en nu sta ik al om kwart over zeven te snijden en te koken.
In 2002 gaan Toon en ik met pensioen. Edwin en Richard nemen de zaak over, maar we zullen ze
vast nog wel eens een handje helpen.
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Groenten- en fruitconserven waren lange tijd voor velen een ongekende luxe. De consumptie van
groenten en fruit beperkte zich tot Nederlandse producten die het seizoen te bieden had. Door drogen,
inzouten en - vooral - zelf inmaken kon men evenwel een voorraad fruit en groenten aanleggen. Deze
werd vooral in de winterperiode genuttigd. Rond het midden van de eeuw was het wecken een zeer
populaire vorm van inmaken, genoemd naar de Duitse firmaWeck die rond 1900 een compleet systeem
van glazen, ketels en andere toebehoren voor thuis-wecken op de markt bracht. Door het afsluiten
van de lucht én het steriliseren bleef de smaak lang goed. Het fornuis maakte het makkelijk om de
vereiste temperatuur voor het steriliseren van de weckglazen te controleren.

de vraag, kost de weck van 56 liter groenten en 36 liter vruchten in een gemiddeld
Nederlands gezin aan arbeidsuren en wat bespaart deze aan geld in vergelijking met
een zelfde voorraad in blik? Het antwoord luidde dat de arbeidstijd gemiddeld
vierentwintig uur en veertig minuten in beslag nam, terwijl de kostenbesparing veertig
gulden per gezin bedroeg. De onderzoekster concludeerde dat ‘de financiële voordelen
aanzienlijk zijn’, maar de methoden niet doelmatig. Voordat uit voedingskundig
oogpunt betere methoden zouden worden gepropageerd, diende dan ook eerst
geëxperimenteerd te worden met bruikbare methoden en materiaal afgestemd op de
Nederlandse weck, zo luidde haar advies. Verder zou men voor slachtproducten
kunnen adviseren tot de oprichting van gezamenlijk te gebruiken vrieskluizen. Deze
kwamen er na 1950 inderdaad, maar ze werden al spoedig vervangen door
diepvrieskisten.61

De befaamde vitamineonderzoeker B.C.P. Jansen berichtte in 1946 dat de
conservenindustrie in de Verenigde Staten in hoog tempo aan het omschakelen was
op de afkoeling van producten tot 20 graden Celsius onder nul. Hij bracht de
spectaculaire, op deze wijze gefabriceerde kant en klare maaltijden in verband met
het dienstbodenvraagstuk (dat was niets nieuws!), dat in de Verenigde Staten ‘nog
nijpender is dan hier te lande’.62 In 1954 bestond de diepvriesindustrie in de Verenigde
Staten al vijfentwintig jaar, zo meldde Conserva, een nieuw tijdschrift dat was
opgericht in 1952 en zich aanvankelijk richtte op de uitwisseling van informatie over
conservering van voedingsmiddelen.63 In enthousiaste bewoordingenwerd de vakman
geïnformeerd over het topproduct, bevroren sinaasappelconcentraat (1,25 miljard
verpakkingen van 6 ounce).
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Het artikel berichtte dat op dat moment al bijna de helft van de oogst uit Florida
op deze manier werd verwerkt en dat in Amerika de vrieskluizen en vriezers thuis
een enorm succes waren, het eerst op het platteland. Diepvriesproducten werden in
speciale spoorwegwagons getransporteerd en in een groot aantal winkels (275.000)
verkocht, waarvan driekwart bestond uit filiaalbedrijven en supermarkten.64 De
impliciete boodschap was net zo duidelijk als die in veel andere informatie over de
Amerikaanse levensmiddelenproductie en -consumptie en hield zowel bewondering
als een zekere terughoudendheid in. NederlandwasAmerika niet, maar de toekomstige
situatie hier te lande zou er zeker op gaan lijken als de verwerkende industrie zich
daarvoor zou inzetten.
Sinds 1946 waren in Nederland mondjesmaat de eerste diepvriesartikelen op de

huishoudelijke markt verschenen. De reclame voor deze artikelen speelde, behalve
op gemak, in op de manier waarop zelf geweckte producten in het voedselpatroon
werden gebruikt.
Vita, een van de eerste Nederlandse diepvriesbedrijven, adverteerde bijvoorbeeld

in 1953 als volgt inMargriet met haar producten: ‘Mijn Zondagsrust heet Vita (...).
Ik bewaar het voor de Zondag, dik in kranten gewikkeld op een koele plaats.’65
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Prelude op de consumptiemaatschappij

Het assortiment breidde zich in de periode 1920-1960 niet alleen sterk uit, maar
veranderde ook van samenstelling: er kwamen nieuwe producten bij en bestaande
verdwenen. Ook de producten zelf zijn van samenstelling veranderd. Hetzelfde
assortiment kwam beschikbaar over heel Nederland. Er ontstond een uniform
maaltijdenpatroon. Er was een voortgaande groei van de consumptieve vraag. De
voedingsmiddelenketenwaarin dit nieuwe assortiment werd geproduceerd, veranderde
ook sterk. De keten werd langer en complexer. De verlenging van de keten leidde
tot het ontstaan van een kloof tussen productie en consumptie, die vervolgens werd
overbrugd en gereguleerd door het ontstaan van een gedifferentieerd middenveld.
Het middenveld was gericht op de afstemming tussen productie en consumptie. Die
afstemming had met name betrekking op de ontwikkeling van een nieuw stel
kwaliteitseisen voor voedingsmiddelen en de ontwikkeling van duidelijke ideeën
over wat een gezond en modern voedselpatroon inhoudt.
Hierdoor kreeg de producent zicht op de markt en kreeg de consument vertrouwen

in de productie van voedingsmiddelen waarvan hij of zij de herkomst vaak niet meer
wist. Opvallend is dat de consument door de producenten vooral werd gedefinieerd
als huisvrouw. De afstemming ging niet zonder slag of stoot. Er was onderhandeling
en strijd over de kwaliteitseisen en het beschikbare assortiment. Consumenten volgden
niet altijd de wensen van de producent, waarop ze van producentenzijde het stempel
van conservatisme en wispelturigheid kregen opgedrukt. De uitkomst van de
onderhandeling resulteerde in een Nederlands voedselpatroon waarin bijvoorbeeld
het wecken tot in de jaren zestig belangrijk bleef en tussendoortjes (snacks) lange
tijd nauwelijks aansloegen. Dit veranderde in de jaren zestig. Het uniforme
maaltijdenpatroon, dat zich nog maar nauwelijks had gevestigd maar reeds als
oer-Nederlands werd ervaren, werd doorbroken. Er ontstond een nieuwe differentiatie.
Ook daarvoor was de beschikbaarheid van een netwerk van instituties om productie
en consumptie op elkaar af te stemmen van cruciaal belang. Tussen 1920 en 1960
kwamen deze instituties tot ontwikkeling, reden waarom dit tijdvak kan worden
gekarakteriseerd als een prelude op de consumptiemaatschappij.

A.H. van Otterloo
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Met de groei van de welvaart nam de vleescomsuptie ook toe. Kip vormde daarbij, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, rond 1950 slechts een bescheiden onderdeel, voornamelijk
in de vorm van soepkippen, afgedankte legkippen. Mede met het oog op de groeimarkt in
West-Duitsland en de toenemende binnenlandse consumptie kwam in korte tijd een grootschalige
pluimveemesterij met de daarbijbehorende slachterijen tot stand. Een van de grootste was gevestigd
te Wezep. Deze opname van de slachthal uit 1964 toont de ver doorgevoerde arbeidsdeling, mede
mogelijk gemaakt door het intern transport.
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4 Naar variatie en gemak 1960-1990

Het assortiment, de seizoenen en de slanke lijn
De levensmiddelenrevolutie
De opkomst van de zelfbediening
Het assortiment en de keten: 100 jaar verandering

De doorbraak van het assortiment aan luxe, voorbewerkte en kant en klare producten
in Nederlandse huishoudens vond plaats na 1960, toen economische en demografische
veranderingen doorwerkten en tevens ingrijpende maatschappelijke wijzigingen
optraden in de sociaal-culturele sfeer. In wat economen hebben aangeduid als de
periode van ‘de gouden jaren’ (1950-1973) nam de productie in de landbouw en de
voedingsmiddelenindustrie enorm toe, net als de welvaart en de consumptie.1

Halverwege de jaren zestig was het reële inkomen per hoofd van de bevolking al
twee en een half maal zo hoog als rond 1900, waarbij de snelste stijging na 1952
viel. Tussen 1970 en 1979 nam het besteedbare inkomen per huishouden toe met
10%, waarna door de recessie een daling inzette tot in 1984 weer het niveau van
1970 was bereikt; tot 1990 volgde opnieuw een stijging met 20%. De markt groeide
door bevolkingstoename en verstedelijking. Bedroeg het aantal inwoners van
Nederland na de oorlog ruim negen miljoen (1947), in 1971 was dat ruim twaalf en
in 1990 bijna vijftien miljoen geworden. Het aantal plattelandsgemeenten bedroeg
in 1980 nog maar ongeveer een derde van dat in 1947, terwijl in die drie decennia
het aantal forensengemeenten meer dan verdubbelde.2

Tegelijkertijd had in min of meer hetzelfde tijdvak de beroepsbevolking een
verschuiving ondergaan. Een relatief zeer sterke afname in de sector landbouw en
visserij (in 1970 6% en in 1995 nog maar 4%) en industrie (van 31% naar 24%) ging
samen met een sterke groei van de dienstensector, die inclusief handel van 55% naar
71% toenam. Inspannende lichamelijke arbeid werd zeldzaam, hetgeen leidde tot
veranderingen in de lichamelijke energiebehoefte van Nederlanders. De ‘culturele
revolutie’ van de jaren zestig en de tweede feministische golf van de jaren zeventig
deden eveneens hun invloed gelden.3Gehuwde vrouwen en moeders, zeker de hoger
opgeleiden onder hen, wilden niet langer uitsluitend het huishouden doen maar
begonnen zich op de arbeidsmarkt te begeven. In 1973 verrrichte nog maar 21% van
de gehuwde vrouwen betaalde arbeid, terwijl dat percentage in 1996 meer dan
verdubbeld was (44%). Deze ontwikkelingen verliepen tijdens de economische
neergang rond 1980 minder snel, maar zetten zich wel voort. Voorts veranderde in
de decennia na 1960 de samenstelling van de huishoudens: het aantal alleenstaanden
nam tussen 1960 en 1995 toe van 12% tot 31% en de gemiddelde gezinsgrootte
daalde van 3,6 in 1960 naar 2,3 in 1995. De vergrijzing van de bevolking, de
verzelfstandiging van de jeugd en het stijgend aantal echtscheidingen hadden daarin
een belangrijk aandeel.
Bovendien steeg het opleidingspeil, waarbij de meisjes de jongens inhaalden. Ten

slotte vestigden zich hier in deze periode een groot aantal etnische groepen uit alle
windstreken. Hun aandeel in het totale aantal inwoners van Nederland liep op van
1,6% in 1970 naar 6,0% in 1990.4
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Voor de productie en consumptie van voedsel hadden deze samenhangende
demografische, economische en sociaal-culturele veranderingen belangrijke
consequenties. Veel meer mensen moesten worden gevoed die zelf in steeds mindere
mate bijdroegen aan de voortbrenging van dat voedsel en daarmee aangewezen
raakten op de voedingsmiddelenindustrie en de detailhandel. Door de sterk
toegenomen welvaart konden consumenten zich de vele nieuwe producten
gemakkelijker veroorloven. Problemen van schaarste waren daarmee opgelost, maar
‘tekorten’ veranderden spoedig in ‘tevelen’, met overgewicht, vetzucht en
welvaartsziekten als mogelijke consequenties.5Voor de oude problemen van hygiëne,
vervalsing en voedingswaarde waren regels en standaarden ontwikkeld en inmiddels
ingeburgerd, onder controle van het
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(vaak gezamenlijk opererende) wetenschappelijk en overheidsregime. Nieuwe
kwaliteitseisen dienden zich in dit tijdvak echter aan en noopten bedrijven ertoe
oplossingen te bedenken. Deze eisen kwamen voort uit de wisselwerking tussen de
zich differentiërende vraag van consumenten op de markt en het aanbod van
nieuwsoortige of verbeterde artikelen door producenten en distributeurs.
Voedingsmiddelen kwamen immers van verder weg en werden niet meer dagelijks
ingeslagen, hetgeen aan de houdbaarheid, verpakking, bewaring en transport hoge
eisen stelde.
Bovendien vond ‘kant en klaar’ en gemaksvoedsel steeds gretiger aftrek. Onder

voortdurende concurrentiedruk ontstonden in een groot aantal bedrijfstakken in de
schakels van productie en distributie wijzigingen. Nieuwe ronden van
schaalvergroting, concentratie en specialisatie traden op, eerder aangeduid als
verlenging en differentiatie van de voedingsmiddelenketen.6Daarnaast verschoof de
relatieve machtsbalans van de schakels van de voedingsmiddelenketen van productie
in de richting van distributie en consumptie.

Het assortiment, de seizoenen en de slanke lijn

Nieuwe welvaart en een nieuw aanbod van aanlokkelijke eetwaren hadden zo tussen
1955 en 1965 de voorwaarden geschapen voor een fundamentele wijziging in de
terughoudende omgang met voedsel. De kook- en eetgewoonten van voor de oorlog
golden toen als ‘modern’ en werden door de generatie die opgroeide in de jaren vijftig
pas achteraf als zuinig en (al te) eenvoudig ervaren. Het naoorlogse standaardmenu
bestond uit aardappelen, groente met een papje en ‘lapjes en jus’, aanvankelijk
gaargesudderd op ‘het kolenfornuis’.7 Op zondagen, maar steeds vaker ook door de
week, werd de warme maaltijd uitgebreid met soep en een toetje (zelfgekookte
pudding of pap van bijvoorbeeld griesmeel). Het maaltijdenpatroon omvatte voorts
twee broodmaaltijden per dag en koffie en thee (met een koekje) tussendoor.
Kookboekjes van toen brachten ‘moeders in bloemetjesjurken met pofmouwtjes en
schort’ in ‘de kleine keukens van de jaren vijftig’ in beeld. Van dat alles werd in dit
nieuwe tijdvak afstand gedaan. De ‘nette armoe’, de ‘saaie soberheid’ en de
‘onversierde utiliteit’ verdwenen.8

Het inkomen steeg sneller dan de uitgaven aan voedsel.Werd in 1890 nog ongeveer
50% van het huishoudbudget aan voeding besteed, in 1966 was dat gedaald tot
gemiddeld ongeveer 30%. In gezinnen met een inkomen boven het gemiddelde werd
zelfs maar 22% van het inkomen uitgegeven aan voedsel.9 Daarbij verschoven de
uitgaven in de richting van meer luxueuze voedingsmiddelen in plaats van de
traditionele, goedkope producten. Een dalend aandeel van brood, grutterswaren, rijst
en aardappelen ging gepaard met een stijgend aandeel van vetten en olie, suiker,
groente en fruit, vlees, bier en gedestilleerd. In energiepercentages uitgedrukt geven
de veranderingen in de consumptie van voedingsmiddelen
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Grafiek 4.1: Procentuele bijdrage van groepen voedingsmiddelen aan het gemiddelde energieverbruik
in Nederland gedurende de periode 1936-1975
Bron: J.F. de Wijn en W.A. van Staveren, De voeding van elke dag (Utrecht 1980) 171.

tussen 1936 en 1975 hetzelfde beeld (zie grafiek 4.1, vergelijk ook tabel 3.1 in
hoofdstuk 3). Het maar pas totstandgekomen uniformemaaltijdenpatroon voor geheel
Nederland begon zich onder invloed van al deze maatschappelijke veranderingen
opnieuw te wijzigen. Nieuwe differentiatie en versplintering van de markt was een
resultante van dit proces.10

Hoe kon dat gebeuren? Huisvrouwen beschikten over een ruimere beurs.11 Ze
durfden daardoor eens wat anders en duurders te kopen en te koken dan de traditionele
maaltijd, aangemoedigd door kookboeken en culinaire rubrieken in kranten en
damesbladen. De aansporingen tot het uitproberen van iets nieuws in de keuken
werden steeds dringender. Zo adviseerde het bladMargriet in 1951 nogmaar zesmaal
variatie in de maaltijden aan te brengen, terwijl dat in 1975 vierentwintig keer het
geval was.12 Vrouwen voelden zich niet meer verplicht de ingrediënten altijd vers en
onbewerkt te kopen, zelf schoon te maken, te snijden en te bereiden. Het odium van
luiheid op het gebruik van industrieel bewerkt, gebruiksgereed voedsel verdween.
De ‘aanval’ van het kant en klare assortiment op het zelf bakken en braden was
geopend. De vrije zaterdag, sinds 1962, vroeg om een andere invulling van het
weekend, begeleid door een lossere omgang met maaltijden en etenstijden. Een
andere houding tegenover voedsel werd ook in de hand gewerkt door de toenemende
sportbeoefening en deelname aan hobbyclubs. Kinderen en ouders waren niet altijd
meer op
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Tabel 4.1: Het verbruik van zichtbare voedingsvetten (op produktenbasis) per hoofd van de bevolking
in de E.E.G.-landen in 1966
ELK FIGUURTJE IN DE KOLOMMEN BOTER, MARGARINE, SPIJSVET EN SPIJSOLIE STELT 1 KG VOOR - 1) INCL.
SLACHTVET 2) GEDEELTELIJK GESCHAT 3) INCL. SPEK OP REUZELBASIS

hetzelfde tijdstip present voor de warme maaltijd, om van ontbijt en lunch maar te
zwijgen. De positie van ouders en kinderen ten opzichte van elkaar wijzigde zich
ook meer in het algemeen.
De jeugd had meer geld en ging haar eigen gang, waarbij al snel snacks uit de

muur en coca-cola hoorden. Lust tot experimenteren en zoeken naar alternatieven
en avontuur in de keuken, binnen- en buitenshuis, lagen in het verlengde van deze
maatschappelijke wijzigingen. In deze decennia ontstond ook een gevarieerd scala
aan eetgelegenheden, met voor elk wat wils.13

Maar er was nog meer. De welvaart moedigde aan tot reizen.
Tochtjes naar buiten en vakantiereizen naar het buitenland raakten massaal in

zwang, nu het bezit van een auto meer algemeen werd.14 Culinair journaliste Wina
Born schreef over kamperen en koken in de landen rond de Middellandse Zee en
noodde tot kennismakingmet de buitenlandse keuken ter plekke.15Andersom brachten
de hier recent gevestigde groepen buitenlanders de Nederlanders in contact met de
eigen keukens door het opzetten van distributiekanalen voor onmisbare ingrediënten
en het beginnen van restaurantjes. Indische repatrianten van vlak na de oorlog en
Chinezen zetten de toon en vele nationaliteiten volgden. Naast de producenten
speelden ook de zelfbedieningswinkels en supermarkten in op de veranderingen in
smaak en cultureel klimaat door de samenstelling en uitstalling van het voortdurend
veranderende assortiment. Ze presenteerden de thuiskomers na de vakantie producten
uit populaire reisbestemmingen. Uit Italië, bijvoorbeeld, werden pasta's en
(diepvries)pizza's geïntroduceerd, die sinds de jaren zeventig en tachtig de aardappelen
als basiselement van de maaltijd dreigden te verdringen.16 Sneller transport maakte
de aanvoer van verse ingrediënten vanuit steeds verder weg gelegen strekenmogelijk.
Daardoor vervaagden de seizoensinvloeden op de maaltijd nog sterker dan door
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inblikken en invriezen al het geval was geweest: in Nederland ontstond een
wereldkeuken. Distributeurs slaagden er zelfs in de hier te lande ongebruikelijke
gewoonte van het wijndrinken - bij de warmemaaltijd en daarbuiten - te populariseren,
te beginnenmet de Franse Pinard vanAlbert Heijn. De stijging van de wijnconsumptie
per hoofd van de bevolking was het meest spectaculair tussen 1960 en 1975: van 2,6
naar 8,7 liter per jaar, waarna het verbruik min of meer constant bleef.17 Landelijke
(collectieve) reclamecampagnes maakten slim gebruik van de nieuwe trends onder
het publiek.
Traditionele producten zoals kaas konden volgens het Nederlands Zuivelbureau

behalve op de boterham, ook heel goed als fondue worden gegeten. Tussen 1963 en
1976 werd de campagne ‘kaas uit het vuistje’ een enorm succes, vergelijkbaar met
de goede resultaten van de slogan ‘melk is goed voor elk’ uit de jaren dertig. Het
dalende verbruik van kaas als broodbeleg, dat samenhing met het evenzeer dalende
broodverbruik van na de oorlog, was alarmerend voor de afzet en noopte tot de
trouvaille van de toepassing van kaas als snack. In de late jaren zeventig probeerde
het Productschap voor Pluimvee en Eieren Nederlanders van het traditionele idee af
te hel-
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De ‘Maaltijdschijf’ geniet een grote bekendheid. De schijf was, naar Amerikaans voorbeeld, in 1953
ontwikkeld door het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad om het grote publiek voor te lichten
hoe het gevarieerd en dus verantwoord kon eten. De oorspronkelijke Schijf van Vijf verdeelde de
onmisbare dagelijkse voedingsmiddelen in brandstoffen (koolhydraten en vetten), bouwstoffen (eiwitten)
en beschermende stoffen (vitamines en mineralen). De schijf was een dusdanig succes dat het
voorlichtingsbureau er decennialang gebruik van zou maken. Veranderde inzichten over gezonde
voeding leidden in 1981 echter tot de maaltijdschijf, met als belangrijkste boodschap: eet veel
plantaardig voedsel en wees matig met vet. Suiker werd niet meer op de schijf vermeld.

pen dat kip alleen voor de zondag was, en niet zonder succes.18

Naast variatie, luxe en lekker van allerlei soort werd gemak belangrijk. Er kwamen
convenience foods en meer snacks voor verschillende doelgroepen, gelegenheden
enmomenten. Droge soepen en sauzen, kortkokende rijst enmacaroni, vlees, groenten
en kant en klare maaltijden in blik of pot (Hoy braadworstjes, Conimex nasi goreng,
Heinz witte bonen in tomatensaus, Hak appelmoes en Nutricia baby- en
kleutervoeding) stonden ter beschikking van het gezin, thuis of op vakantie.19

Voorgekookt voedsel bood gemak door de week en in het weekend op de camping.
Daarbij paste kant en klaar gemarineerd vlees voor op de barbecue, sinds de jaren
tachtig dé Amerikaanse gezelligheidstrend voor het buitenleven. Ook voor de sauzen
zorgden de fabrikanten, die behalve tomatenketchup nog vele varianten wisten te
bedenken. De caravankeuken met koeling bood nog meer comfort in de natuur.20

‘Maak het u gemakkelijk thuis’ riepen de producenten vrouwen en mannen met
de kooktaak of -hobby toe. Diepvriesgroenten en -frites en pasta uit het pak werden
populair. Ook de zuivelfabrikanten boden gemak: ze voegden kant en klare toetjes
aan het al ruime assortiment van pap-, yoghurt- en vlasoorten toe.
De nieuwe luxe en overdaad aan tafel, al snel vanzelfsprekend, riep aanvankelijk

slechts sporadisch bedenkingen op onder professionals van verschillende aard. In de
jaren zeventig nam ook onder sommige groepen consumenten de kritiek op de
overdaad toe en kwam ‘natuurlijk en gezond’ voedsel - onbespoten en liefst onverpakt
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- in zwang.21 Anderen aten gewoon door zoals ze zojuist gewend waren geraakt.
Desondanks wogen overwegingen van gezondheid ook onder deze groepen steeds
zwaarder.22 Kwesties van vet en overgewicht werden niet uitsluitend meer door
voedingskundigen besproken, zoals in de jaren vijftig, maar brachten producenten
en consumenten ertoe nieuwe wegen in de voedseljungle te zoeken. Fabrikanten
kwamen met halva, mager en light, ter vervanging van de volle en zoete varianten.
De slanke lijn, al eerder nastrevenswaardig om redenen van schoonheid enmatigheid,
werd nu verbonden aan gezondheid.

De levensmiddelenrevolutie

Vlak na de oorlog en in de jaren vijftig had de voedingsmiddelenindustrie zich vooral
gericht op de vervolmaking en ontwikkeling van conserveringstechnieken in verband
met de grotere hoeveelheden te verwerken producten uit de primaire sector.
Zo begonnenmondjesmaat de eerste diepvriesartikelen op de huishoudelijke markt

te verschijnen, aangeprezen als gemak. In het tijdvak 1960-1990 kwam er een accent
te liggen op het samenstellen van nieuwe producten.23De omvang van het assortiment
nam toe, terwijl de ‘levensduur’ van de artikelen steeds korter werd, waaruit in
verband met de harde concurrentiestrijd de noodzaak voortvloeide van
productontwikkeling.24 In het licht van het toenemend belang van toegepast
wetenschappelijk onderzoek naar productontwikkeling werd meer geïnvesteerd in
Research & Development (R&D) door bedrijven.25 Deze nieuwe R&D, afgesloten
met tests door consumentenpanels, vormde geen garantie dat het nieuw ontwikkelde
of verbeterde product zich op de markt kon handhaven. Dat lukte maar een gering
percentage van alle artikelen. De problemen met het vinden van een markt voor
nieuwe producten komen uitgebreider aan bod in hoofdstuk 9, waar het gaat over
snacks. Productontwikkeling werd gericht op een groot aantal eigenschappen zoals
uiterlijk, smaak, geur, consistentie, textuur en voedingswaarde. Het toevoegen van
een hogere gebruikswaarde (convenience) aan voedingsmiddelen hield een veel
grotere mate van veredeling van grondstoffen in dan tot voor
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Bottellijn voor limonadesiroop, Marvelo (Albert Heijn), 1965.

Frisdranken
Tot de nieuwe verwen- en gemaksproducten bij avondjes en feestjes behoorde al spoedig een grote
variatie aan alcoholische dranken en frisdranken. Koffie en thee bleven weliswaar populair, maar
de stijging van het gebruik van koude dranken na de oorlog was opvallend. Met name de jeugd dronk
graag fris-met-prik, waarbij de Amerikaanse Coca Cola favoriet was. Daarbij hoorden zoute pinda's
en later ook aardappelchips, die krokant waren en dorstig maakten. Ook gefrituurde hapjes zoals
bitterballen en steeds meer soorten knabbels en nootjes in allerlei vormen en smaken deden het goed
bij bier en frisdrank. Als snoeperij tussendoor nam ook het gebruik van consumptie-ijs toe. Deze
snacks zijn typerend geworden voor de belangrijke positie die jongeren als doelgroep in de markt
van voedings- en genotmiddelen sinds de jaren zestig zijn gaan innemen.
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe frisdrankenfabriek van Raak in Utrecht maakte de
directeur, A. Bruinsma, enige cijfers bekend.1 Nederland dronk vele liters frisdrank, zo bleek uit de
cijfers: gemiddeld 47 liter per persoon in 1969, was de verwachting. Dit betekende een snelle stijging
ten opzichte van het jaar daarvoor (met 4 liter ofwel 12%). Nederland stond daarmee aan de top van
ons continent. Elders in Europa (West-Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk) dronk men veel
minder, alleen in Amerika gebruikte men nog veel meer liters, namelijk 70 liter per hoofd. Als de
snelle stijging doorging, hadden de Nederlanders de Amerikanen in dit opzicht echter binnen afzienbare
tijd ingehaald: in 1975! De frisdrankenindustrie had daarbij, aldus Bruinsma, gemikt op de ‘thuismarkt’
(65% van de totale consumptie; de horeca verkoopt de rest). Met kennelijk succes, hetgeen de spreker
van Raak toeschreef aan de ‘Hollandse huiselijkheid, de televisie, de centrale verwarming die steeds
vaker wordt geïnstalleerd, en uiteraard de toenemende welvaart’. Voorts was in Nederland de frisdrank
rond 30% goedkoper dan elders, een gewichtige factor.2 Uit hetzelfde bericht blijkt ook dat Raak
dankzij de introductie van de gezinsfles van 1 liter en de nieuwe techniek van de ‘gasdichte schroefdop’
zo groot was geworden. De nieuwe fabriek beschikte over nog een technische vinding: ‘de bottellijn’,
die met een capaciteit van 30.000 flessen per uur de grootste ter wereld was. Van groot belang voor
de snelle groei was ook de ‘goede organisatie van de groothandel’. Het bericht eindigde met de
mededeling dat melk en thee wel iets hadden geleden, maar ‘de grote verliezer’ was toch vooral het
water uit de kraan. Al vele jaren eerder, in 1957, was in Wolvega een andere frisdrankenfabriek
geopend, die van Rivella. Het verschil tussen Raak en Rivella was gelegen in de grondstof: de Friese
onderneming betrok haar materialen van de melkveehouders uit de omgeving. De techniek maakte
het mogelijk om prik te maken op basis van wei. Van dit afvalproduct bij de kaas- en caseïnefabricage
was rond 1950 een overschot ontstaan bij de melkfabrieken omdat de wei niet meer bij de veehouders
kon worden teruggeleverd. Dankzij de frisdrankenindustrie kreeg het alsnog een nuttige bestemming.
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Traditionele kruidenierswinkel met winkelier achter de toonbank. De kruidenier bediende de klant
persoonlijk en gaf desgewenst voorlichting over het assortiment. Op deze foto uit 1956 zien we het
bezoek van een vertegenwoordiger van Unilever, die de kruidenier informeert over nieuwe producten
en folders en ander reklamemateriaal demonstreert.

De zelfbedieningswinkel was een revolutionair en nieuw concept, waarbij de klant zelf de goederen
van het schap mocht pakken. De winkelier verloor hierdoor niet alleen zijn positie van ‘aangever’
van de producten, maar ook zijn adviserende en voorlichtende rol. De klant maakte zelf de keus uit
het steeds groeiende en wisselende aanbod. Aanvankelijk deed het winkelend publiek boodschappen
met door de winkel verstrekte mandjes, later werden winkelwagentjes gemeengoed.

kort gebruikelijk was en betekende een overname van het werk van de huisvrouw
door de industrie. Minder prettige eigenschappen van grondstoffen, zoals ‘kleven,
klonteren, stuiven, slecht strooien, versuikeren, spatten, uitdrogen, vochtig worden,
heterogeniteit, ontmenging’ enzovoort, werden gecorrigeerd.
Fabrikanten stelden in advertenties dat ze de huisvrouw ‘de helpende hand wilden

reiken’ en haar ‘zowel tijd als geld besparen’, bijvoorbeeld door het maken van droge
soep.26 De ontwikkeling van processed foods of instant-producten als voorgekookte
granen en zetmelen breidde zich sterk uit. De kooktijd van graan- en meelproducten
werd steeds verder teruggebracht door diverse technieken van scheiden (tussen beter
en slechter verteerbare delen van de graankorrel) en voorgaren (koken, stomen,
bakken, roosteren, extruderen). Saroma (van Van Nelle), instant pudding zonder
koken, Brinta, ‘gaar in het pak’, en Lassie toverrijst waren resultaten van een
dergelijke behandeling.27 Al deze verbeterde en nieuwe conserveringstechnieken
waren ‘een afgeleide van de kwaliteitseisen van het product; dat wil zeggen de
doelstelling was het verse product zoveel mogelijk te benaderen, vooral wat betreft
de smaak’.28 Daartoe diende ook de experimentele conserveringstechniek van het
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bestralen. Deze techniek was een uitvloeisel van het Amerikaanse nucleaire militaire
programma uit de Tweede Wereldoorlog en droeg daarom van het begin af aan een
ambivalent karakter.29 Voedselbestraling, later vanwege weerstanden bij
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De supermarkt is een zelfbedieningswinkel die het assortiment biedt dat eerder slechts afzonderlijk
in gespecialiseerde winkels als de kruidenier, de groenteboer, de melkhandel en de bakker te vinden
was. De eerste supermarkten ontstonden aan het eind van de jaren vijftig en zouden in de jaren zestig
wijd verspreid raken. De supermarkten zorgden voor een enorme schaalvergroting in de distributie
van levensmiddelen en waren een bron van nieuwigheden als het winkelwagentje en de streepjescode.

het Nederlandse publiek eufemistisch ‘doorstraling’ genoemd, is weliswaar geen
algemeen gebruikte techniek, maar wordt sinds de jaren tachtig vooral toegepast op
verse champignons, (diepgevroren) vis, aardappelen, uien en specerijen. Internationaal
bestonden er grote verschillen in terughoudendheid inzake toepassing van deze
techniek, waarvoor regulering was voorgesteld door de Verenigde Staten.
Consumenten zijn sindsdien van opinie veranderd en rekenden doorstraling in 1995
tot de minste risico's die verbonden zijn aan voedsel.30

Het Unilever-concern, dat tot in de jaren vijftig nog voornamelijk zeep, margarine
en vleeswaren (door de overname van Hartog's fabrieken sinds 1929) produceerde,
ging ook over tot nieuwe productontwikkeling en diversificatie. Tussen 1954 en 1964
stegen de investeringen van het concern in de levensmiddelenbedrijven van 410
miljoen tot 1580miljoen gulden en Unilever begaf zich, behalve inblikken en drogen,
definitief op het terrein van de diepvriestechnieken, die in dit bedrijf geheel nieuw
waren. Na eerdere (mislukte) pogingen was de introductie van de merken Iglo
(groenten en vis) in 1957 en Ola (consumptie-ijs) in 1961 een succes. Dit was mede
te danken aan de overname van het bedrijf Vita, dat een aanzienlijke kennis op dit
gebied had opgebouwd.
Overname van andere fabrieken was en is een beproefde manier om nieuwe

producten in het assortiment op te nemen. In 1958 voegde Unilever in Nederland
aan het concern nog de jamfabrieken van De Betuwe toe.
Een nieuw tijdvak was aangebroken. Consumenten (door producenten nog steeds

benoemd als ‘huisvrouwen’) wilden immers ‘betalen voor het extra gemak dat
toebereide en geconserveerde levensmiddelen haar boden’.31 Unilever vestigde
laboratoria voor het levensmiddelenonderzoek in Engeland en Amerika. Grote
verschillen in smaak en acceptatie van industrieel bewerkte artikelen tussen de diverse
afzetgebieden waren aanleiding tot verschillen in onderzoeksterrein in de laboratoria.
In Amerika, bijvoorbeeld, had de overname van een drogesoepenfabriek geleid tot
pioniersonderzoek op het gebied van het drogen en vriesdrogen. Het probleem bestond
erin te bepalen bij welke techniek de kleur, de smaak en het aroma van de grondstoffen
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het beste behouden bleven. Vriesdrogen, aanvankelijk in de oorlog toegepast op
bloedplasma, leende zich goed voor het fabriceren van samengestelde
voedingsmiddelen zoals (opnieuw!) droge soepen. De techniek is vrij kostbaar door
de benodigde apparatuur en houdt in dat het product eerst wordt bevroren en daarna
onder vacuüm gebracht, waardoor het ijs uit de weefsels direct in waterdamp verandert
en de weefselstructuur behouden blijft. Onder toevoeging vanwater neemt het product
weer snel zijn oorspronkelijke gedaante aan.32

Op deze manier konden soepen en zelfs gehele droge maaltijden worden
gefabriceerd. Unilever bracht het merk Royco uit, het eerst in België. Na het succes
van kippensoep met vermicelli volgden andere smaken.
De investeringen in R&D stegen tussen 1952 en 1965 van ruim zestien en een half

miljoen gulden tot ruim honderd miljoen gulden. Het Unilever-laboratorium in
Vlaardingen (sinds 1954) bleef gericht op de vele complexe vragen in verband met
de vervaardiging van verbeterde kwaliteiten margarine. Het specialiseerde zich
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in onderzoek naar de grondstoffen, bijvoorbeeld sojabonen, de aromastoffen en de
voedingswaarde.33 Margarine onderging door nieuwe technische vindingen zoveel
veranderingen dat de kwalificatie botersurrogaat verdween en een zelfstandig nieuw
product ontstond. Vooral de vitaminering, de sterk verbeterde smaak, de
smeerbaarheid, het vetgehalte, het soort (onverzadige) vetzuren en niet te vergeten
de prijs, deden de consumenten ten slotte massaal kiezen voor margarine in plaats
van boter.34

Het toevoegen van conserveermiddelen alsook smaak-, geur- en kleurstoffen aan
producten werd door fabrikanten steeds meer als noodzakelijk gezien, waarover meer
in hoofdstuk 5.
Conserveermiddelen bestaan uit chemische stoffen die in zeer kleine hoeveelheden

aan voedingsmiddelen worden toegevoegd.
Deze praktijk bestond al veel langer. Sinds de jaren twintig al waren sommige

stoffen door precies omschreven Warenwetbesluiten verboden, maar andere
uitdrukkelijk toegestaan. Al waakte de overheid via de Keuringsdiensten vanWaren,
toch kon het gebeuren dat zich in de jaren zeventig een scala aan
consumenten-actiegroepen ging formeren, gericht op voedsel en voeding. Met name
de toevoeging van conserveermiddelen, het gebruik van andere additieven en de
plant- en dieronvriendelijke methoden van de bio-industrie waren doelwit van
activiteiten en ‘alternatieve’ informatie door ‘alternatieve’ deskundigen.35 Toen zich
in 1960 de zogeheten Planta-affaire had voorgedaan, waarbij mogelijk een emulgator
(antispatmiddel) in margarine huidirritaties veroorzaakte, konden consumenten deze
kwestie, ondanks grote commotie in de pers, nog opvatten als een vergissing van een
groot en complex bedrijf.36 Sinds de ‘culturele revolutie’ en de milieucrisis rond 1970
was dat echter niet meer mogelijk en groeide de kritiek op de behandeling van voedsel
door het grootbedrijf onder dat deel van het consumentenpubliek dat het oor leende
aan de voorvechters van de opkomende beweging voor natuurlijk en gezond voedsel.37

Nieuwe producten zoals TVP, een soja-eiwit-product dat in 1968 als ‘kunstvlees’ in
de handel was gebracht door V&D, stuitten op wantrouwen bij consumenten en
bleken daardoor onverkoopbaar. Hetzelfde geldt voor het in de jaren negentig
geïntroduceerde voedsel met ingrediënten die met biotechnologie zijn geproduceerd.38

Bij de fabricage van voedingsmiddelen kwamen zoveel nieuwe ingrediënten, bedrijven
en instanties te pas, dat consumenten de weg in de samenstelling van hun eigen
dagelijks voedsel kwijt begonnen te raken. De overname van de ‘taken van de
huisvrouw’ door de industrie was gepaard gegaan met een proces van verlies aan
kennis over voedsel (warenkennis) en vaardigheden in voedselbereiding (deskilling)
onder consumenten, waardoor dezen gemakkelijker ten prooi vielen aan angst en
onzekerheid over de veiligheid van wat producenten hun voorschotelden.
Eind jaren zeventig achtten voedingskundigen, al spoedig gesteund door de

regering, het de hoogste tijd voor een grondig nieuw voedsel- en voedingsbeleid.39

In ditzelfde decennium kwamen er tevens nieuwe voorlichtingsinstrumenten ter
vervanging van de Schijf van Vijf en belangrijke wijzigingen in de Warenwet tot
stand. Beide veranderingen gingen gepaard met veel debat, actie en commotie in de
arena van het middenveld. Producenten werden verplicht hun producten te voorzien
van informatie over de inhoud ervan op het etiket, met name de zogenaamde
E-nummers (additieven). Bij de laatste wijziging van de Warenwet in 1988 werd het
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producenten verboden in reclame medische claims te voeren, terwijl
gezondheidsclaims (beperkt) waren toegestaan.40

In de jaren zeventig en tachtig kregen de steeds grootschaliger
voedingsmiddelenbedrijven behalve met een nieuw regulerend overheidsbeleid, ook
te maken met sterke internationale concurrentie en recessie. Net als de consumptie
werd de productie opnieuw onderwerp van studie, overleg en overheids- en
innovatiebeleid.41

Het belang van R&D in de voedingsmiddelenindustrie werd juist in deze jaren
opnieuw sterk benadrukt. ‘Gerichte produkt- en procesontwikkeling’ werd ‘dringend
gewenst’ geacht om de verscherpte concurrentie met het buitenland het hoofd te
bieden, waarvoor de overheid volgens de industrie moest bijspringen.
Verzadiging van de binnen- en buitenlandse markt vroeg om ‘herstructurering en

technologische vernieuwing’. De omvang van het voedingsmiddelenonderzoek in
Nederland was omstreeks 1977 0,4% van de totale omzet van de
voedingsmiddelenindustrie, terwijl dit voor de gehele industrie 2,9% bedroeg.42

De opkomst van de zelfbediening

Mede onder invloed van het sterk veranderde assortiment, zoals dat werd aangeboden
door de producenten, begon de distributie zich in deze periode aanzienlijk te wijzigen.
Weliswaar hadden structuurveranderingen als de opkomst van kleine
zelfbedieningszaken in kruidenierswaren in de voorgaande fase al ingezet, maar nu
breidde deze ontwikkeling zich enorm uit. Een van de eerste zelfbedieningswinkels
werd in 1948 geopend door de Gebroeders Van Woerkom in Nijmegen. Dirk Kat,
die ook participeerde in de Kijkgrijp, opende enkele maanden later (1949) een zaak
in Velsen-Noord. Kat wist deze (‘een compleet assortiment op 200 m2’), die
aanvankelijk niet liep, tot een succes te maken door het introduceren van de koopjes
van de ‘dolle dinsdagen’, waarvoor klanten van vijftien kilometer ver kwamen
fietsen.43 Opvallend genoeg waren de grootwinkelbedrijven geen pioniers in de
zelfbediening. De kleinere, zelfstandige ondernemers namen het voortouw. Zij reisden
echter niet, zoals Gerrit Heijn (in 1936) en Jo Legerstee, chef verkoop en later
directielid van Albert Heijn, (in 1948) deden, in Amerika rond om nieuwe
mogelijkheden te verkennen; ze hadden het idee van zelfbediening gewoon van horen
zeggen en uit de vakpers. Mogelijk lazen ze wel Taminiau's Amerikaansche Revue,
een blad dat door dit bedrijf in
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Zelfbediening als innovatieknooppunt
De eerste zelfbedieningswinkel in Nederland opende in 1947 zijn deuren. Het zelfbedieningssysteem
kan worden gezien als een innovatieknooppunt dat overdekt raakte met nieuwe technieken. De nieuwe
problemen enmogelijkheden die hieruit ontstonden, leidden weer tot verdere technische ontwikkelingen.
Enkele terreinen waarop technische ontwikkelingen plaatsvonden die te maken hebben met de opkomst
van de zelfbediening en de supermarkt, zijn:

Innovaties in het verpakken (rode vlakken):Het uitstallen van producten betekende dat alle producten
voorverpakt dienden te zijn. Dit ontketende innovaties in zowel verpakkingsmateriaal, zoals plastics
en vacuümverpakkingen, als in verpakkingsmachines, waarbij de machinale verpakking zelfs gekoeld
kon plaatsvinden indien het product het vereiste.

Innovaties in de winkel (zie groene vlakken): Het zelfbedieningssysteem vereiste een reorganisatie
van de winkel. Schappen voor de uitstalling van producten vervingen de toonbank en centrale kassa's
moesten de doorloop bij het afrekenen bevorderen. Het voorverpakken vereiste dat alle producten
afzonderlijk van een prijskaartje werden voorzien. In de jaren zeventig werd in het verlengde hiervan
de zogenaamde ‘streepjescode’ ingevoerd, die het afrekenen aan de kassa automatiseerde. Deze
streepjescode maakte het noodzakelijk om zelfs alle ‘losse’ artikelen, zoals verse groenten en fruit,
te verpakken om ze vervolgens van een etiket met streepjescode te kunnen voorzien. Daartoe plaatsten
detaillisten apparaten in de winkel die, na weging van de waren, keurig het juiste etiket met
bijbehorende streepjescode leverden. Deze apparaten pasten helemaal bij de idee van zelfbediening:
de klant kon de waren zelf wegen en voorzien van een etiket met streepjescode. Om gekoelde en
bevroren producten aan te kunnen bieden, waren koel- en vriesinstallaties in de winkel vereist.

Innovaties in het interne transport (bruine vlakken): De hele reorganisatie van de verkoop bracht
innovaties in het interne transport van goederen met zich mee: het winkelmandje of -wagentje voor
het vervoer van boodschappen door de consument in de winkel, (vork-)heftrucks en liften voor het
vervoer van goederen in van en naar magazijnen en lopende banden van en naar magazijnen en als
onderdeel van de kassa's.

Innovaties in het externe transport (blauwe vlakken): Het externe transport diende eveneens te
worden uitgebreid en aangepast. Zo vereisten locaties buiten stadscentra dat de consument in het
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bezit van een auto was. Naast grootschaliger faciliteiten voor het transport van goederen naar winkels,
was gekoeld of bevroren transport (blauwe kolom: de koelketen) noodzakelijk voor het behoud van
de kwaliteit van gekoelde verse of diepvriesproducten (oranje kolom). Vaak werden deze producten
ook gekoeld verpakt (rode kolom). Eenmaal aangekomen bij de winkel dienden deze producten nog
steeds voortdurend te worden gekoeld. Zo werden gekoelde lopende banden ingezet voor het transport
naar en van magazijnen (bruine kolom) en bezaten winkels soms koelcellen ter grootte van een kamer,
waar producten werden bewerkt en/of verpakt voor de uitstalling in de koelvitrines en vriesinstallaties
in de winkel (groene kolom). Consumenten konden voor deze producten in de winkel vaak speciale
tassen aanschaffen, zodat de juiste temperatuur behouden bleef. Deze koelketen eindigde bij de
koelkast (met vriesvak), een innovatie die de consument in staat stelde de producten thuis gekoeld of
bevroren te bewaren (blauwe kolom). De koelketen vormt het meest frappante voorbeeld van de
‘high-tech-logistiek’ die zo typerend is voor de twintigste eeuw.
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Ontwerp voor het interieur van een nieuwe ‘supermart’ van Albert Heijn aan de Burgemeester de
Vlugtlaan in de wijk Slotermeer te Amsterdam, die op 21 april 1955 opende. In oktober 1955 bezat
Albert Heijn 36 zelfbedieningszaken.

conserven (TEO-producten) sinds 1946 maandelijks gratis onder detailhandelaren
werd verspreid.44 Pas toen de zelfbedieningsformule een succes bleek, volgden de
grote kruideniers. Zowel Albert Heijn als De Gruyter opende in 1952 zijn eerste
zelfbedieningswinkel. Een essentiële voorwaarde voor het succes van een
zelfbediening of later een supermarkt, bleek een parkeerplaats te zijn.45

Niet alle kruidenierswinkels veranderden uiteraard van de ene dag op de andere
in zelfbedieningszaken. Ook in de bedieningszaken werkten de ingrijpende
organisatorische en technische veranderingen in het winkelsysteem echter als
katalysator op wijzigingen in het verkoopproces in de winkel. Er waren nu rond de
duizend artikelen, verpakt en wel, naast losse waren verkrijgbaar. De klassieke laden
en open bakken, die anderhalve eeuw typerend waren geweest voor de
kruidenierswinkel, verdwenen en werden vervangen door schappen. Het afwegen
van losse waren zoals suiker, meel en vleeswaren, gebeurde door middel van
snelwegers, die de omslachtige balansweegschalen vervingen. Kaas verkochten ze
al, maar rond 1960 kon men bij enkele kruideniers voor het eerst ook verpakte
flessenmelk kopen. Neonbuizen zorgden voor moderne verlichting tot in de verste
hoeken van de winkel. Specialisten als slagers gingen investeren in elektrische
koelvitrines (‘Kijk-wijs-toonbanken’), waardoor klanten beter tot een aankoop van
vooraf gesneden vlees- en worstsoorten konden besluiten.46 Behalve voor een pond
reuzel en rundvet half om half, kon men bij hen ook terecht voor een pakje margarine.
De opname van deze ‘vreemde’ artikelen in het assortiment vormde een bescheiden
begin van de al snel om zich heen grijpende branchevervaging in de detailhandel
voor levensmiddelen.
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Het verkopen van artikelen uit diverse ‘branches’ was geen nieuw verschijnsel,
maar stamde al uit de tijd van de ‘Winkel van Sinkel’, waar alles te koop was. Albert
Heijn Jr. had er bij de opening van de derde ‘SuperMart’ (zoals het bedrijf zijn
supermarkten doopte) in 1956 al op gewezen dat de Vestigingswet Kleinbedrijf van
1937 pas officieel beperkingen aan het gevoerde assortiment had gesteld. Deze
branchevorming en specialisatie waren indertijd voortgevloeid uit de
overheidsbemoeienis met de middenstand in het Interbellum. Vooral de crisistijd,
toen het winkelvak (te) velen trok omdat er geen papieren voor nodig waren,
stimuleerde tot overheidsingrijpen omdat winkels te klein werden om van te leven.
Wettelijk vastgelegde eisen van vakbekwaamheid aan winkeliers hadden in

versmalling van de branches geresulteerd.47 Minder dan twee decennia later deed
zich met de structuurveranderingen in de distributieschakel het probleem van de
branchevervaging voor.
De overheid bleef zich met de detailhandel in levensmiddelen bemoeien en al in

1956 had de Commissie Adviezen Vestigingsregelingen van de Sociaal Economische
Raad (SER) erop gewezen dat vele verbruiksartikelen als producten van
massafabricage beschikbaar waren. Daardoor waren ‘ambachtelijke werkzaamheid’
en technische kennis in de levensmiddelendetailhandel als criteria bij vestigingminder
belangrijk geworden. In het ontwerp-Vestigingsbesluit Levensmiddelenbedrijf, dat
in 1961 werd aangenomen, werden de te verkopen artikelen in twee groepen
onderscheiden: die waarvoor ‘speciale vakbekwaamheid’ was vereist en die waarvoor
‘een zekere vertrouwdheid’ voldoende garantie bood. Tot laatstbedoelde artikelen,
de ‘gemeenschappelijke waren’, behoorden bijvoorbeeld zetmeelproducten, aroma's,
soepen, sauzen, conserven, gedroogde en gekonfijte vruchten en verpakte aardappelen,
groenten en fruit.48 In kruidenierskringen verwachttemen een verscherpte concurrentie
door dit nieuwe besluit. De ‘gemeenschappelijke waren’ behoorden immers tot het
normale kruideniersassortiment, terwijl kruideniersbedrijven maar zeer beperkt
artikelen uit andere branches mochten gaan verkopen. Het besluit zou
‘gelijkschakeling van een steeds groter aantal detailhandelszaken’ bevorderen.49 De
nieuwe supermarkten konden echter beide soorten artikelen verkopen en werden dus
bevoordeeld met de nieuwe overheidsmaatregel. Elf jaar later, ten slotte, trad de
Vestigingswet Detailhandel 1972 in werking, die het
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nadeel voor de kleine detaillisten weer ongedaan maakte door te bepalen dat de eisen
van vakbekwaamheid in een bepaalde branche met enkele aanvullingen in de kennis
tevens konden gelden voor andere branches.Winkeliers konden op basis hiervan een
nieuwe vestiging openen of nieuwe assortimenten in de bestaande vestiging opnemen.
De branchevervaging was compleet.
Het succes van de bekende merkartikelen met hun bijbehorende verpakkingen en

spaarsystemen werd door de opkomst van zelfbedieningswinkels aanvankelijk nog
vergroot. De fabrikanten legden hierdoor in de onderlinge verhoudingen tussen de
schakels van productie, distributie en consumptie een belangrijk gewicht in de schaal.
Ze waren tot halverwege de jaren zeventig zelfs in staat tot het opleggen van een
collectieve verticale prijsbinding aan winkeliers, zonder dat de wet deze methode
van machtsuitoefening legitimeerde. De producenten deden dat in het verband van
de Fiva, een kartelorganisatie (sinds 1928) van Van Houten, Maggi, Douwe Egberts,
De Betuwe, Duyvis, Droste, Calvé, Honig en andere fabrikanten van merkartikelen.50

Via reclame richtten ze zich op de klanten en ze konden door hun naamsbekendheid
winkeliers dwingen tot het verkopen van hun artikelen van constante kwaliteit voor
een vaste prijs.51 Detaillisten konden zo nooit stunten met prijzen op straffe van
uitsluiting van levering. Met de herstructurering van het levensmiddelenbedrijf
probeerden de (zelf)bedieningszaken op verschillende manieren onder deze dwang
van de markt uit te komen. Samenwerkingsverbanden tussen groot- en
detailhandelaren als de Spar (door Samenwerking Profiteren Allen Regelmatig) en
de Vivo, een gemeenschappelijke inkooporganisatie, waren al van voor de oorlog.
Ze konden zich via voordelige inkoopvoorwaarden sterker maken. Net als
grootwinkelbedrijven probeerden zij nu de overmacht van merkartikelen te breken
door de invoering van ‘huismerken’.
In 1955 opende Albert Heijn de eerste ‘SuperMart’. In dit type winkel waren naast

voorbewerkte en verpakte, ook verse artikelen als vlees en groente te koop, die nieuwe
eisen stelden aan de opslag, bewaring en uitstalling. Het scala aan nieuwe en
verbeterde conserverings- en verpakkingstechnieken die werden toegepast in de
productie, met name het koelen en vriezen, moest wel repercussies hebben in de
volgende schakel van de voedingsmiddelenketen.
Zonder diepvrieskist en uitstalkast kon ook een kleine kruidenier het niet meer

stellen, al was het maar voor de ijsjes. De methode van het kijken naar en grijpen
van de dagelijkse boodschappen, vooral afkomstig uit Amerika, bleek sneller dan
verwacht een doorslaand succes.52 Tussen 1956 en 1961 steeg het aantal winkels met
zelfbediening van 512 tot 2867, waarbij de snelste groei zich aan het einde van de
jaren vijftig concentreerde.53De gêne die aanvankelijk werd gevoeld bij het ‘zomaar’
pakken van boodschappen, maakte plaats voor de ervaring van een grotere efficiency.
Hoe onwennig klanten aanvankelijk ook hadden gestaan tegenover de verdwijning
van de toonbank en de kruidenier-vakman als deskundige intermediair tussen henzelf
en de artikelen, zij verkozen uiteindelijk individuele keuzevrijheid boven ongevraagde
raad.
Waar waren de warenkennis en deskundigheid van de kruideniers nog voor nodig,

nu constante kwaliteit zekerheid bood en consumenten zelfbewuster waren?
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De zelfbedieningswinkel was een revolutionair en nieuw concept, waarbij de klant zelf de goederen
van het schap mocht pakken. De winkelier verloor hierdoor niet alleen zijn positie van ‘aangever’
van de producten, maar ook zijn adviserende en voorlichtende rol. De klant maakte zelf de keus uit
het steeds groeiende en wisselende aanbod. Aanvankelijk deed het winkelend publiek boodschappen
met door de winkel verstrekte mandjes, later werden winkelwagentjes gemeengoed.
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Van Nelle liet de sprookjesfiguur Piggelmee haar producten aanbevelen. Het door Van Nelle uitgegeven
sprookje ‘Het tovervisje’, waarin het echtpaar Piggelmee onverzadigbaar telkens nieuwe wensen aan
een tovervis kenbaar maakt, was een dusdanig succes dat Van Nelle hierop ook diverse vervolgen
liet verschijnen.

Zo verdrongen zelfbedieningszaken en supermarkten in de loop van de jaren zestig
en zeventig de kleine kruideniers-op-de-hoek. Voor de nieuwe vormen van
professionalisering enwinkeltechniek ontbraken deze laatsten de benodigde financiële
middelen. De nieuwe detailhandelsvestigingen hadden aantrekkelijke uitstallingen,
lagere prijzen en een veel uitgebreidere keuze dan de traditionele winkeltjes. Toen
de klanten wegbleven, verloren deze hun financiële bestaansgrond. Tegelijkertijd
trad een schaalvergroting op in de detailhandel, die met de ontwikkeling van de
zelfbediening al was begonnen. Terwijl door de toenemende verstedelijking juist
meer gezinnen op het kopen van voedsel waren aangewezen in plaats van er zelf in
te kunnen en willen voorzien, daalde het aantal winkels waar levensmiddelen werden
verkocht. Het totale aantal algemene levensmiddelenhandels (kruideniers,
zelfbedieningszaken en supermarkten bij elkaar), in 1960 nog bijna 24.000, nam in
de daarop volgende twintig jaar af tot 11.538, waarvan er 2448 filialen van
grootwinkelbedrijven waren.54 De daling ging ten koste van de zelfstandige
vestigingen, niet van de filiaalbedrijven.55Meer artikelen en van geheel verschillende
aard verkopen, betekende meer schappen, technische bewaarvoorzieningen, controle
en meer vierkante meters vloeroppervlak.
Zelfbedieningswinkels verschilden in vele opzichten van de kleine

detailhandelszaken, maar het verschil met hun opvolger, de supermarkt, was minder
groot. Het belangrijkste punt daarbij was de volledige branchevervaging, die nog
hogere technische eisen stelde aan logistiek en winkelinrichting dan in de
zelfbedieningswinkel. Alles, ook vers en ‘non-food’, onder één dak verkopen
betekende ook ‘van alle markten thuis zijn’, inclusief de technische en logistieke
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know-how.De grootschalige supermarkt, die qua aantal het sterkst groeide in de jaren
zestig (in 1961 telde Nederland 50 supermarkten; in 1967 waren het er al 700), moest
aan deze eis voldoen, maar deze betrof eerder de uitstalling, bewaring en controle
van het assortiment dan het eigenlijke verkopen. Kopen deed de consument
grotendeels zelf.
Twintig jaar na de opening van de eerste zelfbedieningswinkel schetste P.

Ligtenstein van Albert Heijn tijdens een symposium van de Nederlandse Vereniging
voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie de grote veranderingen die zich
in de distributieketens van voedingsmiddelen al hadden voltrokken of nog volop aan
de gang waren. Hij wees erop dat aanpassingen in de detailhandel niet uitsluitend
nodig waren vanuit de voorgaande schakels in de distributieketen, maar vooral ook
door de veranderingen in de maatschappelijke structuur ‘met de consument als
uitgangspunt’.
Aan de ‘stormachtige’ overgang naar het zelfbedieningssysteem en de supermarkt,

toch een - direct aan de stijgende welvaart gekoppelde - ‘revolutie’ in de
levensmiddelendetailhandel, waren consumenten opvallend snel gewend, zo
constateerde hij. Per 1 januari 1968 bedroeg het aantal van dit type winkels 7741,
waarmee naar Ligtensteins oordeel pas het begin van de massadistributie was bereikt.
In de Verenigde Staten verliep in 1967 al 78,5% van de levensmiddelendistributie
via supermarkten, terwijl discountzaken en convenience stores in opkomst waren.
In West-Europa zag men vergelijkbare ontwikkelingen. De genoemde spreker
verwachtte in Nederland vooral een noodzakelijke toename van het vloeroppervlak
(in Amerika was vastgesteld dat 50% van het beschikbare assortiment er tien jaar
eerder nog niet was) en een toename van het belang van bederfelijke artikelen.
Bedrijven zouden moeten kiezen op welk deel van de consumentenmarkt zij zich
richtten en daarbij keuzes maken op het gebied van service, prijs, kwaliteit,
assortiment en vestigingsplaats.56

Aan productie- en distributiezijde vormde de technisch-logistieke ontwikkeling
van de opslag, het transport, de bevoorrading en de uitstalling in
(zelfbedienings)winkels en supermarkten een noodzakelijke voorwaarde voor de
uitbreiding van het assortiment en het soepel scharnieren van de schakels in de keten.
Aan consumentenzijde was het massale bezit van de koelkast en de auto
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onmisbaar voor de groei van de variatie en het assortiment in de supermarkt.57 Het
bezit van deze tot voor kort als luxueuze verbruiksgoederen beschouwde artikelen
was nu een dwingende noodzaak geworden voor elk huishouden. Tegelijkertijd had
de keten zich zo verdicht dat de dwang van de overige schakels tot in de
privé-huishoudens voelbaar was. De subschakel van de koelketen is daarvan een
goed voorbeeld. De ontwikkeling naar massaal bezit van koelkasten is maar zeer ten
dele bewust gestuurd door firma's als Albert Heijn, die door middel van de befaamde
PMC-spaarobligaties en zegelacties (gestart in mei 1962), op zichzelf geen nieuw
systeem, de verspreiding van koelkasten een belangrijke impuls hebben gegeven.
Ten dele speelden andere dynamieken het succes van de verkoop van koelkasten in
de kaart, ook voor AH een verrrassing. De massale reactie van consumenten op het
aanbod van het tafelmodel koelkast (142 liter), bijvoorbeeld, was immers hun eigen
keuze en niet die van de kruidenier.58 Behalve het bezit van koelkasten steeg ook dat
van andere huishoudelijke apparaten die gemak beoogden te brengen in de
voedselbereiding. In 1980 was de bezitsgraad van koelkasten in Nederlandse
huishoudens 98%, van elektrische mixers 79%, diepvriezers 49%, keukenmachines
19% en afwasmachines 11%.59 De magnetron raakte pas rond 1990 meer in gebruik.
Toch verliepen de modernisering en de schaalvergroting in de detailhandel niet
voortdurend in een zelfde tempo en in dezelfde richting. De bakker, de slager, de
groenteman en demelkman verkochten hunwaren (ook) los. De traditionele bezorging
van losse waren aan de deur door detaillisten in deze specialistische branches
handhaafde zich tot in de jaren zestig. Aanvankelijk gebeurde dat met bakfiets of
paard en wagen en vervolgens met diverse gemotoriseerde voertuigen. Ook het aantal
van deze detaillisten was sterk gedaald in vergelijking met de voorgaande periode.
De bezorging van bederfelijke artikelen als melk stuitte in de nieuwe stedelijke
hoogbouw bij zowel bezorgers als consumenten op steeds meer bezwaren.
Oplossingen waren door het ontbreken van kelders, liften, deurtelefoons,

bezorgkastjes en, nog in de jaren zestig, van koelkasten in de flats, niet onmiddellijk
voorhanden. Toch bleven melkslijters tot begin jaren zeventig thuis bezorgen en
probeerden ze de concurrentie voor te blijven. Achteraf bezien een grotendeels, maar
niet geheel verloren strijd.Met de uitbreiding van de koelketen alsmede de veranderde
vestigingswetgeving kon immers de bezorging van melk worden opgenomen in de
gekoelde en rijdende variant van de zelfbedieningswinkel, de SRV-wagen (Samen
Rationeel Verkopen).60Zo bleef de huis-aan-huisbezorging deels bestaan op specifieke
locaties en voor specifieke groeperingen van de bevolking, zoals ouderen.
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Albert Heijn startte in mei 1962met de ‘Premie van deMaand Club’, waarbij ze klanten de gelegenheid
bood duurzame gebruiksvoorwerpen tegen korting te kopen. Met deze kortingsregeling wilde deze
winkelketen een nauwere band met haar klanten krijgen. Het eerste product dat in dit kader werd
aangeboden, waren koelkasten. De actie was een enorm succes en zorgde ervoor dat de winkelprijzen
van dergelijke apparaten behoorlijk daalden. Het gevolg was dat het aantal koelkasten binnen de
Nederlandse huishoudens explosief steeg. Albert Heijn was niet het eerste levensmiddelenbedrijf dat
koelkasten aan de man bracht: de Centra-winkels (vanaf 1956) en de Limburgse zuivelfabrieken
(vanaf 1961) waren haar voorgegaan.

Het assortiment en de keten: 100 jaar verandering

In de besproken periode 1890-1990 is het assortiment sterk uitgebreid en is de
samenstelling enorm veranderd: er zijn vele nieuwe producten bij gekomen en
bestaande verdwenen. Ook de producten zelf zijn van samenstelling veranderd. Met
de uitbreiding, vervanging en veranderde samenstelling van het assortiment zijn
bepaalde problemen van kwantiteit (schaarste) en kwaliteit (vervalsing, bederf)
grotendeels opgelost, maar zijn ook nieuwe
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Grafiek 4.2: Verbruik van bier, wijn en frisdranken per hoofd van de bevolking per jaar (1950-1992)

Bron: CBS, 1899-1994 Vijfennegentig jaar statistiek in tijdreeksen ('s-Gravenhage 1994) 163.

Grafiek 4.3: Verbruik van koffie en thee per hoofd van de bevolking per jaar (1950-1992)
Bron: CBS, 1899-1994 Vijfennegentig jaar statistiek in tijdreeksen ('s-Gravenhage 1994) 163.

problemen (gezondheid) verschenen. De veranderingen in het assortiment leidden
tot een wijziging van het maaltijdenpatroon. Tot het begin van de jaren zestig was
er sprake van uniformering, hetgeen resulteerde in een patroon van drie maaltijden
per dag zonder veel tussendoortjes. Twee broodmaaltijden en een warme maaltijd
van aardappelen, groente en vlees, vaak met soep vooraf en een toetje na, werden
standaard. In de periode daarna ontstond er voor velen toch onverwachts een nieuwe
differentiatie en versplintering van markten. Een effect van deze ontwikkeling was
dat de huisvrouw als belangrijkste categorie consument waarop de industrie zich in
haar productontwikkeling probeerde te richten, verdween. Aan enige vakkennis,
voorheen zo enthousiast gepropageerd door de kookleraressen, was in deze periode
steeds minder behoefte. Alles lag immers kant en klaar, voorverpakt, afgepast en
voorzien van gebruiksaanwijzingen op pak of pot in de supermarkt? Zelfs op verpakte
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verse artikelen stonden behandelwijzen, tips enmenusuggesties aangegeven.Mannen
en kinderen konden zich dan ookmoeiteloos aan de aankoop en bereiding van voedsel
wijden. Alleen de keuze bleef over als probleem. Bovendien raakte het eten buiten
de deur in de jaren tachtig steeds meer in zwang, waar families en andere
gezelschappen alleen nog hoefden aan te zitten en te eten.61Demarkt van restaurants
werd voor voedingsmiddelenbedrijven dan ook steeds belangrijken Dit was één van
de redenen waarom Unilever in 2000 voor een ongekend hoog bedrag van ruim 56
miljard gulden het Amerikaanse bedrijf Bestfoods overnam.62

De belangrijkste veranderingen in de voedingsmiddelenketen zijn ten minste van
drieërlei aard: er is sprake van verlenging (toename van het aantal subschakels in de
keten en de geografische afstand tussen de schakels), differentiatie (de schakels zelf
worden complexer) en verdichting (de schakels onderling raken meer op elkaar
betrokken en van elkaar afhankelijk; er ontstaat ketendwang). De verdichting is op
te vatten als een complement van verlenging en differentiatie, daardoor ontstaat
afstemming en coördinatie. De verlenging en differentiatie leidde tot het ontstaan
van een kloof tussen productie en consumptie, een kloof die kon worden overbrugd
en gereguleerd door de opkomst van een gedifferentieerdmaatschappelijkmiddenveld.
Het middenveld is op te vatten als
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een arena waarin een groot aantal belangengroepen participeren in coalities van
samenwerking en conflict, en tevens als een onderdeel van de ketenverdichting.
Belangengroepen in de beschreven periode waren onder meer overheden,
wetenschappelijke organisaties, media, diverse maatschappelijke groeperingen,
kookleraressen en organisaties die verantwoordelijk waren voor de distributie. De
relatieve machtsbalans tussen schakels en groepen in de voedingsmiddelenketen is
in de twintigste eeuw verschoven van de eerste naar de latere schakels en subschakels
in de keten.
Producenten werden in toenemende mate gedwongen hun oren te laten hangen

naar de wensen van consumenten, die echter - zoals gezegd - steeds minder makkelijk
in duidelijke ‘doelgroepen’ vielen onder te brengen. In dit proces speelde het
genoemde middenveld, dat zichtbaar werd vanaf de jaren twintig, een cruciale rol.
De spelers op het middenveld brachten consumenten en producenten over en weer
bij elkaar. Overheid en wetenschap vervulden daarbij, elk op eigen wijze, een
bijzondere functie door de vorming van regulerende regimes met (inter)nationale
geldigheid. De voedselvoorziening is anno 2000 een buitengewoon complex geheel
geworden. Het ‘moderne voedselsysteem’ is sociologisch te zien als
‘vervlechtingsconglomeraat’.63 Vele in dit systeem actieve organisaties zijn zelf ook
gaan denken in termen van een keten en zijn erop gericht die keten en het gedrag
van alle organisaties daarbinnen op elkaar af te stemmen.64 De keten is als het ware
reflexief geworden.65

A.H. van Otterloo en B. Sluyter
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De toevoeging van geur-, kleur- en smaakstoffen aan levensmiddelen is al oud. Aan het begin van de
twintigste eeuw ging het daarbij vooral om ingrediënten bereid uit natuurlijke grondstoffen, zoals
caroteen om de boter en margarine geler te kleuren. Rond 1950 vervaardigde een aantal bedrijven
in Nederland op industriële schaal zowel natuurlijke als synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.
Het ‘componeren’ van een specifieke geur was een vak apart en gebeurde aan het zogenoemde
odeur-orgel.
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5 Ingrediënten, toevoegingen en transformatie: heil en onheil

Vitamines
Transformatie: gist, zetmelen en enzymen
Conserveermiddelen, antioxidanten en andere additieven
Geur- en smaakstoffen
Het publieke onbehagen op langere termijn

In 1973 verscheen het boek Voedsel in Nederland. Gezondheid, bedrog en vergif.1
Daarin stelden de auteurs, een schrijverscollectief van de Bond vanWetenschappelijke
Arbeiders (BWA) onder redactie van Lucas Reijnders en Rob Sijmons, een aantal
kritische vragen. Deze waren gericht aan producenten en verhandelaars van voedsel,
aan de overheid en aan het consumentenpubliek zelf.
De schrijvers twijfelden aan de goede bedoelingen van (sommige) producenten

en distributeurs. Was de levensmiddelenproductie eigenlijk wel ‘afgestemd op een
goede - gezonde en smakelijke - voeding’ of was er iets anders aan de hand? Voorts
waren ze van mening dat aan de effectiviteit van het overheidsbeleid dienaangaande
van alles schortte en dat de invloed van consumenten op de voedingsmiddelenmarkt
te gering was en versterkt diende te worden. Van fabrieksvoedsel niets dan onheil,
zo luidde de boodschap van Reijnders en Sijmons. Consumenten figureerden in hun
ogen als slachtoffers, terwijl producenten en handelaars als profiteurs werden
voorgesteld. De gezondheid en eetlust van eters zou worden bedreigd door het
overmatig gebruik van additieven en het onnodig componeren van voedsel. Producten
waren in hun onbewerkte staat immers veel gezonder, dat wil zeggen: ze zouden
meer voedingswaarde bezitten. De overheid deed middels de Warenwet wel iets,
meenden ze, maar niet voldoende. Het ontbrak consumenten bovendien aan het
nodige voedselbewustzijn. De komst van gemaksvoedsel (convenience food) uit
Amerika, waar het al dertig procent van demarkt uitmaakte en de primaire producten
als brood, melk, groente en fruit had verdrongen, was totaal overbodig. De industrie
propageerde dit type voedsel immers niet meer als ‘noodvoorziening’, maar als
dagelijks voedsel. ‘Niet gezond waarschijnlijk’, meenden de auteurs. Bejaarden en
andere kwetsbare groepen moesten die producten maar liever niet eten. Voorts wezen
ze op de trend van imitatie. Synthetische producten van goedkope grondstoffen waren
van slechtere kwaliteit, maar leverden grotere fabriekswinsten op. KlopKlop
(imitatieslagroom), bestaande uit suiker, plantaardige olie, eiwit en emulgeermiddelen,
was een dergelijk product. Ten slotte kon ook de verpakking nadelig uitwerken op
de prijs en de gezondheid.2

Deze kritische geluiden kwamen begin jaren zeventig niet geheel als een donderslag
bij heldere hemel. Het geruchtmakende rapport van de Club van Rome over de
eindigheid van energiebronnen in de wereld was net verschenen en een onstuimige
nieuwe milieubeweging was in opkomst. In 1972 was in Boxtel De Kleine Aarde
van start gegaan, eveneens op initiatief van een collectief dat alternatieven bood voor
een samenleving waarin de voordelen van industrialisatie leken te zijn omgeslagen
in gevaren voor milieu en persoonlijke gezondheid. Tevens ontstond het Lavo
(Landelijk Voedseloverleg, waarin onder meer Milieudefensie participeerde), dat bij
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ludieke acties ‘vieze vorken’ uitdeelde aan voedingsmiddelenbedrijven die het met
de voedselkwaliteit en de belangen van de consument niet zo nauw zouden nemen.
Ook de Consumentenbond was alerter gaan reageren op praktijken van producenten,
die neerkwamen op een te kwistig gebruik van bestrijdingsmiddelen en additieven.3

De roep om een leven op het platteland, ‘natuurlijk voedsel’ en een ‘chemievrij’
bestaan, klonk steeds luider en enkele pas gevormde gedreven groepjes trachtten dit
doel in leef- en werkgemeenschappen in de praktijk te brengen. Zo raakte de
(onbespoten) zelfvoorzieningweer in demode en transporteerde deHobbitstee (1969)
vanuit Wapserveen in Drenthe ongefluorideerd drinkwater naar Amsterdam.4 Het
boek van Reijnders en Sijmons stond dus niet op zichzelf, maar paste in een golf van
manifestaties van onvrede met het assortiment en de manier
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‘Mond open, ogen dicht’. De vereniging Milieudefensie ijverde samen met andere milieu- en
consumentenorganisaties voor meer en betere informatie voor de consumenten op voedselgebied.
Onder invloed van dergelijke organisaties trad in 1982 een nieuw Warenwetbesluit in werking, dat
de fabrikanten verplichtte op de verpakking van hun producten de inhoud ervan toe te lichten.

waarop dat in de voedingsmiddelenketen tot stand kwam.
Niet alleen wetenschap en overheid reageerden op deze en vergelijkbare kritische

activiteiten, ook het bedrijfsleven nam deze serieus. Zo stelde Unilever naar aanleiding
van de publicatie van Voedsel in Nederland een gelijknamige werkgroep in, die het
boek pagina na pagina becommentarieerde. De kritiek op gemaksvoedsel ontlokte
de werkgroep bijvoorbeeld de opmerking dat ‘niet wordt stilgestaan bij het
sociologische feit dat door convenience foods de mens meer vrije tijd heeft gekregen
voor andere taken dan voedselbereiding, vooral de vrouw’, en ‘(...) eveneens wordt
door convenience foods de bejaarde mens geholpen in een stuk menselijke
problematiek’.5 Voedsel, dat in Nederland in de jaren zestig een weinig besproken
onderwerp was omdat de meeste problemen leken te zijn opgelost, werd ineens een
maatschappelijk bijzonder relevante zaak. De kwaliteit van voedsel kwam net als
aan het begin van de twintigste eeuw volop ter discussie te staan.
De vele publicaties over deze onderwerpen uit de jaren zeventig en tachtig

vertegenwoordigden (deels) verschillende standpunten van belangengroepen en
getuigden van de nieuwe commotie over voedselkwaliteit. Vooral het thema additieven
gaf aanleiding tot een langdurig publiek debat tussen verontruste en georganiseerde
consumenten, wetenschappers in dienst van verschillende organisaties en
beleidsmensen, hetgeen uiteindelijk uitmondde in technologische en toxicologische
richtlijnen van de Voedingsraad en aanpassingen in de Warenwet. De Voedingsraad
onderscheidde in haar advies voor regulering drie probleemgebieden: 1. de toevoeging
van hulpstoffen en essentiële voedingsstoffen; 2. verontreinigingen als gevolg van
de productie, fabricage of distributie; 3. de veranderingen in de samenstelling van
voedingsmiddelen die deze processen kunnen teweegbrengen.6 Hulpstoffen
vergemakkelijken de processen van productie en bereiding of maken de
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voedingsmiddelen aantrekkelijker door kleur, geur of smaak. Met essentiële
voedingsstoffen worden vitamines en andere micronutriënten bedoeld, terwijl
verontreinigingen (contaminanten) betrekking hebben op restanten van bespuiting
van gewassen en van diergeneesmiddelen en groeihormonen. Ook binnen de EEG
kwamen richtlijnen voor te toepassing van additieven en ten slotte de verplichting
tot vermelding van E-nummers op de verpakking.
Nederland nam in 1990 deze verplichting over.7

Het doel van dit hoofdstuk is dieper in te gaan op enkele aspecten van het
wetenschappelijk onderzoek naar en de productie van hulpstoffen enmicronutriënten,
zoals vitamines, enzymen, conserveermiddelen en geur- en smaakstoffen. Tevens
komen de reacties van consumenten aan bod. Het wetenschappelijk onderzoek werd
verricht binnen en buiten bedrijven in (toegepast) wetenschappelijke instellingen.
De kennis die dit opleverde, leidde tot de mogelijkheid nieuwe ingrediënten te
produceren die veelal in zuivere, gesynthetiseerde vorm konden worden toegeleverd
aan de voedingsmiddelenindustrie. De ingrediëntenproductie groeide daarmee in dit
tijdvak uit tot een omvangrijke industriële bedrijfstak op het grensvlak van de
chemische en de voedingsmiddelenindustrie. Acceptatie of verwerping door het
publiek bleek onder meer uit de aankoop en consumptie van de nieuwe producten
en de toe-eigening van de wetenschappelijke concepten.

Vitamines

De opvatting dat bacteriën algemene ziekteverwekkers zijn en veroorzakers van
bederf van voedingsmiddelen, was in wetenschappelijke kring zo dominant geworden
dat rond 1900 de neiging bestond alle onverklaarde ziekteverschijnselen aan de
werking van micro-organismen toe te schrijven. Het begrip voedingswaarde en de
bijbehorende voorschriften voor de samenstelling van een gezonde voeding, bestaande
uit de (macro)nutriënten eiwitten, koolhydraten, vetten en de mineralen zout, calcium
en ijzer, waren in professionele kring en daarbuiten algemeen geaccepteerd. De
geleerdenmeenden aan de voedingskennis niets meer te kunnen toevoegen. Berichten
over het bestaan van geheimzinnige stoffen
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die voor het leven onmisbare bestanddelen van de voeding zouden zijn, kwamen dan
ook als een volslagen verrassing.8Vitamines zijn in voedsel voorkomende organische
verbindingen, die het menselijk lichaam niet in voldoendemate kan aanmaken, terwijl
ze in kleine hoeveelheden wel nodig zijn voor het normaal functioneren van het
lichaam. Ze reguleren de chemische omzetting in vele lichaamsprocessen, zoals bij
de vrijkoming van energie uit voedingsstoffen (nutriënten), maar leveren zelf geen
energie, zoals bijvoorbeeld vetten en koolhydraten wel doen.9 De naam is in 1912
geïntroduceerd door de Poolse chemicus Casimir Funk (1884-1967) omdat hij claimde
het antiberiberi-vitamine B1 geïsoleerd te hebben (wat niet zo bleek te zijn10) en
meende dat dit type stoffen behoorde tot de NH2-groep (aminen; het voorvoegsel
‘vita’ betekent ‘leven’). Het internationale vitamineonderzoek stond toen nog in de
kinderschoenen. Van diverse kanten hebben onderzoekers zich tegen deze naam
verzet en andere voorgesteld, maar zonder succes. In 1931 zijn internationale
afspraken gemaakt over de handhaving van de term vitamine en de standaardisering
van het onderzoek onder auspiciën van de Volkenbond.11 Aan de vroegste
ontdekkingen van vitamines hebben deNederlandse onderzoekers Christiaan Eijkman
(1858-1930) en Gerrit Grijns (1865-1944), werkzaam in Nederlands-Indië, een
essentiële bijdrage geleverd, waarvoor Eijkman (samen met de Amerikaan F.G.
Hopkins) in 1929 de Nobelprijs kreeg. Al vormde deze ontdekking maar een
minuscuul aspect van wat later nog aan vitamineonderzoek volgde, we gaan er kort
op in omdat deze past in de ontwikkeling van de zich internationaliserende
voedingskennisinfrastructuur in Nederland. Het is voorts een bekend voorbeeld van
mogelijke nadelen van (industriële of handmatige) bewerking en verfijning.
In streken waar rijst basisvoedsel was, onder meer in Nederlands-Indië, kwam

sinds de tweede helft van de negentiende eeuw de ziekte beriberi steeds veelvuldiger
voor, met name onder soldaten, in gevangenissen en in andere instellingen. Bij
beriberi treden, behalve oedeem, ernstige stoornissen in het zenuwstelsel en de
bloedsomloop op en sterven lijders aan algehele uitputting. Met de intensivering van
de kolonisering en het Nederlandse bestuur nam ook de aandacht voor de gezondheid
van de binnenlandse bevolking toe. Deze situatie, in combinatie met de koloniale
plantagebelangen, leidde tot een gunstig wetenschappelijk klimaat voor de bestudering
van groeicondities en ziekten van planten, dieren en mensen. In 1854 werd
bijvoorbeeld hetGeneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië opgericht, waarin
sindsdien (tot 1910) alleen al over beriberi tachtig artikelen verschenen. Ook de
belangstelling voor wetenschappelijke bestudering van plantagecultures, veelal
bestaand uit voedingsgewassen, was hoog, hetgeen bleek uit het aantal laboratoria
en proefstations en niet in de laatste plaats de botanische verzameling 's Lands
Plantentuin. Onder meer met de Landbouwhogeschool in Wageningen bestonden
nauwe relaties. In de jaren tachtig deden zich opnieuw ernstige epidemieën van
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Met de beste bedoelingen gaven ouders hun kinderen - en wellicht ook zichzelf - in de jaren vijftig
levertraan. Deze extra bron van bouwstoffen was volgens de reclame een soort wonderolie. In de
loop van de eeuw was een groeiend voedingsbesef onder de consument te bespeuren. Vitamines en
gezonde voeding werden onderwerp van uitgebreid onderzoek en publieke discussie.

beriberi voor, ook onder de Nederlandse militairen, waarop de Nederlandse overheid
een studiecommissie benoemde om de oorzaken van de ziekte op te sporen. Een van
de leden was Eijkman, die zijn fysiologische kennis bij Robert Koch in Berlijn had
uitgebreid met bacteriologie. De commissie slaagde niet onmiddellijk in haar taak,
maar richtte in 1886 wel met overheidssteun een laboratorium in om dit en andere
problemen van volksgezondheid
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inNederlands-Indië te onderzoeken. In dit Laboratorium voor PathologischeAnatomie
en Bacteriologie verrichtten Eijkman en later Grijns experimenteel onderzoek op
basis van dierproeven.
Eijkman liet kippen voeren met geslepen rijst, waarna de dieren vergelijkbare

ziekteverschijnselen vertoonden als beriberilijders; deze verschijnselen noemde hij
polyneuritis gallinarum. Door de dieren vervolgens ongepolijste rijst te laten eten,
verdwenen de verschijnselen weer. Hoewel Eijkman concludeerde dat het zilvervlies
kennelijk een antistof tegen beriberi bevatte, handhaafde hij lang de hypothese dat
een toxische factor de oorzaak was. Na zijn terugkeer naar Nederland in 1896 zette
Grijns, als voormalig gezondheidsofficier in Nederlands-Indië, zijn werk voort en
met succes.12 Al in 1901 doorbrak hij de heersende bacteriologische en toxische
theorie dat oorzaken van ziekten gelegen zijn in van buiten binnendringende
organismen door te veronderstellen dat ook de afwezigheid van bepaalde stoffen
ziekten zou kunnen veroorzaken. Hij gebruikte daarvoor de term ‘partiële honger’,
waarmee hij bedoelde dat het zilvervlies een stof bevat die het dierlijk (en dus
menselijk) zenuwstelsel nodig heeft om normaal te functioneren. In 1909 wist hij
zijn hypothese te bevestigen, waarna in allerlei laboratoria ter wereld werd gespeurd
naar de isolering van de werkzame stof. Na negen jaar onderzoek gelukte het de
biochemicus B.C.P. Jansen en de bioloog W.F. Donath in 1926 de stof in zuivere
toestand (30 mg zoutzuur zout in kristallijne vorm) te isoleren in hetzelfde
laboratorium in Weltevreden waar Eijkman en Grijns hadden gewerkt. De
structuurformule hadden de Nederlandse onderzoekers overigens nog niet geheel
juist ontraadseld, maar tien jaar later lukte dit de befaamde Amerikaanse chemicus
R.R. Williams wel. Hij nam patent op het procédé, waarna de stof synthetisch kon
worden gemaakt en toegepast. Het onderzoek naar vitamines, zo blijkt, was een
kwestie van een omslag in het wetenschappelijk denken en van lange adem. Innovaties
in de (bio)chemie, versterkt door internationalisering van de research, vormden een
belangrijke stimulans. Later bleek de gevonden stof (vitamine B1 of thiamine) te
behoren tot een grotere groep van zogenoemde B-vitaminen (het B-complex).
Aan het eind van de jaren dertig was een algemeen aanvaarde indeling gemaakt

in water- en vetoplosbare vitamines en waren, naast B-vitamines, ook de werkingen
en de structuurformules bekend van de vitamines A (in 1913 aangetoond in boter en
eigeel), C en D. Door toediening van deze stoffen konden onder armere en slecht
gevoede bevolkingsgroepen veel voorkomende gebreksziekten als scheurbuik, rachitis
en pellagra, alsmede oogafwijkingen, worden genezen. Gespecialiseerde
vitaminetijdschriften werden opgericht, zoals het Duitse Vitaminenforschung (1931),
en het aantal publicaties was vlak na de Tweede Wereldoorlog al niet meer te
overzien.13Dewetenschappelijke enmaatschappelijke opwinding die de ontdekking,
door intensief internationaal speurwerk, van een reeks van onvermoede vitamines
met zich meebracht, was in het tweede kwart van de twintigste eeuw op zijn hevigst.14

Wetenschappelijk onderzoek had aangetoond dat naast brandstoffen en bouwstoffen
ook ‘beschermende stoffen’ noodzakelijk waren voor de gezondheid. Het ontstaan
van dit inzicht was voor de voedingsmiddelenindustrie en de, deels verwante,
farmaceutische industrie van onmiddellijk belang: ze gingen voedingsmiddelen
vitamineren of vitaminepreparaten produceren.
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Vanuit de landbouwsector, de voedingsmiddelenindustrie en uit de medische kring kwam rond 1940
landelijk behoefte aan inkadering van het wetenschappelijk onderzoek rond voeding en voedsel. Dit
resulteerde in de vrijwel gelijktijdige oprichting van het tijdschrift Voeding, de Voedingsraad met
haar voorlichtingsbureau en de Voedingsorganisatie als onderdeel van TNO. Het voornaamste
instituut binnen deze laatste instelling werd het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek. Hier, in
1953, een blik in het analytisch laboratorium te Utrecht. Opdrachten kwamen zowel van het
bedrijfsleven als van de overheid.
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Grafiek 5.1: Gebruik van multivitamines in 1992 en 1998
Bron: ‘Sterke opmars multivitamines. Eén op de vier Nederlanders gebruikt voedingssupplement’,
Vitamine Informatie Bulletin (maart 1999) 2-3, aldaar 3.

Er kwam ook een geheel nieuw soort onderzoek op gang: het nauwkeurig testen
van de diverse industriële en huishoudelijke bewerkings-, bewarings- of
verpakkingsmethoden van voedsel op mogelijk negatieve effecten voor het
vitaminegehalte. Werd de ziekte beriberi immers niet veroorzaakt door het polijsten
van rijst, waarbij essentiële bestanddelen verloren gingen? Hoe zat het dan
bijvoorbeeld met vitamine C in geconserveerde groenten en fruit of in verse,
diepgevroren of gekookte spinazie en met de B-vitamines na verhitting van melk
alsmede het bètacaroteengehalte van gedroogde wortelen? Een neerslag van de hevige
preoccupatie met vitamines door wetenschappers, overheid en industrie is te vinden
in het tijdschrift Voeding, waarin gedurende de jaren veertig, vijftig en zestig vele
publicaties zijn opgenomen over de effecten van industriële bewerkingen (inblikken,
diepvriezen, drogen) en bereidingswijzen (snijden, koken, behandelenmet demixer)
op het vitaminegehalte, met name vitamine C.15

Voor het gehalte aan mineralen (calcium, kalium, magnesium, fosfor, zink) in
voedingsmiddelen was een minder grote, maar toch aanzienlijke belangstelling. Ook
fluoridering, in verband met tandcariës, van bepaalde voedingsmiddelen (melk) en
water stond in die periode ter discussie. Veel van dergelijk vergelijkend onderzoek
werd in opdracht uitgevoerd door het Centrale Instituut voor het Voedingsonderzoek
(CIVO) van TNO.
Voor de margarine-industrie bood de nieuwe techniek van het vitamineren een

nieuwe kans om de concurrentiepositie ten opzichte van boter te verbeteren. In boter
komen wel A- en D-vitamines voor, maar het gehalte ervan wisselde indertijd nog
per jaargetijde. Boterproducenten ontbrak het aanmogelijkheden tot standaardisering.
In 1927 lukte het de industrie een vitamineconcentraat uit levertraan te maken, dat
vrijwel smaakloos (levertraan smaakte immers vies!) was. Toegevoegd aanmargarine
in de juiste verhoudingen kon het bovendien constant worden gehouden.
Deze margarine met vitamines was echter bijna net zo duur als boter en verkocht

toen nog niet goed.16 Bovendien was pas na 1935 de techniek zo ver ontwikkeld dat
stabiele vitamineconcentraten aan alle betere kwaliteiten margarine konden worden
toegevoegd. Vitamines vormden ook voor reclamedoeleinden een uitstekende
publiekstrekker. Fabrikanten prezen in Nederlandse tijdschriften hun artikelen voor
het eerst aan door in advertenties te wijzen op het vitaminegehalte.17
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De kennis over vitamines verspreidde zich bijzonder snel vanuit het
wetenschappelijke domein over verschillende maatschappelijke groepen, waaronder
ook het grote publiek. Een van de vele wegen waarlangs dit proces plaatsvond, was
via Het Nederlands gezinsboek, als geschenk bestemd voor paren die in ondertrouw
gingen in Amsterdam. In deze uitgave was, naast adviezen over kinderverzorging
en -opvoeding, behandeling van zieken, woninginrichting en veiligheid in huis, ook
plaats ingeruimd voor voedselbereiding. De van radiopraatjes bekende kooklerares
Riek Lotgering-Hillebrand wees hierin op het gevaar van vitamineverlies door het
(te lang) koken van groente en fruit en raadde aan deze producten vaker rauw te
eten.18 Het gebruik van vitaminepreparaten werd vooral in de welvarende landen
bijzonder populair. In Nederland kon van de mogelijkheid tot vitaminering van
voedingsmiddelen echter alleen gebruik worden gemaakt op aanwijzing van de
overheid, die hierin zeer terughoudend was. Warenwetbesluiten en adviezen van de
Voedingsraad (1957) waren bijvoorbeeld gekant tegen het vitamineren van witbrood,
omdat ‘het onjuist is eerst de goede stoffen uit het meel te verwijderen bij het
maalproces en deze dan later weer als synthetische vitamines toe te voegen’.19 In
andere landen, de Verenigde Staten voorop, was deze situatie heel anders; al vanaf
het tweede decennium van de twintigste eeuw brak hier een ware vitaminerage
(vitamania) uit, die nog steeds voortduurt.20 Over de synthetische fabricage en
toevoeging van deze stoffen kwam elders, maar ook in Nederland, een debat onder
de diverse deskundigen op gang dat pas in de jaren zeventig weer wat luwde, toen
er zich
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Tabel 5.1 Toepassingen van enzymen in de levensmiddelenindustrie.

ToepassingEnzym

Zuivelindustrie: (80 milj. $ US)

Melkstremming, rijping van kaasProteases (rennine)

Lactose-omzettingLactase

SmaakontwikkelingLipase

Onderdrukking van ‘late-blowing’ effect
in kaas

Lysozyme

Zetmeelindustrie: (130 milj. $ US)

Zetmeelhydrolysatenα-amylase

Maltose stropen, b-limit dextrineβ-amylase

Glucose stroopGluco-amylase

Glucose/maltose stroopPullulanase

Fructose stroopClucose isomerase

ZetmeelmodificatieIso-amylase

CyclodextrinesCyclodextrineglucosyltransferase

Zetmeel-glutenscheidingXylanases

Brouwerij: (25 milj. $ US)

Zetmeelafbraakα-amylase

‘Light’ bierGluco-amylase/Pullulanase

Filtratieβ-glucanase

FiltratieXylanase

Oplosbare aminozuren/stabilisatieProtease

Bakkerij: (17 milj. $ US)

Broodvolume, versheidα-amylase

BroodvolumeXylanase

Deegbehandeling, broodvolumeProtease

Biscuit, crackers, wafelsProtease

BlekenLypoxygenase
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GlutenmodificatiePhospholypase

Fruit- en groenteverwerking: (16 milj. $
US)

SapklaringPectine-esterase (PE)

Maceratie, troebelingstabilisatie,
viscositeitsafname

Polygalacturonase (PG)

SapklaringPE + PG en/of pectinelyase (PL)

AceratiePectinelyase/Pektaatlyase

Vervloeiing, extractie aroma/ olie/
kleurstof

PG + PE + Cellulase

Sapklaring, ultrafiltratieArabinanase

Vervloeiing, ultrafiltratieRhamnogalacturonase

OntbitteringNaringinase

Wijnindustrie: (14 milj. $ US)

KleurextractiePG + PE + PL

Filtratie, klaringPectinase complex + β-glucanase

AromavormingArabinosidase/Rhamnosidase/Glucosidase

Ingrediënten, modificatie, nieuwe
ontwikkelingen, diversen:

Vetzuurproduktie, interesterificatie
estersynthese

Lipase

EiwitmodificatieProtease

ZetmeelmodificatieFosforylase/Vertakkingsenzym

PectinemodificatiePE of PG of acetylesterase

Galactomanaanmodificatieα-galactosidase

ArabinoxylaanmodificatieArabinosidase

Mals vleesProtease

EiproductenPhospholipase

SuikerwerkInvertase

Glucose/zuurstofverwijderingGlucose oxidase

VerteerbaarheidFytase

SmaakverbeteraarNuclease
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Bron: G. Beldman en A.G.J. Voragen, ‘Zetmeel- en sappenindustrie voorlopers in
enzymtoepassing’, Voedingsmiddelentechnologie 23 (30 oktober 1995) 37.

nieuwe zorgen over, ditmaal ongewenste, stoffen in voedsel aandienden: toxische
verontreinigingen (contaminanten) en een overmaat aan additieven zoals
conserveermiddelen. Voorts eisten ‘chemische imitatieproducten’ en vetperikelen
de aandacht op. Een kritische Wageningse groepering, de ‘Werkgroep Voeding’,
legde haar bevindingen uit die jaren neer in een op het algemene consumentenpubliek
gerichte studie en meende: ‘Voor vitaminen geldt, dat zij vanuit consumptie-oogpunt
in onze landen nauwelijks een probleem vormen. Om die reden maken wij er dan
ook weinig woorden aan vuil, of het moest een waarschuwing zijn voor de
vitaminepreparaten, die ons naar Amerikaans voorbeeld steeds meer worden
opgedrongen. Daar kunnen we heel kort over zijn: vitaminepreparaten zijn in de
regel voor mensen die zich behoorlijk voeden volstrekt overbodig.Weggegooid geld
dus.’21 Aan het eind van de twintigste eeuw bleek deze waarschuwing in de wind te
zijn geslagen en was hier te lande van de terughoudendheid onder producenten en
consumenten ten opzichte van vitaminepillen en vitaminering weinig meer over (zie
grafiek 5.1).22 Dit consumptieklimaat vormde een gunstige voorwaarde voor de
plannen van producenten voor de introductie van de functional foods met extra
toevoegingen van vitamines en mineralen.

Transformatie: gist, zetmelen en enzymen

Van oudsher maakten mensen gebruik van biochemische omzettingsprocessen,
bijvoorbeeld bij de bereiding van bier en wijn door middel van gisting. Door het
ontstane inzicht in het gedrag van gistcellen kon de toepassingworden gediversificeerd
voor verschillende producten en waren bijvoorbeeld al in de negentiende eeuw de
soorten gist die benodigd waren voor brood en bier, geheel van elkaar gaan
verschillen. Zo was de Gist- en Spiritusfabriek in Delft zich gaan richten op de
productie van zo zuiver mogelijke bakkersgist. Deze zuivere gist werd als ingrediënt
toegeleverd aan de bakkersbedrijven en bierbrouwerijen, om bepaalde bewerkingen
op de grondstoffen uit te kunnen voeren. Net als de velerlei soorten van machines
die in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt voor bewerkingen als raspen,
malen en persen, dienden deze organische ingrediënten ertoe specifieke taken in het
productieproces, zoals het rijzen van deeg, uit te voeren. Deze werkwijze is te
rangschikken onder de brede scala aan biotechnologische methoden, die in de
twintigste eeuw een versnelde ontwikkeling hebben ondergaan. Naarmate de kennis
over de gedragingen vanmicro-organismen, schimmels en hun bestanddelen toenam,
konden transformatieprocessen steeds meer worden gebruikt voor bepaalde, tevoren
vastgestelde doeleinden in de productie van voedingsmiddelen. Tijd, geld en
grondstoffen konden door de producenten zodanig efficiënt worden aangewend, dat
meer opbrengst mogelijk was tegen minder kosten. Ook het streven naar
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kwaliteitsverbetering van de producten in een of meer opzichten vormde een
belangrijk motief.
Behalve micro-organismen als gistcellen en goedaardige bacteriën, worden ook

sommige enzymen (ook wel fermenten genoemd) benut om gewenste veranderingen
in voedingsmiddelen te bewerkstelligen.23 Enzymen dienen als katalysator om
chemische reacties in levende organismen bij lage temperatuur en neutrale pH met
hoge snelheid te laten verlopen. Enzymen, veelal bestaande uit eiwitten, werken zeer
specifiek en reguleren de reacties in elke cel, waardoor ze noodzakelijk zijn voor
vrijwel alle levensprocessen, met name ook de stofwisseling.24 Aan het begin van de
twintigste eeuw werkten kaasproducenten met fermenten (als stremsels), echter
zonder dat ze het verloop en de kwalitatieve uitkomst van het bereidingsproces in
de hand konden houden.
Daarop was veel wetenschappelijk onderzoek gericht in de twintigste eeuw. Niet

alleen in de zuivelindustrie werden enzymen onderzocht en toegepast, dat gold ook
de zetmeelbedrijvigheid en de sappenindustrie.25

Al in de negentiende eeuw werd aardappelzetmeel gebruikt als grondstof voor de
transformatie in enkele derivaten: sago (bindmiddel), glucose en dextrose. In 1920
startte Scholten's Aardappelmeelfabrieken een chemische dochteronderneming met
het doel zwelstijfsels, oplosbaar in koud water, te maken. Sindsdien is, met name na
de TweedeWereldoorlog, de aardappel als ‘chemische goudmijn’ verder geëxploreerd,
gefractioneerd en geanalyseerd tot in de kleinste enzymatische bestanddelen.26 Voor
de productie van ingrediënten zoals verdikkingsmiddelen stapte de zetmeelindustrie
over op modificatie van de eigenschappen van zetmeel door de werking van enzymen
te benutten. Droge instantproducten, bijvoorbeeld, worden op basis van gemodificeerd
zetmeel gemaakt.27 In 1995 waren ongeveer 30 soorten enzymen bekend, op basis
waarvan 200 tot 250 ingrediënten in productie waren (zie tabel 5.1).28 In deze paragraaf
gaan we wat dieper in op de innovaties in de bereiding van vruchtensap rond 1970
in Wageningen, waarbij enzymen werden gebruikt om de persmachine te vervangen
en tevens om het sap te conserveren.29

Aan het Sprengerinstituut werden al decennialang proeven genomen met de
conservering en bewaring van groenten, fruit en vruchtensappen. De werkwijze bij
het maken van appelsap, bijvoorbeeld, bestond in een reeks bewerkingen, te beginnen
met het persen van het sap uit de cellen van het vruchtvlees, vervolgens het scheiden
en klaren van de troebele vloeistof. Tot de jaren vijftig gebeurde dit in de industrie
weliswaar mechanisch, net als thuis, maar zeer omslachtig. Lattenbodemsmet daarop
lagen in kaasdoek gewikkelde vruchten werden geperst waarbij na elke lading de
gehele constructie uit elkaar gehaald moest worden om te worden schoongemaakt.
Sapbereiding lijkt gemakkelijker dan het is; bij sinaasappelen, bijvoorbeeld, laat het
sap gemakkelijk los, maar bij zacht fruit (kersen, bessen, bananen) of koelhuisfruit
(appels) verkrijgt men na het persen geen sap, maar een geleiachtige drab, omdat de
moleculen uit de celwand hun sap vasthouden. Hoe nu de macromoleculen in de
celwand op andere wijze af te breken?
Dit bleek mogelijk met enzymen, geproduceerd door bepaalde schimmels (van de

Aspergillus-familie) waarvan bekend was dat ze de celwand kunnen ‘openen’. Door
gezuiverd schimmelextract aan vruchtenpulp toe te voegen, kunnen enzymen hun
werk doen en de pectines in de celwand afbreken. Hierdoor laat de celwand het sap
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los, wordt de kleur beter (bijvoorbeeld van bessensap) en wordt de viscositeit lager.
Dit laatste effect is van belang zowel voor de bereiding van het sap als voor het
transport, omdat het sap voor het vervoer wordt geconcentreerd en indikken alleen
mogelijk is wanneer de macromoleculen door enzymen zijn afgebroken.
Micro-organismen kunnen niet gedijen in het diksap zodat ze geen bederf meer
kunnen veroorzaken. Vele toepassingsmogelijkheden zijn sindsdien uitgeprobeerd.
Hoewel het proces van enzymafbraak een grote vereenvoudiging betekende, was de
beheersing van het proces toch nog niet voldoende: de fabrikanten van enzymen
wilden weten waarom deze het ene jaar beter werkten dan het andere en daarmee
inzicht verkrijgen in het proces zelf. De gebruikte schimmel kon tientallen enzymen
produceren, die niet eerst gescheiden werden, terwijl er voor de sapbereiding niet
meer dan enkele daarvan nodigwaren. Een combinatie van economische en technische
redenen leidde ten slotte tot een bijzonder belangrijke innovatie op dit gebied, namelijk
het vervloeiingsprocédé. Samen met het Sprengerinstituut (nu ATO-DLO) slaagden
deWageningse hoogleraren levensmiddelentechnologieW. Pilnik en A.G.J. Voragen
er - in 1973 - in dit procédé te ontwikkelen. De vinding van deze techniek vormt een
illustratie van praktisch en theoretisch Nederlands enzymonderzoek.30 Begin jaren
zeventig werd het appelras GoldenDelicious zeer populair en demeeste boomgaarden
in West-Europa werden hierin omgezet, maar toen Grannie Smith nog populairder
werd, hadden de kwekers een probleem. De productie van appelsap uit Grannie Smith
stuitte door de eigenschappen van deze appel op technischemoeilijkheden.W. Pilnik
bleek op dat moment fundamenteel onderzoek te doen naar enzymatische processen
en richtte zich daarbij op de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de
celwandafbraak. De innovatie bestond erin de werking van pectine- en
cellulose-oplossende enzymen in de vruchtenpulp te combineren. Het uit deze
‘vervloeiing’ resulterende troebele sap behoefde daarna, simpel gezegd, alleen nog
te worden geklaard.
Deze vondst had verstrekkende gevolgen voor de sapbereiding, omdat nu niet

meer voor elk type vrucht een aparte pers nodig was. De eenvoud van het
vervloeiingsprocédé opende ook toepassingsmogelijkheden in ontwikkelingslanden.
De sapbereiding is erdoor vereenvoudigd en de opbrengst verhoogd: meer dan 90%,
waar vroeger 75% tot 85% werd gehaald.
Toch waren nog niet alle problemen opgelost. De troebeling leek
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op bacterievorming en dus bederf; algehele afbraak van de celwandbestanddelen
bleek hiervoor een oplossing. Nu deed zich echter een nieuw probleem voor en wel
dat de smaak beïnvloed kan worden door afbraakproducten. Verschillendemethoden
voor het achterhalen van smaak(verandering) werden toegepast, subjectieve en
objectieve. Groepenmensen liet men proeven en daarnaast werd een gaschromatograaf
met een daaraan gekoppelde massaspectrometer gebruikt om de vluchtige
aromastoffen (enkele tientallen) te registreren. Hierdoor zijn de patronen in de stoffen
voor de verschillende bereidingswijzen te meten. Toepassing van andere enzymen
en verandering van procescondities bleken smaakafwijkingen te kunnen corrigeren.
Industrieel en thuis bereid appelsap verschillen nog steeds van smaak doordat de
aanwezige vezels bij de huishoudelijke bereiding niet verdwijnen, maar in de fabriek
wel. Voordat het product in de handel kon komen, waren er nog vele barrières van
technische, juridische en economische aard te overwinnen. De schimmels die de
enzymen produceerden, leverden bijvoorbeeld een onwenselijk gif op; andere
schimmelstammen bleken in dit opzicht beter te voldoen. Voorts vormde in de jaren
zeventig de hoge prijs van cellulose-afbrekende enzymen een probleem; dit is
inmiddels veranderd.
Begin jaren negentig werd het vervloeiingsprocédé bijna overal ter wereld

toegepast. De continue, niet-seizoengebonden beschikbaarheid van een grote keuze
aan sappen (recentelijk inclusief de keuze: met of zonder vezels) in de supermarkt
lijkt voor consumenten van nu vanzelfsprekend. Een belangrijke innovatie op het
terrein van enzymen ligt hieraan echter ten grondslag.

Conserveermiddelen, antioxidanten en andere additieven

Het vitamineonderzoek stimuleerde wetenschappers tot ontraadseling van de
chemische samenstelling van andere microbestanddelen van voedingsmiddelen.
Onderzoek naar de samenstelling en (organoleptische) werking van kleur-, geur- en
smaakstoffen werd intensiever en de synthetische productie steeg. Ook additieven
als conserveermiddelen, antioxidanten en stoffen die de productie en bereiding van
voedsel vergemakkelijken door de grondstoffen gewilliger te maken, kwamen in de
meeste branches van de voedingsmiddelenindustrie na de Tweede Wereldoorlog
meer in gebruik. Zodra de chemische samenstelling van al dergelijke stoffen bekend
was, konden ze als ingrediënten synthetisch worden geproduceerd en naar believen
worden toegevoegd of verwijderd. De ingrediëntenindustrie, waartoe ook bedrijven
behoren die zuivere gist, diverse soorten van enzymen, zoetmiddelen en emulgators
produceren, nam daarmee een steeds hogere vlucht. Deze industrie bestaat uit een
scala van kleinere en grotere ondernemingen. De ontwikkeling van de organische
chemie was hiervoor onontbeerlijk. Tijdens het vijftigjarig jubileum van de
Nederlandse Chemische Vereniging (1954) werd dan ook gememoreerd dat de
scheikunde ook voor dit type bedrijven de basis heeft gelegd.31 In deze paragraaf
komt het brede terrein van de kennisontwikkeling, het gebruik en de publieke
acceptatie van additievenmaar zeer beperkt aan de orde. De focus is gericht op enkele
veranderingen in de toepassing en controle van conserveermiddelen en een
Nederlandse bijdrage aan de innovatie van antioxidanten.
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Beide soorten stoffen worden tijdens de productie niet toegevoegd om de structuur
van de grondstoffen te wijzigen of ze voor producenten en consumenten
gebruiksvriendelijker te maken (zoals bij emulgatoren en antispatmiddelen), maar
om de ontbindingsprocessen in voedingswaren te stabiliseren. Ze hebben een
conserverende werking, terwijl de eerder besproken ingrediënten gist en enzymen
juist de ‘tegenovergestelde’ werking van transformatie teweegbrengen.

Chemische toevoegingen aan voedsel om bederf te weren, waren in de
voedingsmiddelenindustrie van het begin af aan gebruikelijk. Vanouds bekende
voorbeelden zijn boorzuur, zwaveligzuur, salicylzuur, formaline en fluorwaterstof,
waarvan de laatste drie later schadelijk bleken. De toepassing van deze middelen
was enigszins omstreden en door innovaties in de chemie kon de mate en aard van
(on)schadelijkheid voor mensen en dieren beter worden vastgesteld. De
Keuringsdiensten traden na de Eerste Wereldoorlog streng op tegen het gebruik van
middelen die de gezondheid benadeelden of waardoor bederf en bedrog mogelijk
was. In de jaren twintig en dertig kwam een reeks Warenwetbesluiten tot stand,
waarin toegelaten en verboden stoffen precies werden omschreven. Zo was blijkens
een lijst uit Voeding (1941) zwaveligzuur toegelaten in suikers en stropen (1924),
bier (1926), wijn (1929); vruchtenjam, -gelei, appel- en perensiroop (1939),
puddingsaus, vruchtenlimonade en chocoladepasta (1939). Voorts was boorzuur
toegelaten in leverworst (1938) en natriumsulfiet in rauw gehakt, verse worst, vlees,
overige worst en balkenbrij (1938). Schadelijkheid voor de gezondheid was echter
niet gemakkelijk vast te stellen, omdat mensen een reeks verschillende
voedingsmiddelen eten, die uit bijzonder veel stoffen bestaan.32 De academische
ontwikkeling van de biochemie droeg in de jaren veertig en vijftig sterk bij aan de
kennis op basis waarvan bepaalde stoffen wettelijk verboden konden worden. Deze
ontwikkeling is goed zichtbaar in de benoeming in 1947 van J. Straub, hoofd van de
Amsterdamse Keuringsdienst, tot lector aan de stedelijke universiteit. Ook de
Nederlandse Chemische Vereniging onderhield nauwe wetenschappelijke contacten
met de Keuringsdiensten.33 De verzelfstandiging binnen deze Vereniging van de
Sectie Voedingsleer in 1950 was eveneens een uiting van de belangstelling die
chemici aan de dag legden voor voedsel en de problemen met het vaststellen van de
mate van schadelijkheid van daarin aanwezige stoffen.
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Conserveren en conserveermiddelen stonden na de Tweede Wereldoorlog hoog op
de agenda van wetenschappers en bedrijven vanwege de groeiende productie van
land- en tuinbouw. Tijdens een symposium gehouden in 1949 door de genoemde
Sectie Voedingsleer stelde dr. M. van Eekelen, directeur van het Centraal Instituut
voor Voedingsonderzoek TNO: ‘Door de hedendaagse bouw van de maatschappij,
waarbij de productie- en consumptiegebieden veelal ver uiteen liggen, hetgeen vervoer
en opslag van de bederfelijke voedingsmiddelen noodzakelijk maakt, is de strijd
tegen bederf van bijzonder belang geworden.’34 Het onderzoek naar nieuwe
conserveringsmogelijkheden en bewaarcondities trok sterk de aandacht, zoals dat
naar antioxidanten. Tijdens dit symposium ging de (vet)chemicus F.D. Tollenaar,
werkzaam bij TNO, op dit onderwerp in en pleitte voor erkenning van deze stoffen
in de Nederlandse Warenwet (in navolging van Amerika).
Antioxidanten vertragen chemische reacties en verschillen daardoor van

conserveermiddelen, die microbiologische processen remmen. De belangrijkste
oorzaak van het bederf van vetten (bijvoorbeeld het ranzig worden) is de autoxidatie
waarbij door de vetten zuurstof wordt opgenomen. Hierdoor worden in een reeks
chemische processen peroxiden gevormd. Autoxidatie moet worden tegengegaan
door maatregelen als het gebruik van roestvrijstalen apparatuur (geen koper), de
vermindering van contact met de lucht door verpakking en toevoeging van
antioxidanten (zoals citroenzuur, fosforzuur en ascorbinezuur), die het proces van
autoxidatie remmen. Tollenaar deed promotieonderzoek naar antioxidanten (1953)
op basis van een procédé dat de bezetters hier na de Tweede Wereldoorlog hadden
moeten achterlaten en dat hij als ‘oorlogsbuit’ verder ontwikkelde.35

De ontwikkeling van conserveermiddelen ging vanaf het begin gepaard met
discussies over de effecten. Vanaf de jaren zeventig klonken deze discussies, zoals
we aan het begin van dit hoofdstuk zagen, veel luider, maar ze waren niet geheel
nieuw. J.F. Reith, later hoogleraar in de levensmiddelenleer en toxicologie, maakte
in een commentaar uit 1941 gewag van de verschillende standpunten die
vertegenwoordigers van het publiek en ‘deskundigen’ daarin innamen: ‘Juist omdat
het overtuigend bewijs van onschadelijkheid van een conserveermiddel zoo moeilijk
te leveren is, bestaan er principiële tegenstanders van elke toepassing dezer stoffen
in de levensmiddelenindustrie. Zij verkiezen het voedsel in zijn natuur-
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Boter was rond 1900 een van de meest vervalste voedingsmiddelen. Mede daarom kwam vanuit de
producenten dan ook een vorm van zelfcontrole tot stand, de botercontrolestations, geplaatst onder
Rijkstoezicht. De keuring gebeurt nog voor een belangrijk deel op basis van zintuigelijke
waarnemingen: geur, kleur en smaak. Assen, 1953.
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Steeds nieuwe producten of producten in gewijzigde samenstelling: nog lekkerder, nog gezonder. Ze
komen niet uit de haute cuisine maar uit laboratoria. Naast de keuring en controle van de lopende
processen is de ontwikkeling van nieuwe producten of productlijnen met de bijbehorende
basisingrediënten grotendeels een zaak van wetenschappelijk onderzoek geworden. De grotere
voedingsmiddelenconcerns beschikken dan ook over uitgebreide researchfacilieiten. Laborant bij het
scheiden van aromastoffen; Unilever, omstreeks 1960.

lijke zuiverheid zonder een vreemde toevoeging, zij hebben bezwaar tegen “van hun
lichaam een chemisch laboratorium te maken” (...) de instanties, die in ons land en
bijvoorbeeld in Duitsland over de wettelijke toelating van conserveermiddelen hebben
te beslissen, nemen geenszins dit rigoureuze standpunt in.’36Dat de discussie doorging,
blijkt onder meer uit het gegeven dat hij vijftien jaar later in een boekje over
‘natuurlijke en bewerkte levensmiddelen’ de vraag aan de orde stelde in hoeverre de
industrialisatie van levensmiddelen reden tot bezorgdheid gaf. Zijn antwoord was:
‘Er zijn geen positieve feiten aan te wijzen, dat de industrialisering van de
levensmiddelenwinning, -bereiding en distributie in enig opzicht ernstig schade heeft
gedaan aan de volksgezondheid, hoewel een ieder met goede smaak het zal betreuren,
dat aan onze levensmiddelen meer ingenieurs dan koks te pas komen. Dat de
levensmiddelenvoorziening in ons land, onder de grote veranderingen die bezig zijn
zich te voltrekken, geen ernstige reden geeft bezorgd te zijn voor de volksgezondheid,
is wel vooral te danken aan twee gunstige factoren, van welke wij niet weten in welke
volgorde zij genoemd behoren te worden: de overheidszorg en het
verantwoordelijkheidsgevoel der talloze bonafide fabrikanten.’37

Geur- en smaakstoffen
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Kleur-, geur- en smaakstoffen zijn in de twintigste eeuw gaan behoren tot de brede
scala van beschikbare ingrediënten die veelal synthetisch bereid en los verkrijgbaar
zijn. De beschikbaarheid geldt uiteraard de voedingsmiddelenindustrie en niet de
consument. Deze stoffen behoren tot de grote groep van additieven of hulpstoffen
die zonder zelf voedingsmiddel te zijn, hieraan bij de fabricage worden toegevoegd
om bepaalde functies te vervullen.
De werking van deze groep additieven ligt voornamelijk in de psychologische

sfeer. Deze stoffen dienen niet om de houdbaarheid, het gebruiksgemak of de
voedingswaarde te verbeteren.
Ze worden van oudsher uitsluitend toegevoegd om de producten te verfraaien en

aantrekkelijker te laten schijnen voor het publiek, voor wie de fabrikant het ‘niet
spoedig te bont’ maakte.38 Toch namen de bezwaren van consumentenzijde met de
toename van (de kennis over) het gebruik door bedrijven sterk toe. De toevoeging
van bijvoorbeeld kleurstoffen aan snoep werd rond 1890 al bekritiseerd in ‘Aaltje’,
waarin de schrijfster sprak van ‘akelig gekleurd suikergoed’.39 Deze kritiek is in de
laatste decennia van de twintigste eeuw krachtiger geworden en heeft tot nauwkeuriger
onderzoek en pogingen tot (internationale) normstelling geleid.
Vooral aan de consumptie van kleustoffen (maar ook aan bepaalde

conserveermiddelen en andere additieven) worden allergische reacties,
gedragsproblemen bij kinderen, voedselintolerantie en andere gezondheidsproblemen
toegeschreven, maar veel kennis is nog onzeker en sterk in beweging.40

In deze paragraaf gaan we in op de stoffen met een organoleptische functie, de
geur- en smaakstoffen. De bedrijfstak die deze stoffen over de hele wereld produceert,
bestond begin jaren negentig van de twintigste eeuw uit een groot aantal kleine en
enkele tientallen grotere bedrijven, waarvan IFF (International Flavors & Fragrances)
met 11% marktaandeel leider was. IFF komt voort uit het Nederlandse bedrijf Polak
en Schwarz, dat in 1889 was begonnen in essences en zich na de Tweede
Wereldoorlog ontwikkelde tot een toonaangevende onderneming.41 Een ander groot
bedrijf is Quest International, voorheen Chemische Fabriek Naarden en tot voor kort
onderdeel van Unilever. Het vervolg van deze paragraaf handelt over de ontwikkeling
van Quest, een van de vele bedrijven die te maken kregen met de toenemende
‘chemofobie’ onder het publiek in de tweede helft van de twintigste eeuw. De
Chemische Fabriek Naarden dateert van 1905 en begon in de gebouwen van
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Naast het Centraal Instituut kende de TNO voedingsorganisatie ook nog een vestiging te IJmuiden -
het Instituut voor Visserijproducten - en een te Wageningen, het Instituut voor Graan, Meel en Brood.
In 1980 kwam alles onder een enkele directie, een aantal jaren later onder één noemer, TNO/Voeding.
De totale organisatie groeide van enkele medewerkers in 1941 via 160 in 1960 tot ruim 500
medewerkers begin jaren negentig. Twee medewerkers van het Instituut voor Visserijproducten bij
sensorisch onderzoek aan vis, 1983.

een beetwortelsuikerfabriek die het in de concurrentiestrijd niet meer had kunnen
bolwerken. Begonnen met glycerineproductie voor oorlogsdoeleinden, stapte de
fabriek in 1907 over op de vervaardiging van kummelolie, een eerste stap op het
terrein van de etherische oliën waarin ‘Naarden’ zich zou gaan specialiseren.42

Aanvankelijk richtte de fabriek zich op reukstoffen, later ook op smaakstoffen. In
1920 ging het vanilineproject van start, waarbij voor het eerst een smaakstof chemisch
werd gefabriceerd ter vervanging van de dure bereidingswijze uit vanillestokjes.
Vervolgens breidden de activiteiten van de fabriek zich uit naar theobromine en
cafeïne, gewonnen uit cacaoschroot, van belang voor de opkomende farmaceutische
en de frisdrankenindustrie, alsmede enkele parfumsoorten. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werkten de onderzoeksafdelingen aan surrogaten zoals theetabletten
(gemaakt van plantenextract, melksuiker en aardappel), vlees- en jusaroma's (van
ondermelk, prei en ui) en aan synthetische vitamine C. De fabricage van dit laatste
product vond op verzoek van de regering plaats in samenwerking met de Gist- en
Spiritusfabriek in Delft. Gebrek aan brandstoffen maakte het ten slotte vrijwel
onmogelijk de fabriek draaiende te houden. Na de oorlog kon de verworven kennis
worden gebruikt voor allerlei producten, die over de hele wereld werden verkocht.
Het onderzoek werd na 1945 definitief gericht op de analyse en synthetische
samenstelling van geur- en smaakstoffen, waaraan door de expansie van diverse
bedrijfstakken, niet in de laatste plaats de voedingsmiddelenindustrie, een grote en
snel groeiende behoefte was. Smaak werd voor de voedingsmiddelenindustrie een
steeds belangrijker aspect van de kwaliteit van voedingsmiddelen, omdat deze door
omvangrijker bewerking en de fabricage van ‘prepared foods’ juist aan smaak
verloren.43 De uitbreiding van de activiteiten in Naarden was zowel kwantitatief als
kwalitatief, dat wil zeggen: er werden meer en tevens meer soorten reuk- en
smaakstoffen ontwikkeld en synthetisch geproduceerd.
Geur- en smaakstoffen werken in op neus en gehemelte en bestaan per stof uit

honderden componenten, die tezamen de smaaksensatie teweegbrengen. Sensaties
in neus (vele vluchtige stoffen, het aroma) en mond (zoet, zuur, bitter, zout) bepalen
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in onderling samenspel de totale smaakindruk. Het streven aromastoffen voor de
voedingsmiddelenbedrijven industrieel te bereiden, werd in de jaren zestig aldus
beargumenteerd: ‘Het doel dat ons vak beoogt is het opwekken van de eetlust en het
vergroten van de levensvreugde van de verbruikers van voedingsmiddelen.’44 Door
chemische analyse en synthetisering van deze omvangrijke aantallen stoffen (elk
bestaande uit nog omvangrijker aantallen microbestanddelen) kon de productie van
aromastoffen goedkoper en stabieler worden. Het extraheren en destilleren van planten
en vruchten op de traditionele manier leverde immers nooit een standaardkwaliteit
op. De smaak van aardbeien, bijvoorbeeld, hoeft nu vaak niets meer met de
oorspronkelijke vruchten te maken te hebben. De opmars van de aromatisering van
voedingsmiddelen in de tweede helft van de twintigste eeuw houdt verband met
enkele bijzonder belangrijke innovaties in de technieken van analyse en synthese:
het nardiniseren, de gaschromatografie en de NMR (nucleaire massaresonantie). Bij
deze innovaties, daterend uit de jaren veertig, vijftig en zeventig, heeft de Chemische
Fabriek Naarden een belangrijke rol gespeeld.
Allereerst het nardiniseren, een techniek waarbij de verkregen etherische oliën

een betere geur en een langere houdbaarheid heb-
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ben dan langs traditionele weg mogelijk is. Deze vondst, vlak na de Tweede
Wereldoorlog door ‘Naarden’ gedaan, bestaat in een algehele verwijdering van
koolwaterstoffen, die een onaangename reuk veroorzaken. Tevens wordt het zuurgetal
verlaagd, waardoor de aangenaam ruikende zuurstofverbindingen minder vatbaar
zijn voor oxidatie en bederf. Coca Cola Company, bijvoorbeeld, levert Naarden de
cocaplantolie ter nardinisering. De ontwikkeling van de gaschromatografie gaat terug
tot het begin van deze eeuw, toen werd ontdekt dat de groene kleur van bladeren uit
verschillende kleurstoffen bestond. Britse onderzoekers onder leiding van A.J.P.
Martin hebben een scheidingstechniek (papierchromatografie 1944) ontwikkeld,
waarmee Martin zich een Nobelprijs verwierf.
Via deze techniek konden voortaan in principe ook alle bestanddelen van geur-

en smaakstoffen in hun moleculen en kleinere deeltjes worden ontleed, zodat de
chemische structuur te bepalen was. Kolomchromatografie werkt door middel van
absorptie; verschillen in oplosbaarheid in water tussen de diverse bestanddelen van
een stof maken herkenning ervan mogelijk.
Gaschromatografie, ontwikkeld in de jaren vijftig, is hiervan een geautomatiseerde

en gemechaniseerde vorm. Hierbij verschillen de bestanddelen in het punt waarbij
vloeistof overgaat in gas.45Door middel van NMR, ofwel nucleaire massaresonantie,
gebruikt in combinatie met gaschromatografie, is het aantal bekende
smaakstofcomponenten gestegen van vierhonderd naar zesduizend en het einde is
nog niet in zicht.46 Kennis maakte synthetische productie en prijsdaling mogelijk.
Producenten van voedingsmiddelen zijn daardoor in de loop van de twintigste eeuw
steeds meer gaan bouwen op de werking van geur- en smaakstoffen, net als op
kleurstoffen en andere additieven. Vooral bij het ontwerpen en samenstellen van
nieuwe producten uit verschillende grondstoffen is dat het geval. De aantrekkelijkheid
en verkoopbaarheid van artikelen als snacks en frisdranken zijn volledig van dit type
stoffen afhankelijk.
Na 1970 ontstond evenwel veel onrust onder consumenten over deze hulpstoffen.

Ze werden als ‘synthetisch’ en ‘chemisch’ gezien en daarmee gevaarlijk geacht.
Quest en andere producenten van zulke stoffen zijn sindsdien voor dergelijke
consumentenkritiek zeer beducht geworden en hebben de research omgebogen naar
de ‘natuurlijke’ en ‘natuuridentieke’ aromastoffen.47 De weg ‘terug naar de natuur’
die daarmee werd ingeslagen, loopt desondanks nog steeds via de chemie.

Het publieke onbehagen op langere termijn

Voedsel en zijn bestanddelen lijken in de twintigste eeuw met regelmaat aanleiding
te geven tot debat, onenigheid en strijd tussen een steeds groter aantal
maatschappelijke belangengroepen.
Waren het aanvankelijk wetenschappers en overheden die normen stelden en

voorschreven wat ‘goed’ voedsel was en welke stoffen het voedsel al dan niet moest
bevatten in verband met gezondheid, al spoedig kwamen deze regels via een
decennialang uitdijend middenveld (zie hoofdstuk 3 voor deze term) terecht bij het
publiek. Consumenten in al hun verscheidenheid schiepen hun eigen voorstellingen
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van heil en onheil over voedsel, voorstellingen die vaak met de wetenschappelijke
opvattingen in het geheel niet

Het eten dat op ons bord komt, is het resultaat van vaak talloze handelingen en bewerkingen. Het
voedsel doorloopt een heel proces. Daarbij is de voedselketen als geheel even sterk als de zwakste
schakel. Zo is de kwaliteit van het vlees onder andere afhankelijk van bodem, water, lucht en voer.
Het rundvee wordt bijvoorbeeld ook bijgevoerd met slachtafval. Een enkele afwijking in een van deze
bronnen kan de hoedanigheid van het eindproduct sterk beïnvloeden en het zelfs tot een gevaar voor
de gezondheid maken.
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overeenkwamen. Zo bleek uit onderzoek in de jaren tachtig dat consumenten bij de
inschatting van gezondheidsrisico's van het eten van voedsel in vergelijking met
wetenschappers een omgekeerde volgorde hanteerden. Zij achtten contaminanten en
additieven het grootste probleem, terwijl voor wetenschappers slechte eetgewoonten
(te veel, eenzijdig), pathogene micro-organismen en natuurlijke giftige stoffen
bovenaan op het lijstje gevaren stonden en additieven (als goed onderzochte en
bewaakte stoffen) juist onderaan.48

De onrust onder consumenten over vreemde toevoegingen en restanten in hun
voedsel werd weliswaar na 1970 ineens krachtig verwoord en uitvergroot door de
media en kritische wetenschappers, maar deze was niet nieuw. Het onbehagen in de
industrialisatie van voedsel kreeg in Nederland al in 1894 gestalte in de vorm van
de oprichting van de Vegetariërsbond, in de jaren twintig en dertig gevolgd door de
aanhangers van de biologisch-dynamische landbouwmethode en de reformbeweging.
Deze groepen streefden naar een ‘natuurlijk en gezond’ leven voor mens, dier en
plant.
Met de enorme toename van de schaal van ‘mechanisering en chemicalisering’

van voedsel en de groei van de bio-industrie na 1950 hebben de kritische
overtuigingen zich gespreid en gediversifieerd.49

Sinds de jaren zeventig is de strijd over de kwaliteit en productiewijze van voedsel
een vertrouwd verschijnsel geworden. In de laatste jaren voor 2000 zijn
onheilsboodschappen in de media aan de orde van de dag, variërend van
gekkekoeienziekte (BSE), die het eten van vlees riskant maakt, tot verontreinigde
frisdrank. Het gaat daarbij steeds om stoffen die in zeer kleine hoeveelheden in
voedsel achtergebleven zijn, zoals bestrijdingsmiddelen en hormonen. Echter, ook
producten en ingrediënten gemaakt met behulp van biotechnologie of
dieronvriendelijke productiemethoden zijn voor bewuste consumenten onacceptabel.
Zo stopte in mei 2000 Unilever met het gebruik van met behulp van biotechnologie
geproduceerde ingrediënten in bijvoorbeeld soep, ijs, pizza's en kroketten.50

Het publieke onbehagen over industrieel voedsel in de jaren zeventig was wel
breder dan voorheen, maar bleef toch ook paradoxaal. Veel consumenten bleven het
overvloedige assortiment uit de supermarkt kopen en eten, zoals ze dat in de
voorgaande decennia gewend waren geraakt. Aan de eisen die werden gesteld aan
hygiëne, voedzaamheid, houdbaarheid, gemak, aantrekkelijkheid van smaak,
consistentie, kleur en geur en een voortdurende variatie werd de eis van
‘natuurlijkheid’ toegevoegd, terwijl de vraag is hoe ze met elkaar zijn te rijmen.
Producenten hebben gereageerd op de nieuwe wensen en zijn op zoek gegaan naar
‘natuurlijke’ en ‘natuuridentieke’ kleur-, geur- en smaakstoffen en methoden om de
‘noodzakelijke’ toevoeging van conserveermiddelen en andere additieven te
verminderen. Wetenschappers deden onderzoek naar de condities en werking van
voedsel dat was geproduceerdmet alternatievemethoden en stoffen.51De strijd binnen
de wetenschap over maximale en minimale grenswaarden en toelaatbaarheid van
stoffen werd voortgezet. Deze problemenwerden ingewikkelder naarmate de grenzen
van Nederland zich verruimden tot het uitdijende gebied van de EEG. Wetenschap
en praktijk zijn in de laatste decennia van de twintigste eeuw op het gebied van de
microstoffen en -processen in een zodanige stroomversnelling geraakt, dat inzichten,
mogelijkheden en normstellingen voortdurend veranderden. Ook de overheid, die
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op de onrust had gereageerd met verschillende aanpassingen van deWarenwet tussen
1982 en 1988, moest zich in internationaal verband blijven aanpassen. Een verzuchting
uit 1995 luidde: ‘Omdat de lidstaten van de EU als geheel een vrij liberaal beleid
voeren kan Nederland langzamerhand moeilijk achterblijven. Er wordt nu op het
Ministerie van WVC gewerkt aan een beleid dat wat betreft de toevoegingen van
microstoffen beduidend meer toestaat dan tot dusverre het geval is geweest.’52 Ten
slotte veranderden ook de consumenten-opvattingen, die de genoemde ontwikkelingen
deels in gang hadden gezet, zelf. Uit diverse opinie-onderzoeken bleek dat hunmening
over de gevaren van voedsel in de jaren negentig de opvatting van wetenschappers
dicht genaderd was. Voedselbederf en verkeerde voedselkeuze stonden nu bovenaan
op de risicolijst, terwijl de plaats van additieven aanzienlijk was gezakt.53Deze peiling
vond echter plaats voordat grote ‘affaires’ zoals de BSE-crisis de alarmklok luidden
over de veiligheidsrisico's van de gehele voedingsmiddelenketen.

A.H. van Otterloo
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In de Warenwet van 1919 kreeg de overheid een belangrijke taak in de kwaliteitscontrole van
voedingsmiddelen. In 1925 werden de Keuringsdiensten van Waren belast met de uitvoering van het
Melkbesluit, een specifiek onderdeel van de Warenwet met betrekking tot dit product. Centraal in die
melkkeuring stond de opsporing van schadelijke ziektekiemen voor de mens en de bepaling van de
gezondheid van het melkvee. De controle strekte zich uit over alle schakels van de melkproductie:
vanaf de melkwinning op de boerderij, via het transport en de verwerking tot en met het uitventen.
Beambten van de Keuringsdienst van Waren voor de regio Tilburg inspecteren, onder het toeziend
oog van de boerin, de hygiëne van de melkbussen en kannen (1929).
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6 De witte motor

Melk voor zuigelingen
Om de kwaliteit van consumptiemelk
Melkkwaliteit en controle
Melkconsumptie en consumenten
Melk is goed voor elk?

Koemelkwerd inNederland aanvankelijk vooral gebruikt voor boter- en kaasproductie
en werd vrijwel niet gedronken. Om boter en kaas te maken, werd de koemelk
ontroomd. De ontroomde ‘ondermelk’ werd door de boeren gebruikt als veevoer. In
de loop van de twintigste eeuw veranderde deze situatie volkomen. Melk, dat wil
zeggen de tot consumptiemelk verwerkte rauwe melk, groeide uit tot een veel
gedronken product. In dit hoofdstuk vertellen we hoe consumptiemelk een
massaproduct werd onder invloed van het streven naar kwaliteitsverbetering door
industrie, overheid en consumentenorganisaties. De definitie van kwaliteit en
kwaliteitsverbetering werd in sterke mate beïnvloed door maatschappelijke debatten
over hygiëne, volksgezondheid, voeding en voedingswaarde, waaraan een groot
aantal maatschappelijke groeperingen deelnam.

De ontwikkeling van consumptiemelk kreeg haar eerste belangrijke impuls met de
ontwikkeling van zuigelingenvoeding. Het drinken van melk was aan het begin van
de twintigste eeuw voorbehouden aan zuigelingen en kinderen. Het zoeken naar een
passende samenstelling van zuigelingenvoeding ter vervanging of ter aanvulling van
moedermelk vormde de eerste aanzet tot wetenschappelijk melkonderzoek en de
fabrieksmatige productie van kindervoeding op basis van melk. Het daaruit
voortvloeiende melkonderzoek was vervolgens van groot belang in de ontwikkeling
van het voedingsonderzoek en de ontwikkeling van een voedingsmiddelentechnologie.
In deze zin werd melk de witte motor van de voedingsmiddelentechnologie van
‘stromende producten’. Maar ook melk zelf groeide uit tot een witte motor, ze
transformeerde van een residuproduct tot een gezond en onmisbaar geacht onderdeel
van onze dagelijkse voeding.

Melk voor zuigelingen1

In de negentiende eeuwwerd slechts een zeer gering deel van de geproduceerde melk
gedronken. Voorzover melk werd gedronken, gebeurde dit voornamelijk door
zuigelingen en kinderen. Het grootste deel van de pasgeborenen (70-80%) kreeg in
de eerste decennia van de twintigste eeuw borstvoeding. Na twee maanden gaf nog
slechts de helft van de moeders borstvoeding, meestal in combinatie met bijvoeding.
De kinderen die helemaal geen of slechts gedeeltelijk borstvoeding kregen, werden
(bij)gevoedmet allerlei melkpappen; deze konden door hun ongeschikte samenstelling
en onhygiënische bereiding en toediening leiden tot ernstige voedingsstoornissen,
met de dood van het kind tot gevolg. Medici hadden sinds het midden van de
negentiende eeuw in toenemende mate belangstelling gekregen voor de hoge
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zuigelingensterfte. Ze concludeerden dat, aangezien met de borst gevoede baby's de
beste levenskansen bleken te hebben, melk alle voor het leven noodzakelijke stoffen
bevat. Chemische analyses hadden de aanwezigheid in melk aangetoond van eiwitten,
vetten en koolhydraten, die respectievelijk werden aangeduid als ‘eitwitachtige’,
‘olieachtige’ en ‘suikerachtige’ stoffen. De mineralen kende men onder de naam
‘asbestanddelen’. Een belangrijke volgende stap was om te weten te komen in welke
verhouding deze stoffen in diverse soorten melk en in andere voedingsmiddelen
voorkomen, en wat de behoeften van de mens aan deze stoffen is. Het
wetenschappelijke onderzoek richtte zich hierop, waarbij allerlei soortenmelk werden
onderzocht, inclusief moedermelk. In het Interbellum kwam het onderzoek naar de
waarde van melk voor de voeding van de mens sterk in de belangstelling te staan.
Hoewel melk van oudsher al als een compleet voedingsmiddel werd beschouwd,
leverde het voedings-
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Het in 1901 opgerichte zuivelbedrijf van Nutricia was één van de pioniers op het gebied van de met
name voor zuigelingen vervaardigde consumptiemelk. In eerste instantie produceerde de onderneming
vooral bacterievrije babyvoeding volgens het systeem van de Duitse hoogleraar Backhaus, waarvan
Nutricia (afgeleid van Nutrire = voeden) een licentie had. De ontwikkeling van zuigelingenvoeding
vormde een belangrijke impuls zowel voor het wetenschappelijke melkonderzoek als voor de
ontwikkeling van consumptiemelk als onmisbaar geacht voedingsmiddel (‘de witte motor’).

onderzoek hiervoor nu ook de chemische en fysiologische bewijzen. De resultaten
van het onderzoek waren van belang voor medici en voor producenten van
levensmiddelen die werden gebruikt als zuigelingenvoeding. Fabrikanten streefden
ernaar voedingsmiddelen op de markt te brengen die zouden lijken op vrouwenmelk.
Gewapend met hun kennis over de samenstelling van melk, prezen medici melk

steeds meer aan als voedingsmiddel voor zuigelingen die geen of slechts gedeeltelijk
borstvoeding kregen. Ze benadrukten dat moeders de melk voor gebruik moesten
koken om bacteriële ziektekiemen zoals die van tuberculose te vernietigen.
Het steriliseren van melk, waarbij de melk aanvankelijk langdurig werd verhit

boven de 100°C2 - leek nog beter geschikt, ware het niet dat bij zuigelingen die
uitsluitendmet gesteriliseerdemelk werden gevoed al snel een ziekte werd vastgesteld
die de naam ‘ziekte van Barlow’ kreeg. De ziekte bleek te genezen door het kind
rauwe melk te geven; ook aanvullende voeding met groenten en fruit deed de
symptomen verdwijnen.3 Niet alleen bacteriën maakten koemelk echter ongeschikt
voor zuigelingen, ook de samenstelling ervan voldeed niet aan de behoeften van
jonge kinderen.
Uit het wetenschappelijke melkonderzoek bleek dat koemelk en
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Tot in de jaren zestig was huis-aanhuisbezorging het meest gangbare distributiesysteem bij de
melkvoorziening. De consumenten hadden, in tegenstelling tot de melkventers en -bezorgers, weinig
belang bij de introductie van papieren melkverpakkingen met een lichter gewicht dan flessenmelk.
Toen steeds meer hoogbouw werd opgetrokken - aanvankelijk zonder liften - werd voor de bezorgers
hun dagelijkse werk letterlijk een last. Tegelijkertijd maakten zuiveldeskundigen zich steeds meer
zorgen om de kwaliteit van de huis aan huis bezorgde melk. Veel wagens en karren van melkventers
en -bezorgers waren niet overkapt. Hierdoor was melk in de zomer niet beschermd tegen zonlicht,
waardoor kwaliteitsverlies optrad. In 1962 werd de bescherming van flessenmelk tegen dag- en direct
zonlicht tijdens de distributie verplicht. Pas in de jaren zeventig werden de isolatie van
melkdistributiewagens en de koeling van de melk tijdens de distributie sterk verbeterd.

vrouwenmelk weliswaar dezelfde bestanddelen hebben, maar dat de in de melk
aanwezige hoeveelheden eiwitten, vetten, suikers en mineralen verschillen. Koemelk
bevat naar verhouding meer caseïne en mineralen, terwijl vrouwenmelk meer
melksuiker bevat. Het vetgehalte van zowel koemelk als vrouwenmelk varieert (zie
tabel 6.1).

Tabel 6.1: Gemiddeld aandeel van bepaalde voedingsstoffen in koemelk en
vrouwenmelk in procenten. De term ‘gemiddeld’ verwijst ernaar dat de
meetresultaten als een gemiddelde zijn weergegeven, de samenstelling van
melk verschilt niet alleen per individu, maar wisselt bij hetzelfde individu
ook gedurende het etmaal

VrouwenmelkKoemelk
0,42,8Caseïne

0,60,6Wei-eiwitten

3,83,7Melkvet

7,04,8Melksuiker

0,20,7Mineralen

Bron: D.B. Jelliffe en E.F.P. Jelliffe, Human milk in the modern world (Oxford,
New York en Toronto 1978) 27.
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Om koemelk geschikt te maken voor consumptie door zuigelingen, moest het
percentage caseïne worden verlaagd. Verdunning met water was een voor de hand
liggende manier om dit te bereiken, maar had als ongewenst neven-effect dat de
percentages vet en suiker ook daalden. Fabrikanten van zuigelingenvoeding waren
daarom al in de negentiende eeuw ertoe overgegaan om door het samenvoegen van
de bestanddelen van melk in de gewenste verhoudingen een surrogaat te krijgen dat
op hoofdlijnen overeenkwam met vrouwenmelk.
Behalve aan de juiste samenstelling werkten de fabrikanten aan de verbetering

van de hygiëne van het productieproces. Vanwege de gebrekkige hygiëne kochten
veel moeders namelijk geen koemelk maar de veel duurdere kant en klare
zuigelingenvoeding. De fabrikanten steunden bij hun pogingen hygiënische
zuigelingenmelk van de juiste samenstelling temaken opwetenschappelijk onderzoek,
zij het dat onder wetenschappers nog veel onzekerheid bestond over dit onderwerp.4

Fabrikanten experimenteerden aan het einde van de negentiende eeuw ook zelf met
allerlei mengsels en bereidingswijzen. Slechts enkelen waren succesvol. Nutricia,
het oudste Nederlandse bedrijf op dit gebied, ofwel de toenmalige stoomzuivelfabriek
‘Wilhelmina’, nam in 1896 een licentie voor het bereiden van ‘Prof. Backhaus
Kindermelk’. De Duitse hoogleraar in de landbouwkunde Alexander Backhaus
(1865-1914) meende dat de in koemelk aanwezige caseïne slecht verteerbaar was.
Om de melk beter verteerbaar te maken, werd volgens zijn inzichten melk
gecentrifugeerd, waarna de afgeroomde melk bij 35°C werd gemengd met leb (uit
de lebmaag van kalveren), waarin zich eiwitsplitsende enzymen bevinden. Hierdoor
stremde een deel van de caseïne, waardoor deze uit de melk kon worden gezeefd.
Om
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het gewenste vetgehalte van 3,5% te bereiken, werd room toegevoegd. Tevens werd
melksuiker bijgemengd tot het totale suikergehalte gelijk werd aan dat van de
moedermelk. Nutricia en andere fabrikanten verpakten de op deze wijze
geproduceerde melk in flesjes, waarna ze deze steriliseerden.5

Nestlé, de belangrijkste buitenlandse producent, was al in 1867 met de productie
van zuigelingenvoeding gestart.6Terwijl Nutricia aanvankelijk afgepaste hoeveelheden
kindermelk leverde in gesteriliseerde flesjes, verkocht Nestlé ‘farine lactée’,
zuigelingenvoeding op basis van gecondenseerdemelk en tarwemeel die voor gebruik
moest worden verdund met water. Nestlé beweerde dat de verhouding van de
eiwitstoffen en demineralen na toevoeging van de juiste hoeveelheid water, dezelfde
was als die in vrouwenmelk. Bij deze en veel andere voedingen was steeds sprake
van een mengsel met meel, een voedingsstof die niet in vrouwenmelk voorkomt,
zoals principiële tegenstanders van zetmeelhoudende zuigelingenvoeding
benadrukten.7Mede door deze kritiek van medici waren er vanaf de jaren tachtig ook
diverse soorten gecondenseerde melk (‘condens’) op de markt als babyvoeding ter
vervanging van koemelk.8 De in 1882 opgerichte ‘Hollandsche Fabriek van
Melkproducten “Hollandia”’ benadrukte in artikelen in de populaire pers en in
reclamecampagnes onder de kreet ‘Op een goed product, staat HUM gedrukt’ dat
haar condens bacterievrij was en goed verteerbaar.9De toenemende bacteriologische
kennis stimuleerde het gebruik van gecondenseerde melk. In Nederland, waar in
principe geen tekort aan kwalitatief redelijke melk bestond, kreeg condens als voedsel
voor zuigelingen enige betekenis toen - door de ontdekking van diverse bacteriën
als oorzaak van infectieziekten - onder het geletterde publiek een bacteriefobie
ontstond. Dit publiek eiste hierdoor ‘kiem-vrije’ zuigelingenvoeding;
hooggesteriliseerde condens voldeed hieraan. De bacteriefobie stimuleerde rond
1900 de oprichting van hygiënische melkstallen waar kiemvrije modelmelk werd
geproduceerd: ‘Berkendael’ in Den Haag, ‘Oud-Bussum’ in Bussum en ‘De Vaan’
in Hillegersberg.10

Producenten van zuigelingenvoeding presenteerden zich aan het publiek als
vernieuwers en wezen erop hoezeer hun producten wetenschappelijk verantwoord
waren. In tegenstelling tot de fabrikanten van consumptiemelk verkochten fabrikanten
van kindervoeding hun producten steeds nadrukkelijk onder een merknaam met de
daarbij behorende reclame. De Coöperatieve Condensfabriek ‘Friesland’ (CCF)
gebruikte het merk ‘Friesche Vlag’.
Nutricia maakte gebruik van de medische stand als intermediair om het vertrouwen

van de consument te winnen.
Aanbevelingen van (kinder)artsen dienden twijfelende consumenten over de streep

te trekken. Nutricia gaf een voor artsen bestemd Vademecum over zuigelingen- en
kindervoeding uit.11De fabrikanten volgden de ontwikkelingen in demedische wereld
op de voet. Toen medici en consultatiebureaus in de jaren twintig en later opnieuw
in de jaren veertig voeding op basis van karnemelk en zure melk als zeer geschikt
voor zuigelingen bestempelden, startte Nutricia ook met de productie van
zuigelingenvoeding op deze basis. Hiermee liet deze fabrikant haar uitgangspunt los
dat zuigelingenvoeding zoveel mogelijk op vrouwenmelk moest lijken. Om te
onderstrepen hoezeer ze zich liet leiden door wetenschappelijke inzichten, zette
Nutricia na de Tweede Wereldoorlog een afdeling medische voorlichting op,
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‘bevrouwd’ door diëtistes, op dat moment een nieuw type voedingsdeskundigen, die
een nauwe relatie met de medische en paramedische wereld moesten opbouwen. De
diëtisten bezochten voor Nutricia relevante doelgroepen en organiseerden excursies
naar de fabriek en andere bijeenkomsten. Vanaf 1952 publiceerde Nutricia
Voedingsnieuws, bestemd voor medici. De Groningse hoogleraar in de
kindergeneeskunde J.H.P. Jonxis leverde veel bijdragen.
In 1954 lanceerde de onderneming de zoete kindermelk ‘Almiron’, een doorbraak

naar de gehumaniseerde zuigelingenvoeding.
Gehumaniseerd betekende dat de samenstelling van de voeding op nogmeer punten

dan vroeger gelijk was gemaakt aan die van vrouwenmelk.12 Na de Tweede
Wereldoorlog was Nutricia tevens begonnen met de productie van babyvoedingen
die niet op melk waren gebaseerd. Als eerste bracht het concern in 1946 kant en klare
groentevoeding op de markt onder de naam ‘Olvarit’. In de jaren vijftig introduceerde
ze tevens instantkindermeel, direct te consumeren na toevoeging van warm water of
melk.Met deze beide producten speelde Nutrica in op de (veronderstelde) toenemende
behoefte bij de consument aan gemaksvoeding. Rond 1990maakten kindermaaltijden
en graanproducten 16,7% van de omzet uit en zuigelingenvoeding 45,8%.13

Uit het voorgaande blijkt dat het product zuigelingenvoeding aan vele
kwaliteitseisen moest voldoen en diverse bewerkingen moest ondergaan. Met de
productie van melk voor zuigelingen en kleine kinderen deed de zuivelsector voor
het eerst ervaring op met de verwerking van koemelk tot voedingsproduct. De
nichemarkt van zuigelingenvoedsel binnen de zuivelsector werd belangrijk nadat
medici, consultatiebureaus en kruisverenigingen op basis van nieuwe inzichten uit
de voedingsleer melk in toenemende mate gingen propageren als voedingsmiddel
voor zuigelingen.
Zuivelproducenten sprongen hierop in en brachten condens als zuigelingenvoedsel

op de markt. Met de ontwikkeling van de zuigelingenvoeding nam de kennis over
melk en haar verwerking tot dranken binnen de zuivelsector toe. Het streven naar
kwaliteitsverbeteringwas de drijvende kracht achter deze ontwikkeling en de hiermee
gepaard gaande institutionalisering, professionalisering en toenemende
kennisintensiteit. Onderzoek- en controle-instrumenten werden in de loop van de
twintigste eeuw voortdurend verfijnd en droegen in belangrijke mate bij aan de
ontwikkeling van nieuwe definities van wat kwalitatief goede, smaakvolle en
hygiënische zuigelingenvoeding was.
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Om de kwaliteit van de consumptiemelk

Consumptiemelk begon in de jaren twintig met haar opmars, toen er een overschot
aan melk ontstond door een toenemende melkproductie, terwijl tegelijkertijd
ondermelk (taptemelk) minder kon worden afgezet bij de boeren die deze melk
gebruikten als veevoer. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de veestapel, dit gold
vooral voor varkens, namelijk belangrijk ingekrompen. De zuivelfabrieken gingen
het melkoverschot verwerken tot consumptiemelk, melkpoeder, condens en veevoer.
De industrie ondernam tevens pogingen om het imago van melk als een drank voor
kinderen en zieken te veranderen en gezonde volwassenen melk te laten drinken.
Kwaliteit en kwaliteitshandhaving waren in dit kader van groot belang, niet alleen
voor medici en industrie, maar tevens voor de overheid. Gemeentelijke overheden,
die zich in toenemende mate met de volksgezondheid bezighielden, zagen door
middel van hun Keuringsdiensten van Waren toe op de kwaliteit van melk. De
industrie en (lokale) overheden ontwikkelden respectievelijk meetmethoden en
verordeningen om de samenstelling en bacteriologische kwaliteit van melk te kunnen
beheersen.
Dergelijke kwaliteitscontroles waren noodzakelijk; de productie van

consumptiemelk was bacteriologisch gezien vol risico's.
Bacteriologische besmetting van melk door ondeugdelijke pasteurisatie en

sterilisatie kwam regelmatig voor.14 Pasteuriseren, steriliseren of koken van melk
was noodzakelijk omdat de Nederlandse veestapel tot 1956 niet tuberculosevrij was.15

Ook de tyfusbacil kon zich via melk verspreiden. Het melken en de behandeling van
melkbussen waren vaak bronnen van besmetting, maar ook tijdens het transport van
de melk liet de hygiëne vaak te wensen over. Een tijdgenoot somde de gebreken op
van de verkooppunten, demelkslijters: ‘onvoldoende privaatinrichtingen, het aanwezig
zijn van een mestvaalt, het houden van konijnen, slaapplaatsen in den winkel, stank,
putten zonder afsluitdeksel’ enzovoort.16 De overheid adviseerde de burgers daarom
alle melk, ook de gepasteuriseerde, voor gebruik te koken.
In de jaren dertig kwam naast de bacteriologische kwaliteit ook de voedingswaarde

van melk in het centrum van de belangstelling te staan op het moment dat meer
bekend werd over de ‘hittelabiliteit’ van vitamines. Bij sterilisatie, condensatie en
de productie van melkpoeder werd de melk langdurig verhit of blootgesteld aan
intensief contact met de lucht. Vitamines oxideerden hierdoor; vooral vitamine C
was hiervoor gevoelig.17 Om de voedingswaarde van melk te behouden, leek het
toevoegen van extra vitamines voor de hand te liggen, maar de overheid stond dit
niet toe. In de Verenigde Staten werd sinds de jaren dertig veel consumptiemelk
voorzien van extra vitamine D ter voorkoming van rachitis, de ‘Engelse ziekte’
waarbij te weinig kalkzouten in beenderen van het opgroeiende kind worden afgezet,
zodat het skelet misvormdwordt. Ook in Nederland kwam rachitis voor bij kinderen,
maar
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De drinkmelkconsumptie was in de jaren twintig niet bijzonder groot te noemen. Voor een deel hing
dit samen met imagoproblemen: melk werd door menigeen nog geassocieerd met voeding voor
kinderen en zwakken.
De opkomende zuivelindustrie probeerde op diverse wijzen, zoals met dit vloeiblad, dit beeld te
beïnvloeden.

Nederlandse medici gaven de voorkeur aan een gerichte toediening van vitamines
aan zuigelingen en kinderen in de wintermaanden. De overheid was bovendien van
mening dat gevitamineerde melk te duur zou worden. Ook de zuivelindustrie was
weinig geïnteresseerd en beschouwde een lager vitamine C-gehalte niet als een
aantasting van de kwaliteit van de consumptiemelk.18 Anders oordeelde ze over de
toevoeging van anti-oxidanten ter verbetering van de houdbaarheid. Fabrikanten
onderkenden de voordelen hiervan, maar ook deze toevoegingen werden door de
overheid niet toegestaan.19Deze oordeelde dat, aangezien oxidatie en het bijbehorende
kwaliteitsverlies van zuivel ontstonden door gebrek-
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kige distributie, opslag en koeling, tot een verbetering diende te worden overgegaan.
Het ongekoelde bewaren van flessenmelk in een winkeletalage vol in het zonlicht

bevorderde oxidatieve processen. De introductie van kartonnenmelkpakken, donkere
koelopslag en de gestage groei van de koelketen tussen productie en consumptie in
de jaren zestig maakte hieraan een einde.
Het onderzoek naar de kwaliteit van consumptiemelk werd in de loop van de

twintigste eeuw steeds vaker door laboratoria verricht. Voor het verrichten van
onderzoek kon de zuivelindustrie aan het begin van de eeuw een beroep doen op het
in 1889 opgerichte Rijkslandbouwproefstation in Hoorn, dat orde moest brengen in
het gefragmenteerde lokale chemische en bacteriologische zuivelonderzoek in
Nederland, maar zich met name richtte op kaas en boter.20 Het Rijkszuivelstation te
Leiden, opgericht in 1903, had tot na de Tweede Wereldoorlog alleen een taak bij
de botercontrole. In opdracht van verscheidene bedrijfsschappen, de Centrale Controle
Dienst en andere instanties richtte het Rijkszuivelstation zich in de tweede helft van
de twintigste eeuw ook op de verbetering van de kwaliteit van consumptiemelk.21

Het wetenschappelijk melk- en zuivelonderzoek startte in Nederland na de Tweede
Wereldoorlog.22Vanaf 1948 werd dit geconcentreerd in het Nederlands Instituut voor
Zuivel Onderzoek (NIZO), opgericht door de samenwerkende zuivelorganisaties.23

Ook het Melkhygiënisch Onderzoek Centrum (MOC), dat door de overheid werd
betaald, het Laboratorium voor Zuivelbereiding en de afdeling Melkkunde van de
Landbouw Hogeschool verrichtten onderzoek. Tot het begin van de jaren zestig lag
het accent van de binnen het NIZO verrichte werkzaamheden op de verbetering van
de kwaliteit en

Dagelijkse routine in het zuivelbedrijf: een laborant - in dit geval van de coöperatieve zuivelfabriek
Woudsend - bezig met onderzoek naar het vetgehalte (circa 1940). Zuivelfabrieken betaalden boeren
uit naar het vastgestelde vetgehalte van de geleverde melk. Het melkvet, ofwel room, was de basis
voor de boter- en kaasproductie. Door het vetgehalte van de melk te onderzoeken, konden
zuivelfabrieken tevens controleren of de melk niet was vervalst, dat wil zeggen was verdund met water.
Vanaf het midden van de jaren twintig ging de industrie tevens bacteriologisch kwaliteitsonderzoek
uitvoeren, wat door de Keuringsdiensten van Waren geschiedde.

duurzaamheid van melk en andere zuivelproducten en het verlagen van de kostprijs
ervan. Om de kwaliteitsbepaling ter hand te nemen, werd in 1957 de
(privaatrechtelijke) Stichting Centraal Orgaan voor Melkhygiëne opgericht.
Discussies onder deskundigen over hygiëne en het meten ervan waren van grote

invloed op de verbetering van de gebruiktemeetmethoden. Onder invloed van debatten
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over voedselvergiftiging en ziekteverwekkende organismen in voedsel verschoof in
het microbiologische zuivelonderzoek de aandacht van het aantal naar de soort
bacteriën. Vanaf het begin van de jaren zestig werd gewerkt aan de ontwikkeling
van nieuwe meetmethoden voor de detectie van bacteriën, sporenvormers en
micro-organismen als stafylokokken. In de jaren zestig ontstond tevens een debat
over chemische hygiëne. Mede naar aanleiding van maatschappelijke discussies over
de chemisering van voedsel en ‘chemische vervuiling’ ontwikkelde het NIZO
methoden voor de detectie van chemische verontreiniging door reinigings- en
desinfecteermiddelen, antibiotica, fungiciden, pesticiden en radioactieve elementen.24

Melkkwaliteit en controle

Controle op de kwaliteit van melk is een oud fenomeen. Melk is een bederfelijk
product dat op vele plaatsen in de melkweg kan worden verontreinigd, besmet,
vervalst - dat wil zeggen verdund met water - en wat al niet meer. Het eenvoudigst
te controleren was het vetgehalte. De ‘melkweger’ of lactodensimeter die in de
negentiende eeuw in gebruik was bij zuivelfabrieken en melkinrichtingen, gaf direct
het soortelijk gewicht aan, zodat verdunning
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met water en ontroming meteen te herkennen waren.
Zuivelfabrieken betaalden boeren naar het vastgestelde vetgehalte van de melk,

hiervoor was geen laboratorium nodig. Bij de chemische en microbiologische
bepalingen lag dat anders.
Bacteriologischemelkcontrole was een taak van stedelijke gezondheidscommissies

en later van de keuringsdiensten.
De particuliere melkfabrikanten wilden de kwaliteitscontrole echter in eigen hand

houden, hetgeen in 1914 leidde tot de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging
voor Melkcontrole (NVM). De NVM stelde zich tot doel de introductie van nieuwe
onderzoeksmethoden en de standaardisering van de controles te bevorderen. Dat dit
niet van de ene op de andere dag te realiseren was, blijkt wel uit het feit dat vóór
1918 aan veel melkinrichtingen nog geen laboratorium was verbonden.25 Pas in de
jaren twintig en dertig werden zuivelfabrieken geleidelijk voorzien van ruime,
betegelde lokalen waar laboranten met het diploma van de Nederlandse Chemische
Vereniging proeven uitvoerden.26

De Warenwet van 1919 kende de overheid een primaire taak toe bij de
levensmiddelencontrole. Warenwetbesluiten legden de eisen vast die aan
voedingsmiddelen moesten worden gesteld en de manier waarop op naleving ervan
gecontroleerd zou moeten worden. De uitvoering van het Melkbesluit, een
Warenwetbesluit uit 1925, lag in handen van de Keuringsdiensten van Waren, maar
ook de zuivelfabrikanten zelf bleven de kwaliteit van hun producten controleren. Zij
richtten daartoe in 1925 een melkcontrolestation in Den Haag op, met filialen over
het hele land. De coöperatieve Federatie van Nederlandse Zuivelfabrikanten (FNZ)
ging nog verder en stelde in 1926 een echtheidscertificaat voor melkpoeder in, analoog
aan de certificaten voor boter en kaas.

Tot aan de invoering van het Melkbesluit van 1925 stonden het vetgehalte en het
soortelijk gewicht centraal in de kwaliteitscontrole van melk - de zogenaamde
‘economische melkcontrole’. Met het melkbesluit kwam de nadruk te liggen op
bepalingsmethodenwaarmee voor de mens schadelijke ziektekiemen konden worden
opgespoord en de gezondheid van het melkvee gecontroleerd.27 De vaststelling van
de zuurgraad en de peroxidasereactie, respectievelijk voor de bepaling van de versheid
en de mate van bedorvenheid van melk, waren al langer bekend, net als manieren
om de bacteriologische kwaliteit vast te stellen: de katalaseproef, de reductaseproef
en de bepaling van het kiemgetal. De fosfataseproef, waarmee de pasteurisatiegraad
van de melk kon worden bepaald, was nieuw en dateerde uit 1934. Voor veel
bedrijfslaboratoria was toepassing van deze methode aanvankelijk te ingewikkeld.
Veel zuivelcontroleurs en laboranten verzetten zich tegen het toepassen van het meer
geavanceerde bacteriologische onderzoek binnen de daarvoor niet goed geoutilleerde
fabriekslaboratoria. Deze weerstand werd in de jaren dertig echter geleidelijk
overwonnen door de uitvoerbaarheid van de controles te verbeteren, onder andere
door de toepassing van kant en klare voedingsbodems voor de bacteriecultures
geleverd door gespecialiseerde bedrijven.
Bovendien stelden sommige fabriekslaboratoria universitair geschoolde

bacteriologen en scheikundigen aan, die tot dan toe slechts bij uitzondering binnen
de zuivelindustrie waren te vinden. Ook na 1950 stond de kwaliteit en het vetgehalte
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van de melk in de belangstelling. De vraag die de zuivelindustrie in het midden van
de jaren vijftig bezighield, was of de controles moesten gebeuren door zuivelfabrieken
of door onpartijdige instanties als de melkcontrolestations en of de controle op
vrijwillige basis of volgens overheidsvoorschriften diende te gebeuren. De instelling
van de Stichting Centraal Orgaan voor Melkhygiëne in 1957 maakte een einde aan
deze discussie. In elke provincie werden Regionale Organen voor Melkhygiëne
opgericht, die bindende voorschriften konden uitvaardigen en belast werden met het
toezicht.28 De indiening in 1968 van de ontwerp-Landbouwkwaliteitswet regelde de
betaling aan boeren op basis van de bacteriologische kwaliteit van de melk die ze
aan zuivelfabrieken leverden.29

Kennis en controle beïnvloedden de eisen die aan kwaliteit werden gesteld.
Omgekeerd genereerden kwaliteitseisen ook nieuwe kennis, professionalisering,
institutionalisering en nieuwe methoden van kwaliteitscontrole. De kwaliteit van
melk was in de twintigste eeuw inzet en uitkomst van interactieprocessen waaraan
veel maatschappelijke groepen met verschillende belangen en professionele
perspectieven deelnamen. Het nieuwe product consumptiemelk ‘haakte aan’ bij de
bestaande kennis- en onderzoeksinfrastructuur (met eigen instituten, netwerken,
regelgeving en propaganda) van boter en kaas en voegde er nieuwe dimensies aan
toe. Dit verklaart waarom eisen op het gebied van de volksgezondheid en
voedingswaarde verbonden konden raken met bestaande eisen inzake ‘economische
melkcontrole’ en konden leiden tot nieuwe eisen inzake de bacteriologische kwaliteit
van melk. Onder invloed van de discussies over en de ontwikkeling van
consumptiemelk in de eerste helft van de twintigste eeuw verschoof de betekenis
van melkkwaliteit van ‘vet’ naar ‘bacterie’.

Melkconsumptie en consumenten

Zoals gezegd, dronken volwassenen aan het begin van de twintigste eeuw weinig
melk. Wanneer ze al melk dronken, was die gekookt met toevoegingen als cacao,
suiker of anijs en andere kruiden.30 Wel werden melk en karnemelk gebruikt voor
het bereiden van pap, pudding, pannenkoeken en dergelijke en waren ze een
belangrijke aanvulling van de traditioneel eiwitarme voeding. Er is weinig cijfermatige
informatie voorhanden over demelkconsumptie van vóór 1940. In 1906/1907 leverden
melkslijters en melkinrichtingen in Amsterdam dagelijks ruim 0,2 liter per hoofd
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Grafiek 6.1: Verbruik van melk per hoofd van de bevolking per jaar (1935-1992)
Bron: CBS, 1899-1994 Vijfennegentig jaar statistiek in tijdreeksen ('s-Gravenhage 1994) 163.

van de bevolking, maar daarnaast betrokken consumenten ook melk direct van de
boeren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam de melkconsumptie toe doordat veel
andere producten schaars werden.31 In 1919 was de dagelijkse consumptie per hoofd
van de bevolking door prijsstijgingen van de melk weer gedaald tot ongeveer 0,2
liter. Rond 1930 consumeerden Amsterdammers circa 0,5 liter per persoon per dag,
in bijvoorbeeld Zaandam lag de consumptie op 0,8 liter.32

De overheid, geconfronteerd met zowel een melkoverschot als grote verschillen
in melkconsumptie tussen stad en platteland en tussen regio's, startte in de jaren dertig
campagnes ter bevordering van het melkverbruik. Hiertoe richtte ze tezamen met de
zuivelindustrie het Crisiszuivelbureau op. De overheidspolitiek was gestoeld op
enerzijds overwegingen van volksgezondheid, anderzijds het wegwerken van het
melkoverschot. De schoolmelk-programma's, die na een succesvolle actie in
Rotterdam door het in 1937 opgerichte Centraal Schoolmelkcomitéwerden uitgevoerd
en gecoördineerd, hadden dezelfde achtergrond. Het Crisiszuivelbureau organiseerde
zuivelcursussen, lezingen, tentoonstellingen, huisbezoeken en excursies naar
zuivelfabrieken ten einde de zuivelconsumptie te verhogen.33

Na opheffing van de rantsoenering in 1949 steeg het melkgebruik tot 0,57 liter
per hoofd van de bevolking per dag tegen 0,5 l in 1947 en 0,53 l in 1948.34 Op basis
van het toenemende melkgebruik verwachtte de voormalige directeur van het
Bedrijfschap voor Zuivel in 1950 dat in 1960 3,3 miljoen ton melk beschikbaar zou
zijn voor verwerking tot consumptiemelk tegen 1,24 miljoen ton in de jaren
1936-1939. De verwachting was dat ook de consumptie van dit product flink zou
toenemen, tot 2,8 miljoen ton in 1960.35 Deze verwachtingen werden echter niet
bewaardheid.36 De melkprijs leek hierbij een belangrijke rol te spelen. Flessenmelk
was relatief duur en daarmee een product voor ‘de tamelijk welgestelden’, ‘die zich
de weelde van flessenmelk konden veroorloven’.37

Aan het begin van de jaren vijftig bestond het aanbod aan consumptiemelk uit
gesteriliseerde melk, hooggepasteuriseerde melk en laaggepasteuriseerde melk. De
termen ‘hoog’ en ‘laag’ hierbij verwezen naar de duur van verhitting tijdens de
pasteurisatie.38

Gesteriliseerde melk was nagenoeg onbeperkt houdbaar, maar had doorgaans een
sterke kook- en karamelsmaak door langdurige verhitting, verhitting op te hoge
temperatuur of door hoge verhitting in meerdere fases. Ze werd daarom vooral
gebruikt in de koffie en voor de bereiding van melkspijzen.
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Hooggepasteuriseerde melk had ook een sterke kooksmaak en een taaie roomprop
in de hals van de fles. De houdbaarheid ervan was ‘zeer beperkt’.
Laaggepasteuriseerde melk was het meest geschikt als ‘drinkmelk’. Onder ‘normale
omstandigheden’ kon dezemelk twee dagen worden bewaard. In de jaren vijftig won
de laaggepasteuriseerde melk langzaam terrein.
Voor de zuivelindustrie was het zorgelijk dat vanaf het midden van de jaren vijftig

de melkconsumptie afnam (zie grafiek 6.1).39

Eerdere verwachtingen over een stijgende afzet werden gelogenstraft. De
zuivelfabrikanten hoopten toch de afzet te bevorderen door kwaliteitsverbetering en
ze hadden hierbij vooral de detailhandel in het vizier. Op basis van studiereizen naar
de Verenigde Staten concludeerde de sector dat de toename van het melkgebruik het
best zou kunnen worden bereikt door toepassing van verpakkingen die bescherming
boden tegen daglicht en vooral door toepassing van een gesloten koelketen van
fabriek naar huishoudens. Zo probeerde de zuivelindustrie het plaatsen van koelcellen
bij de detailhandel te stimuleren, terwijl de Limburgse zuivelfabrieken in 1961
consumenten de gelegenheid boden koelkasten aan te schaffen in huurkoop.40 De
route van vergroting van de omzet door introductie van nieuwe producten (zoals de
milkshake en melkdranken) en het aanspreken van nieuwe doelgroepen werd in deze
periode niet gevolgd.41 Desalniettemin besefte de zuivelindustrie in de jaren zestig
de noodzaak van een ‘beter inzicht in de verlangens van alle consumenten’. Ze wilde
de smaak van de consument weliswaar nog altijd aanpassen aan ‘de consequenties
van moderne bereidingsmethoden’.42 De fabrikanten concludeerden dat dit alleen
kon wanneer ze meer dan voorheen rekening zouden houden met de consument en
diens wensen.43Het was echter niet zo duidelijk voor de industrie hoe die consument
er uitzag en wat
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diens behoeften waren. In dit kader pleitte minister A. Vondeling in 1958 voor het
verrichten van marktonderzoek, omdat ‘(..) wij meer weten van de gedragingen van
een koe dan van de elementaire gedragingen van de consument’.44 De Nederlandse
Stichting voor de Statistiek (NSS), het Nederlands Economisch Instituut (NEI) en
het Nederlands Instituut Agrarisch Marktonderzoek (NIAM) wierpen zich op om dit
onderzoek uit te voeren. Het NIAM verrichtte al sinds 1954 marktonderzoek voor
de agrarische sector en kon op sympathie van het Productschap voor Zuivel rekenen.
Het NIAM deed onderzoek naar de zuivelgebruiker en het zuivelgebruik. Het
raadpleegde zijn ‘consumentenpanel’, samengesteld op basis van representatieve
steekproeven. Dit panel leverde inlichtingen over de koopgewoonten van ‘de’
Nederlandse consument. Het bestond uit duizend huisvrouwen die dagelijks hun
aankopen noteerden in speciaal daartoe ontworpen huishoudboekjes. De huishoudens
waren geografisch verdeeld en onderverdeeld naar grootte, kindertal, leeftijd van de
huisvrouw en welstandsklasse. Uit het verrichte onderzoek bleek dat het verbruik
van los verkochte melk afnam door toenemend koffiemelkverbruik en aanschaf van
‘flessenmelk’.45Uit het NIAM-onderzoek bleek tevens dat onrust onder de bevolking
over te veel vetverbruik zijn effecten had op de melkconsumptie. Bijna alle
huisvrouwen bleken de door de zuivelindustrie gehanteerde kreet ‘melk is goed voor
elk’ te onderschrijven. Een groot deel van de huisvrouwen, met name 50-plussers,
bleek echter zelf geen melk te drinken omdat je daar dik van zou worden.
Huisvrouwen associeerdenmelkmet kinderen, met name schooljeugd, enmet ‘sport’.
Volgens het NIAM was melk in de ogen van huisvrouwen een ‘gezonde
kinderdrank’.46

Ondanks het consumentenonderzoek wist de zuivelindustrie lang niet altijd de
consumenteneisen goed in te schatten. Toen Nederlandse consumenten een voorkeur
voor halfvolle en magere levensmiddelen begonnen te ontwikkelen, wist de
Nederlandse zuivelindustrie hier niet onmiddellijk op te reageren. Integendeel, nog
in 1960 verhoogden ze het melkvetgehalte van 2,5 naar 3% en in 1968 zelfs naar
3,2% om de Nederlandse consument waar voor zijn geld te geven. Voor de
zuivelindustrie was vette melk waardevolle melk.47

Het door de zuivelfabrikanten in 1950 opgerichte Nederlands Zuivelbureau (NZB)
kreeg tot taak de smakelijkheid vanmelk onder de aandacht van het publiek te brengen
en het drinken van melk te stimuleren. Net als haar voorganger het crisiszuivelbureau
in de jaren dertig, richtte het NZB zich direct op de consument, door het bureau
gedefinieerd als ‘huisvrouwen’. Het organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten voor
huisvrouwen, ‘zuivelkeukens’ (demonstratieruimten, die zelfs in mobiele vorm
werken ingericht zodat het land konworden rondgereisd), avonden in huishoudscholen
en zuivelfabrieken. Het stelde weekmenu's samen ten bate van de redacties van dag-
en damesbladen, plaatste advertenties in damesbladen, gaf ‘zuivelkookboeken’,
brochures en folders uit, stelde korte TV-filmpjes samen, maakte propaganda voor
Nederlandse zuivel in het buitenland, en organiseerde tentoonstellingen en
congressen.48 Zo vond op 20 oktober 1966 een ‘zuiveldag voor consumenten’ plaats,
georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Huishoudraad.49De ‘zuiveldag’
wilde de consumenten voorlichten over zuivelproducten en hoe en wanneer deze
kondenworden geconsumeerd.50Met de komst van de ‘supermarkt’ was de consument
uit het blikveld van de winkelier verdwenen en
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Het Nederlands Zuivelbureau voerde in de jaren zestig een waar propaganda-offensief om met name
onder de jeugd de consumptie van melk te bevorderen. Met behulp van Joris Driepinter, de M-brigade
enmelkbars tijdens sportmanifestaties trachtte de Nederlandse zuivelindustrie de afnemende consumptie
van melk een halt toe te roepen.
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De zuivetlobby - de melkveehouderij en de zuivelverwerkende industrie - was in Nederland krachtig
en machtig. Daarnaast was de opvatting wijdverbreid dat melk met name voor opgroeiende kinderen
een waardevolle voedingsbron was. Zo kon in Nederland met overheidssteun in de jaren dertig de
verstrekking van schoolmelk totstandkomen. Deze specifieke gesubsidieerde afzetmarkt, die jonge
consumenten kweekte, bleef bestaan, ook na de toetreding tot de Europese Gemeenschap.

was de moderne huisvrouw aangewezen op haar eigen oordeel.
De zuiveldag wilde haar hierbij helpen.
In zijn reclame voor melk maakte het NZB onder andere gebruik van Joris

Driepinter, een sportief stripfiguurtje uit de koker van Dimitri Frenkel Frank. Andere
grote campagnes van de gezamenlijke zuivelindustrie waren de M-Brigade, Met
melkmeer mans enMelk is verrukkulluk, een variant op de titel van Remco Camperts
boek Het leven is verrukkulluk. De campagnes van de zuivelindustrie waren gericht
op tieners die ze ‘in hun eigen taal’ wilde benaderen, op jongeren die melk ‘als
sportieve, dorstlessende, frisse drank’ zou aanspreken en op slanke lijners.Wat betreft
de laatste doelgroep stelde het NZB dat magere melkproducten als karnemelk en
magere yoghurt ‘sterk in de belangstelling’ stonden.51 Aan de keuze voor de
doelgroepen lag het idee ten grondslag dat de melkdrinker van nu ook de melkdrinker
van morgen zou zijn.52 De zuivelindustrie was al in de jaren dertig, gesteund door de
overheid, met schoolmelk begonnen. Behalve om propagandistische redenen was ze
hiermee indertijd ook begonnen om het melkoverschot kwijt te raken. De
zuivelindustrie maakte er propaganda voor bij scholen, voedingsinstanties en de
overheid. De productie van schoolmelk was alleen lonend wanneer de overheid deze
subsidieerde. De overheid was echter niet altijd even scheutig met subsidies. Toen
de Voedingsraad in 1957 adviseerde schoolmelk te subsidiëren om het melkverbruik
te stimuleren, legde de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dit advies
naast zich neer.53Met de verlening van omvangrijke Europese subsidies in 1977 ging
de schoolmelk echter opnieuw een bloeiperiode tegemoet. Het Centraal
Schoolmelkcomité, het Productschap Zuivel en het bedrijfsleven plaatsten gezamenlijk
op basisscholen koelkisten, waardoor de bezorging tot tweemaal per week konworden
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gereduceerd. Betrokkenen waren ervan overtuigd dat het drinken van melk de
leerprestatie van de kinderen gunstig zou beïnvloeden, aangezien veel schoolkinderen
nauwelijks ontbeten.54 In de jaren negentig was levering van gesubsidieerde
schoolmelk - als volle en halfvolle melk en chocolademelk - ookmogelijk aan scholen
voor voortgezet onderwijs, maar desondanks liep de consumptie terug. Het
Productschap Zuivel, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de schoolmelkregeling,
liet daarom in 1998 het Nederlands Zuivelbureau een promotiecampagne uitvoeren
gericht op ouders en scholen. Radiocommercials ‘rondom het koffiemoment van de
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moeder’, advertenties inmagazines en schoolvakbladen, aanwezigheid op deNationale
Onderwijs Tentoonstelling alsook een sport-en-spelcompetitie moesten een halt
toeroepen aan de omzetdaling van bijna 18 miljoen liter in 1991/1992 naar minder
dan 12 miljoen liter in 1997/1998.55

Melk is goed voor elk?

In hoeverre bestaan er overeenkomsten tussen demelk die de Nederlandse consument
anno 1990 dronk en die van een eeuw daarvoor? De naam van het product ‘melk’ is
gelijk gebleven en melk wordt nog steeds geproduceerd door koeien, maar daarmee
houdt de gelijkenis zo goed als op. Demelk uit 1890was wisselend van samenstelling,
hygiënisch onbetrouwbaar en kon alleen in gekookte vormworden gedronken, tenzij
men dure gepasteuriseerde of gesteriliseerde flessenmelk kocht. De inhoud van die
flessen smaakte weliswaar niet naar melk, maar ze was wel bacterievrij en dat leek
voor de jonge kinderen, de enige echte melkdrinkers, een pluspunt. Toen zuigelingen
niet goed bleken te groeien op deze flessenmelk, waren er weinig redenen om niet
gewoon de losse melk van de boer te kopen. Melk drinken deed een gezond mens
immers toch niet; melk drinken was voor kinderen en zieken.
In 1990 was de situatie totaal anders. De rekken van de supermarkt zijn gevuld

met een onafzienbare rij van melk en melkproducten: magere melk, halfvolle melk,
volle melk, eiwitrijke melk, melk met extra mineralen, goedkope melk, dure melk,
melk in flessen, pakken en kunststof bekers. Het wordt allemaal gekocht en gedronken.
In honderd jaar ontstond het kwalitatief hoogwaardige en uniforme massaproduct
‘consumptiemelk’ uit het samenspel van een groot aantal maatschappelijke
groeperingen in de ontwikkeling van kwaliteits- en producteisen.

A.P. de Knecht-van Eekelen en A. Albert de la Bruhèze
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jaar. ‘Berichten’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 101 (1957) 2391, 2407.

54 Zie o.a. P.B. Defares, G.N. Kema en J.J. van der Werff, Schoolmelk en intellectuele prestaties:
onderzoek naar het effect van schoolmelkgebruik op intellectuele prestaties (Assen 1967).

55 http://www.prodzuivel.nl, Rijswijk, 9 november 1998.
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Het verpakken van voedingsmiddelen was in de eerste helft van de twintigste eeuw handwerk. Pakwerk
werd in het algemeen verricht door jonge arbeiders, met namemeisjes en vrouwen. Volgens fabrikanten
waren vrouwen bij uitstek geschikt voor dit werk omdat ‘vrouwenhanden’ beter snelle en fijne
bewegingen konden maken en vrouwen minder zouden opzien tegen monotoon werk. Een van de
beroemde Verkademeisjes bij het handmatig inpakken van de koekjes, omstreeks 1930.
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7 Verpakking

Blik, glas en papier
Verpakking, smaak en bedieningsgemak
Melkfles versus melkpak
Melkverpakking en melkdistributie
Melkpak opnieuw ter discussie
Wegwerpverpakkingen
Een eeuw verpakking

Aan het eind van de twintigste eeuw is het overgrote deel van de voedingsmiddelen
verpakt te koop. Verpakking vergemakkelijkt het vervoeren van voedingsmiddelen
en het presenteren en bewaren op de schappen in de supermarkt, het stapelen in de
boodschappenkar, het vervoeren in de auto en het thuis opbergen in de (koel)kast.
Rond 1890 waren verpakte voedingsmiddelen eerder uitzondering dan regel.

Marktkooplieden en kruideniers wogen producten los af en deden deze vervolgens
in door hun klanten meegebrachte kannen, kroezen of kruiken. Verpakking speelde
vooral een rol bij het (bulk)vervoer van productieplaatsen naar markten en andere
verkoopplaatsen. Hiervoor gebruikte verpakkingsmiddelenwaren jute zakken, kruiken,
vaten, tenen manden, houten kisten en aardewerk. Vloeibare voedingsmiddelen als
spijsoliën werden verpakt in kruiken en vaten.
Met de opkomst van de gemechaniseerde voedingsmiddelenindustrie aan het einde

van de negentiende eeuw werd verpakking steeds meer een geïntegreerd onderdeel
van het productieproces.
Nieuwe verpakkingsmaterialen als glas en blik deden hun intrede, naast machines

om blikken, glazen potjes, papieren zakjes en kartonnen dozen te maken, alsmede
doseermachines en machines om verpakking af te sluiten. In dit hoofdstuk richten
we ons vooral op de primaire verpakking, bedoeld voor direct gebruik door de
eindgebruiker. Slechts zijdelings zullen we ingaan op secundaire verpakking voor
vervoer of tussentijdse opslag van voedingsmiddelen.
De opkomst van de merkartikelen speelde een belangrijke rol bij de toenemende

toepassing van verpakkingen. Merken stelden fabrikanten in staat met behulp van
duidelijk herkenbare naam, vormgeving en ondersteunende reclame hun producten
van andere te onderscheiden. Pioniers op dit vlak waren enerzijds fabrikanten en
handelaren van relatief dure en luxe producten als koffie, thee, cacao, chocolade,
biscuit en beschuit, die zich richtten op een koopkrachtig publiek, en anderzijds
fabrikanten van nieuwemassaproducten - meestal vervangingsmiddelen of surrogaten
zoals margarine - die hun best moesten doen om hun producten maatschappelijk
geaccepteerd te krijgen.Merknaam en verpakkingmet een eigen logowarenmiddelen
die ze hierbij inzetten.1 Nestlé, met als logo een vogelnestje, ontstond in 1868 met
het op de markt brengen van verpakt kindermeel in het Zwiterse Vevey.2 Verkade,
met als logo een ruiter met trompet, dateert uit 1889 en werd geïntroduceerd voor
de verkoop van fabrieksmatig geproduceerd beschuit.3

Ondanks dat de losse verkoop van koffie en thee tot in de jaren twintig belangrijker
bleef dan de verkoop van verpakte artikelen, verbonden koffie- en theefabrikanten
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al in een vroeg stadium hun verpakte artikelen aan duidelijk herkenbare merken. Ze
vergrootten de bekendheid van hun merken door het plaatsen van advertenties in
tijdschriften en het aanbrengen van emaille reclameborden in straten. Op deze borden
waren vaak afbeeldingen van verpakkingen te zien. Driessen Cacao beeldde in 1910
al een cacaoblikje af, terwijl de platen van de Droste-verpleegster met een cacaoblikje
een grote bekendheid genoten.4

Blik, glas en papier

Blik, glas en papier waren de meest gebruikte verpakkingsmaterialen tussen 1880
en 1950. De voedings- en genotmiddellenindustrie paste na 1880 vooral blik toe.
Cacao- en chocoladefabrikanten
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Blik als verpakkingsmiddel was voor veel bedrijven uit de voedings- en genotmiddelensector dusdanig
belangrijk dat ze zelf de blikfabricage ter hand namen, zoals hier bij de blikkenmakerij voor de
biscuitfabriek van Verkade (1926).

begonnen in deze periode hun producten in bussen van blik te verkopen, net als
brood- en koekbakkers, die beschuit en later biscuits in blikken bussen en dozen
verpakten. Een andere categorie toepassers waren de conservenfabrikanten die na
1880 vlees en groente in blik verduurzaamden.5 Blik, of plaatijzer bedekt met een
dun laagje tin als bescherming tegen roesten, werd al in de zeventiende en achttiende
eeuw toegepast voor onder meer het vervaardigen van bussen en trommels. Tussen
1860 en 1870 telde Amsterdam dertien conservenfabrieken gericht op het inblikken
van vlees ten behoeve van de scheepvaart. Deze konden zich echter niet handhaven
in de concurrentiestrijd met de uit de Verenigde Staten ingevoerde vleesconserven.
Het verduurzamen van groenten als spinazie, doperwten, sperziebonen en snijbonen
in blik was langduriger succesvol.6 In het te midden van belangrijke tuinbouwgebieden
gelegen Leiden ontstonden rond 1880 verscheidene fabrieken van blikgroente,
waaronder de firma's L.E. Nieuwenhuizen-Segaar (1866), Tieleman & Dros (1877)
en Schoondergang (1892).7 Dergelijke conservenbedrijven beschikten aanvankelijk
over eigen blikslagerijen, waar blikken handmatig in iedere gewenste grootte konden
worden gemaakt. De ondernemingen produceerden blikken van één liter en van een
halve liter voor de huishoudelijke markt. Daarnaast verduurzaamde de industrie
groente in blikken van drie of zes liter bestemd voor de losse verkoop in winkels
gedurende de winter. Sommige conservenfabrieken beschikten over eigen winkels.
De losse verkoop van groente uit de grote blikken was rond 1930 evenwel bijna
verdwenen.8 Ten opzichte van glas had blik als verpakkingsmateriaal belangrijke
voordelen. Het was onbreekbaar, had een gering gewicht, liet geen zonlicht door en
kon na gebruik worden weggeworpen. Mede door deze voordelen bleef blik ook na
1950 een belangrijk verpakkingsmateriaal.9

Glas, in de vorm van potten en flessen, was in vergelijking tot blik een oud, maar
ook een kostbaar verpakkingsmiddel. Al in de tijd van de Republiek kende Nederland
diverse flessenfabrieken. De geproduceerde flessen werden hoofdzakelijk gebruikt
voor het bewaren van gedistilleerd en wijn.10 Glas werd in de negentiende eeuw
belangrijker als verpakkingsmateriaal. Glas werd niet alleen steeds meer gebruikt
bij de verduurzaming van vlees en groente, maar glazen flessen werden steeds vaker
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gebruikt voor de verpakking van limonades, mineraalwater en bier.11 Hoewel meer
toegepast bleef glas als verpakkingsmateriaal echter kostbaar doordat flessen en
potten nog steeds met de mond werden geblazen, terwijl het glasblazen tevens veel
brandstof vergde. Tot ongeveer 1900 bleef de fabricage van flessen handarbeid.12

Pas met de toepassing van de flessenblaasmachine aan het begin van de twintigste
eeuw zou de kostprijs van de glazen verpakking dalen.13

Glas had ten opzichte van blik als voordeel dat het vaker kon worden gebruikt, al
was het wel veel breekbaarder. Invoering van statiegeld maakte glas zelfs relatief
minder duur dan blik. Of glas werd toegepast, verschilde per sector. Zo zou het
bijvoorbeeld tot in de jaren vijftig duren voordat de glazen melkfles algemene ingang
vond in Nederland. Met de komst van de zelfbedieningswinkels in de jaren vijftig
won glas terrein op blik. De doorzichtigheid van glas - en daardoor de zichtbaarheid
van het levensmiddel - alsmede de verbetering van de afsluitingen van glazen potten
en flessen droegen hieraan bij.14
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Blik en glas bleven tot aan de jaren zestig de belangrijkste verpakkingsmiddelen
voor gesteriliseerde en gepasteuriseerde levensmiddelen. Wel nam tussen 1967 en
1979 het aandeel van glasverpakte groente in het totaal aan geconserveerde groente
toe van 13% naar 36%.15 Met name de firma HAK wist groente in glazen potten als
een kwaliteitsproduct op de markt te positioneren en vooroordelen van consumenten
ten opzichte van geconserveerde groente te verminderen. De opkomst van de
zelfbedieningswinkels en supermarkten, waar consumenten zelf producten konden
pakken en keuren; de doorzichtigheid van glas, waardoor geconserveerde producten
zichtbaar werden; betere sluitingen van glazen potten en flessen, waardoor hergebruik
mogelijk werd; een statiegeldregeling, wat glas minder duur maakte dan blik; de
afwezigheid van een ‘bliksmaak’; dit alles gaf glas een voorsprong op blik.16

De blikindustrie werd gedwongen een antwoord te vinden op de concurrentie van
glas en kunststof. Eén van de opvallendste ontwikkelingen was de reductie van de
wanddikte van blikverpakking. Tussen 1967 en 1997 nam de wanddikte af met meer
dan 50%, waardoor er een besparing aan grondstoffen optrad terwijl de industrie
tevens inspeelde op de vraag naar lichtgewicht verpakkingen. Desondanks kreeg de
blikindustrie in de jaren tachtig met imagoproblemen te kampen. Consumenten
beschouwden blik als een robuuste en solide verpakking, maar niet aantrekkelijk.
Toepassing van nieuwe vervormingstechnieken in de jaren negentig stelde de

industrie in staat het vertrouwde en degelijke cilindrische uiterlijk van blikverpakking
te wijzigen. Met betere vormgeving en nog gemakkelijker te openen bliksluitingen
probeerde de blikindustrie het imago te versterken.17

Anders dan blik en glas kon papier niet worden gebruikt voor de conservering van
voedingsmiddelen. Kruideniers gebruikten papier tussen 1880 en 1950 wel veel om
levensmiddelen in de winkel te verpakken. Met de verdere mechanisering van de
papierfabricage en het toepassen van hout als grondstof in plaats van lompen, werd
het steeds goedkoper.18 Papier was in de kruidenierswinkel onmisbaar voor de
verpakking van thee, koffie, suiker, meel en peulvruchten die los werden verkocht.
Zo verkochten kruideniers aanvankelijk chocolade in losse blokken of tabletten, ze
wogen deze af voordat ze de chocolade in papier verpakten. Rond 1890 kwam in
Nederland de eerste industrieel verpakte chocoladereep op de markt, de
Manoeuvre-reep van Kwatta uit Breda, aanvankelijk vooral bestemd voor de verkoop
in militaire kantines.19

Aan het eind van de negentiende eeuwwerd verpakken een geïntegreerd onderdeel
van de industriële voedselbewerking en -distributie. Er verschenen machines op de
markt om zakjes en kartonnen dozen te maken, gevolgd door doseermachines en
machines voor het afsluiten van de verpakking. In de jaren dertig was het mogelijk
het vouwen, doseren, vullen, sluiten en etiketteren van papieren verpakkingen geheel
machinaal te laten plaatsvinden.20 De overgang van handmatig naar machinaal
verpakken geschiedde echter geleidelijk. Zo werden de eerste op demarkt verschenen
pakjes margarine volledig handmatig geproduceerd.
De margarine werd in houten vormen gekneed, handmatig van wikkels voorzien

en vervolgens in kartonnen dozen verpakt.
Hoewelmargarinefabrieken in de jaren twintig geleidelijk continue-vorm-machines

invoerden, waardoor stukken margarine min of meer een constant gewicht kregen,
werden de stukken nog lang
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Reclameactie voor de Kwatta-reep, 1911. Fabrikanten van luxeproducten als koffie, thee en chocolade
waren pioniers op het gebied van verpakking. Rond 1890 kwam de eerste industrieel verpakte
chocoladereep op de markt, de Manoeuvre-reep van Kwatta.
Met name door de drie-eenheid merk, merkreclame en verpakking werd de Kwatta-reep een groot
succes.
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Het succes van de beschuit van Verkade eind negentiende eeuwwas mede te danken aan de herkenbare
én herbruikbare, kostbare blikken busverpakking. Eerder werd de beschuit los verkocht, waardoor
deze snel oudbakken werd en het afzetgebied beperkt bleef. Deze blikkenpoetsters - met als enige man
de uitdenker (mét hamer) - zorgden ervoor dat de geretourneerde blikken weer in orde kwamen.

handmatig verpakt. Belangrijk was de innovatie van vetvrij papier of perkament, dat
wil zeggen papier voorzien van een laagje paraffine waardoor het ondoordringbaar
wordt voor vet en vocht.21

Boter-, margarine- en broodwinkels en broodfabrieken pasten vetvrij papier ruim
toe. Keuringsdiensten vanWaren prezen het als een hygiënisch verpakkingsmiddel.22

Ook karton groeide uit tot een veel toegepast verpakkingsmateriaal, net als
aluminiumfolie. Het laatste werd omstreeks 1910 ontwikkeld in Duitsland en de
Verenigde Staten.23 Aluminiumfolie bood, vergeleken met perkament, betere
bescherming tegen invloeden van buitenaf doordat het glanzende oppervlak licht en
warmte weerkaatste.24 In het begin van de jaren twintig verbeterde de techniek van
het walsen van aluminium aanmerkelijk. De chocolade- en cacao-industrie paste
aluminiumfolie toe om warmtegevoelige chocoladerepen te verpakken. Door
samenvoeging van perkament en aluminiumfolie met behulp van lijm ontstond
laminaat. De margarine- en zuivelindustrie ging pas in de jaren vijftig over tot het
gebruik van dit laminaat.25

Verpakking, smaak en bedieningsgemak

Aandachtspunten bij het verbeteren van de verpakking waren de wisselwerking tussen
het voedingsmiddel en het verpakkingsmateriaal en de afsluiting van de verpakking.
Het probleem van de beïnvloeding van voedsel door verpakkingwas oud. ‘Bliksmaak’
werd veroorzaakt door de sterilisatie van de groenten in het blik, maar ook door
eigenschappen van het uit ijzer vervaardigde blik zelf.26 Op het moment dat ijzer
werd vervangen door staal, solderen door persen27 en het blik aan de binnenzijde
werd voorzien van een ‘lakcoating’, werd dit laatste voorkomen. Een goede,
luchtdichte afsluiting van verpakte gesteriliseerde of gepasteuriseerde
voedingsmiddelen kon bederf tegengaan. Verpakking moest echter ook eenvoudig
te openen zijn. De glazen pot met een blikken schroefdeksel en de glazen fles met
kroonkurk waren innovaties om aan deze eisen te voldoen.28Het openen van verpakte
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voedingsmiddelen bleef echter een bron van zorg. In 1964 stelde de commissie
Huisvrouw en Verpakking van het Nederlands Verpakkings Centrum (NVC) in een
rapport dat talloze vrouwen zich iedere dag weer ergerden over verpakkingen. De
commissie bestempelde aluminium klemdeksels op jampotten als zwarte schapen,
aangezien huisvrouwen gedwongen waren deze deksels met een mes los te wrikken,
met alle kans op het bezeren van vingers, beschadigen van de pot en het deksel en
morsen van jam.29

Het ontwerpen van verpakking was traditioneel een activiteit van individuele
voedingsmiddelen- en verpakkingsfabrikanten.
Overkoepelende organisaties van de emballage-industrie of vaste

ontmoetingsplaatsen voor producenten en afnemers van verpakkingen ontbraken.
De meeste voedingsmiddelenfabrikanten vonden bovendien verpakking binnen de
totale bedrijfsvoering van ondergeschikt belang.30 De oorlogsdreiging in 1940 en de
hieruit voortvloeiende tekorten aan grondstoffen leidden tot de oprichting van een
Studiegroep Verpakkingen opgericht door het Nederlands Instituut van Efficiency.
In dezelfde periode hield ook een verpakkingscommissie van het Departement van
Handel en Nijverheid zich bezig met het steeds schaarser wordende
verpakkingsmateriaal. De Studiegroep nam tijdens de bezetting het initiatief tot de
oprichting van een proefstation voor Verpakking TNO te Delft, in
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1946 omgedoopt tot het Instituut voor Verpakkingen TNO.31 Het instituut fungeerde
als onderzoeks- en ontwikkelingsinstelling voor de verpakkingsindustrie.
Met de toenemende aandacht voor mechanisatie en automatisatie kreeg verpakking

in de tweede helft van de jaren veertig een andere betekenis. De ontwikkeling van
nieuwe verpakkingsmaterialen, nieuwe gemechaniseerde verpakkingsmethoden en
nieuwe verpakkingsmachines werd onderdeel van het streven naar efficiency in
productie en bedrijfsvoering. Er werd gestreefd naar een normalisatie van
verpakkingen en verpakkingsmethoden per bedrijfstak. Het buitenland diende als
lichtend voorbeeld hierbij. Zo richtte de Studiegroep Verpakking in 1953 naar
buitenlands voorbeeld een Nederlands Verpakkings Centrum op.32 In dit centrum
werkten producenten van verpakkingen en verpakkingsmateriaal nauw samen met
vervoerders om de studie naar en het gebruik van efficiënte verpakkingen en
verpakkingsmethoden te bevorderen.33

De snel toenemende professionalisering van de Nederlandse verpakkingssector
uitte zich in de oprichting van organisaties als het Nederlands Instituut voor Zuivel
Onderzoek (NIZO) alsook in de uitgebreide aandacht die deze organisaties besteedden
aan onderzoek naar verpakking. In nauwe samenwerkingmet het Nederlands Instituut
voor Efficiency werden nieuwe inzichten over verpakkingsmaterialen,
verpakkingsmethoden en verpakkingsmachines ontwikkeld en verspreid, onder andere
via onderwijs en vakcursussen.34 In 1963 had het Nederlandse verpakkingsonderzoek
in Europa een hoog niveau bereikt, met name op het gebied van de transmissie van
materiaal van waterdamp en gassen en op het gebied van de analyse van voor de
mens mogelijk schadelijke componenten van kunststoffen.35

Meer oog voor de consument alsmede veranderingen in de distributiesfeer
stimuleerden de toenemende aandacht voor verpakkingen. Met name de opkomst
van de zelfbedieningswinkel en het hiermee in beeld komen van de keurende en
kiezende consument stimuleerden producenten van voedingsmiddelen en de
verpakkingsindustrie te streven naar een aantrekkelijker verpakking van het
assortiment. Uitgangspunt werd dat verpakking zo moest worden ontworpen dat
artikelen zichzelf konden verkopen, zonder tussenkomst van de winkelier. Verpakking
werd gezien als efficiency-vraagstuk en beschouwd als een intergraal onderdeel van
het eindproduct. De geschiedenis van de melkverpakking in Nederland illustreert
alle haken en ogen die hieraan zaten.

Melkfles versus melkpak

Het besef onder medici dat de consumptie van onhygiënische, niet behandelde of
rauwe koemelk bijdroeg aan de verspreiding van bacteriële ziekten als tuberculose,
leidde rond 1880 tot de oprichting van stedelijke melkinrichtingen, de introductie
van de melkslijter en de pasteurisatie van los verkochte melk en flessenmelk.
De allereerste melkflessen, die in de jaren tachtig van de negentiende eeuw op de

markt verschenen, waren bestemd voor kindervoeding.36 Deze flessen werden onder
hygiënische omstandigheden en streng veterinair toezicht op modelboerderijen
gevuld.37
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Zuivelinrichtingen verpakten hun melk bij voorkeur in helder doorschijnende
flessen, waarin de consument de melk mooi kon zien. Bruin gekleurd glas hield
weliswaar de ultraviolette stralen van het zonlicht tegen en kon de oxidatiesmaak
voorkomen, maar werd door consumenten niet gewaardeerd.38 Tot in de jaren vijftig
bleef de losse melk bij de consument echter populair, ondanks het feit dat de melk
thuis in eigen kannenmoest worden bewaard en voor gebruik moest worden gekookt.
Zelfs bij gepasteuriseerde losse melk bleef de kans op besmetting bestaan en was
koken noodzakelijk. De voorkeur voor losse melk had alles te maken met de prijs:
flessenmelk was eenvoudigweg duurder.39

In de jaren vijftig brak de glazen melkfles echter door. Verordeningen die in de
grote steden de verkoop van flessenmelk voorschreven, toegenomen welvaart en
veranderende opvattingen over voeding lagen hieraan ten grondslag. Gepasteuriseerde
flessenmelk behoefde voor gebruik niet te worden gekookt en kon worden bewaard.
Desondanks was de zuivelindustrie niet tevreden over de melkfles. De fles was
bijzonder bewerkelijk. Bezorging en retournering, opslag, reiniging, vulling,
capsulering, pasteurisatie en koeling vergden veel ruimte, machines en arbeid, en
waren kostbaar. ‘Het is bedroevend te constateren, hoe weinigen onder de
consumenten er ook maar enig begrip voor hebben, welke gevolgen uit het vuil
inleveren van een melk- of yoghurtfles kunnen voortspruiten. Van de moeilijkheden
bij de reiniging en vooral van het in de hand werken van een eventueel slechtere
kwaliteit van de opnieuw in de betrokken fles afgevulde melk, heeft men geen notie;
men ziet het eenvoudig niet’, klaagde de industrie.40

Detaillisten en consumentenorganisaties verzetten zich tegen het verbod op inname
van vuile flessen waarop de industrie aandrong. Zij gaven de voorkeur aan
‘beïnvloeding van de consument’.
Reiniging van lege melkflessen bleef jarenlang een heet hangijzer.
Een ander probleem was dat flessenmelk snel haar kwaliteit verloor - afbraak van

ascorbinezuur (vitamine C) en vitamine B2 - wanneer het werd blootgesteld aan
direct zonlicht.
Ondanks de opmars van de flessenmelk oriënteerde de zuivelindustrie zich ook

op goedkopere alternatieven. De industrie keek hierbij vooral naar de Verenigde
Staten en Scandinavië, waar de papieren melkverpakking veel werd toegepast.
Nederlandse experimenten met papieren zuivelverpakking startten in de jaren twintig
met het gebruik van kartonnen bekers voor geslagen room, gemalen kaas en later
ook consumptie-ijs. Het karton werd van een paraffinecoating voorzien om het
waterdicht te maken en de inhoud tegen een mogelijke kartonsmaak te beschermen.
Een
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bekend bedrijf op het gebied van papieren en kartonnen zuivelverpakking was de
firma Spruijt & Co. te Zutphen.
De papieren melkverpakking werd in de Verenigde Staten en Scandinavië een

succes dankzij de verkoop van melk door kruideniers en zelfbedieningswinkels, iets
dat in Nederland verboden was. In 1954 verzuchtteMisset's Zuivelbereiding en
-Handel: ‘We wachten met enig ongeduld de dag af, waarop, evenals in Amerika,
ook in Nederlandmelk verpakt in papier aan de consument zal worden aangeboden.’41

In 1955 verkocht de N.V. Combinatie te Rotterdam de eerste melk in karton op
aangeven van de ‘Moderne Papier Verpakkings Industrie’ (Mopavi) te Rotterdam.
Deze fabriek paste een door Jagenberg Werke A.G. te Düsseldorf ontwikkelde
verpakking toe, de Perga-Packung. In hetzelfde jaar startte ook Sterovita N.V. te
Dordrecht met de productie en verkoop van ‘pakmelk’. Sterovita hadmet de levering
van ‘pakmelk’ (‘pure-pak’) aan de in Europa gelegerde Amerikaanse troepen vanaf
1950 ervaring opgedaan.42

Voor de Nederlandse markt koos Sterovita voor het goedkopere Zweedse
‘Tetra-pak’.43

De Tetra-verpakking bood belangrijke economische, hygiënische en technische
voordelen. Om de melk te verpakken, was een vrij eenvoudige machine voorhanden
die uit papier verpakkingen vormde, ze vervolgens vulde met melk, ‘sealde’ en van
elkaar sneed. Het Tetra-papier was aan de binnenzijde voorzien van een laagje
polyethyleen en aan de buitenzijde van een laagje paraffine. Sterovita importeerde
het papier uit Zweden, ze overwoog - mocht het tetravormige pak een succes worden
- het in Nederland te gaan produceren.44

De coöperatieve Federatie van Nederlandse Zuivelfabrikanten (FNZ) - die zich ook
wel Koninklijke Nederlandse Zuivelbond noemde - reageerde voorzichtig en richtte
een Commissie voor Melk in Papierverpakking op, die van 1955 tot 1957 uitvoerig
onderzoek deed naar de marktkansen van de papieren melkverpakking. Op basis van
een door de marktonderzoekers geconstrueerd beeld van de consument - ‘de
huisvrouw’ - concludeerde de FNZ dat er nogal wat bezwaren aan de papieren
melkverpakking kleefden. Zo zou de paraffinelaag aan de binnenkant van papieren
verpakkingen kunnen afbrokkelen, liep de smaak van in papier verpakte melk terug
bij hogere temperaturen, bestond gevaar voor lekken, was de inhoud niet zichtbaar
en was het openen van een melkpak niet eenvoudig. Bovendien concludeerde de
commissie dat de Nederlandse huisvrouw geen profijt zou hebben van het lagere
gewicht en het transportgemak van de pakkenmelk omdat zij met het bestaande
systeem van de huis-aan-huisbezorging haar melk immers thuisbezorgd kreeg
ongeacht de soort melkverpakking.45
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Eén van de minpunten van de glazen melkfles was de breekbaarheid ervan. In de tweede helft van de
jaren vijftig keek de Nederlandse zuivelindustrie dan ook met grote belangstelling naar de resultaten
van Amerikaanse experimenten waarbij melkflessen werden ‘verhard’ door ze te behandelen met een
siliconenemulsie. Het nadeel van deze methode was dat de emulsie losliet tijdens de flessenreiniging
in de zuivelfabriek. Omdat in Nederland ook nieuwe melkflessen door de flessenspoelmachines gingen
en de flessenharding na elke flessenreiniging opnieuw diende te geschieden, zag de Nederlandse
zuivelindustrie af van deze methode.
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Uit een ‘veldtest’ bleek dat huisvrouwen de pakkenmelk niet kochten omdat ze
duurder was (2 tot 5 cent) dan flessenmelk en ze moesten wennen aan het openen
van de pakken alsmede het uitschenken en het bewaren van de melk. Volgens de
coöperatieve zuivelindustrie had het papieren melkpak pas op de middellange termijn
serieuze marktkansen. Het Nederlands Verpakkings Centrum stelde in 1959: ‘Men
is er desondanks van overtuigd, dat er een toekomst voor papier is en dat er t.z.t.
melk in papier verpakt zal komen, doch voorlopig is de Nederlandse consument er
niet rijp voor. Over 5 à 10 jaar wellicht wel.’46

Huisvrouwenverenigingen en voorlichtingsinstituten besteedden desondanks veel
aandacht aan de Rotterdamse melkpakexperimenten, net als damesbladen en
vrouwenrubrieken van dagbladen. Voeding en de verpakking van voeding werden
in de jaren vijftig gezien als onderwerpen bij uitstek voor huisvrouwen; organisaties
als de Nederlandse Huishoudraad wilden dan ook worden betrokken bij de
ontwikkeling en de diffusie van het papieren melkpak.
In 1958 namen het Nederlands Verpakkings Centrum en de Nederlandse

Huishoudraad het initiatief tot de oprichting van de gezamenlijke commissie
‘Huisvrouw en Verpakking’, waarin ook vertegenwoordigers van de papier- en
verpakkingsindustrie (Mopavi, Bührmann, Thomassen & Drijver, Vereenigde
Glasfabrieken), TNO (Werkgroep voor Gelaagde enGedekte Verpakkingsmaterialen),
voedingsonderzoek (Centraal Instituut voor Voedselonderzoek, Instituut voor
Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten) en van de Nederlandse
huisvrouwen (vertegenwoordigd door het warenhuis ‘De Bijenkorf’, de AVRO en
de NCRV) zaten. Binnen de commissie ‘Huisvrouw en Verpakking’ en haar
subcommissie ‘Melkverpakking’47 werd onderhandeld over de vormgeving van het
nieuwe product, het gebruik en de gebruiker ervan. De coöperatieve zuivelindustrie
- vanwege nog niet terugverdiende investeringen in het melkflessensysteem en op
basis van het FNZ-melkpakonderzoek - vond de papieren melkverpakking te duur
en onhandig in het gebruik. De papierindustrie benadrukte daarentegen dat de
huisvrouw voordeel zou hebben van het geringere gewicht en het gemak van
pakkenmelk en dat de productie ervan geen problemen zou opleveren.
Voedingskundigen hoopten dat het melkpak vrouwen ertoe zou aanzetten ommeer

melk te kopen en hun gezinsleden meer melk te laten drinken. ‘Zij wordt er immers
genoeg op gewezen, dat een bepaalde hoeveelheid melk per dag voor ieder gezinslid
op de een of andere manier in haar menu verwerkt moet worden.’48 Volgens de
Nederlandse Huishoudraad had de huisvrouw echter vooral belang bij een goede
melkbezorging en melkopslagfaciliteiten in huis en voorzag de bestaande
huis-aan-huisbezorging in haar behoefte. Uit dien hoofde was er dus geen behoefte
aan een nieuwe papieren melkverpakking. De Huishoudraad voorspelde dat
huisvrouwen niet zouden overstappen op pakkenmelk. Uit eigen onderzoek bleek
dat veel huisvrouwen bij pakkenmelk na enkele dagen een papiersmaak proefden.49

Een enquête van de glasfabrikanten bevestigde het beeld dat de Nederlandse
huisvrouw grote problemen had met het gebruik van de papieren melkverpakking.
Ook de glasfabrikanten wezen erop dat bij de bestaande huis-aan-huisbezorging
huisvrouwen geen enkel voordeel zouden hebben van nieuwe melkverpakking.50
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Afgezien van de papierindustrie waren alle betrokkenen het erover eens dat - in
elk geval op korte termijn - de verkoop van in papier verpakte melk geen succes zou
worden. De praktijk leek hen gelijk

Pakkenmelk was in de jaren vijftig een nieuw en specifiek product, dat slechts door een beperkt aantal
grotere bedrijven werd gemaakt. De melk werd vooral afgezet op scholen, sportmanifestaties,
recreatieve evenementen en activiteiten als de vierdaagse. Hier konden de fabrikanten dit nieuwe
product uitproberen. Zo deed Sterovita N.V. uit Dordrecht vanaf 1950 ervaring op met de in licentie
geproduceerde pakkenmelk (‘pure-pak’) voor in West-Duitsland gelegerde Amerikaanse troepen.
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te geven; de experimenten in de grote steden verliepen niet hoopgevend. Het papieren
melkpak was aanvankelijk vooral een nicheproduct in aanvulling op de in opmars
zijnde flessenmelk. Een voorbeeld van een dergelijke niche was de schoolmelk. In
1957 ging melkinrichting Mariëndaal te Apeldoorn over tot de introductie van
schoolmelk in papieren verpakking om verlost te zijn van het bewerkelijke
retoursysteem en de flessenreiniging.51

Andere belangrijke nicheswaren sportmanifestaties, sportkantines, kazernekantines,
tentoonstellingen, recreatie (strand), (spoor- en weg)vervoer en evenementen zoals
de vierdaagse te Nijmegen, waar eenmalige ‘wegwerpverpakkingen’ goede
arbeidsbesparende diensten leverden. Vanaf 1957 werden deze niches in toenemende
mate bruggenhoofden voor de maatschappelijke diffusie van het papieren melkpak.
Het melkpak kreeg bovendien de steun vanminister van Landbouw S.L.Mansholt.

Een vakblad berichtte: ‘Enkele maanden geleden heeft minister Mansholt bij de
opening van een fabriek voor verpakkingsmateriaal de verkoop van losse melk
verouderd genoemd. Ook betoogde hij bij deze gelegenheid dat langs de weg van de
papieren melkverpakking tot een goedkopere productie kan worden gekomen, mits
het gehele distributiesysteem aan deze verpakking wordt aangepast. De minister
wees er in dit verband op dat de verkoop van in papier verpakte melk geen bijzondere
vakkennis vereist, zodat het aantal verkoopplaatsen zou kunnen worden uitgebreid.’52

Mansholt was een voorstander van liberalisering binnen de detailhandel, waarbij
naast ‘erkende zuivelhandelaren’ ook kruideniers verpaktemelk zoudenmogen gaan
verkopen. De liberalisering van de detailhandel, inclusief de huisaan-huisbezorging,
was een belangrijke politieke en economische kwestie in de jaren vijftig en zestig.

Melkverpakking en melkdistributie

De trage invoering van het melkpak in de jaren vijftig werd niet veroorzaakt door
een ontoereikende kwaliteit of gebruiksproblemen, maar was het resultaat van het
bestaande melkdistributie-systeem van de huis-aan-huisbezorging, waarbij
huisvrouwen geen voordeel hadden van een nieuwe melkverpakking. Die
huis-aan-huisbezorging kwam wel steeds meer ter discussie te staan.
Aanleiding vormde de zogenaamde flatbezorgingskwestie. De toename van het

aantal flatwoningen in Nederland bemoeilijkte de dagelijkse huis-aan-huisbezorging
van flessenmelk (en de retouremballage). De bezorgingskwestie trok de aandacht
vanMansholt. In de memorie van antwoord bij de Landbouwbegroting 1958 meldde
hij ‘(...) Zoals bekend ontstaan bij de afzet van consumptiemelk bij de bezorgers
steeds grotere bezwaren tegen het, vooral bij de moderne woningbouw, bijzonder
zware werk. De oplossing van dit probleem kan echter niet liggen bij een zwaarder
belasten van de huisvrouw. Hier zal de bereidheid moeten bestaan tot het zoeken
naar geheel nieuwe wegen en mogelijkheden, die bij de moderne samenleving
aansluiten. Voorts kan in dit verband worden gedacht aan de moderne verpakkings-
en conserverings-methoden, die eveneens nieuwe mogelijkheden voor de afzet
bieden.’53 De zuivelindustrie toonde zich aanvankelijk huiverig voor liberalisering
en het loslaten van de bezorging. ‘Met dit laatste is immers noch de huisvrouw noch
de melkinrichting gediend. De huisvrouw niet omdat zij, als zij bijvoorbeeld twee
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kinderen heeft, dan iedere dag enkele kilogrammenmelk over wie weet welke afstand
in een tasje mee moet sjouwen en de melkinrichting niet omdat de huisvrouw, die
een hekel heeft aan sjouwen, maar al te gauw geneigd zal zijn minder melk en
waarschijnlijk vooral ook minder consumptiemelkproducten te gaan consumeren.’54

In 1958 besloot het bestuur van het Productschap voor de Zuivel melkbezorgers
niet langer te verplichten om in flats melk huis aan huis te bezorgen.55 Het
productschap stelde voor de bezorging te beperken tot de centrale flatingang. Het
Consumenten Contact Orgaan en de Nederlandse Huishoudraad vonden dit
onacceptabel. In Schiedam leidde het besluit zelfs tot ‘schermutselingen’ tussen
woedende flatbewoners enmelkbezorgers. De consumenten eisten dat melkbezorgers
weer melk zouden bezorgen aan de huisdeur.
Als dat niet zou gebeuren, dreigden ze met de oprichting van een eigen

verbruikscoöperatie. De zuivelindustrie schrok geweldig, ze vreesde dat dit initiatief
in andere steden navolging zou krijgen. De zuivelindustrie zocht naar oplossingen
als de bouw van boodschappenliften en -kastjes in flats.56 In oktober 1958 verzocht
het Bedrijfschap Detailhandel in Melk de minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid de bouwvoorschriften in hoogbouw in deze zin aan te passen. De
bewindsman liet hierop onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden voor de bouw van
goederenliftjes en boodschappenkastjes.57 Hoewel goederenliftjes in flats voor de
korte termijn een oplossing konden bieden, leken zelfbedieningswinkels echter een
meer belovend en ‘modern’ distributiealternatief. Wat betreft het ontlasten van de
melkbezorger leek het papieren melkpak verlichting te kunnen brengen.
De pleidooien voor liberalisering van de handel kregen geleidelijk meer

maatschappelijke weerklank. Zo vonden bijvoorbeeld alle betrokkenen binnen de
werkcommissie ‘Huisvrouw en Verpakking’ dat de papieren melkverpakking alleen
kans van slagen had wanneer - net zoals in het buitenland - naast melkslijters ook
supermarkten en kruideniers verpakte melk zouden mogen verkopen.
Dit werd uiteindelijk begin jaren zestig toegestaan. Ondanks dat het Productschap

voor de Zuivel met dit besluit akkoord was gegaan, was er binnen de zuivelwereld
veel weerstand tegen. De Centrale Melkhandelaren Organisatie en het Nederlandse
Verbond van Middenstandsverenigingen waren bang dat de nieuwe regeling zou
leiden tot een toename van de distributiekosten voor de detaillist. Ook zou het
verdwijnen van de huis-aan-huisbezorging
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SRV-man in actie. Hoe zwaar is een krat bier? Sommige consumenten bleven ook in het
supermarkttijdperk een voorkeur voor thuisbezorging hebben.
De SRV-wagen is te beschouwen als de combinatie van een zelfbedieningswinkel op wielen en een
ouderwets thuisbezorgsysteem.

schadelijk zijn voor de melkveehouderij en de volksgezondheid, aangezien
huisvrouwenminder melk zouden kopen als ze daarvoor naar de kruidenier moesten.58

De uitkomsten van een enquête onder zelfstandigemelkhandelaren in 1964 bevestigde
dit.59 Door de liberalisering van de melkdistributie en door ‘melkprijsstunts’ van
supermarkten als Dirk van den Broek werd de huis-aan-huisbezorging minder
winstgevend en nam deze vanaf eind jaren zestig geleidelijk af. Nadat in 1967 het
ministerie van Economische Zaken het stuntenmet melkprijzen had verboden, leverde
een toenemend aantal zuivelbedrijven direct aan supermarkten. In 1973 kwam een
minimumprijs voor verpakte volle melk tot stand en in 1981 een soortgelijke regeling
voor verpakte halfvolle melk. Deze regelingen ruimden de resterende barrières voor
distributie via de supermarkt op.60 De huis-aan-huisbezorging nam ook in omvang
af met de schaalvergroting in de detailhandel door de opkomst van de
zelfbedieningswinkel en de supermarkt. De verkleining van winstmarges op melk
die hierdoor ontstond, zorgde ervoor dat thuisbezorging van een beperkt assortiment
aan zuivelproducten op den duur niet meer rendabel was.

De melkdistributie via de zelfbedieningswinkel betekende ook de doorbraak voor
het papieren melkpak. Aangezien huisvrouwen in toenemende mate naar de winkel
moesten voor melk, werd de glazen melkfles voor zowel huisvrouw als detaillist een
‘last’. Het papieren melkpak was de oplossing. Het melkpak was lichter en stapelbaar
in bijvoorbeeld de koelkast.
De uiteindelijke doorbraak van de papieren verpakking was dus het resultaat van

een complex van factoren. De opmars van de

Tabel 7.1: Aandeel van de verschillende distributiekanalen in het totaal van
de huishoudelijke aankopen vanmelk enmelkproducten in Nederland, 1968
t/m 1974

1974197319721971197019691968
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35%46%54%65%78%82%85%Zuivelhandel
aan de
deur

16%17%17%14%---Rijdende
winkel

2%3%2%3%4%4%4%Zuivelhandel
in de
winkel

19%14%14%9%7%6%6%Levensmiddelenbedrijf

7%5%2%1%---Cash-and-carry

5%5%3%3%4%2%3%Boeren

1%1%1%0%5%2%1%Overige
distributiekanalen

Bron: L. Nagelsmit,Melk en Melkverpakking (Den Haag 1975) 13.
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Tabel 7.2: Het aandeel van losse melk, flessenmelk en pakkenmelk in de
totale melkafzet in Nederland, 1958-1974 (in %)

Eenmalige
verpakking

Meermalige
verpakking

Niet verpaktJaar

-55,045,01958

0,159,140,01959

0,262,038,01960

0,566,034,01961

0,569,030,01962

0,673,026,01963

1,075,024,01964

2,077,021,01965

7,075,018,01966

11,075,014,01967

15,075,010,01968

20,073,07,01969

26,070,04,01970

34,063,03,01971

40,058,02,01972

48,051,01,01973

52,147,00,91974

Bronnen: T. ten Bruggencate, Enkele aspecten rondom de melkverpakking (Den
Haag 1969); L. Nagelsmit,Melk en Melkverpakking (Den Haag 1975) 29.

zelfbedieningswinkels en de liberalisering van de detailhandel, een ruimere
verspreiding van de koelkast, samenwerking tussen zuivelindustrie en detailhandel,
prijsregulering van verpakte melk en de omvangrijke naoorlogse stadsuitbreidingen
met hun hoogbouw waren onderdelen van dit complex. Bemoeienis van groepen en
organisaties die zich opwierpen als woordvoerder van de consument bij de doorbraak
van de verpakking, speelde een cruciale rol binnen dit geheel.

Melkpak opnieuw ter discussie

Gelijktijdig met de opmars van het melkpak groeide ook de aandacht voor
milieuvervuiling. De eenmalige verpakking riep nu opnieuw weerstand op.
Producenten en grootgebruikers van eenmalig verpakkingsmateriaal liet dit niet
onberoerd. ‘Wanneer nu bekend is, dat 1/3 deel van het huishoudelijk afval bestaat

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



uit verpakkingen, dan is het begrijpelijk dat juist die industrieën, die hun producten
verpakt aan de consument afleveren, zich dienen te verdiepen in de problematiek
van verpakkingsafval. Dat zo'n industrie ook de consumptiemelkindustrie is, behoeft
nauwelijks betoog.’61 De Stichting Verpakking en Milieu, een initiatief van
producenten en industriële gebruikers van eenmalig verpakkingsmateriaal, verzocht
de Centrale Verpakkingscommissie van de zuivelindustrie om onderzoek te verrichten
naar economische en

Tabel 7.3: Omvang van het aandeel van melkverpakking vergeleken met de
omvang van verpakkingsafval in Nederland, 1970

MelkverpakkingsafvalVerpakkingsafval
2300 ton85.000 tonKunststof

4000 ton250.000 tonGlas

nihil140.000 tonBlik

7400 ton500.000 tonPapier

13.700 ton1.000.000 tonVerpakkingsafval totaal

-2.500.000 tonOverige stedelijk afval

13.700 ton3.500.000 tonTotaal

Bron: Centrale Verpakkingscommissie, Notitie inzake
(melk) verpakkingen en milieuverontreiniging (Den
Haag 1971) 5 en 6.

milieuvriendelijkemanieren van verwerking en vernietiging van gebruikt eenmalig
verpakkingsmateriaal.62DeCentrale Verpakkingscommissie becijferde dat het aandeel
van het melkverpakkingsafval in het totaal van het stedelijke afval en in het totaal
van het verpakkingsafval in 1970 gering was, respectievelijk 0,4 en 1,3%.63

Volgens de Centrale Verpakkingscommissie leverde de verwerking van het
melkverpakkingsafval geen enkel milieuprobleem op, hoewel de verbranding van
kunststoffen met een twee tot drie maal hogere calorische waarde dan gewoon papier,
hogere eisen stelde aan de capaciteit van de verbrandingsinstallaties. Het
melkverpakkingsafval dat wél een milieuprobleem vormde, was volgens de Centrale
Verpakkingscommissie het zwerfvuil. Volgens de commissie zou een grootscheepse
opvoedingscampagne een oplossing hiervoor zijn. Ook het gebruik van schaarse
grondstoffen, het energieverbruik en de samenstelling van verpakkingsmateriaal
kwam in de aandacht te staan; de overheid speelde hierbij een belangrijke rol. Zo
zette ze in het midden van de jaren zeventig de eerste voorzichtige stappen in de
richting van een verbod op de verwerking van bepaalde materialen en grondstoffen
in (eenmalige) verpakkingen en stimuleerde ze retoursystemen voor bijvoorbeeld
‘wegwerpflessen’.64

De maatschappelijke discussie over omvang en samenstelling van het huisvuil en
het grondstoffen- en energieverbruik zorgde voor een herwaardering van de glazen
melkfles. Het melkpak werd symbool van grondstoffen- en energieverspilling en
milieuvervuiling. De zuivel- en de verpakkingsindustrie verweerden zich met
onderzoek en publicaties waaruit het tegendeel zoumoeten blijken. Het melkpak zou
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meer voor- dan nadelen opleveren in vergelijking met de melkfles, waarvan de
productie, de inname, de reiniging en de afvalverwerkingmeer energie zouden vergen
dan de productie en vernietiging van het melkpak. Bovendien zou de reiniging van
de glazen melkfles meer afval (koelwater- en reinigingswater) opleveren dan de
productie en de verbranding van de eenmalige ‘kartonnen’ verpakking bij elkaar.
Kartonnenmelkverpakking leverde verder een kwalitatief betere en meer smaakvolle
melk op
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Geheel automatische boterinpakmachine.

Kleinverpakking van boter
De verpakking van boter is van groot belang om het gewicht, de vorm en de smaak van de boter te
behouden. De Boterwet bepaalde dat boter dient te bestaan uit 80% botervet en maximaal 16% vocht.
Vetten zijn verbindingen van glycerine en vetzuren zoals olie- en linolzuur, die door blootstelling aan
daglicht, zonlichten (lucht)zuurstof kunnen gaan oxideren tot peroxiden. Hierdoor treedt
smaakverandering op en krijgt de boter een scherpe, bedorven smaak. Onder invloed van
temperatuurschommelingen kan het vocht in boter verdampen, waardoor het tot vorm- en
gewichtsverlies van de boter leidt. Ook kan boter reukstoffen opnemen. Deze eigenschappen van boter
stellen hoge eisen aan de verpakking.
Tot in de jaren veertig van de twintigste eeuw kochten veel detaillisten boter in houten vaten en tonnen,
om deze in kleine hoeveelheden te verkopen - het ‘uitspitten’- aan de consument. De uitgespitte boter
werd verpakt in door de klanten meegebrachte schaaltjes of in perkament. Het Papierbesluit van
1922 bepaalde dat het perkament reukloos moest zijn, gifvrij, ondoordringbaar voor vet en vrij van
gaatjes. Om deze eigenschappen te bereiken en het oppervlak van het papier te sluiten, werd het
perkament behandeld met zwavelzuur van 70%.
Winkeliers die de boter uitsluitend voorverpakt verkochten, verpakten deze zelf of lieten dit doen door
boterproducenten of grossiers. In de jaren dertig gingen steeds meer winkeliers over op de verkoop
van voorverpakte boter. Het Zuivel Kwaliteitscontrole Bureau (ZKB) experimenteerde na de Tweede
Wereldoorlog met alternatieve verpakkingsmaterialen als bijvoorbeeld aluminiumfolie, dat al werd
toegepast in Denemarken, Duitsland en Zwitserland. De folie bleek echter niet aan de gestelde eisen
te voldoen. Boter onder de wikkel reageerde met het aluminium en ging daardoor schimmelen. Ook
andere verpakkingsmaterialen voldeden niet. De toepassing van een aluminiumverpakking voor boter
uit ongezuurde room door Zwitserse en Deense concurrenten wekte echter wel de belangstelling van
grote boterproducenten op.
Deze boter bevatte geen zuren en zouten die met de folie reageerden. De Denen hadden bovendien
de aluminiumfolie voorzien van een laagje cellulose om deze reactie te verhinderen.
In het begin van de jaren vijftig kreeg ook de coöperatieve zuivelindustrie belangstelling voor
aluminiumverpakking. De Commissie Proefneming van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ)
onderzocht de geschiktheid van aluminium voor de verpakking van (koelhuis)boter. De commissie
stelde dat goede verpakking geen invloed mocht hebben op de kwaliteit van de boter. Er werd van de
verpakking verlangd dat ze geen geuren, zuurstof, licht, water of waterdamp doorliet, warmte-isolerend
was, beschermde tegen microbiologische besmetting, vormbehoud garandeerde en goed bruikbaar
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was in verpakkingsmachines. De commissie stelde vast dat met paraffine ‘gecacheerde’ aluminiumfolie
goed voldeed, al was het nog niet optimaal. Ze stelde voor de aluminiumfolie te bekleden met een vet-
en waterwerend middel of met een anti-corrosieve laag.
Perkament was volgens haar het meest geschikt.
De aanbevelingen van de FNZ sloten naadloos aan bij de ontwikkelingen binnen de particuliere
boterindustrie en gaven de aanzet tot de ontwikkeling van gelamineerde boterverpakking, een
samenvoeging van perkament en aluminiumfolie.1
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Hoewel de glasindustrie al in het begin van de jaren zestig in staat was om goedkoop ‘wegwerpglas’
te produceren, waardoor een retoursysteem met statiegeld niet langer rendabel was, werd dit dure
en arbeidsintensieve retoursysteem gehandhaafd, onder andere om prijsconcurrentie door middel
van verpakkingen te voorkomen. Daarnaast waren er milieuargumenten om de problemen rond het
retoursysteem van de diverse soorten flessen te verbeteren. Dit leidde enerzijds tot de ontwikkeling
van de glasbak en anderzijds tot een uitgebreid systeem van inname van statiegeldflessen.

dan glazen melkverpakking, vooral omdat kartonnen melkverpakking het zonlicht
geen kans gaf om in te werken op de voedingswaarde, de smaak en het
vitaminegehalte van melk.65

Hoewel het eenmalige papieren melkpak milieu-economisch dus kon concurreren
met de melkfles, had de glazen melkfles het maatschappelijk tij mee. Tal van
innovaties op het gebied van de ‘retourfles’ waren in de jaren tachtig en negentig het
gevolg. De glasbak deed zijn intrede, evenals het gerecyclede glas, de lichtgewicht
glazen fles en de lichtgewicht polycarboraat fles met statiegeld. Desondanks wist
het papieren melkpak zijn dominante positie te behouden op basis van zijn prijs,
gebruiksgemak en inbedding in supermarktdistributie en gebruikerspraktijk. Omdat
de nieuwe flessenmelk een andere - in de zin van een meer bewuste en een meer
tijdsintensieve - gebruikspraktijk vergde van flessenreiniging, -retournering en
-statiegeldinning, kreeg zij niet het brede maatschappelijke draagvlak zoals het
papieren melkpak dat in de jaren vijftig en zestig had gekregen. De nieuwe
flessenmelk bleef mede daardoor een nicheproduct.

Wegwerpverpakkingen

De opkomst van de papieren verpakking stimuleerde fabrikanten vernieuwingen aan
te brengen op het gebied van glas en blik. Door
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toepassing van nieuwe glastechnieken ontwikkelde de industrie flessen met veel
dunnere glaswanden. Toepassing van dunner glas maakte flessen zo goedkoop dat
een retoursysteemmet statiegeld niet langer rendabel was; fabrikanten en detaillisten
werden daarmee verlost van het dure en arbeidsintensieve retoursysteem.
Dit was ook de reden dat bierbrouwerij Oranjeboom in 1964 de wegwerpfles op

de Nederlandse markt introduceerde. De brouwerij kreeg echter veel kritiek van
onder andere de ANWB en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De
wegwerpfles kon gemakkelijk zwerfvuil worden.
Ook het Bedrijfschap Frisdranken stond niet te juichen. Niet omdat het tegen

nieuwe flesverpakkingen was, maar omdat het bang was dat toepassing van nieuwe
en goedkope verpakkingen de prijsconcurrentie tussen frisdrankfabrikanten zou
stimuleren.
Om iets dergelijks te voorkomen, was in 1963 juist een statiegeldverplichting

ingevoerd die gebruikers van ‘traditioneel’ glas diende te beschermen tegen gebruikers
van nieuw en goedkoper glas. De statiegeldverplichting en de kritiek op de
milieuvervuilende wegwerpfles remden de invoering van de eenmalige glazen fles
op de Nederlandse markt.66 De glasindustrie zocht naar oplossingen.
In 1981 richtte ze de stuurgroep Promotie Glasbak op. Deze stuurgroep heeft haar

huiswerk goed gemaakt: het kringloopsysteem via de glasbak werd een groot succes.

Met de opkomst van de zelfbedieningswinkels en de supermarkten - en daarmee de
toenemende behoefte aan verpakte producten - nam tussen 1966 en 1990 het aandeel
van kunststoffen in de totale food en non-food verpakking toe van 8,5 naar 25%.67

Kunststoffen worden vervaardigd uit organische materialen als aardolie, steenkool,
cellulose, rubber en eiwitten. Het zijn synthetische, macromoleculaire stoffen en ze
omvatten materialen met zeer uiteenlopende eigenschappen en
toepassingsmogelijkheden.68

Eén van de belangrijkste verpakkingsmaterialen werd polyethyleen (PE) - thans
polyetheen genoemd - dat in 1933 was ontwikkeld in het laboratorium van het
ICI-concern in Engeland.69 PE werd vooral toegepast als folie, als coating van papier
(onder andere het melkpakpapier) en aluminium (onder andere de
roomboterverpakking), als ‘flessenmateriaal’ en na 1970 als ‘krimpfolie’, een
nauwsluitende stofvrije en vochtvrije verpakking van in een bakje gelegen groente,
fruit en vlees.70 Een ander kunststof verpakkingsmiddel dat veel werd gebruikt, was
PVC of polyvinylchloride.
Vanaf 1958 werd het vooral toegepast in bakjes en als folie voor vacuüm verpakte

voedingsmiddelen.71

In 1946 werd plastic beschouwd als een tovermiddel dat moeiteloos in het moderne
dagelijkse leven zou kunnen worden toegepast. Ondanks een snelle acceptatie kreeg
plastic spoedig een ongunstig imago als goedkoop en weinig solide materiaal. In de
jaren veertig werd plastic nogal eens gemaakt uit ondeugdelijke grondstoffen of
toegepast voor doeleindenwaarvoor het niet geschikt was. In 1948werdmede daarom
de Nederlandse Vereniging Federatie voor Kunststoffen (NVFK) opgericht om de
verantwoorde productie van plastic te stimuleren en om het slechte imago van plastic
te verbeteren72.
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In de jaren zestig werd het technologisch mogelijk kunststoffen in steeds grotere
variëteiten als verpakking van voedingsmiddelen toe te passen. Toch verliep die
toepassing niet altijd vlekkeloos, zoals bleek bij de introductie van de kunststof
melkverpakking in Nederland.
De toepassing van de kunststof melkverpakking - veelal plastic genoemd - startte

in de jaren zestig met de verpakking van yoghurt in polystyreen bakjes en bekers.
De zuivelindustrie onderzocht hierop of dit type verpakking ook voor andere
zuivelproducten kon worden gebruikt. In 1965 introduceerde Van Grieken Melk
N.V. te Rijswijk na acht jaar ontwikkelingswerk73, maar zonder praktijk- en
testervaring, een koelkastpak ter vervanging van de glazen melkfles. Het bestond uit
een door Menken geproduceerd polyethyleen (‘plastic’) zakje met een inhoud van
één liter gevuld met gepasteuriseerde melk. De koper diende het zakje te plaatsen in
een meegeleverd ‘plastic’ schenkkannetje, waarin het ook in aangebroken vorm in
de koelkast kon worden geplaatst.
Het zakje (27 × 14 cm) had een witte buitenzijde en een zwarte binnenzijde,

waardoor een lichtbescherming van 100% werd verkregen. De keuze voor deze
kleurencombinatie was gebaseerd op het idee van onderzoekers en producenten dat
consumenten een zwarte melkverpakking zouden afwijzen. Ze kozen daarom voor
een zwarte polyethyleen film die aan de buitenkant wit zou zijn.
De productie van een tweekleurenfilm was op zichzelf geen probleem: er waren

al kunststoffen in de handel die waren samengesteld uit lagen van verschillende
plastics, de zogenaamde laminaten. Het probleem was echter dat er nu sprake was
van een buisfilm die men zonder lasnaad wilde vervaardigen hierdoor had de
lamineertechniek nog geen oplossing. Na proeven met een speciaal ontwikkeld
(Reifenhauser) procédé in het Shell Plastics Laboratorium, lukte het uiteindelijk
echter nog een tweekleurige en tweelagige lasnaadvrije polyethyleenmelkverpakking
te maken.74Hiervoor werd een vul- en sluitmachine van de polyethyleenmelkzakken
ontwikkeld van Zwitsers fabrikaat (‘Officine Bertoglio S.A.’) in de verwachting dat
kunststof verpakking zou gaan concurreren met papier.75

De introductie van het plastic ‘Menken’ melkzakje ondervond echter onvoorziene
problemen. De zakjes bleken minder sterk dan gedacht, terwijl de bedrukking van
de folie, waarbij de kleurstof van de drukinkt ook aan de binnenkant van de
verpakking terechtkwam, voor smaakafwijkingen zorgde. Ook de schenkkan bleek
de smaak van de melk te beïnvloeden. Menken ging hierop over op de verwerking
van transparante folie.76

Voor Van Grieken was de maat vol en er werd gezocht naar een alternatief voor
het melkzakje. In 1967 begon men met de voor-
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Om verkoop in de supermarkt en andere zelfbedieningswinkels mogelijk te maken was verpakking
van levensmiddelen een essentieel en zeer belangrijk onderdeel. Terwijl in de klassieke kruidenierszaak
een groot deel van de voedingswaren onverpakt werd verkocht en de kruidenier zelf de goederen
afwoog en zijn klanten de noodzakelijke informatie verstrekte, diende de klant van de
zelfbedieningswinkel zelfstandig zijn keuzes te maken. In de zelfbedieningswinkel wordt het overgrote
deel van de goederen voorverpakt verkocht om het tijdrovende afwegen in de winkel te vermijden.
De verpakking dient eveneens om de klant van informatie over de voedingsmiddelen te voorzien.

zichtige introductie van een nieuwe polystyrene bekerverpakking afgesloten door
een kleurige aluminium capsule. Van Grieken paste deze beker achtereenvolgens
toe bij de verpakking van yoghurt, vla, pap, gehomogeniseerde melk en karnemelk.
De beker werd geaccepteerd door de consument.
Kunststof verpakkingen kennen een relatief gering gewicht vergeleken met glas

en blik. Toen de consument in de jaren zestig in toenemende mate boodschappen
begon te doen in zelfbedieningswinkels, was dit een groot voordeel. Kunststof
verpakkingen zijn bovendien meestal eenvoudig te openen en ze zijn goedkoper dan
traditionele verpakkingsmaterialen als glas en blik. In 1965 waren veel kunststoffen
30 tot 50% goedkoper dan tien jaar daarvoor, terwijl papier en karton gemiddeld
10% in prijs waren gestegen.77

Onder invloed hiervan groeide het marktaandeel van de kunststof verpakking in
de jaren zestig.
Tegelijkertijd groeide ook de maatschappelijke kritiek op het toenemende gebruik

van ‘wegwerpverpakkingen’ en de effecten daarvan op het milieu.78 ‘Plastic’ met
name PVCwerd symbool voor de perfide wegwerpverpakking. Tijdens de productie
van PVC kwamen giftige stoffen in het milieu en volgens milieuorganisaties kwam
bij de verbranding ervan niet alleen zoutzuur maar ook dioxine vrij.79 In 1989
ondernamen de Consumentenbond en organisaties als de Vereniging Milieudefensie
acties tegen het gebruik van PVC als verpakkingsmiddel. Ze bestempelden PVC als
de ‘smerigste’ kunststof. De kritiek vond veel weerklank, ook omdat
milieuargumenten met gezondheidsrisico's verknoopt raakten: naast dioxines zouden
ook ‘PVC-weekmakers’ kankerverwekkende eigenschappen hebben. De acties kregen
veel aandacht in de media, consumenten raakten ongerust en de detailhandel, met
Ahold en het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel voorop, besloot over
te schakelen op ander verpakkingsmateriaal.80 Hiertoe konden ze besluiten omdat in
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de Verenigde Staten - in een reactie op de PVC-discussie aldaar - de schone PET
(polyetheentereftalaat) fles was ontwikkeld.81

Dergelijke processen leerden de industrie dat maatschappelijke wensen en eisen
belangrijk waren. Producenten van verpakkingsmateriaal trachtten via consumenten-
en marktonderzoek in een vroegtijdig stadium maatschappelijke ontwikkelingen,
trends,
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eisen en wensen te traceren. Dit leidde soms tot onverwachte ontdekkingen en
mogelijkheden voor productontwikkeling. Toen de industrie in de jaren tachtig
‘ontdekte’ dat consumenten in toenemendemate een voorkeur vertoonden voor verse
producten, leidde dit tot de ontwikkeling van de kunststofverpakkingen MAP
(Modified Atmosphere Packaging) en AP (Active Packaging).
MAP voegt aan een verpakt voedingsmiddel een bepaalde gassamenstelling toe

om de versheid en de houdbaarheid te vergroten. AP-verpakkingen bieden
mogelijkheden om de interne omstandigheden te beheersen en te reguleren door
bepaalde componenten van de verpakking actief te laten reageren op veranderingen
van de gassamenstelling of het vochtgehalte. Het idee hierbij is dat het micromilieu
in de verpakking lang constant zal blijven en daardoor de houdbaarheid zal
bevorderen.82 Een andere ontwikkeling was de introductie van verpakkingen waarin
verpakt rauw voedsel tevens kan worden bereid. Zo introduceerde Albert Heijn op
het einde van de jaren negentig plastic dozen voorzien van een ovenventiel die in de
magnetron kunnenworden geplaatst en waarbij het ventiel dienst doet als kookwekker.
Deze nieuwe manier om voedsel te verpakken en bereiden vergde een magnetron en
leidde tot een nieuwe manier van koken. Gebruikten consumenten de magnetron
voordien veelal voor het opwarmen van gerechten, na de introductie van de nieuwe
verpakking konden ze ook op een eenvoudige en snelle wijze voedsel bereiden. Dit
voorbeeld laat zien dat de aansluiting van nieuwe producten bij bestaande
gebruikspraktijken - voedselopwarming met de magnetron - van groot belang is in
zowel de ontwikkeling als het marktsucces van die producten.

Een eeuw verpakking

De ontwikkeling en toepassing van verpakkingen voor voedingsmiddelen evolueerde
van een deelaspect tot een geïntegreerd deel van de voedselketen, onlosmakelijk
verbonden met de voeding en de voedselbereiding. Aan het begin van de twintigste
eeuw werd verpakking vooral om hygiënische redenen toegepast en gepropageerd
door artsen, hygiënisten en keuringsdiensten van waren vanuit het gezichtspunt van
de volksgezondheid. Als gevolg van technologische ontwikkelingen in de
voedingsmiddelenindustrie en de verlenging van de voedselketen werd verpakking
geleidelijk een geïntegreerd onderdeel van de moderne industriële voedselproductie.
Nauw verbonden met de ontwikkeling van verpakking was de opkomst en de rol

die het merkartikel ging vervullen in de industriële voedselketen. De oorspronkelijke
utiliteitsfunctie van verpakking, het veilig kunnen bewaren van voedsel, raakte voor
de consument op de achtergrond onder invloed van de uitstraling van reclame en de
vorm van de verpakking.
De opkomst van de zelfbediening veranderde de rol van verpakking fundamenteel.

Met name na 1960 was verpakking niet meer alleen een technische
productieaangelegenheid, maar een middel om producten zichzelf te laten verkopen
zonder de directe tussenkomst en het advies van de deskundige (en soms
bemoeizuchtige) winkelier.
Verpakking was altijd een onderwerp in de directe levenssfeer van consumenten.

Ook in de eerste helft van de twintigste eeuw klaagden huisvrouwen over onvoldoende
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informatie op de verpakking over zaken als gewicht of inhoud. Het openen van glazen
en blikken verpakkingen was een ander punt van zorg. Het verschijnsel van
verpakking als zodanig ondervond echter nauwelijks kritiek. Bij de vormgeving van
nieuwe verpakkingen, hun gebruik en hun gebruikers ‘bemiddelden’ overheden,
consumenten- en producentenorganisaties. De geschiedenis van de melkfles en het
melkpak vormt een goede illustratie hiervan.
In de jaren zeventig werd dit beeld complexer op het moment dat ook andere

maatschappelijke factoren en actoren een rol begonnen te spelen bij het ontwerp- en
gebruiksproces van verpakkingen.
Verpakking, en met name de eenmalige verpakking, werd in toenemende mate

geproblematiseerd door milieu- en consumentenorganisaties uit bezorgdheid over
de mogelijke schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu.
Dit maatschappelijke ongenoegen leidde tot een ontwerpproces waarin vele actoren

- al dan niet bewust en opzettelijk - een rol speelden. Dit resulteerde in de jaren
tachtig en negentig in dunnere en lichtere verpakkingen waarin schadelijke stoffen
en schaarse grondstoffen verder werden gereduceerd.

A.P. den Hartog en A. Albert de la Bruhèze
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De in de jaren veertig ontstane diepvriesindustrie probeerde door groots opgezette reclamecampagnes
het publiek ervan te overtuigen dat de aanschaf van diepgevroren levensmiddelen verstandig en zinvol
was. Het in Utrecht gevestigde Winterzon legde er de nadruk op hoe gezond het was om in de winter
diepgevroren groente en fruit te eten.
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8 Koelen en vriezen

Koelen rond 1900
Invriezen van vis tijdens de Eerste Wereldoorlog
Pioniers op vriesgebied
De Nederlandse diepvriessector als oorlogsindustrie 1940-1945
De moeizame doorbraak van diepvriesproducten 1945-1970
Oorlogen en huishoudens

Voedingsmiddelen zijn grotendeels van organische - dierlijke of plantaardige -
oorsprong. Om deze reden zijn ze onderworpen aan veranderingsprocessen onder
invloed van enzymen, bacteriën of andere elementen. Afhankelijk van de
eigenschappen van het voedingsmiddel kan men ten behoeve van het gebruik en het
bewaren ervan overgaan tot het gebruik van verpakkingsmiddelen, speciale
bewaarplaatsen en bewerkingen als drogen, zouten, toevoegen van suiker en (in het
geval van vlees en vis) verwijderen van ingewanden en andere organen. Het
beïnvloeden van de temperatuur waaronder een voedingsmiddel wordt bewaard, is
een andere manier om de bruikbaarheid ervan te vergroten. Verhitting is bij veel
voedingsmiddelen een goede manier om bacteriologisch processen stop te zetten,
terwijl door koeling of bevriezing veel natuurlijke processen in levensmiddelen
worden afgeremd. Deze methoden worden zelfstandig gebruikt, maar ook in
combinatie met elkaar.
In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van koel- en vriestechnieken worden

besproken. Duidelijk zal worden dat de ontwikkelingen tijdens de beide
wereldoorlogen van cruciaal belang zijn geweest voor het Nederlandse onderzoek
naar en de productie van gekoelde en diepgevroren producten. Er ontstond een aanbod
van nieuwe producten waarvoor een markt moest worden gezocht.
Voor de ontwikkeling van die markt was het ontstaan van koel- en vriescapaciteit

bij de distributiesector en bij de verbruikers van groot belang. Zogenaamde
groothuishoudens waren de eerste verbruikers van gekoelde en diepgevroren
voedingsmiddelen.
Zij vormden de eerste niches waarbinnen ervaring werd opgedaan met de nieuwe

technieken.

Koelen rond 1900

Toepassing van koude om levensmiddelen te conserveren, is zeer oud. In 1900 konden
pakhuizen zo worden ingericht dat de temperatuur zo constant mogelijk laag werd
gehouden; ook beschikten veel huishoudens over kasten en kelders om levensmiddelen
op een constante, lage temperatuur te bewaren. De voedingsmiddelen-nijverheid
maakte eveneens gebruik van koeling om het productieproces beter te kunnen
beheersen. Bierbrouwerijen, bijvoorbeeld, koelden het pas gebrouwen bier op
zogenaamde koelschepen, platte bakken met een groot oppervlak, gelegen op de
bovenste verdieping van de brouwerij. Door het openzetten van de ter plekke
aanwezige luiken kon de wind voor extra koeling zorgen.
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's Zomers schoot deze koelmethode te kort en werd er dan ook niet gebrouwen.
Toepassing van natuurijs was een andere manier om de temperatuur laag te houden.

Al in de zeventiende eeuw voorzagen welgestelden hun buitenhuizen van ijskelders
om in de winter in de omgeving gewonnen natuurijs op te slaan voor later gebruik.
Ook het binnen bierbrouwerijen toegepaste ijs was aanvankelijk vooral uit de directe
omgeving afkomstig. In de loop van de negentiende eeuw voerde de nijverheid steeds
meer natuurijs uit het buitenland in, vooral uit de Verenigde Staten en Noorwegen.
Dit op grootschalige wijze gewonnen ijs werd tot in tropische streken afgezet, ook
in Nederlands-Indië. Het transport over grote afstandenmaakte dit natuurijs kostbaar;
hierdoor ontstond een markt voor kunstmatig geproduceerd ijs. In de eerste helft van
de negentiende eeuw experimenteerden technici in diverse landen met de constructie
van zogeheten koelmachines. Na het overwinnen van diverse kinderziekten werden
deze in de tweede helft van de eeuw
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Schematische weergave van een compressie koelmachine, zoals die aan het begin van de twintigste
eeuwwerd toegepast. Binnen een compressiekoel-machine kan koude worden opgewekt door ammoniak
of een andere vloeistof te laten verdampen, waardoor deze warmte aan de omgeving onttrekt en deze
afkoelt. Door de damp vervolgens samen te persen en onder invloed van koelwater te laten condenseren,
is de cirkel rond en kan de koelvloeistof opnieuw warmte aan de omgeving onttrekken. Het schema
toont de onderdelen die nodig zijn voor een dergelijke cirkelgang. In de verdamper V onttrekt de
koelvloeistof warmte aan een zoutoplossing die door de bak stroomt. A is de plek waar deze
zoutoplossing wordt binnen gelaten, B de plek waar deze weer naar buiten stroomt. De koelvloeistof
verdampt onder invloed van de opgekomen warmte, waarna deze in deze de compressor Cp komt.
De compressor perst de damp samen in een stel pijpen in de condensor C. Bij E stroomt het koelwater
binnen, bij F weer naar buiten. De vergroting van de druk zorgt ervoor dat het gas weer vloeibaar
wordt. Het reguleerventiel Rv zorgt ervoor dat even veel vloeistof in de verdamper stroomt als
verdampt.

in de praktijk toegepast. Het meest gebruikelijk was de constructie van
compressie-koelmachines (zie afbeelding hierboven). De Rotterdamse
Heineken-brouwerij paste - waarschijnlijk als eerste in Nederland - in 1873 een
dergelijk apparaat toe.1 Vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw pasten ook
handelaren en vleesexporteurs compressie-koelmachines toe om vleestransporten
vanuit Argentinië en Australië naar Europa mogelijk te maken.
Toen aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw

inNederland overal gemeentelijke abattoirs werden gebouwd, werden deze na verloop
van tijd ook van koelapparatuur voorzien om koeling van vlees mogelijk te maken.
In 1898 werd de eerste koelmachine in een abattoir in gebruik genomen.
Nederlands-Indië liep bij de toepassing van koelmachines overigens voorop op

het moederland; al in 1865 werd in Semarang een ijsfabriek opgericht. Ook binnen
de margarinefabrieken (Anton Jurgens te Oss in 1882), de kaarsenindustrie en
zuivelfabrieken (de eerste in 1895) werden koelmachines geplaatst. In 1905 opende
het Vriesseveem in Amsterdam als eerste opslagbedrijf koelruimten, in het uit 1896
stammende pakhuis Oost-Indië aan de Hoogte Kadijk. Het bedrijf paste ruimtekoeling
toe. In het koelhuis, met koelcellen op verschillende temperaturen, werden vlees,
wild, gevogelte, vis, boter, eieren, kaas, vruchten, groenten, bloembollen en planten
bewaard. De meeste artikelen werden er onder het vriespunt bewaard. Dat een
dergelijke voorziening in de Amsterdamse haven tot stand kwam, was niet
verwonderlijk gezien de toepassing van kunstmatige koeling binnen de scheepvaart.
De Rotterdamsche Lloyd had met de ‘Bromo’ in 1889 als eerste een van koelruimten
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voorzien mailschip in bedrijf; de marine had vanaf 1895 een kruiser met koel- en
ijsmachine in de vaart.2 De scheepvaart was een belangrijke toepasser van
koelmachines om bederfelijke waar over grotere afstanden te vervoeren. De
havengebieden van Amsterdam/IJmuiden en Rotterdam/Hoek van Holland zouden
de eerste concentratiepunten worden voor de vestiging van koelhuizen en de hieruit
ontstane vriesindustrie. Hier werden de eerste schakels opgebouwd van een koelketen
die uiteindelijk heel Nederland zou overspannen.3

Natuurijs speelde rond 1900 binnen de rijksvisserijhaven te IJmuiden een
belangrijke rol. Het ijs werd aangewend om de vangst aan boord van de schepen en
aan de wal te koelen. ‘In hoofdzaak wordt dat uit Noorwegen aangevoerd’, zo meldde
de directeur van de vissershaven in 1903, ‘hoewel in de wintermaanden bij vorst, uit
den omtrek ook aanzienlijke hoeveelheden worden aangebracht.’4 Vanaf 1900
verbruikte de visserijsector naast dit natuurijs ‘fabrieksijs’, gemaakt met
‘koudemachines’ in ijsfabrieken.5 Rond 1900 waren in IJmuiden twee ijsfabrieken
gevestigd, twintig jaar later zeven. De met de opkomst van de stoomtrawler steeds
grootschaliger wordende visserij had steedsmeer ijs nodig, terwijl fabrieksijs natuurijs
langzamerhand verdrong. Natuurijs werd vanaf 1910 alleen in het zomerseizoen
aangevoerd, na 1915 gebeurde ook dit niet meer.6 Tijdens de crisis van de jaren dertig,
die gepaard ging met een devaluatie van de Noorse kroon, zou het Noorse ijs echter
een kortstondige comeback maken.7

Het ijs dat de ijsfabrieken produceerden, was vooral voor de visserij bestemd,
maar ze exporteerden ook naar Groot-Brittannië en België. Bovendien leverden ze
aan particulieren, net als ijsfabrieken in het binnenland en andere bedrijven met
ijsafdelingen gewend waren te doen.8

Invriezen van vis tijdens de Eerste Wereldoorlog

Behalve het licht bevroren Argentijns vlees werden aan het begin van de twintigste
eeuw in Nederland geen levensmiddelenartikelen in bevroren toestand aangevoerd,
laat staan dat in Nederland levensmiddelen werden bevroren. Het eerste
voedingsmiddel dat in Nederland werd diepgevroren, was vis. Vis was een belangrijk
exportartikel en een veel gevraagd voedingsmiddel op de binnen-
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landsemarkt. De houdbaarheid ervan was echter beperkt, ook wanneer vis in natuurijs
of ijs uit een ijsfabriek werd bewaard.
Toepassing van roken, drogen en zouten verzekerde een langduriger conservering,

maar veroorzaakte ook veranderingen van smaak.
In 1912 en 1913 werd in Nederland een omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar

de conservering van vis door middel van ‘kunstmatige koude’. Het initiatief hiervoor
kwam van de in 1908 opgerichte Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek.9

Binnen deze vereniging ijverde de hoofdinspecteur voor Visserij J.M. Bottemanne,
een functionaris van het ministerie van Landbouw, onvermoeibaar voor dergelijk
onderzoek. Bottemanne en zijn medestanders waren ervan overtuigd dat wanneer
een betere methode van conservering van vis zou worden ontwikkeld, de afzet sterk
kon worden vergroot. Ze hoopten het koelen van vis in ijs (waarbij de vis boven het
nulpunt werd bewaard) te vervangen door bevriezen (het brengen onder het nulpunt).
In het voorjaar van 1910 - anderhalf jaar na de oprichting - besloot de vereniging

een dergelijk onderzoek te starten. Ze verklaarde ‘dat in het belang van de visscherij
in ons land een onderzoek wordt gedaan naar de beste wijze van conserveering van
de visch door middel van kunstmatige koude’ (onderstreping uit het document)10. De
vereniging stelde een onderzoekscommissie in met verscheidene personen uit de
levensmiddelensector en de onderzoekswereld. Bottemanne werd voorzitter van deze
commissie.11De rijksoverheid stelde in 1911 en 1912 in totaal f. 2150,- ter beschikking
op voorwaarde dat ook het bedrijfsleven zou bijdragen. De minister van Waterstaat
liet de onderzoekers gebruikmaken van de in 1912 totstandgekomen koelinrichting
bij de rijksvisafslag te IJmuiden, terwijl de Franse fabrikant van koelmachines Lebrun
kosteloos apparatuur ter beschikking stelde. IJmuiden was als thuishaven van de
trawlervisserij, die de kleinschaliger traditionele beugvisserij steeds meer verdrong,
een goede locatie voor dergelijk onderzoek. In 1912 en 1913 werd het onderzoek
uitgevoerd.
Het richtte zich op het bevriezen van verschillende soorten zee- en zoetwatervis

onder invloed van koude lucht en de manieren waarop dit het best kon gebeuren.
Ook besteedden de onderzoekers aandacht aan het gebruik van ‘kunstmatige’ sneeuw
en aan de verpakking van de te bevriezen vis in ‘vegetable paper’. Uitdroging van
levensmiddelen als gevolg van bevriezen was een bekend probleem, vandaar dat
direct ook experimenten werden gedaan met verschillende soorten verpakking. Een
deel van het onderzoek werd uitgevoerd door commissielid D.A. de Jong, directeur
van het Leidse abattoir en buitengewoon hoogleraar aan de Leidse universiteit; in
de vleessector en de gemeentelijke abattoirs was veel ervaring met de toepassing van
kunstmatige koeling aanwezig. In de tweede helft van 1913 braken de onderzoekers
hun project echter af: het geld was op. De Nederlandsche Vereeniging van
Koeltechniek publiceerde de voorlopige resultaten. Ze sprak de
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IJskast voor huishoudelijk gebruik uit de jaren twintig. Het Kookboek van de Amsterdamsche
huishoudschool omschreef een dergelijke voorziening als ‘kast met dubbele wanden, waartusschen
een slechte warmtegeleider als bijv. asbest, kurk enz. aangebracht is. Binnenin wordt het ijs, hetzij
bovenin, hetzij in het midden der kast geplaatst, waardoor de lucht daaromheen voortdurend gekoeld
wordt’. Koeling in dergelijke ijskasten had wel als nadeel dat de te bewaren levensmiddelen vochtig
werden.

verwachting uit dat door vis te bevriezen onder toestroming van koude lucht, deze
langer goed zou blijven.
De EersteWereldoorlog vormde de stimulans om het onderzoek weer op te pakken.

Tijdens de oorlog kon de Nederlandse vissersvloot aanvankelijk tamelijk ongehinderd
opereren aangezien ons land geen partij in de strijd was. De groeiende visvangsten
kwamen ten goede aan de binnenlandse voedselvoorziening en de export van vis
werd steeds belangrijker. De Nederlandse visserij bediende zowel de Britse als de
Duitse markt. Na moeilijkheden met de oorlogvoerende partijen werd afgesproken
dat de Nederlandse visserij de Britten en Duitsers precies even grote contingenten
zou leveren. Het jaar 1916 was een absoluut topjaar voor de Nederlandse visserij.12

Tegen deze achtergrond bezon de rijksoverheid zich op maatregelen om de afzet
verder te vergroten en toonden zelfs de reders interesse voor verbetering van de
conservering van vis.
Ook in Duitsland nam, als gevolg van de oorlog, de belangstelling voor het

conserveren van vis toe. De Duitsers haakten in op het eerder in Nederland verrichte
onderzoek, maar borduurden ook voort op door deDeense visexporteur A.J.A. Ottesen
(1860-1936) ontwikkelde inzichten. Ottesen had in 1915 de door hem in de praktijk
ontwikkelde methode voor het Patentambt in Berlijn gedemonstreerd.13 Kern van de
methode-Ottesen was de vis zo
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snel mogelijk te bevriezen, waardoor het in de vis aanwezige water in zo klein
mogelijke ijskristallen zouworden omgezet. Hierdoor zou de structuur van het weefsel
zo min mogelijk worden beschadigd. Deze grote vriessnelheid bereikte Ottesen door
de vis in koude vloeistof onder te dompelen in plaats van deze aan koude lucht bloot
te stellen, zoals de Nederlandse onderzoekers eerder deden. Ottesen gebruikte een
zeer koude pekeloplossing. Om te vermijden dat te veel zout van de vloeistof tijdens
het vriesproces in de vis binnendrong (hetgeen de smaak zou beïnvloeden), hield hij
de pekel op zijn vriespunt. Op deze manier scheidde de vloeistof wel ijs, maar weinig
zout af. Na het bevriezingsproces haalde Ottesen de vis uit de pekel en spoelde deze
met water af.
Blootstelling aan de lucht zorgde vervolgens voor het ontstaan van een dun laagje

ijs op de vis (het zogenaamde ‘glaceren’), waardoor de vis tijdens het bewaarproces
niet zou uitdrogen.
Het verschijnen van een Duits rapport met de daarin behandelde Deense methode

was net de stimulans die het Nederlandse onderzoeksprogramma nodig had. In 1916
verzocht de Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, nu onder aanvoering
van de Leidse hoogleraar H. Kamerlingh Onnes, die in 1913 de Nobelprijs had
gekregen voor zijn koudetechnisch onderzoek naar het vloeibaar maken van helium,
de Tweede Kamer de middelen te verstrekken om het onderzoek weer te kunnen
oppakken. Slim speelden de koelexperts de nationalistische troef uit door te stellen
‘dat Nederland toch wel een zonderling figuur zou maken, indien wij het verdere
onderzoek, voor zijn handel en visscherij van zooveel gewicht, zouden willen
overlaten aan naties, wier visscherij van veel minder omvang is dan de onze’.14 Het
pleidooi had succes.
Met steun van het Rijk en onder andere de Algemeene Visscherij-Maatschappij

(een grote rederij) en gelden van de koelvereniging zelf werd het onderzoek hervat.
De nieuwe reeks proeven had tot doel de toepassing van de methode-Ottesen en

het al eerder beproefde bevriezen van vis onder invloed van koude lucht te vergelijken.
In 1917 en 1918 vonden experimenten plaats aan de Leidse universiteit, in de
rijksvishal in IJmuiden en in het Nederlandsch Visscherij-Proefstation in Utrecht,
waarbij vis onder een temperatuur van min zes tot min acht graden Celsius werd
bevroren. De commissie besteedde veel aandacht aan het constant houden van de
temperatuur; vanzelfsprekend mocht ze niet boven nul graden Celsius uitkomen.
De onderzoekers werden hierbij gehinderd door de onvolkomen isolatie van de

proefruimte in Leiden; die in IJmuidenwas beter geïsoleerd. Zemeldden: ‘In bevroren
toestand bleken vette vischsoorten (makreel, haring, paling, zeelt) minder lang
onberispelijk van smaak te blijven, dan de overige zee- en zoetwatervisch.’15 De
onderzoekscommissie was in februari 1919 in haar eindrapport gematigd positief
over de toepassing van de methode-Ottesen. De houdbaarheid was zeer veel beter
dan bij het bevriezen door blootstelling aan koude lucht het geval was (laat staan dan
bij koelen in ijs), terwijl de vis zeer goed van smaak bleef. Het oordeel van de
commissie was: ‘zeer geschikt voor verzending op verren afstand, ook naar de
tropen’.16

Op basis van deze resultaten zette het Laboratorium voor Vergelijkende Pathologie
in Leiden een proefstation voor conservering van vis op, waaraan een chemisch
ingenieur werd verbonden. Op aangeven van Bottemanne overwoog de rijksoverheid
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zelf verder te experimenteren met het bevriezen van vis. In mei 1918 bood de
maatschappij Vianda in Hoek van Holland, importeur van bevroren Argentijns vlees
en beschikkend over een vriesinrichting, Bottemanne hiervoor vriesruimte aan. ‘Dat
onze fabriek gelegen is te Hoek van Holland in plaats van IJmuiden kan dunkt ons
geen bezwaren veroorzaken omdat wij beschikken over eenmet vriesruimte ingericht
zeeschip, hetgeen de visch eventueel van IJmuiden naar hier zou kunnen
overbrengen.’17 Ook de

Winning van natuurijs in een Noorse fjord rond 1900. Noorwegen was een belangrijke exporteur van
natuurijs, onder andere naar Nederland. Aan het begin van de twintigste eeuw maakten de industrie
en soms ook de huishoudens gebruik van natuurijs voor de koeling van levensmiddelen
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Vereenigde IJsfabrieken in IJmuiden wilden bij verdere proefnemingen graag
behulpzaam zijn. De beëindiging van de Eerste Wereldoorlog en de inzakkende
export van vis in 1920 voorkwamen echter dat de regering verdere initiatieven in
deze richting nam.
Wel besloot de regering in het voorjaar van 1919, op voorstel van Bottemanne,

de rechten voor Nederland voor toepassing van het systeem-Ottesen te verwerven.
De koop was een rechtstreeks uitvloeisel van de nijpende voedselsituatie in
1918-1919.18 Ook speelde mee dat de betrokken beleidsambtenaren bang waren dat
de Deense octrooihouder zelf in Nederland zijn veelbelovende methode zou gaan
exploiteren. De rechten kostten de Staat maar liefst f. 100.000,-, voor 1919 een
astronomisch bedrag.

Met het beëindigen van de oorlog kwam tevens een einde aan de internationaal
gunstige uitzonderingspositie van de Nederlandse visserij en stagneerde de hausse
binnen de visserij. De Vereeniging van Reders van Visschersvaartuigen te IJmuiden
schoof haar plannen voor een vriesinrichting op de lange baan ‘ten gevolge van de
treurige toestanden in het visscherij-bedrijf, welke op het ogenblik alles onmogelijk
maken’.19 De directeur van de in IJmuiden gevestigde N.V. Vereenigde IJsfabrieken,
K.H. Tusenius, toonde daarentegen wel belangstelling voor toepassing van de
methode, zij het voorlopig als experiment. De N.V. Vereenigde IJsfabrieken was net
zozeer een uitvloeisel van de Eerste Wereldoorlog als de aankoop van het
octrooi-Ottesen door het Rijk. De onderneming was ontstaan in 1916, ten tijde van
de hausse op visserijgebied, met de overname van ijsfabriek ‘De Noordpool’ door
ijsfabriek ‘IJmuiden’. Deze aankoop was vergezeld gegaan van een omvangrijke
uitbreiding en modernisering van de installatie. Om het rendement hiervan veilig te
stellen, wilde de onderneming graag de nieuwe conserveringswijze voor vis toepassen.
Tusenius kreeg in 1920 toestemming van het ministerie van Landbouw om kosteloos
volgens het octrooi-Ottesen te werken en ging aan de slag. In 1920 en de volgende
jaren vroor de Vereenigde IJsfabrieken telkens kleine hoeveelheden vis in, die ze
vervolgens aan de man bracht.
Het Rijk kon alleen hopen de omvangrijke investering die ze had gedaan met de

koop van de octrooirechten, terug te verdienen wanneer de methode werd toegepast.
Gezien de inzakkende binnenlandse vraag, lag stimulering van de export voor de
hand.
Om deze reden stimuleerde Bottemanne de Stoomvaart-Maatschappij Nederland

(SMN) het transport en verbruik van volgens de methode-Ottesen bevroren vis te
proberen. In 1922 vervoerde deze scheepvaartmaatschappij de eerste door de
Vereenigde IJsfabrieken bevroren vis naar Indië. Op 29 augustus 1922 noteerde de
administrateur van de scheepvaartmaatschappij te Genua:
‘De Ottesen visch is verre te verkiezen boven de versch ingeladen.’ Ook de

rapporten uit Batavia en van de retourreis waren lovend.
Helemaal vergelijkbaar met verse waar was de vis echter niet. Het hoofd van de

Civiele Dienst constateerde na terugkeer: ‘Hoewel ze
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De Leidse hoogleraar Heike Kamerlingh Onnes met een medewerker, gefotografeerd in zijn
koudelaboratorium. In dit laboratorium lukte het Kamerlingh Onnes in 1908 om het gas helium
vloeibaar te maken bij een temperatuur van -269°C. Kamerlingh Onnes verwierf er in 1913 de
Nobelprijs mee. Hij was één van de initiatiefnemers van de in 1908 opgerichte Nederlandsche
Vereniging voor Koeltechniek en steunde de experimenten in 1912/1913 en 1917/1918 met het
diepvriezen van vis. De door KamerlinghOnnes opgezette materiële en organisatorische infrastructuur
was een belangrijke voorwaarde voor het verrichten van onderzoek op vriesgebied.

niet zo fijn van smaak waren als versche visch, werd absoluut geen onaangename
bijsmaak geconstateerd.’20 Een ander rapport van de SMN stelde de smaak van de in
pekel bevroren vis gelijk met die van de met koude lucht bevroren exemplaren. Ook
in 1923, 1924 en 1925 vervoerde de SMN volgens de methode-Ottesen bevroren vis
naar Indië, net als de Rotterdamse Lloyd. De exporten lokten protesten uit van
fabrikanten en handelaren van bevroren levensmiddelen op Java en Sumatra, die
klaagden over oneerlijke concurrentie. Een eigenaar van een vrieshuis in Bandoeng
stelde ‘dat (...) slechts een firma in Indië en een klein gedeelte van het Indische
publiek bevoorrecht wordt’.21 Bottemanne en de minister van Landbouw lieten aan
de betrokken handelaren weten dat ze zelf ook de in pekel bevroren vis konden
afnemen. Gedurende het gehele Interbellum bleven de Vereenigde IJsfabrieken vis
in pekel bevriezen, deels voor eigen rekening, deels in opdracht van derden. De
gewenste doorbraak bleef echter uit en de afzet bleef achter bij de verwachtingen.
De capaciteit van de koudeketen was de bottleneck. Bottemanne schreef op 15
december 1922 aan de minister van Koloniën: ‘Het transport zou aanmerkelijk groter
kunnen zijn, indien steeds over voldoende vriesruimte in de schepen van de
“Nederland” en de Rotterdamsche Lloyd beschikbaar was.
Reeds verscheidene weken heeft men geen visch kunnen bevriezen bij gebrek aan

gelegenheid tot verscheping.’22
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Afzet van bevroren vis in het binnenland was problematisch gezien de vrijwel
volkomen afwezigheid van een koudeketen voor de distributie en verkoop.23 Het
Nederlandse publiek zou bovendien de bevroren vis links laten liggen. Een door de
regering samengestelde onderzoekscommissie ‘inzake de conserveering van visch’
concludeerde in 1937: ‘Bevroren visch (...) verkeert tegenover het versche product
in het nadeel, daar de consument aan versche visch de voorkeur geeft boven bevroren
visch.’ Bovendien: ‘Uit het feit, dat (...) sommige hotelbedrijven bereids bevroren
visch in plaats van versch accepteren, volgt nog niet, dat het visetend publiek hier
te lande, dit ook zal doen in de toekomst.’24 Door de beperkte omvang van het land
en de ligging van IJmuiden aan het spoorwegnet was verse zeevis overal verkrijgbaar,
diepgevroren vis kon hiertegen niet concurreren. De commissie verwachtte dat het
bevriezen van vis alleen lonend kon worden wanneer ze eerst werd voorbewerkt,
bijvoorbeeld door deze te fileren. Dit diende aan boord van de vissersschepen te
gebeuren, die hiertoe van vriesinstallaties moesten worden voorzien. Tegen de
achtergrond van de crisis in de visserij in de jaren dertig was dit echter
toekomstmuziek (zie grafiek 8.1 en 8.2).25

Dat de bevriezingsmethode volgens Ottesen niet doorbrak, betekende een forse
strop voor het Rijk, dat zijn rechtspositie op dit gebied nu niet te gelde kon maken.
In 1924 werden over deze zaak vragen gesteld in de Tweede Kamer. De
verantwoordelijke minister verdedigde zich door te wijzen op het voedselgebrek ten
tijde van de aankoop van het octrooi.26 Toen in de jaren dertig het bevriezen van
levensmiddelen door blootstelling aan koude lucht met behulp van zogeheten
platenvriezers in zwang raakte, werd deze methode in Nederland vooral toegepast
op groenten en fruit en slechts op zeer kleine schaal op vis.26 Pas onder de bijzondere
omstandigheden van de TweedeWereldoorlog kwam toepassing voor vis weer serieus
op de agenda.27

IJsfabriek IJmuiden met op de achtergrond de rijksvisserijhaven te IJmuiden, 1900. De ijsfabriek
IJmuiden was de eerste in IJmuiden gestichte fabriek waar met koelmachines ijs werd gemaakt om
de hier aangevoerde vis te koelen. In de volgende jaren zou hier de ene na de andere ijsfabriek
verrijzen. Rond de Eerste Wereldoorlog had deze tak van industrie het traditioneel uit Noorwegen
aangevoerde natuurijs totaal verdrongen. De tijdens de EersteWereldoorlog uit een fusie van ijsfabriek
IJmuiden en ijsfabriek De Noordpool ontstane ‘Verenigde IJsfabrieken’ zou vanaf 1920 experimenteren
met het diepvriezen van vis.

Pioniers op vriesgebied
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‘Amerika bereidt een revolutie in de voedselindustrie voor’, berichtte het tijdschrift
Natuur en Techniek in 1931.28 De revolutie waarop het tijdschrift doelde, was die
van de diepvriesmethode die door de Amerikaanse bioloog C.B. Birdseye was
ontwikkeld en door General Foods te gelde werd gemaakt. Vis, vlees, vruchtensappen
en zelfs tere vruchten als aardbeien smaakten volgens het artikel nog steeds even
goed na in bevroren toestand te zijn bewaard. De methode van Birdeye was erop
gericht het voedingsmiddel in kwestie zo snel mogelijk in bevroren toestand te
brengen, net als bij toepassing van de methode-Ottesen. Birdseye was tot de
ontdekking gekomen dat de bekende taaiheid van bevroren vlees werd veroorzaakt
door onvoldoende snelheid tijdens de bevriezing, waardoor de holten in de structuur
van het vlees werden gevuld met nogal grove ijskristallen. Bij een snelle bevriezing
bij zeer lage temperaturen, zoals onder natuurlijke omstandigheden in de winter in
het noorden van Labrador gebeurde met door Eskimo's gevangen vis en prooidieren,
ontstonden in de voedingswaar fijne kristallen, die verder geen schade aanrichtten.
Birdseye was niet de enige in de jaren twintig in de Verenigde Staten die met
dergelijke vriesmethoden experimenteerde; de uitbating van zijn ideeën door een
groot voedingsconcern zorgde er echter voor dat hij wel de bekendste werd.
De eerste Nederlanders die met eigen ogen de Amerikaanse diepvriesproducten

en -industrie van dichtbij gingen bezien, waren de Rotterdamse zakenlieden D. de
Vries, importeur van gedroogde en ingeblikte vruchten, en H.J. Onnes, directeur van
Blaauwhoeden-Vriesseveem, kortheidshalve hierna Blaauwhoed genoemd. Ze
opereerden los van elkaar.29De interesse van De Vries en Onnes vloeide rechtstreeks
voort uit hun beroepspraktijk. De Vries was onder andere agent van Delmonte, een
topmerk op het gebied van ingeblikt fruit. Onnes' betrokkenheid is goed te begrijpen
vanuit de wetenschap dat Blaauwhoed beschikte over verscheidene koel- en
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Grafiek 8.1: Omvang Nederlandse vissersvloot (1911-1939)
Bron: CBS, 75 jaar Statistiek van Nederland (Den Haag 1975) 74.

Grafiek 8.2: Totaal aangevoerde vis in miljoen ton (1911-1939)
Bron: CBS, 75 jaar Statistiek van Nederland (Den Haag 1975) 74.

vrieshuizen, gebouwd voor opslagdoeleinden. In 1935 richtte De Vries de ‘N.V.
Vriesproducten Industrie Kristal’ op. De Vries vroor vruchten in, die hij verkocht
via banketbakkerij Ulrich in Rotterdam. Op deze manier kon hij beschikken over de
benodigde koelruimte. Onnes reisde in 1937 naar de Verenigde Staten, waar hij een
rondreis maakte langs bedrijven die vis, vlees, gevogelte, groenten en fruit invroren.30

Onnes' maatschappij Blaauwhoed richtte direct na zijn terugkomst een bedrijfje in
op de zolder van het uit 1899 stammende vrieshuis Gabak. Onnes concentreerde zich
op het invriezen van groenten en fruit. Bij wijze van proef verkocht hij via enkele
‘betere’ groenten- en fruitwinkels; ook in het voorbeeldland Amerika waren
diepgevroren levensmiddelen luxeartikelen.31 Blaauwhoed vergrootte haar
productiecapaciteit in 1939 met de overname van een failliet verklaarde
conservenfabriek in Leiden.
Hier werden de producten voorbewerkt en vervolgens in vaten gekoeld naar

Rotterdam vervoerd, waar ze werden ingevroren.
Het resultaat werd aanvankelijk onder de merknaam ‘Blau-fries’ aan de man

gebracht, maar al snel werd het merk ‘Vita’ gebruikt. Blaauwhoed richtte een NV
opmet dezelfde naam. Om de verkoop van haar producten in de detailhandel mogelijk
te maken, schafte Vita acht vrieskisten aan van veertig liter elk.32 Een verkoopleider
van Vita vertelde: ‘Het bevriezen van levensmiddelen stond toen in een kwade reuk.
Men verbond vriezen (...) met het kapot vriezen van producten op het land door
nachtvorst en met de kwaliteit van bevroren vleesimporten uit Argentinië.’33

Diepgevroren groenten slijten aan de huishoudens in een periode dat de Nederlandse
conservenindustrie wegkwijnde en groenten en fruit massaal werden doorgedraaid
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op de veilingen als gevolg van de lage prijzen, was dan ook niet eenvoudig.
Eenvoudiger bleek het grootverbruikers voor het nieuwe product te interesseren. De
Holland-Amerika Lijn, die diepvriesvoedsel al uit de Verenigde Staten kende,
behoorde tot de eerste afnemers van Vita. Ook andere scheepvaartmaatschappijen
pasten het nieuwe product toe.34 Diepvries paste binnen het bestaande patroon bij de
scheep-
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vaartmaatschappijen: niet alleen waren ze gewend om gebruik te maken van
geconserveerd voedsel, maar ze beschikten tevens over koelruimte aan boord van
hun schepen.35 Verder kochten Grand Hotel Centraal in Den Haag en de Italiaanse
ijsbereider Angelo Betti diepvriesproducten van Vita.36 Andere hotels en restaurants
volgden.37 Tevens ontwikkelde Vita plannen voor de export naar Groot-Brittannië
en Duitsland. Voordat het zover kwam, veranderde de Duitse bezetting de situatie.
Nog voordat in Rotterdam commerciële experimenten met het diepvriezen van

groenten en fruit werden gedaan, vonden dergelijke proefnemingen al plaats binnen
het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen onder leiding van prof.
ir. A.M. Sprenger en ir. R. Mulder. In 1934 en 1935 experimenteerden beiden met
uit de Verenigde Staten bekende vriesmethoden. Met name Mulder zou als
rijkstuinbouwconsulent een belangrijke rol vervullen bij het onderzoek naar het
koelen en vriezen van tuinbouwproducten. In Wageningen werd onder andere
geëxperimenteerd met het bevriezen van zacht fruit in suikersiroop.38 Dit onderzoek
kreeg in 1940 een forse impuls met de aanstelling van ir. T. van Hide tot
‘Rijkstuinbouwconsulent belast met koelaangelegenheden’. In samenwerking met
de industrie zou dit onderzoek tijdens de Tweede Wereldoorlog een hoge vlucht
nemen.

De Nederlandse diepvriessector als oorlogsindustrie 1940-1945

‘De Duitsers vonden in Nederland grote hoeveelheden groenten en fruit en bovendien
werden door de Nederlandse vissers grote hoeveelheden zeevis aangevoerd, zodat
dit land bij uitstek geschikt was om waardevolle voedingsmiddelen op te leveren
voor de Duitse legers. Zo werd (...) onder hun invloed de bestaande vriescapaciteit
sterk uitgebreid’, aldus een beleidsambtenaar van het ministerie van Landbouw.39

Tijdens de Duitse bezetting werd voor het eerst een vriesindustrie van enige betekenis
opgezet en veel onderzoek naar koudetechniek verricht. Nederlandse industriëlen,
tuinders en wetenschappers, maar ook de Duitse bezetter speelden hierbij een rol.
Na de bezetting van Nederland in mei 1940 streefden de Duitse autoriteiten ernaar

de Nederlandse land- en tuinbouw in te schakelen bij de eigen voedselvoorziening.
Als onderdeel van de vierjarenplannen, die onder leiding van de ‘Beauftragte für den
Vierjahresplan’ Reichsmarschalk Hermann Göring totstandkwamen, stelden de
Duitsers plannen op voor de opbouw van een diepvriesindustrie. De in 1936 gestarte
vierjarenplannen waren erop gericht Duitsland zoveel mogelijk zelfvoorzienend te
maken.40 In dit kader werd ook in Duitsland veel energie gestoken in de opbouw van
een diepvriesinfrastructuur. De toepassing van vriestechnieken zou de Duitsers in
staat stellen via het aanleggen van buffervoorraden de prijzen beter te beheersen. De
opbouw vond vooral geconcentreerd plaats binnen de firma's Andersen-Reemtsma
en Unilever-Solo Feinfrost. In augustus 1940 waren in Duitsland 74
snelvriesinstallaties in gebruik, terwijl er 67 in aanbouw waren.41

Na de snelle militaire veroveringen uit 1940 en 1941 richtten de Duitsers
diepvriesfabrieken op in de veroverde gebieden. De Duitse machinefabrieken Linde
en Schicht bouwden in hoog tempo diepvriesapparaten die bij conservenfabrieken
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in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Bulgarije werden geplaatst.42 Door zich te
richten op bestaande ondernemingen, kon gebruik worden gemaakt van de reeds
aanwezige infrastructuur, apparatuur en werkkrachten. Sommige bedrijven bleven
zelfstandig, andere kwamen onder beheer van Duitse instellingen of hun zetbazen.
Unilever kwam als Nederlands-Brits bedrijf al snel onder Duits beheer. Vanaf 1
september 1940 produceerde haar visverwerkende fabriek in Beverwijk in vier
maanden tijd 400 ton bevroren vis voor de bezetter. Het jaar erop lag de productie
nog hoger. De diepvriesactiviteiten van Unilever vonden plaats onder de vlag van
N.V. Proco. De productie van diepvries was nieuw voor de onderneming, eerder had
Unilever zich in Nederland hier niet mee beziggehouden. Proco opende in 1941 op
het terrein van de jamfabriek Hero te Breda een diepvriesfabriek voor de verwerking
van groenten en fruit. De voorbewerking van de grondstoffen vond binnen de
jamfabriek plaats, het vriezen geschiedde in belendende percelen. De productie- en
installatiekosten werden betaald door Solo Feinfrost G.m.b.H., één van de twee
Duitse diepvriesgiganten.43 De productie startte in juni 1941 en tot ver in 1944 zou
de fabriek in bedrijf blijven.44 Aanvankelijk verkocht Unilever ook diepvries op de
binnenlandse markt, maar al snel claimden de Duitsers de hele productie.45

In 1941 deed het tijdens het bombardement van 14 mei 1940 zwaar getroffen
Blaauwhoed zijn dochterbedrijf Vita met de Leidse vestiging over aan een Duitse
eigenaar, de vriescapaciteit in Gabak hield het in eigen beheer. De nieuwe eigenaar
van Vita voorzag de Leidse fabriek van nieuwe apparatuur, waaronder negen
tunnelvriezers. Zes waren afkomstig van de Duitse machinefabriek Linde, drie van
machinefabriek Grasso uit Den Bosch. Veel tijdens de Tweede Wereldoorlog
totstandgekomen fabrieken werden van tunnelvriezers voorzien. De te bevriezen
levensmiddelen werden in dergelijke apparaten onverpakt bevroren, in tegenstelling
tot in de voor de oorlog toegepaste platenvriezers. Het concept van de platenvriezers
was van Amerikaanse oorsprong, terwijl de tunnelvriezers van Duitse orgine waren.
Tijdens de oorlog ontwierp Grasso een eigen type tunnelvriezer, koeltechnicus G.
Ferguson verwierf hierop in 1942 een octrooi.
Het visverwerkende bedrijf N.V. Vauka in IJmuiden en de tuinbouwproducten

verwerkende ondernemingen N.V. Nordland en ‘Winterzon conserven NV’ waren
nieuw gestichte, Duitse ondernemingen. De locatie van deze bedrijven was
kenmerkend voor
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Een arbeider bij de firma Winterzon is bezig met het invoeren van kistjes fruit in een tunnelvriezer
(1943). Het in 1941 opgerichteWinterzon was een van de tijdens de Duitse bezetting tot stand gekomen
diepvriesbedrijven. Winterzon, dat naast de Utrechtse veiling gelegen was, verwerkte vooral groenten
en fruit. Hoewel het concept van de tunnelvriezers van Duitse origine was, was de afgebeelde vriezer
afkomstig van de Bossche machinefabriek Grasso.

hun op export gerichte productie. Winterzon lag direct aan het Utrechtse
spoorwegemplacement, wat praktisch was aangezien het overgrote deel van de
productie voor het Duitse leger bestemd was. Ook het in dezelfde periode opgerichte
N.V. Frosta te Bergschenhoek werkte voor dezelfde markt.
Andere bedrijven die zich in de oorlogsjaren met diepvries bezighielden, waren

onder andere Haks uit Zeist - die sinds 1943 groente, fruit, vlees en wild invroor -
en de N.V. Diepvries-, Koel- &Handelsmaatschappij Delco uit Broek op Langendijk,
die zich sinds haar oprichting in 1941 op de verwerking van tuinbouwproducten
richtte. Net als Delco wasWinterzon (Veilingstraat 2) pal naast een veiling gevestigd.
Binnen de jonge bedrijfstak werd volop geëxperimenteerd. Zo verrichtte

Blaauwhoedenveem in 1942 uitgebreide en geslaagde experimenten om twee- á
driepersoonsporties rundvlees in cellofaan te verpakken (een nieuw materiaal) en
vervolgens te bevriezen. De verpakking in cellofaan diende het oxideren van bloed
en het uitdrogen tegen te gaan. ‘Na ruim 1/2 jaar bleek de qualiteit bij het
koken/braden/bakken als versch; ook de verkregen jus, hetgeen met blikvlees
uitgesloten is.’46 De experimenten werden niet voorgezet, ondanks het feit dat een
grote Rotterdamse slager het vlees wilde verkopen en hiervoor zelfs een vriescel in
zijn winkel installeerde.47 Ook het bestaande Unilever-laboratorium deed proeven
op vriesgebied; in de zomer van 1944 experimenteerde het bijvoorbeeld met het
bevriezen van aardbeien.48 Zowel de rijkstuinbouwconsulent als de
TNO-voedingsorganisatie verrichtte tijdens de bezetting veel onderzoek naar de
mogelijkheden voor het koelen en bevriezen van levensmiddelen. TNO startte in
1941 een onderzoeksprogramma naar het koelen van groente en fruit; tot in 1944
bracht deze organisatie in het tijdschrift Voeding regelmatig verslag uit van haar
proefnemingen.
De onderzoeks- en productieactiviteiten stimuleerden de Bossche machinefabriek

Grasso om in 1941 ‘voor het eerst een 100%Nederlands fabrikaat kleinkoelmachine’
te produceren.49 Eind 1942 werkte de rijkstuinbouwconsulent plannen uit voor een
eigen koelinstallatie in samenwerking met Grasso-technicus Ferguson; de installatie
was bedoeld voor proeven met het snelvriezen van groenten en fruit.50 Grasso was
ook betrokken bij experimenten voor het bevriezen van fruit die jamfabrikanten
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Taminiau, De Betuwe en Van Woerkom verrichtten. Grasso bouwde voor Taminiau
een diepvriesinstallatie.51

De leveranties van de diepvriesfabrieken aan de Duitsers waren omvangrijk. De
economische waarde ervan viel echter in het niet bij de leveringen van de Nederlandse
metaalindustrie of leerindustrie.52 Tot aan 1944 bleef de groente- en fruitsector van
de diepvriesindustrie een trouwe leverancier van de Duitse Wehrmacht.
De handel in diepgevroren vis stagneerde daarentegen vanaf 1942/1943. De aanvoer

van de grondstof begon te haperen als gevolg van oorlogshandelingen, de vlucht van
vissers naar Groot-Brittannië en vervolgens afgekondigde uitvaarverboden voor
vissersvaartuigen. In het laatste oorlogsjaar, toen door de oorlogshandelingen van
een geregelde levering aan Duitsland geen sprakemeer was, was de diepvriesindustrie
de eigen bevolking ten dienste. In de hongerwinter leverde Vita bevroren groenten
en fruit aan de Amsterdamse centrale keuken.53 Deze keuken maakte in dezelfde
periode ook gebruik van de aanlevering van diepgevroren erwtensoep. De
hoogtijdagen van de vriezerij waren op dat moment echter voorbij.

De moeizame doorbraak van diepvriesproducten 1945-1970

Het grootste deel van de bedrijven in de diepvriessector was ongeschonden het laatste
oorlogsjaar, het jaar waarin Nederland frontgebied was, doorgekomen, al waren her
en der wel machines
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weggesleept en was bijvoorbeeld Blaauwhoed in Rotterdam zwaar getroffen. In 1945
bezat Nederland al met al een diepvriesindustrie waarvan de betrokkenen in 1940
slechts hadden kunnen dromen. Van de grote diepvriesbedrijven waren vier Duits
eigendom geweest (goed voor circa 60% van de productiecapaciteit), in enkele andere
hadden de Duitsers aandeelhouders gehad. De regering stelde de Duitse bedrijven
in de loop van 1945 onder beheer van een bewindvoerder, de overige liet ze na
onderzoek door de Politieke Opsporingsdienst ongemoeid. Vita in Leiden,Winterzon
in Utrecht, Vauka in IJmuiden enNordland in Venlo kwamen als vijandelijk vermogen
in handen van de Nederlandse staat. Hiervan waren Vita enWinterzon ongeschonden
en bedrijfsklaar, maar Vauka en Nordland praktisch ontmanteld. Verder waren de
particuliere fabrieken Kristal in Rotterdam en Frosta in Bergschenhoek klaar om de
productie weer te beginnen bij de start van het nieuwe vriesseizoen. Unilever, bevrijd
van het Duitse beheer waaronder ze in de oorlog had gestaan, kon plannen maken
hoe ze de tijdens de oorlog opgebouwde vriescapaciteit wilde benutten.
Het slagen van deze industrietak in de naoorlogse periode was echter zeer onzeker.

Met het vertrek van het Duitse leger was de diepvriesindustrie in Nederland haar
enige klant van betekenis kwijt. De bedrijven stelden dan ook plannen op om de
binnenlandse consumenten te bereiken en om diepvriesproducten te exporteren naar
landen als Zwitserland en Zweden voor het binnenhalen van harde valuta.
Voor het overleven van de Nederlandse diepvriesindustrie was uitbreiding van de

bestaande koudeketen van levensbelang. Zonder diepvrieskasten bij de detailhandel
zou verkoop aan de consumenten in het binnenland amper mogelijk zijn.54 Een
beleidsambtenaar op het ministerie van Landbouw vond het ‘noodzakelijk dat een
z.g. koelketting wordt opgebouwd. Het is immers noodzakelijk om de diepgevroren
producten op te slaan en daarna over de winkels te distribueren, welke eveneens in
den vorm van vrieskisten over opslaggelegenheid zouden moeten beschikken’.55

Minister van Landbouw S.L. Mansholt gaf in 1946 toestemming schaarse deviezen
aan te wenden voor de aanschaf van koelelementen. De helft van deze deviezen ging
naar de georganiseerde groentehandel, de andere helft naar de diepvriesbedrijven
zelf. Unileverdochter Proco kocht kant en klare kasten uit het buitenland, Vita schafte
slechts onderdelen aan en liet kasten bouwen bij de Bredase machinefabrikant Esta.
Door het sluiten van een deal met de branchevereniging voor de groentehandel Verna
kon Vita haar kastenaantal bij de winkeliers vermeerderen. De kasten boden de
fabriek de mogelijkheid om de diepvries af te zetten en de winkeliers te verplichten
louter diepvries van Vita te verkopen.
Unilever-dochter Proco zette haar goederen af in de ‘betere’ detailhandelszaken

- hier stonden de meeste van haar diepvrieskasten opgesteld - al leverde ze ook aan
de Bijenkorf en Vroom&Dreesmann. Volgens Proco's verkoopleider waren groente-
en fruitwinkels de beste verkooppunten.
Het gemaksargument speelde een belangrijke rol. De verkoopleider van Proco

vertelde: ‘Persoonlijk heb ik enige malen bij mijn bezoek aan groentehandelaren
meegemaakt, dat er naar diepvriesspinazie werd gevraagd, terwijl bakken vol verse
spinazie in de winkel stonden. (...) toen de winkelier de klant opmerkzaam maakte
op de verse spinazie, kreeg hij ten antwoord: “Ik heb veel liever diepvries, dat is veel
gemakkelijker en net zoo lekker als vers.”’56 Het luxueuze karakter van diepvries
werd bevestigd door een brief van een van de vaste leveranciers van het Koninklijk
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Huis, die Proco in juni 1947 om diepvries-appelmoes vroeg voor de pasgeboren
prinses Marijke (‘Ik heb natuurlijk blikken appelmoes, maar is er diepvries?’).57 Met
de aanvang van het verkoopseizoen 1947-1948 (november 1947) verruilde Unilever
haar merk Proco voor het internationaal bekende Birds-Eye. In de persberichten aan
de detaillisten wees het concern op de Amerikaanse wortels van het procédé en het
pionierswerk van C.F. Birds-Eye. Ze liet weten: ‘Wij hebben aan onze artikelen niet
eerder de naam Birds-Eye willen geven, voordat wij er van overtuigd waren het
allerbeste te kunnen brengen op het gebied van diepvriesproducten.’58Ondanks deze
reclametaal viel de verkoop binnen de detailhandel tegen. Ook andere aanbieders
van diepvriesproducten kampten met een tegenvallende afzet, omdat ze - net als
Birds-Eye - niet over een omvangrijk kastenbestand beschikten zoals Vita.
Eenvoudiger te organiseren was de verkoop aan grootverbruikers als de KLM,

hotels en psychiatrische inrichtingen. Sinds 1946 had Proco octrooi voor de productie
van ‘toebereide maaltijden’, die ze definieerde als ‘gaar of bijna gaar gekookte of
gebakken spijzen door bevriezing geconserveerd (...), teneinde deze na ontdooien
en aanwarmen in vliegtuigen, spoorwagons, snelbuffetts en dergelijke te kunnen
opdienen’.59Het concern verwachtte het meest van de toepassing binnen de luchtvaart.
Ook Vita bood kant-en-klaarmaaltijden aan.60

In juni 1948 leverde Unilever/Birds-Eye 3,5 ton aspergepunten aan de KLM voor
de verwerking in maaltijden.61 In hetzelfde jaar leverde ze ook acht ton groente, fruit
en vis aan het Britse bezettingsleger in Noord-Duitsland. Het concern verzorgde acht
‘cabinets’ om de verkoop mogelijk te maken.62

Overproductie en een gebrek aan afzetmogelijkheden speelden alle
diepvriesbedrijven parten. Unilever klaagde: ‘Demoeilijkheid is (...) dat de huisvrouw
zeer conservatief is en aan het verse product de voorkeur geeft, zelfs wanneer haar
kan worden voorgerekend dat zij met het kopen van het snelbevroren product
voordeliger uit is (b.v. appelmoes).’63 In de winter van 1949 kwam een prijzenslag
op de Nederlandse markt tot stand, waardoor de prijzen daalden en het ene na het
andere diepvriesbedrijf de productie staakte. Zo sloot Frosta in Bergschenhoek haar
deuren, net als Unilever haar Birds-Eye-activiteiten in Nederland stopzette.
Vita/Winterzon nam de winkelklanten en de vrieskisten van de stopgezette bedrijven
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over en besloot onder het merk Vita te opereren. In de jaren vijftig zou ze verreweg
de belangrijkste aanbieder van diepvriesproducten op de Nederlandse markt zijn.
Het concern maakte er veel werk van om de huisvrouw voor het nieuwe product te
interesseren.
In 1949-1950 organiseerde het 800 winkeldemonstraties. De dames die de

producten 's winters demonstreerden, werkten in de zomer in de fabriek. Ook
organiseerde Vita drie ‘massale zaaldemonstraties’ in Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag onder leiding van VARA radio-kok Kers.64 In het begin van de jaren vijftig
bracht de onderneming onder de merknaam Iglo diepvrieskip op de markt (een
betrokkene meldde vol trots: ‘De receptuur werd door ons ontwikkeld (...) in
samenwerking met de chef-kok van het Kurhaus in Scheveningen.’65). De wettelijke
verplichting diepvrieskip via poeliers te verkopen, was echter een rem op de verkoop.
Volgens dezelfde logica mocht bevroren vis alleen via vishandels worden verkocht

en was geconcentreerd sinaasappelsap, door Vita in 1952 op de markt gebracht,
alleen te koop in groentewinkels.66

Voor de in grote aantallen voorkomende kleine levensmiddelenwinkels waren
vrieskisten kostbare aanschaffen. Vol genoegen constateerde de leiding van Vita in
de jaren vijftig dan ook een stijging van het aantal zelfbedieningszaken. Het
diepvriesproduct moest het als merkartikel duidelijk van schaalgrootte en
‘branchevervaging’ hebben. Totdat in 1959 de verkoop van kip en vis zou worden
vrijgegeven, bestond het grootste deel van de verkoop van Vita uit groente en fruit,
aangevuld met soep, nasi en bami. Om de verkoop te bevorderen, richtte Vita de
financieringsmaatschappij Vricon op, die winkeliers in de gelegenheid stelde door
huurkoop vrieskisten aan te schaffen. Aanvankelijk bood de onderneming
Frigidaire-kisten aan, later ging ze over op de distributie van B-merken aangezien
het merk voor de winkeliers niet belangrijk bleek. Vita maakte met de levering van
de kasten niet alleen de verkoop van diepvries mogelijk, maar sloot ook effectief de
concurrentie buiten op vergelijkbare wijze als ze dat in de jaren veertig had gedaan.
Aan het einde van de jaren vijftig beschikten negenduizend Nederlandse winkeliers
over vrieskisten, de helft als resultaat van het Vita-kastenplan. Al behaalde Vita het
overgrote deel van haar omzet uit de verkoop via de detailhandel, ook de verkoop
aan grootverbruikers bleef belangrijk. Zowel het Nederlandse leger als de geallieerde
bezettingslegers in Duitslandwaren belangrijke afnemers, terwijl ook de ziekenhuizen
en scheepvaartmaatschappijen belangrijke doelgroepen waren.67

In 1956-1957 besloot Unilever haar beleid te veranderen. Onder de indruk van de
welvaartsstijging in de Verenigde Staten ontstond bij de concernleiding de
verwachting dat ook in Europa de consument spoedig meer te besteden zou krijgen.
Tegen deze achtergrond kreeg het bedrijf opnieuw belangstelling voor
diepvriesproducten. Vita was beducht voor de concurrentie die Unilever het bedrijf
op de Nederlandse markt zou gaan aandoen wanneer ze zou terugkeren op de
binnenlandse markt. Aangezien op dat
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Het diepvriesbedrijf Proco was evenzeer een oorlogskind als Winterzon en Vita. Om de consument
vertrouwd te maken met diepvriesproducten, organiseerde Proco in de winter winkeldemonstraties
waarbij fabrieksmeisjes die 's zomers aan de productielijn stonden, de producten aanprezen.
Diepvrieskisten als het afgebeelde ‘kabinet’ waren essentiële schakels van de koelketen om verkoop
in de winkel mogelijk te maken (1947).

moment ook Vita's export terugliep, waren de eigenaren bereid hun concern te
verkopen. In 1958 werd Unilever dan ook eigenaar van Vita. Het concern schakelde
als nieuwe eigenaar op een nieuw merk over: ‘Iglo’, afkomstig van Vita-onderdeel
Kristal. Unilever kon Iglo zonder problemen internationaal hanteren, wat met Vita
niet mogelijk was vanwege reeds gevestigde belangen. Een internationaal merk met
de bijbehorendemeertalige verpakking zouUnilever in staat stellen één zelfde product
op verschillende nationale markten te verkopen met alle schaalvoordelen van dien.
In de loop van 1960 verving Unilever de merkaanduiding Vita op de vrieskisten door
Iglo; de van Vita bekende eskimo als beeldmerk bleef echter gehandhaafd. Om de
breuk met het verleden beperkt te houden, maakte het concern tevens gebruik van
de toevoeging ‘een Vita-product’; hiermee werd duidelijk dat Iglo de opvolger was
van Vita. Om het nieuwe merk aan de man te brengen, startte het concern een
uitgebreide reclamecampagne. Unilever zette de door Vita gevoerde politiek voort,
onder meer met de verdere uitbouw van het onder dit concern vallende kastenbestand.
In 1968 beschikte Unilever over 17.000 diepvrieskasten. Ter vergelijking: in 1959
stonden binnen het totale Nederlandse winkelbestand niet meer dan 9000 vrieskisten
opgesteld. Verder breidde het concern de productiecapaciteit uit met de opening van
een nieuwe fabriek in Hoogeveen (Lucas Aardenburg) en de aankoop van zowel een
kippenslachterij in Barneveld als de consumptie-ijsfabrikant De Hoop in Onnen. Het
bedrijf hoopte door uitbreiding van het
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Platenvriezers, een van origine Amerikaanse vinding, vonden na de Tweede Wereldoorlog zeer veel
toepassing in de diepvriesindustrie. Hier leggen twee werknemers van Iglo voorverpakte groente in
een platenvriezer; omstreeks 1960.

assortiment met nieuwe producten als de diepvrieskip (1959), consumptie-ijs (1960)
en kant-en-klaarmaaltijden (1962) zijn omzet en rendementen te vergroten. Door
verschillende producten aan te bieden, kon het de productiecapaciteit in de fabrieken
en de capaciteit van de koudeketen (de opslagplaatsen, koelwagens en vrieskisten in
de winkels) beter benutten. Het concern had de verkoop van consumptie-ijs - onder
het merk OLA - vooral ook ter hand genomen om de vrieskisten in de winkels
gedurende het hele jaar in bedrijf te hebben. Unilever stelde: ‘De praktijk heeft
geleerd dat indien het assortiment in de diepvrieswinkel maar voldoende variatie
biedt, de omzet van het geheel aanzienlijk vergroot wordt.’ De winstmarges van
consumptie-ijs vielen echter tegen vanwege de grote concurrentie van vele (kleine)
ijsfabrieken en ijsbereiders. Met voorbewerkte visproducten boekte Iglo sneller
resultaten. Dit gold voor visfilets, maar zeker voor de vissticks waarmee Unilever
eerder in Groot-Brittannië ervaring had opgedaan. De visstick (visfilet in een krokant
jasje) was al snel een groot succes.
In 1959 gaf de minister van Economische Zaken, na een actie van de gezamenlijke

Nederlandse diepvriesindustrie, de verkoop van diepvrieskip vrij. Voortaan mochten
ook niet-poeliers diepvrieskip verkopen, waardoor deze in plaats van bij zeshonderd
poeliers bij vijftien- tot twintigduizend detailzaken te verkrijgen was.
De investeringen en de uitbreiding van het assortiment bleven niet zonder resultaat.

Tussen 1958 en 1968 verdrievoudigde de omzet van Iglo. De groeiende verkoop van
diepvries deed echter ook verscheidene concurrenten op de markt verschijnen. Zo
ontpopte Cebeco-dochter Friki zich als een geduchte concurrent op de markt van
diepvrieskippen. De doorbraak van de koelkast voor huishoudelijk gebruik bevorderde
de afzet van deze producten.
In 1960 beschikte 10% van de Nederlandse huishoudens over een koelkast.68 De

prijzen lagen op dat moment rond de 500 tot 700 gulden, afhankelijk van de
literinhoud. De aanbieding van koelkasten door Albert Heijn in het kader van de
Premie van de Maand Club (PMC) veroorzaakte een halvering van de prijs. Het
Zaanse levensmiddelenbedrijf bestelde in 1962 20.000 koelkasten tegen
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kwantumkorting bij de Duitse fabrikant Liebherr. Albert Heijn verkocht deze
apparaten tegen de helft van de winkelprijs.
Het succes was overweldigend: binnen een maand was de hele partij verkocht. De

overige aanbieders waren gedwongen ook hun prijzen te verlagen.
Albert Heijn handhaafde de koelkast ook nadien in haar PMC-pakket en verkocht

in totaal 145.000 kasten. De Consumentenbond speelde in op de plotselinge en
massale populariteit van dit apparaat en publiceerde in 1964 haar eerste
consumententest over koelkasten.
Een decennium later was 93% van de Nederlandse huishoudens van een koelkast

voorzien.69 De actie van Albert Heijn was een toevalstreffer, aan de keuze voor de
koelkast lagen geen doordachte strategische overwegingen ten grondslag.70 De later
eveneens in PCM-verband aangeboden vrieskist vond tot 1969 nauwelijks aftrek.
De snelle verspreiding van de koelkast in de jaren zestig maakte deel uit van een
complex proces. Niet alleen de dalende prijzen, maar ook het meestal ontbreken van
kelders in moderne woningen (onder andere door de opkomst van de hoogbouw71)
speelde hierbij een rol, net als de teruggang in de thuisbezorging en de opkomst van
zelfbedieningszaken, de supermarkt en de auto. Het laatste trio lokte voorraadvorming
bij de consument uit en de koelkast maakte dit mogelijk. Het weekblad Libelle vertelde
zijn lezeressen: ‘Gaat u bijvoorbeeld wekelijks naar de markt of profiteert u graag
van bepaalde voordeeltjes, dan zult u uw koelkast intensiever gebruiken dan een
huisvrouw die iedere dag gaat winkelen.’72

De vrieskast bleef tot in de jaren zestig vooral een voorwerp van grootverbruikers.
Op het platteland kregen individuele huishoudens eerder belangstelling voor
toepassing van dit apparaat dan in de stad. In de jaren vijftig en zestig werden
regionale centra met diepvrieskluisjes opgezet; eind jaren vijftig nam hun aantal zeer
snel toe.73 Ook hierbij dienden de Verenigde Staten als lichtend voorbeeld. Vaak
werden deze centra geëxploiteerd door slagers en poeliers die zelf voor het uitoefenen
van hun beroep ook koeling nodig hadden. In sommige plaatsen waren dergelijke
voorzieningen coöperatief georganiseerd. De bloei van het kluisjessysteem ging aan
de verspreiding van de individuele diepvrieskisten over het platteland in de tweede
helft van de jaren zestig vooraf.74
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Net als koelapparatuur, werden ook diepgevroren kant-en-klaarmaaltijden het eerst
toegepast door de grootverbruikers. Aan het einde van de jaren zestig zette Iglo deze
vooral af bij bedrijfskantines, nadat Iglo de maaltijden eerst binnen bedrijfskantines
van Unilever-bedrijven had uitgeprobeerd. Voor de verwarming van deze maaltijden
ontwikkelden Unilever en Philips gezamenlijk speciale ovens. Ook ziekenhuizen en
andere zorginstellingen pasten de diepvriesmaaltijden toe. Arbeidsbesparing was een
belangrijk argument. IGLO-verkoopleider A.J.W.J. Braams vertelde: ‘Van enkele
zeer grote instellingen is bekend dat ook in het spinazieseizoen het diepgevroren
product wordt gebruikt, omdat door een gebrek aan personeel en voldoende
wasapparatuur het onmogelijk zou zijn het verse product te verwerken.’75 De hotels
en restaurants namen echter amper diepgevroren groenten en fruit af.
Iglo-topmanD.M. van IJsselstein wist de oorzaak: ‘Nederland beschikt nu eenmaal

over een perfect georganiseerde distributie van verse producten van een voortreffelijke
kwaliteit.’76 Om het gebruik van diepvriesproducten binnen de hotel- en
restaurantsector desondanks te promoten, organiseerde Iglo in maart 1968 in
samenwerking met de Vereniging van oud-leerlingen van erkende Hotelscholen een
studiedag over diepvries, waarbij naast lezingen en een voorlichtingsfilm ook een
lunch op het programma stond bereidmet louter diepvriesproducten. De gemaksfactor
diende de restaurateurs over de streep te trekken.
Het zou echter tot de jaren zeventig en tachtig duren voor ook de particuliere

huishoudens voor dergelijk gemaksvoedsel werden gewonnen.

Oorlogen en huishoudens

De beide wereldoorlogen stimuleerden in sterke mate de introductie en verspreiding
van koel- en vriestechnieken. De rol van de overheid, tijdens de EersteWereldoorlog
de Nederlandse overheid en tijdens de TweedeWereldoorlog de Duitse bezetter, was
hierbij cruciaal.
De EersteWereldoorlog liet een versnelling van het onderzoek naar vriestechnieken

zienmet het in 1916 hervatte grootscheepse onderzoek in Leiden, IJmuiden enUtrecht
naar het diepvriezen van vis. Het internationaal vooraanstaande onderzoek sloot aan
bij vooroorlogse initiatieven, maar intensiveerde onder invloed van factoren als
topvangsten van de Nederlandse visserij, een zeer sterk groeiende export en
voedseltekorten in eigen land.
De grote activiteit op vriesgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog vond plaats

binnen de vries- en fruitverwerkende bedrijven en binnen onderzoeksinstellingen als
TNO-Voeding en de Landbouwhogeschool. Terwijl tijdens de Eerste Wereldoorlog
de aandacht vooral was uitgegaan naar de conservering van vis, stond nu de
conservering van land- en tuinbouwproducten centraal.
De Nederlandse diepvriesindustrie was een oorlogsindustrie en verwerkte vooral

groenten en fruit, en voor een gering deel vis in opdracht van de Duitse bezetter. De
benodigde apparatuur en kennis was voor het grootste deel uit Duitsland afkomstig.
Met het wegvallen van de Wehrmacht als klant in 1945 stond deze industrie echter
voor de opgave nieuwe klanten te vinden. Het zou tot de late jaren vijftig duren
voordat ze hierin glansrijk slaagde.
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Grootverbruikers speelden een stimulerende rol bij de introductie van koel- en
vriestechnieken. Vroege toepassers van koeltechnieken waren: de scheepvaart,
opslagbedrijven in de havens en enkele industriële sectoren. Hotels en andere
horecagelegenheden waren volgers op geringe afstand van de kopgroep.
Groothuishoudens liepen veelal voorop bij het verbruik van diepvriesproducten,

wat niet verwonderlijk was aangezien aanvankelijk hier vooral de koelapparatuur te
vinden was. De scheepvaart vervulde op dit vlak een pioniersrol. Ook het leger bleek
een vroege verbruiker, variërend van de Wehrmacht tijdens de bezetting tot het
Nederlandse leger en de Britse bezettingstroepen in Duitsland na de oorlog. Het
eerstgenoemde leger was belangrijk bij het ontstaan van de Nederlandse
diepvriesindustrie, het laatstgenoemde voor het voortbestaan ervan. Na de Tweede
Wereldoorlog liepen ook de luchtvaart en de ziekenhuizen bij de toepassing van
diepvries voorop.
De industrie had in de eerste vijf jaar na de oorlog moeite om de overstap naar de

particuliere huishoudens te maken; de onvolkomen koelketen in de detailhandel en
de afwezigheid van mechanische koeling in de meerderheid van de huishoudens
stonden dit in de weg. De heersende kleinschaligheid en specialisatie binnen de
Nederlandse detailhandel en de hierop afgestemde regelgeving waren belemmeringen
voor de installatie van vrieskisten en vitrines voor de verkoop van diepvriesproducten,
terwijl de hoge prijs van de mechanische koelkasten een beletsel vormden voor een
grotere verspreiding van dit apparaat binnen de particuliere huishoudens. In dit licht
bezien, is het niet vreemd dat de groothuishoudens bij het toepassen van
diepvriesvoedsel vooropliepen.
Parallel aan de verdere uitbouw van de koelketen vanaf de jaren zestig, inclusief

de snelle verspreiding van de koelkast binnen de kleinhuishoudens en de opkomst
van de zelfbedieningswinkels en supermarkten, brak in de jaren zestig het
diepvriesvoedsel ook door op de ‘thuismarkt’. De supermarkt maakte een grotere
verspreiding van diepvriesvoedsel mogelijk; omgekeerd was ook het vrijgeven van
de verkoop van diepvriesproducten een belangrijke stap in de ontwikkeling van de
Nederlandse supermarkt.
De noodzakelijke ervaring met de apparatuur die nodig was voor de verspreiding

van gekoelde en diepgevroren voedingsmiddelen, was opgedaan binnen de sfeer van
de grootverbruikers.

H. Buiter

Eindnoten:
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Algemeen Rijksarchief (ARA), Ministerie van Landbouw (MvL), Directie van de Tuinbouw
(DvdT)
Algemeen Rijksarchief (ARA), Ministerie van Landbouw (MvL), Hoofdinspecteur der Visserij
(HIdV)
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De geschiedenis van de automatiek begon in Nederland in de jaren twintig. Door muntgeld in een
automaat te werpen, konden consumenten glazen kluisdeurtjes openen waarachter zich ‘kleine eetwaar’
bevond. De automatiek speelde een belangrijke rol in de opkomst van het eten uit de muur. Door het
samengaan van automatiek en cafetaria - en met name cafetaria's voorzien van een juxebox -
functioneerden automatieken in de jaren vijftig en zestig als ontmoetingsplekken van ‘nozems’ en
andere jongeren.
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9 Snacks

Automatieken
Cafetaria's en snackbars
Consumptie-ijs
Patates frites
Unilever en snacks
Vlees of soja
Consumenten en snacks
Snacks en graascultuur

Buitenshuis snacken heeft een lange traditie wanneer we denken aan verschijnselen
als de haringkar, de zuurkar, de banketbakker en de worstverkoper. De snackmarkt
droeg een sterk lokaal stempel, al verspreidden bepaalde snacks en typen
verkooppunten zich wel van de ene plaats naar de andere. Zo vonden de rond 1850
in Amsterdam ontstane broodjeszaken met hun broodjes pekelvlees en broodjes
halfom snel navolging in de grote steden in het westen van Nederland. Buiten het
verstedelijkteWesten, daarentegen, vonden ze tot aan de jaren vijftig van de twintigste
eeuw vrijwel geen ingang. Na de Tweede Wereldoorlog verspreidde het buitenshuis
snacken zich over het hele land; snacks, snackbereiding, snackdistributie en
snackconsumptie verloren hun plaatselijke karakter. In de jaren zestig en zeventig
werd het ‘eten uit de muur’ populair als onderdeel van de trend van het buitenshuis
eten.1

Aanvankelijk was een snack een ‘tussendoortje’. Een dergelijke definitie heeft
slechts zin zolang er een duidelijk onderscheid is met de hoofdmaaltijden. Op het
moment dat ‘tussendoortjes’ hoofdmaaltijden worden en hoofdmaaltijden
tussendoortjes, zijn snacks en snacken moeilijk te definiëren.2Voedingsdeskundigen
menen dat we ons thans in deze situatie bevinden. Ze spreken van een ‘graascultuur’,
waarin de consument zijn voedsel via ongeregelde eetmomenten en -plekken bij
elkaar ‘graast’ en waarin snacks een belangrijke rol spelen.3 Dit is een grote
verandering in de Nederlandse eetcultuur. Het patroon waarbij Nederlanders niet
meer dan drie maaltijden per dag nuttigden, is hiermee doorbroken. Deskundigen
onderkenden dit voor het eerst aan het einde van de jaren tachtig. Nog in de jaren
zeventig verwachttenmarketingdeskundigen dat de historisch gegroeide Nederlandse
eetcultuur van drie maaltijden per dag4 een blokkade zou zijn voor de opmars van
snacks in Nederland.5 Voedingsdeskundigen verstaan onder snacks tegenwoordig
industrieel voorbewerkte voedingsmiddelen die kant en klaar worden aangeboden
en die voor consumenten in menig geval de status hebben van volwaardige voeding
naast of in plaats van de bestaande hoofdmaaltijden.
De bestaande literatuur op voedingsgebied meldt weinig over het ontstaan van

snacks en het voedingspatroon waarvan ze deel uit maken. Een doelstelling van dit
hoofdstuk is die leemte op te vullen door een begin te maken met een reconstructie
van de geschiedenis van het snackwezen in Nederland. Nagegaan wordt welke
wisselwerking er was tussen het ontstaan van snacks en veranderingen in de eetcultuur.
In de historische analyse zal de nadruk liggen op de periode 1945-1990, het tijdvak
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waarin de industriële productie van snacks een hoge vlucht nam. De reconstructie
zal noodzakelijkerwijs beperkt van karakter zijn. Er moesten keuzes worden gemaakt.
Snacks en snacken zijn veelomvattende terreinen, die we hier onmogelijk compleet
kunnen behandelen.
Hoewel zoetwaren als drop6, koekjes en chocolade een belangrijke rol speelden

bij de totstandkoming van de graascultuur enNederlanders per hoofd van de bevolking
meer koekjes, banket en koek consumeren dan buitenlanders7, zullen we desondanks
aan deze producten geen aandacht besteden. ‘Hartige’ snacks als kroketten en zoutjes
zullen daarentegen wel veel aandacht krijgen. Ook kroketten en andere
cafetaria-snacks zijn lekkernijen die nergens anders zoveel worden geconsumeerd
als in Nederland. Zij stonden aan de basis van het ‘eten uit de muur’, een belangrijk
element in de snackcultuur van Nederland. Aan de opkomst van het eten uit de muur
liggen drie deels met elkaar samenhangende ontwikkelingen ten grondslag: de
opkomst van automatieken, van ambachtelijk bereid ijs en van de industriële
vervaardiging van snacks, in het bijzonder van patates frites. Deze drie ontwikkelin-
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gen krijgen daarom eerst aandacht. Daarna wordt ingezoomd op de geschiedenis van
het zoutje als voorbeeld van het thuis snacken. In dit verhaal ligt de nadruk op de
pogingen van Unilever om de snackmarkt - ontstaan door de activiteiten van kleine
lokale snackbedrijven - binnen te dringen, te veroveren en te beheersen. Door een
blik in de keuken van Unilever te werpen, komen we niet alleen meer te weten over
de product- en techniekontwikkeling door dit concern en de wisselwerking tussen
ontwikkelingswerk, marktverkenningen en de markt, maar ook meer over de relatie
tussen snacks en veranderende eetgewoonten.

Automatieken8

In 1902 opende het Automaten Restaurant ‘Auto-centraal’ (later herdoopt tot Café
Novum) in Amsterdam zijn deuren. Deze eetgelegenheid introduceerde automaten
als vervanging van bedienend personeel. Vanuit de in de kelder gelegen keuken
trokken koks met een lift de bereide maaltijden op in de automaten nadat bezoekers
de vereiste hoeveelheid munten in het apparaat hadden geworpen. Café Novum
functioneerde tot 1920. Ook de restaurantketen van Heck (vanaf 1960 Ruteck
genaamd) paste automaten toe. Naar het voorbeeld van Engelse tearooms en
horecagelegenheden waar staand kon worden gegeten, opende Heck in de jaren
twintig naast zijn restaurants cafetaria's die waren toegerust met automaten.
Deze automatencafetaria's, ook wel ‘automatieken’ genoemd, waren voorzien van

series door glazen deuren afgesloten vakjes die aan de achterzijde werden gevuld
door bedienend personeel.
Consumenten konden de glazenHuisdeurtjes van de automaat openen na de inworp

van een aantal speciale munten. Ook konden ze aan een loket bestellen. Deze
automatieken waren niet verwarmd, gedeeltelijk overkapt en vrij toegankelijk vanaf
de straat. Demeeste automaatgebruikers aten op straat of namen de etenswaar - veelal
belegde broodjes en salades alsmedewarme (knak)worsten, gehaktballen en kroketten
- mee naar huis. Vanaf de jaren dertig waren dergelijke automatieken in Nederland
te vinden in stationshallen en in drukke winkelstraten van grote steden.
Met de toenemende voedselschaarste tijdens de TweedeWereldoorlog verdwenen

de automatieken, om na de oorlog snel terug te keren in het straatbeeld. Een cruciale
innovatie vond rond 1950 plaats toen automatiekeigenaren op flessengas gestookte
frituurovens begonnen aan te schaffen. De toepassing van frituurovens maakte een
hogere omzetsnelheid van warme gefrituurde snacks mogelijk en stimuleerde de
ontwikkeling van nieuwe snacks.
Nieuwe snacks uit deze periode waren onder andere loempia's en nasiballen, die

na de dekolonisatie van Indonesië in 1949 en de daarmee gepaard gaande repatriëring
van militairen en burgers snel populair werden. Het gebruik van frituurovens lokte
additionele technische veranderingen uit. Om de grotere hoeveelheden gefrituurde
snacks warm te houden, breidden exploitanten van automatieken het aantal kluisjes
in automatieken uit en installeerden ze elektrische verwarming. Verder schaften
automatiekeigenaren diepvrieskisten aan om voorraden te frituren snacks op te slaan.
De Nederlandse automatiek van na 1950 was gebaseerd op het samenspel van de
frituuroven, de elektrisch verwarmde automaat en de diepvrieskist.
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Na 1950 verspreidde het automatiekwezen zich vanuit de grote steden in de
Randstad naar de rest van Nederland. Importeurs van uit Duitsland afkomstige
automaten als Van Duynen, Holdeen en Jennen brachten voordurend verbeteringen
aan in het ontwerp van de automaten en de glazen kluisdeurtjes. De snelle verspreiding
riep echter ook weerstand op. Verscheidene winkeliers vonden dat wanneer mensen
na winkelsluitingstijd in automatieken nog kroketten en andere warme snacks zouden
kunnen kopen (bij bijvoorbeeld de automatiek van de slager), deWinkelsluitingswet
werd overtreden. Sommige horeca-ondernemers vreesden dat middenstanders als
slagers en banketbakkers door automatieken te openen feitelijk horecabedrijven
zouden worden. Rechters werden ingeschakeld om zich uit te spreken of de snacks
uitsluitend ter plekke mochten worden genuttigd of ook meegenomen mochten
worden, of automatiekhouders na winkelsluiting de automatiek mochten bijvullen,
en of ze hun klanten na winkelsluiting wel persoonlijk mochten bedienen. Deze
juridische strijd werd beslist in het voordeel van de automatiekhouders. In typerende
Nederlandse stijl werd bepaald dat ze de kluisjes in hun automatieken na
winkelsluiting wel mochten bijvullen, maar niet hun klanten persoonlijk mochten
bedienen.
In de jaren zestig stagneerde de opmars van de automatiek.
Publiciteit rond door de Keuringsdiensten van Waren vastgestelde gevallen van

voedselvergiftiging door gebrekkige hygiëne in automatieken deed de consumptie
van automatieksnacks dalen. De in zijn bestaan bedreigde snackketen FEBO
ontwikkelde in reactie hierop in de jaren zeventig samen met de Nederlandse
automaten-producentD&TProducts nieuwe elektronische automaten, die gemeengoed
zouden worden in de Nederlandse snack- en cafetariabranche.

Cafetaria's en snackbars9

De afzet van patates frites nam na de Tweede Wereldoorlog een hoge vlucht. Patates
frites was in de jaren twintig en dertig via markten en kermissen overgewaaid van
België naar Zuid-Nederland. Zo startte de familie Van Dam in de jaren dertig een
patates-friteshuis/eetsalon in Eindhoven. Dit werd een zodanig succes dat de familie
ook in Breda, Den Bosch en Tilburg dergelijke vestigingen begon. Boven de grote
rivieren - met uitzondering van de grote steden in het westen van het land - was
patates
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frites daarentegen tot na de Tweede Wereldoorlog een vrijwel onbekend fenomeen.
Via verkoop op markten en kermissen verspreidde patates frites zich na 1945 ook
over Noord-Nederland. De verkoop ervan werd ter hand genomen door
Noord-Nederlandse snackmakers en cafetariahouders die al kroketten frituurden.
De expansie van automatieken en snackbars in de jaren vijftig wasmede een gevolg

van de opkomende branchevervaging tussen ambachtelijke ijsbereiders, ambachtelijke
snackmakers en patates fritesbakkers. Aangezien de ijsconsumptie seizoengebonden
was, zochten de ijsbereiders in de winter ander werk. Met de opkomst van patates
frites lag het voor de hand dat ze zich hiermee bezig zouden gaan houden. Op
organisatorisch vlak leidde dit tot de oprichting van de Unie van IJsbereiders en
Patates Frites Bakkers in 1951.10 De Unie ijverde voor een wettelijke regeling van
de vestiging van ambachtelijke patates fritesbakkers en ijsbereiders, voor ruimere
winkelsluitingstijden en voor uitbreiding van het assortiment van haar leden.
Mede dankzij de lobby van de Unie stond deWinkelsluitingswet van 1952 patates

fritesbakkers toe ook na winkelsluitingstijd patates frites te verkopen. Uitbreiding
van het assortiment bleef echter omstreden. Kruideniers en verwante winkeliers
hadden er bezwaar tegen dat banketbakkers, slagers en andere snacks producerende
middenstanders geleidelijk ook snoep- en genotmiddelen als tabak, kauwgom,
frisdranken en chocolade gingen verkopen.
In 1957 werd een wetsvoorstel opgesteld om deze concurrentie te reguleren. De

pers besteedde veel aandacht aan de zaak. De snackbar was een item geworden. Het
blad Conservator van de Unie van IJsbereiders en Patates Frites Bakkers stelde in
1959 vast: ‘Opgetrokken vanuit België heeft de warme worstjes- en patatkraam
Nederland volkomen in zijn ban gekregen en een opstand

In de twintigste eeuw waren ambachtelijke en industriële ijsbereiders voortdurend in heftige
concurrentie met elkaar. Ambachtelijke ijsbereiders waren aanvankelijk vooral banketbakkers, terwijl
industriële ijsbereiders hoofdzakelijk stedelijke melkinrichtingen waren, die in de zomermaanden
consumptie-ijs produceerden als nevenproduct. De Coöperatieve Zuivel- inrichting C.M. De Kempen
te Eindhoven, die Campina-ijs maakte, is een voorbeeld van de laatste categorie. Kinderen kochten
een “ijsco” bij venters van zowel ambachtelijk als industrieel bereid ijs. “IJsco” had zijn oorsprong
in “ijscompagnie”, een samenwerkingsverband van lokale ambachtelijke ijsbereiders tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

door de jeugd zou te vrezen zijn als deze tentjes plotseling van het toneel zouden
moeten verdwijnen.’11 De cafetaria's en de snackbars waren naast de Italiaanse
ijssalons belangrijke ontmoetingscentra van de Nederlandse jeugd geworden, vooral
wanneer ze beschikten over jukeboxen en flipperkasten. De regering bereikte na
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overleg met de betrokken groepen het compromis, waarbij werd afgesproken dat
cafetaria's na winkelsluiting uitsluitend cafetariaproducten zouden verkopen. In 1962
verbood de Hoge Raad tabaksverkoop door cafetaria's. De debatten in de Tweede
Kamer, de publieke aandacht en de regelgeving over het cafetaria-assortiment
markeerden de maatschappelijke acceptatie van het cafetariawezen en de
cafetariasnacks. In die periode ontstond ook een nieuwe trend. Het eten uit de muur
was de opmaat voor een nieuw type eetgelegenheid, dat kenmerken van de snackbar
en het restaurant in zich verenigde: het fastfoodrestaurant.
In 1963 startte Albert Heijn in samenwerking met het Britse horecaconcern Lyons

de eerste Wimpy Bar in Nederland. In de Wimpy Bar maakte de Nederlander kennis
met een nieuwe snack, de Amerikaanse hamburger. Hoewel de hamburger pas in de
jaren zeventig een succes zou worden12, stimuleerde dit voorbeeld Unilever om
Noordzee Quick Restaurants te openen (vanaf 1970). In 1971 begon Albert Heijn in
Zaandam een joint venture met McDonald's om patates frites, kip en appelmoes te
serveren.

Consumptie-ijs13

De bereiding en verkoop van snacks als gehaktballen, nier- en saucijzenbroodjes en
kroketten begon als een ambachtelijke, lokale activiteit van (banket)bakkers en
slagers. Consumptie-ijs kende
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een soortgelijke ontstaansgeschiedenis.
Hoewel consumptie-ijs al in de achttiende eeuw te koop was in Nederlandse cafés,

zou het pas in de negentiende eeuw populair worden bij de elite voor gebruik tijdens
feesten en diners.
Vooral banketbakkers hielden zich met de ijsbereiding bezig. Aan het einde van

de negentiende eeuw gingen ze over tot de verkoop van ijs in hun winkels; in
Amsterdam en Den Haag werd ijs ook op straat uitgevent. De straatverkoop was met
name gericht op de werkman en diens kinderen. ‘Fatsoenlijke mensen’ werden geacht
geen ijs op straat te eten; zij bestelden ijs als dessert op verjaar- en feestdagen. Het
ijsassortiment van de straatventers was beperkt; vanille en aardbeienijs waren de
meest voorkomende soorten.
Aanvankelijk werd het straatijs geserveerd in kleine dikke glaasjes, na 1910 werden

hiervoor ook wel wafels gebruikt.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw nam het aantal banketbakkers dat ijs

verkocht sterk toe, terwijl ook lunchrooms en café-restaurants ijs begonnen te
verkopen. Een andere trend was de komst van Italiaanse ijsmakers en -verkopers
naar ons land.14

De eerste aanzetten tot schaalvergroting vonden plaats tijdens de Eerste
Wereldoorlog, toen veel voor ijs benodigde ingrediënten op rantsoen waren, de
prijzen daalden en concurrentie juist toenam. In diverse steden verenigden
ijsbereidende banketbakkers zich daarom in ijscompagnieën om gezamenlijk
grondstoffen in te kopen en de productie op één plek te concentreren. Deze
samenwerkingsverbanden gingen soms ook over op het gebruik van mechanische
koelapparatuur. De in 1916 opgerichte Utrechtse IJscompagnie der Verenigde
Banketbakkers van Utrecht en omstreken ‘De IJsbeer’ was de eerste. In de volksmond
heette de ijsverkoper al snel de ‘ijscoman’, waar je een ijsco kon kopen, een afkorting
van ijscompagnie.
Met de toename van het aantal ijsmakers en ijsverkopers achtte de overheid

voorschriften op het gebied van de hygiënische ijsbereiding en de ijssamenstelling
noodzakelijk. Vanuit hygiënisch oogpunt was de ambachtelijke consumptie niet
optimaal. De Keuringsdiensten van Waren hielden daarom de bereiding van
consumptie-ijs nauwlettend in de gaten. Het Consumptie-ijsbesluit van 1929 verschafte
deKeuringsdiensten vergaande controlemogelijkheden en -bevoegdheden. Het bevatte
voorschriften voor hygiëne, ijsbereiding, ijssamenstelling (onder andere het percentage
melkvet) en controle. Het ijs moest voortaan aan bepaalde bacteriologische
minimumeisen voldoen en ijsbereiders dienden te beschikken over een hygiënische,
specifiek voor de bereiding van ijs toegeruste bereidingsplaats. Ook stelde het besluit
het gebruik van ijspoeder verplicht. IJspoeder bestond uit een mengsel van suiker
(meer dan 80%), weipoeder, magere-melkpoeder en een zetmeelproduct (bijvoorbeeld
Elektroscoop) en kon worden samengesteld door de ijsbereiders zelf, door lokale
inkoop- en productiecoöperaties of door de suikerindustrie. Het besluit verplichtte
elke ijsbereider een vergunning aan te vragen.
In een reactie op het Consumptie-ijsbesluit - en als reactie op het toenemende

aantal Italiaanse ijsbereiders - verenigden de Nederlandse ambachtelijke ijsbereiders
zich in de Nederlandsche Bond van Consumptie IJsbereiders (NBC).15DeNBC richtte
zich op de hygiëne van de ijsbereiding, op de kwaliteit van het geproduceerde ijs en
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op het vakmanschap en de scholing van de ijsbereider. Ook organiseerde ze
tentoonstellingen, beurzen en congressen.16

Hoewel veel koudetechnische kennis uit het buitenland kwam, zat de Nederlandse
industrie niet stil. Zo paste het Technisch BureauMarijnen uit Den HaagAmerikaanse
koelmachines als ‘Frigidaire’ en ‘Kelvinator’ aan de Nederlandse
(bedrijfs)omstandigheden en (kleinschalige productie)eisen aan.17

Het Consumptie-ijsbesluit van 1929 stimuleerde de oprichting van fabrieken voor
consumptie-ijs. Met name stedelijke melkinrichtingen waren actief op dit vlak. De
Vereenigde Amsterdamsche Melkinrichting (VAMI) was een van de eerste
Nederlandse zuivelfabrieken die fabrieksijs produceerden. De onderneming
importeerde de benodigde ijsreceptuur en machines uit de Verenigde Staten. Andere
melkinrichtingen volgden het voorbeeld van de VAMI. De Rotterdamsche
Melkinrichting (RMI) startte in 1932 met de productie van ERMI-ijs, in Den Haag
begaven De Sierkan en de 's-Gravenhaagsche IJsfabriek zich op deze markt en in
Amsterdam de AROFA (Amsterdamsche Roomijsfabriek).
In Eindhoven ging de Coöperatieve Zuivelinrichting C.M. De Kempen

consumptie-ijs maken met de naam Campina. De melkinrichtingen distribueerden
hun ijs via hun eigen afzetkanalen, met name melkwinkels. De industriële
consumptie-ijsbereiders, de melkinrichtingen die in de zomer als nevenproduct ijs
produceerden, richtten in 1934 een eigen brancheorganisatie op, de NIJFA (de
Nederlandsche IJs Fabrikanten, ook wel aangeduid met Bond van verpakt ijs
fabrikanten).
De concurrentie tussen ambachtelijke en industriële ijsbereiders was groot en werd

gevoerd op het gebied van prijs en hygiëne.
De VAMI meldde bijvoorbeeld op haar verpakkingen dat haar ijs ‘veilig’ was,

zonder schadelijke bacteriën en goed gecontroleerd.
Relevante mededelingen in een tijd waarin bijvoorbeeld in Groningen (in 1934)

paratyfus uitbrak na de consumptie van bedorven ambachtelijk bereid ijs.
Het aantal industriële ijsbereiders daalde in de naoorlogse periode fors. Zo telde

de in 1949 opgerichte Nederlandse Vereniging van Consumptie-ijsfabrikanten (NVC)
- de opvolger van de NIJFA aanvankelijk ongeveer honderd leden. In 1953 waren
dit er vierenzestig, in 1956 veertig, terwijl de organisatie in 1972 nog slechts tien
leden telde.18 Terwijl het aantal industriële ijsbereiders afnam, groeide de productie,
lanceerde de industrie nieuwe ijsjes - waaronder de ijslolly - en verbeterde ze de
distributie door gebruik te maken van koelwagens, koelhuizen en vrieskisten. Het
distributienetwerk bestond na de Tweede Wereldoorlog uit ijsventers, melk-
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winkels, banketbakkers, cafetaria's en ijssalons. In de tweede helft van de jaren vijftig
en in de jaren zestig kwamen hier kruideniers, levensmiddelen- en groentezaken bij
voorzover ze de beschikking hadden over vrieskisten. Pas in de jaren zeventig, met
de brede verspreiding van de koelkast en de opkomst van de supermarkt, werd het
grootwinkelbedrijf een belangrijke factor voor de distributie van ijs en verdween de
ijscoman met zijn karretje naar de achtergrond. De ambachtelijke ijsbereiding bleef
echter bestaan en - na een teruggang in de jaren zeventig en tachtig - ontwikkelde
zich tot een bloeiende lokale activiteit.

Patates frites19

In 1955 veroorzaakte de jaarlijks stijgende productie van consumptieaardappelen,
terwijl de binnenlandse consumptie van aardappelen daalde, voor een
aardappeloverschot in Nederland. Om de afzet van aardappels veilig te stellen, startte
een dertigtal aardappelboeren in Hummelo en Keppel (de Achterhoek) in 1962 met
de verwerking van consumptieaardappelen tot gesneden, voorgebakken en verpakte
patates-frites in de Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken, ofwel
Aviko.
De productie van gesneden, voorgebakken en verpakte patates frites voor derden

was niet nieuw. De ‘Fritesspecialist’ in Venlo was reeds in de jaren vijftig deze weg
ingeslagen. Het nieuwe aan de aanpak van Aviko was de industriële productiewijze,
de bedrijfseconomische integratie van grondstoffen (aardappelen), leveranciers
(boeren) en industriële productie - boeren waren ook bedrijfseigenaren - en de
distributie van het industrieel vervaardigde product. De start van een dergelijke
fabriek was niet zonder risico aangezien een distributiesysteem voor patates frites
ontbrak. Verpakte voorgebakken patates frites waren op dat moment dan ook nog
niet te koop in levensmiddelenwinkels.
Vertegenwoordigers van Aviko reisden naar de Verenigde Staten om te bestuderen

hoe patates fritesbedrijven hun distributie organiseerden. De Amerikaanse fabrieken
leverden patates frites in kleinverpakking aan supermarktketens. Op basis van die
Amerikaanse reis concludeerde de Aviko-directie dat distributie via de
levensmiddelenhandel, met name via de toentertijd tot ontwikkeling komende
zelfbedieningswinkels, pas succesvol zou kunnen zijn wanneer de fabrieken gebruik
zouden kunnen maken van koel-en-vriesketens van producent tot consument.
Dergelijke koelketens waren in Nederland op dat moment nog slechts spaarzaam
aanwezig; in 1960 beschikte bijvoorbeeld slechts 10% van de Nederlandse
huishoudens over een koelkast. Om deze reden leverde Aviko in eerste instantie
vooral diepgevroren patates frites in groot- en kleinverpakking aan hotels, restaurants,
cafés, cafetaria's en snackbars. Aviko had op deze markt concurrentie van de
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Het tussentijds en ook wel voltijds consumeren van warme en koude snacks is een niet meer te stuiten
trend, met name onder jongeren. Het totale aantal cafetaria's, snackbars, fastfoodrestaurants en
andere aanbieders van een ‘snelle hap’ groeit nog steeds.
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‘Fritesspecialist’ en talrijke in de jaren zestig ontstane kleine patates fritesbedrijven
als Busser Frites uit Apeldoorn en Fritex uit Enschede. In de loop van de jaren zestig
ontstond er toch een markt van diepgevroren voorgebakken patates frites in
kleinverpakking door de verkoop in zelfbedieningswinkels en supermarkten, waarbij
gebruik werd gemaakt van de binnen de detailhandel aanwezige koelapparatuur.20

De ontwikkeling van de automatiek en snacks, die van consumptie-ijs en die van de
fabrieksmatige productie van patates frites droegen ieder op zich bij tot de cultuur
van het uit de muur eten in Nederland. Deze cultuur werd in Nederland een zodanig
succes, dat snacks nu zelfs als synoniemen worden gebruikt voor ‘muurproducten’
als kroketten en frikadellen. De cultuur van het eten uit de muur droeg in belangrijke
mate bij aan de toename van het buitenshuis eten in de jaren zestig en zeventig. Het
eten uit de muur maakte het publiek rijp voor het fastfoodrestaurant zoals dat vanaf
de jaren zestig opkwam.
Het eten uit de muur beïnvloedde ook de eetgewoonten en maaltijdpatronen

binnenshuis. Met het toenemende aanbod van industrieel geproduceerde en
diepgevroren supermarktsnacks vanaf de jaren zeventig nam de thuisbereiding en
-consumptie toe van traditionele muursnacks. Cafetaria's fungeerden als testmarkten
in de ontwikkelingsgang van snacks voor de thuismarkt.
‘Muursnacks’ waren wegbereiders voor nieuwe ‘thuissnacks’ als aardappelchips,

die in toenemendemate werden geconsumeerd als aanvulling op de traditionele (drie)
hoofdmaaltijden of zelfs als vervanging van een dergelijke maaltijd.

Unilever en snacks

Hoewel het thuissnacken in Nederland een lange eigen traditie kent met de consumptie
van pindanootjes, koek en zoetwaren, betekende de introductie van de aardappelchip
door het Engelse bedrijf Smiths in 1958 een enorme stimulans voor het thuissnacken.
Smiths' industrieel geproduceerde aardappelchip sloeg op de Nederlandse markt
dusdanig aan dat Smiths al snel concurrentie kreeg van het Engelse Golden Wonder
en het Nederlandse Dam.
Tussen 1966 en 1968 brachten ookwinkelketens als Albert Heijn, Spar, DeGruyter,

Vivo, Végé, Simon deWit en Vroom en Dreesmann in Nederland chips op de markt.
De chips van deze winkelbedrijven verwierven in korte tijd een marktaandeel van
40%. In de jaren zestig stortte ook Unilever zich op de markt van chips en andere
aardappelsnacks. In vergelijking met andere Europese landen consumeerde de
Nederlandse consument in de jaren zestig veel chips.

Tabel 9.1: De geschatte jaarlijkse chipsconsumptie per hoofd van de
bevolking aan het begin van de jaren zeventig

2600 gramVerenigde Staten

1500 gramGroot-Brittanië

800 gramNederland
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400 gramZwitserland

300 gramScandinavische landen

250 gramBelgië

200 gramFrankrijk

200 gramItalië

160 gramDuitsland

Bron: J.C. Hesen, ‘De verwerking van aardappelen tot chips’
Voedingsmiddelentechnologie 2 (1971) 13, 15.

Unilever, vanouds vooral een margarine- en zeepconcern, breidde vanaf 1950 haar
activiteiten in de voedingssector sterk uit, onder andere door overnames binnen de
zuivelindustrie, de aardappelverwerkende industrie en de graanverwerkende industrie.
Het concern verwachtte dat met de stijging van de welvaart ook de vraag naar
kwalitatief beter en meer gevarieerd voedsel zou toenemen. Volgens Unilever
betekende dit dat er meer behoefte zou zijn aan duurdere, luxere en makkelijker te
bereiden voedingsmiddelen, gedurende het gehele jaar en onafhankelijk van de
traditionele seizoenen verkrijgbaar. In de jaren vijftig ontstond de verwachting binnen
het concern dat de vraag naar wat genoemdwerd recreational food als consumptie-ijs
en frisdrank zou toenemen, net als het eten buitenshuis. Ook signaleerde Unilever
een toename van het aantal kleinhuishoudens, waardoor er behoefte zou zijn aan
voorbereid (gemaks)voedsel in kleinverpakking, net als hotels en restaurants prijs
zouden stellen op voorbewerkt voedsel.21

Unilever verwachtte veel van de grootschalige industriële productie van
gecomponeerde voedingsmiddelen bestaand uit een groot aantal te variëren
bestanddelen en wilde dergelijke procédé's onder andere toepassen bij snacks. Al
vormde, volgens een onderzoeksteam van Unilever, het vaste patroon van drie
hoofdmaaltijden per dag een belemmering, de zich ontwikkelende snackmarkt in de
Verenigde Staten stimuleerde Unilever om ook in Nederland activiteiten op dit vlak
te ontplooien. Unilever-dochter Van den Bergh en Jurgens toonde grote interesse in
de productie van chips en noten aangezien deze geen grote productie-investeringen
leken te vergen.22

Uit een intern rapport in 1963 blijkt dat Unilever aanvankelijk bij snacks dacht
aan gefrituurde aardappelsnacks (onder andere chips), koekjes/taartjes, gesuikerde
maïsproducten (popcorn) en noten (inclusief pinda's). Snackers waren volgens
Unilever met name kinderen en huisvrouwen.23 Met name huisvrouwen werden als
een belangrijke doelgroep gezien, omdat ze het huishoudgeld beheerden en de
dagelijkse boodschappen deden. Door Unilever opgezet consumentenonderzoek
richtte zich dan ook vooral op de
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Chipsproductie in de jaren zestig
De verwerking van aardappelen en noten in snacks vereiste een aanzienlijke hoeveelheid voorbereidend
onderzoeks- en testwerk.1 Problematisch waren de grondstof aardappel (prijs, kwaliteit en
verwerkingsgeschiktheid), de fabrieksmatige productie (met name opschalingseffecten), het
productieproces (continue productie), het frituren (zowel het proces als de te gebruiken olie en
apparatuur) en de ontwikkeling van een goede, mooie en goedkope verpakking. De industriële
chipsproductie kende de volgende stappen: sortering van aardappels in de fabriek, schillen (in
discontinue of continue carborundum schilmachines of door middel van stoomschillen), snijden (in
schijfjes van ongeveer 1,25 mm dikte), wassen (tweemaal in ronddraaiende wastrommels), drogen
(door drukrollen of vibrerende banden), bakken (in grote continubakovens die direct of indirect - via
warmtewisselaars - werden verwarmd en waar de chips doorheen werden getransporteerd middels
roterende trommels, schoepen of transportbanden), uitlekken, zouten en verpakken (in polypropyleen).
Ook Unilever diende aandacht te schenken aan deze aspecten bij de ontwikkeling van een eigen
aardappelchip. Zo besloten de Nederlandse Unilever-bedrijven Lucas Aardenburg en Van den Bergh
& Jurgens met name de aandacht te richten op (1) flexibiliteit in de verkrijging van aardappelen om
niet afhankelijk te zijn van één ras en zijn prijsvorming, (2) het streven naar de laagst mogelijke
opslag- en conditioneringskosten van aardappelen, (3) het streven naar een continue jaarproductie
van aardappelen, (4) aardappelrassenonderzoek (het ras Woudster - met een hoog drogestofgehalte
- leek veelbelovend voor naseizoenproductie), (5) onderzoek naar de mogelijkheid van een
ongesorteerde inkoop, (6) onderzoek naar de samenhang tussen aardappelras, ouderdom en
opslagwijze enerzijds en blancheerwijze anderzijds, (7) onderzoek naar een ongeschilde productie,
(8) onderzoek naar de reductie van het suikergehalte in aardappelen (dat leidde tot bruinkleuring
tijdens het bakken) en consumentenacceptatie, (9) onderzoek naar de meest geschikte frituurolie in
samenwerking met het Unilever Reseach Laboratorium te Vlaardingen, (10) het gebruik van
antioxidanten (om het ranzig worden van chips tegen te gaan) in frituurolie of in de binnenkant van
de chipsverpakking, (11) de ontwikkeling van product- en kwaliteitsstandaarden wat betreft
oliekwaliteit, kleur en aanzien van de chips, oliegehalte van de chips, krokantheid en zoutgehalte,
(12) de keuze van het verpakkingsmateriaal dat zou voldoen aan de hoogste eisen wat betreft
vochtopname, lichtinvloed, mechanische bescherming (via luchtinblazing bijvoorbeeld), contact tussen
drukinkt en chips, en (13) consumentenonderzoek om de gewenste snackproducten en gewenste
producteigenschappen van snacks in beeld te brengen. Het consumentenonderzoek diende een antwoord
te geven op de vraag of de snackmarkt vrij simpele producten vereiste of juist meer complexe en
hoogwaardige producten met veel eigen ‘know-how’.
De uitwerking van deze aandachtspunten werd gecombineerd met de ontwikkeling van flexibele en
veelzijdige productiemogelijkheden om mogelijke verliesgevendheid van opgeschaalde
productiefaciliteiten te kunnen opvangen. Samen met de uitkomsten van het marktonderzoek - er is
een markt voor meer complexe aardappelsnacks - leidde het tot het ontwerp van een fabriek voor de
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productie van een eigen nieuw type (door aardappelextrusie verkregen) Unilever Chips, de ‘reformed
sticks and chips’ waarmee Unilever een positie trachtte te verwerven op de Nederlandse snackmarkt.1
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voorkeuren en het aankoopgedrag van huisvrouwen. Unilever maakte onderscheid
tussen het snacken tijdens de warme maaltijd snoepen en ‘knabbelen’ tussen de
hoofdmaaltijden en het snacken in combinatie met drankjes. Unilever besloot zich
vooral te richten op de ontwikkeling van de tweede en derde categorie snacks.
Omdat ze tussen de hoofdmaaltijden zouden worden genuttigd, moesten ze vooral

‘tasty light and crispy but not filling’ zijn.24
Ondanks haar hoge verwachtingen van de snackmarkt, koos Unilever voor een

voorzichtige marktstrategie. Het concern hoopte met de productie en afzet van
eenvoudige aardappelchips en noten een plaats op de snackmarkt te verwerven,
waarna het - in geval van succes - met de ontwikkeling van een eigen assortiment
gecomponeerde snacks wilde beginnen, waarvan de samenstelling oneindig kon
worden gevarieerd.
Er werd gewerkt op verschillende fronten: onderzoek, productie en marketing.

Unilever Research Laboratory te Colworth House in Engeland werd het centrum van
de internationale snack R&D, terwijl de marketing en planning bij Van den Bergh
& Jurgens Ltd Engeland werd geconcentreerd. De Nederlandse Unileverbedrijven
Lucas Aardenburg en Van den Bergh & Jurgens bereidden de productie van
aardappelchips voor en zetten consumentenonderzoek op.25 Het verrichte onderzoek
wees uit dat er een Nederlandse markt was voor vernieuwde chips. Aardappelchips
en patatachtigen

Na de bewerking van aardappelen tot chips worden ze onder andere gecontroleerd op kleur. Donker
gekleurde chips ogen niet ‘vers’ en niet aantrekkelijk. Het donker verkleuren van de chips wordt
veroorzaakt door de in aardappelen aanwezige suiker. Tijdens het wassen van de aardappels wordt
het suikergehalte gereduceerd.

domineerden op dat moment de Nederlandse snackmarkt met een marktaandeel van
66%.26 Concurrenten van Unilever waren onder andere marktleider Smith, de
Coöperatieve Condensfabriek ‘Friesland’ (CCF) te Leeuwarden, California en
Wilco/Duyvis.
Deze ondernemingen beschikten in veel gevallen over eigen verkooporganisaties

en wijdvertakte distributiekanalen. De Nederlandse chipsmarkt kenmerkte zich door
prijsconcurrentie; in kwaliteit verschilden de chips nauwelijks. Aangezien Unilever
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een directe aanval op de chipsmarkt niet verstandig achtte, zette het concern zijn
troeven op de opbouw van eenmerkbeeld datmoest worden verbonden aan bijzondere,
complexe aardappelsnacks. De door Colworth House op basis van aardappelextrusie
ontwikkelde ‘reformed potato sticks’ leken daartoe de beste perspectieven te bieden.27

De reformed sticks konden zich meten met andere aardappelsnacks wat betreft
smaak, kleur en vorm, terwijl de prijs ervan lager was dan van klassieke chips
aangezien hun productie eenvoudiger was en ze minder aardappelmassa bevatten.
Uit een eerste door Unilever uitgevoerde ‘caravantest’ waaraan 183 Nederlandse
huisvrouwen deelnamen, bleek dat 55% van de ondervraagden een voorkeur had
voor de reformed sticks vanwege hun geprononceerde smaak en krokantheid.28

Aangezien uit het onderzoek bleek dat consumenten het vetgehalte van chips
problematisch vonden - door de marktonderzoekers vertaald als ‘vet is ongezond en
maakt dik’ - bracht Unilever het vetgehalte van de reformed stick terug. Als tweede
stap werd besloten tot een proefintroductie van de reformed sticks in Rotterdam.
Reclame in lokale kranten en shopdisplays, outdoor advertizing en speciale
aanbiedingen bezorgden de sticks bekendheid in het testgebied. Liefst 79% van de
bevolking bleek de chips te kennen. Aanvankelijk leken de sticks dan ook aan te
slaan. Kort na de introductie verkochten winkels 7000 zakken per week. Binnen een
paar weken was de verkoop echter dramatisch gedaald tot 2500 per week. Om de
achterliggende redenen te begrijpen, namen marktonderzoekers drie maanden na de
introductie zeshonderd interviews af met huisvrouwen. De resultaten verrasten de
ontwikkelaars. Zo bleken de Rotterdamse huisvrouwen de reformed sticks geen
snacks te noemen maar zoutjes en de reformed chips niet als nieuwe soort chips te
beschouwen. Bovendien vonden de huisvrouwen dat de sticks er niet smakelijk
uitzagen, kleverig en vet waren en niet lekker smaakten. Unilever was niet blij met
deze onderzoeksresultaten. Enerzijds klaagden de betrokkenen over de wisselende
stemmingen van consumenten, maar anderzijds moesten ze erkennen dat de smaak
en het vetgehalte van de reformed stick niet waren verbeterd in de periode tussen de
twee consumententests.
Tijdens een evaluatie werd geconcludeerd dat het nieuwe product te snel op de

markt was gebracht en dat het productieproces moest worden verbeterd om het
vetgehalte van de chips terug te brengen. Tevens bleken de sticks een beperkte
houdbaarheid te
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hebben: drie maanden in plaats van de gegarandeerde zes maanden, hetgeen een
ingrijpende en kostbare verbetering van de verpakking noodzakelijk maakte.
Omdat Unilever de snackmarkt beschouwde als een veelbelovende groeimarkt,

besloot ze door te gaan. Het concern besloot tevens zich zowel te richten op de
ontwikkeling en marketing van traditionele snacks als chips en noten als op
snack-food, bijvoorbeeld loempia's en kroketten. De totstandkoming van koelketens
van fabriek tot consument maakte het langzamerhand ook mogelijk voorgebakken,
diepgevroren vleessnacks voor bereiding en consumptie thuis af te zetten. Verder
werd besloten de snackontwikkeling niet meer centraal te sturen, maar vanuit diverse
nationale locaties te coördineren om beter aan te sluiten met nationale
smaakvoorkeuren.29 Dit was niet altijd gemakkelijk, zoals bleek toen Unox te Oss
de productie voorbereidde van vleeskroketten, loempia's en saucijzenbroodjes voor
huishoudelijk gebruik. Unox werkte hierbij samen met het Unilever Research
Laboratory te Colworth House. De samenwerking met het Britse
onderzoekslaboratorium liep niet altijd soepel vanwege de verschillende nationale
smaken, eetgewoonten en voorkeuren. ‘(...) but quite frankly we do not think the
samples shown were suitable for testing in Holland. How can we let you know what
the end result should be like? Either you will have to come here on a cafetaria-crawl,
or somebody will have to take frozen ones to Colworth’ zo berichtte een
Unox-functionaris aan Londen.30Ommeer grip te krijgen op de nationale markt, ging
Unilever uiteindelijk ook over tot het opkopen van bestaande bedrijven, zoals Mora
in 1979. Mora had veel succes met de distributie van voorgebakken en diepgevroren
vleessnacks via de supermarkt. Als zo vaak in de voedingsmiddelensector, betrof
het hier een familiebedrijf met een regionaal

De polypropyleenverpakking van chips moet voldoen aan hoge eisen wat betreft vochtopname,
lichtinvloed, temperatuurregeling bescheming en afgifte van smaak en kleur. De verpakking dient
ervoor te zorgen dat de chips lange tijd vers, smaakvol en krokant blijven. Grootverpakking in
kartonnen dozen moet voorkomen dat de chips breken tijdens het transport. Getuige de afbeelding,
meent men ook binnen de chipsindustrie dat zorgvuldigheid vooral gewaarborgd is in ‘vrouwehanden’.

karakter. Het bedrijf was in 1960 gestart door de slager M. Mourmans, die op een
bakfiets kroketten en gehaktballen rondbracht bij de plaatselijke horeca. Mora kende
de snackmarkt op basis van afzet via cafetaria's, (sport)kantines, bedrijfsrestaurants
en benzinestations en vormde daarom een aantrekkelijk bedrijf voor Unilever. De
overname van Mora paste ook in de lijn van het Project Earl, dat in juni 1978 door
Unilevers Frozen Foods Coordination was gelanceerd. In dit kader waren nieuwe
diepvriessnacks speerpunt in een beleid dat erop was gericht om in te spelen op
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toenemende snackconsumptie ten koste van de traditionele hoofdmaaltijden. Een
ander doel van Project Earl was om andere vernieuwers op de markt van
diepvriessnacks, dikwijls kleine lokale producenten, de wind uit de zeilen te nemen.31

Na het debacle in Rotterdam richtte Unilever zich in de jaren zeventig op de
ontwikkeling van een ‘tweede generatie’ snacks bestaande uit snack food en
vernieuwde aardappel- en notensnacks. De benodigde R&D in Nederland werd
verricht door ‘pindabedrijf’ en Unileverdochter Calvé-De Betuwe, een dochterbedrijf
van Unilever. Het marktaandeel van noten in de Nederlandse snackmarkt was
traditioneel groot. Ondanks de concurrentie van chips bedroeg het aandeel van noten
in de totale Nederlandse snackconsumptie in 1970 33%. De belangrijkste merken in
Nederland aan het begin van de jaren zeventig waren Duyvis en Albert Heijn (met
beide een marktaandeel van 30%) en Calvé (met een marktaandeel van 14%).
Calvé was aan het einde van de jaren zestig echter somber over de toekomst van

de Nederlandse notenmarkt. Naast de hoge uitgaven voor (merk)reclame en de - in
de ogen van Calvé - hoge grossier- en detaillisttarieven, werd de notenmarkt getroffen
door een sterke
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In 1971 introduceerde Unilever-dochter Calvé de borrelnoot op de Nederlandse markt. De borrelnoot
was een combinatie van de alom bekende pinda met de noviteit van een pikante coating. Het product
was een groot succes en bezorgde Unilever een belangrijke positie op de Nederlandse snackmarkt.

stijging van de grondstofprijzen en door een BTW tarief van 12%. Om haar
marktaandeel niet te verliezen, kon Calvé de kostenstijgingen amper doorberekenen
aan de consument. De winstmarge van noten en pinda's daalde zo dramatisch dat
Calvé zelfs overwoog om haar notenactiviteit te stoppen.32 Deze situatie was
uiteindelijk echter aanleiding voor de ontwikkeling van een geheel nieuwe pindasnack.
In 1971 introduceerde Calvé de borrelnoot, een pindamet een gefrituurd laagje bloem,
water en een specerij.
De borrelnoot was direct een groot succes en verloste Calvé van haar problemen.

Toevoeging van de relatief goedkope borrelnoot-coating zorgde ervoor dat het bedrijf
de hoeveelheid dure pinda's in kleinverpakkingen kon beperken.
Unilever-Marketing verklaarde het succes onder andere uit de hoge

notenconsumptie in Nederland, de distributie via de winkel en de associatie met
Indonesië van een gefrituurde en met een aparte laag bedekte pinda.33 De borrelnoot
werd de boei voor Unilever's R&D-activiteiten op snackgebied.
Volgens Calvé was de snackmarkt een ‘welvaartsmarkt’ van producten met een

korte levenscyclus, die het bedrijf noodzaakte voortdurend nieuwe producten en
productvariaties te ontwikkelen. Het bedrijf streefde daarom naar vergroting van
haar assortiment met ten minste één nieuwe snack per twee jaar. Calvé richtte zich
daarom - naast haar traditionele oriëntatie op pinda's en noten34 - ook steeds meer op
‘moderne’ geëxtrudeerde zoutjes. Een Calvé-vertegenwoordiger schreef in 1976:
‘Zoals je weet, hebben wij ruim een jaar geleden onze snacks policy herschreven
(...) Dat betekent (...) dat wij ons niet meer beperken tot noten en notenprodukten,
maar dat wij snacks in de meest ruime zin van het woord, dus al dan niet gebaseerd
op noten, en al dan niet hartig of zoet, tot ons werkterrein willen rekenen.’35Dit beleid
resulteerde in nieuwe producten als popcorn, Japanse zoutjes (1976) en Pindarinda
(1977). De Pindarinda kan worden beschouwd als een overgang van de traditionele
notensnack naar een ‘gecomponeerde’ snack, waarvan de samenstelling oneindig
kan worden gevarieerd. Unilever duidde dergelijke snacks aan als ‘multi textured
snacks’. De Pindarinda was een krokant, goudbruin, hartig eenhapskoekje, regelmatig
van vorm, waarop twee tot vier pinda's vastzaten, en bedoeld als een exclusieve snack
bij de borrel. De op basis van de extrusietechniek geproduceerde pindarinda was
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complexer dan traditionele notensnacks, de productie ervan vereiste acht specifiek
opgeleide operators per ploeg.36

Na 1975 groeide het marktaandeel van de geëxtrudeerde snacks/zoutjes in
Nederland snel. De belangrijkste snacks in dit segment warenWokkels, Fuifnummers,
Pretletters en Gezelletjes. Volgens Calvé had dit marktsegment groeipotentieel
aangezien de consumptie ervan nauw gerelateerd was aan ontspanning en vrije tijd.
Het bedrijf streefde naar de productie van wat betreft vorm, smaak en verpakking
unieke snacks: ‘The product (and/or its technology) should present itself clearly as
an innovation, rendering it impossible for other manufacturers to follow suit within
a short period (i.e. within one year). (...) For product ideas, with emphasis on shape,
it is not enough to have a unique product, but the technology in itself has to be an
innovation.’37 Het vinden van markten voor nieuwe snacks en zoutjes bleef evenwel
moeilijk, zoals het voorbeeld van het gevulde snackhoorntje laat zien.
Met het onderzoekslaboratorium van Unilever in Duiven en het Belgische Hartog

S.A. richtte Calvé een werkgroep op om een geavanceerde multi textured snack te
ontwerpen, in de praktijk veranderd in een dual textured snack, een harde coating
met een zachte vulling. In 1978 was een protoversie beschikbaar, een snackhoorntje
met een zachte crèmevulling.38De gefrituurde pastaextrusie bleek echter niet vormvast
te zijn. Een hogedrukextrusie die werd vormgeknepenwas weliswaar vormvast maar
had een beperkte textuur en een traditioneel wafelgebakken hoorntje dat vormvast
was en een goede textuur had was weer te zoet.
Wafelbakken bleek uiteindelijk toch de beste resultaten op te leveren. Calvé koos

hiervoor. De keuze voor de wafels leidde vervolgens tot enkele innovaties. Het
Unilever Research Laboratorium te Vlaardingen slaagde er bijvoorbeeld in om hartige
wafels te ontwikkelen op basis van lactose, melk- en aardappelpoeder en ontwikkelde
een luchtige, hartige crème met een laag vetgehalte en diverse smaakrichtingen.
Honderdvijftig Nederlandse huishoudens die het nieuwe product testten,

waardeerden het snackconcept, maar vonden ook dat een smaakverbetering nodig
was van hoorntje én crème; volgens Unilever zou dit echter tweemanjaar aanvullend
onderzoek
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Net als andere voedingsmiddelen worden snacks onderworpen aan allerlei kwaliteitstesten en
-controles. Om de kwaliteit en houdbaarheid veilig te stellen, is beheersing van de vochtigheidsgraad
en luchtdruk in de verpakking van groot belang, evenals de kwaliteit van de verpakking.

vergen.39Net als tijdens de marktintroductie van de reformed sticks in de jaren zestig,
hadden de Nederlandse consumenten van snacks andere voorkeuren dan Unilever
verwachtte. Dit betekende dat de marktintroductie van het snackhoorntje later
plaatsvond dan gepland: pas aan het einde van de jaren tachtig deed het gevulde
snackhoorntje zijn intrede op de Europese snackmarkt.40

In de jaren tachtig deed zich een nieuwe ontwikkeling voor.
Aangezien marktonderzoek had uitgewezen dat het aantal hoofdmaaltijden per

dag afnam en het aantal momenten waarop werd gegeten groeide, veronderstelde
Unilever dat er een grotemarkt was voor snackfoodmet een hoge(re) voedingswaarde.
Marktonderzoek wees verder ook uit dat consumenten steeds meer belang hechtten

aan gezond en natuurlijk voedsel. Deze consumentenvoorkeuren brachten Unilever
tot het besluit het concept van snackfood te combineren met de eis van gezond en
natuurlijk voedsel. Het concept van de wholesome snack was het resultaat.
In 1984 werd de internationale Wholesome Snack Working Group opgericht om

dit concept verder uit te werken en in te vullen.41

Marktonderzoek wees ten slotte ook nog uit dat consumenten ziekte in toenemende
mate in verband brachtenmet voeding en voedingssamenstelling. Voedingsmiddelen
die consumenten in Engeland, Italië enNederland als ‘verywholesome’ beschouwden,
omdat ze geen chemische additieven, kleurstoffen, conserveermiddelen en niet te
veel (dierlijk)vet, suiker en zout bevatten, waren yoghurt, vers fruit, verse groenten
en honing. De studiegroep meende dat wholesome snacks gebaseerd op een mix van
deze producten een warm onthaal op de markt zouden krijgen.42

De heterogeniteit van de aan de snack te stellen eisen, was echter een probleem.
Ook was onduidelijk welke vorm de nieuwe snack zou moeten krijgen. Volgens
Unilever Food&Drink Coordination zou de introductie van een gezonde wholesome
snackreep op de reguliere snackmarkt moeilijk zijn omdat dit soort snacks buiten de
reform- en gezondheidswinkels onbekendwas. Bovendien varieerde de belangstelling
voor wholesome food per land. Omdat Nederlandse consumenten geen duidelijke
voorkeur hadden, was het maar de vraag of Unilever wel in Nederland, zoals in de
Verenigde Staten en Engeland, een nieuwe wholesome snacklijn diende te
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introduceren. Bovendien had Calvé, net als de andere Unilever Food &
Drinks-bedrijven, geen ervaring met de productie of de markt van candy-bars.43

Omdat de wholesome snackmarkt echter veelbelovend leek, besloot de Wholesome
Snack Working Group en Unilever Food & Drinks Coördination op 22 januari 1985
de snack te ontwikkelen. Unilever Research Laboratory te Colworth House werd
belast met de ontwikkeling van enkele protoproductontwerpen. Calvé verkende de
snackconcepten en -producten die bestemdwaren voor jongeren die zich qua uiterlijk,
smaak en kwaliteit zouden kunnen meten met de fruit-, yoghurt- en choladerepen
van Van Melle en van andere concurrenten. De Calvé-repen zouden merknamen als
‘Betuwe’, ‘Lipton’ of ‘Sunkist’ kunnen gaan voeren.44

Unilever begaf zich op de Nederlandse snackmarkt nadat de fundamenten hiervan
waren gevormd door kleine, lokale snackbedrijven. Het concern had hoge
verwachtingen van de mogelijke afzet van nieuw te ontwikkelen producten voor de
snackmarkt.
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De pogingen van Unilever om de snackmarkt binnen te dringen waren een proces
van vallen en opstaan; de Nederlandse snackconsument reageerde telkens anders dan
Unilever op basis van haar consumenten- en marktonderzoek verwachtte. Dit bleef
het geval, ook toen Unilever meer ervaring had opgedaan met de snackmarkt. Het
beeld over de consument veranderde in de loop van de tijd. Stonden aanvankelijk
vooral huisvrouwen centraal, in de jaren zeventig en tachtig ontstond er een meer
gedifferentieerd beeld van consumenten. Snacks werden ook in dit opzicht multi
textured, elke (geprojecteerde) consumentengroep had haar eigen snacks en
omgekeerd.

Vlees of soja

De voedingsmiddelenindustrie had al vanaf de jaren vijftig grote belangstelling voor
de vervanging en aanvulling van vlees door plantaardige proteïneproducten als soja.
Deze belangstelling was vooral te vinden bij grote bedrijven als Unilever, die de
omvang en de middelen hadden voor een omvangrijk en breed georiënteerd
R&D-programma. De belangstelling werd gestimuleerd door de in de internationale
gemeenschap van voedingsdeskundigen toenemende aandacht ervoor vanaf het begin
van de jaren vijftig - ook

Behalve op de traditionele pinda's en noten richtte Calvé zich in de tweede helft van de jaren zeventig
op de ontwikkeling van meer exclusieve snacks waarvan de samenstelling oneindig kon worden
gevarieerd. De Pindarinda was hiervan een vroeg voorbeeld; deze werd ontwikkeld als luxesnack
voor bij de borrel. Hier een medewerker aan de productielijn van de Pindarinda.

in het kader van de wereldvoedselsituatie. Zeker in onderontwikkelde landen bevatten
de voedingspakketten te weinig proteïnen. Het idee was dat plantaardige proteïne,
voornamelijk soja, al dan niet aangevuld met ‘verrijkende’ ingrediënten, hierin zou
kunnen voorzien. Onder deze omstandigheden startten voedingsmiddelenproducenten
R&D-programma's voor de ontwikkeling van plantaardige proteïneproducten (PPP)45,
gelegitimeerd met een mix van commerciële en ideële argumenten. Unilevers
R&D-programma betreffende plantaardige proteïne was aanvankelijk vooral gericht
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op de substitutie van vlees, maar ook de mogelijke verwerking van PPP in snacks
speelde een rol. Het Unilever Research Laboratory te Colworth werkte aan
PPP-vleesvervangers in processed meats als luncheon meat en patés. De keuze voor
processedmeats was gebaseerd op demarketingoverweging dat PPP in eerste instantie
niet gekoppeld mocht worden aan echt vlees. Unilever had leergeld betaald met de
koppeling van margarine aan boter in het verleden, waardoor margarine het aureool
had gekregen van goedkoop botersubstituut en als namaakboter. Dit wilde men met
PPP voorkomen. Indien processed meats met PPP een succes zouden worden, wilde
Unilever daarna overgaan op de productie van andere plantaardige proteïneproducten.
Tot ver in de jaren zestig stond vleessubstitutie centraal in het R&D-programma

aangaande PPP van Unilever. Noten en pinda's dienden als grondstof aangezien
Unilever veel expertise had op het gebied van noten en notenolie, een expertise die
was opgebouwd tijdens de ontwikkeling van margarine en sauzen. De keuze voor
deze grondstof leidde tot een plantaardig proteïneproduct dat aanzienlijk minder
proteïne bevatte dan vlees, duurder was en een ander uiterlijk en smaak had dan
vlees. Hoewel Unilever in 1954 al concludeerde dat er in de ontwikkelde wereld
geen proteïnetekort bestond, ging ze toch door met PPP, omdat ze hoopte dat het als
goedkope en voedzame grondstof voor verscheidene producten zou kunnen dienen.
Om alle toepassingsmogelijkheden open te houden, besloot Unilever de PPP-R&D
te diversifiëren. In de Verenigde Staten legde Unilever de nadruk op sojaonderzoek,
terwijl het Britse Colworth en het Nederlandse Calvé het onderzoek op basis van
noten en pinda's voortzetten.46 De voedingswaarde, de smaak, de reuk, de kwaliteit,
de houdbaarheid, de prijs en de consumentenacceptatie van PPP's zoals die in
Groot-Brittannië en Nederland werden ontwikkeld, vielen tegen.47 In Groot-Brittannië
gaven vrouwelijke testpersonen te kennen de vleesproducten - waaronder luncheon
meats - met PPP niet lekker te vinden.48
Toen Unilever in 1966 textured protein products (‘kunstvlees’) aan

marktonderzoeken onderwierp, waren ook de uitkomsten hiervan teleurstellend. De
consument bleek weinig belangstelling te hebben als gevolg van smaak- en
kleurdeficiënties van het PPP, terwijl de bewerking van plantaardige proteïne tot een
vleesconcurrent dusdanig veel energie en ingrediënten zou vereisen, dat het niet
goedkoper zou zijn dan vlees.
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Op het einde van de jaren zestig kreeg Unilevers PPP-R&D nieuwe impulsen door
het verwerken van soja in voedingsmiddelen in de Verenigde Staten, de toenemende
omzet van gemaks- en kant-en-klaarvoedsel en de toenemende belangstelling voor
voedingswaarde bij voedingsdeskundigen en consumenten.49 Unilever zag
mogelijkheden PPP toe te passen bij de productie van gemaksvoedsel en snacks.50

Het concern overwoog om chips en ‘nootjes’ te produceren van geëxtrudeerd sojameel.
Een dergelijke toepassing had volgens Unilever veel voordelen: ‘(...) Protein-based
snacks, however, will be more nutritional and lower in calories. Such components
can be readily flavoured and shaped, and their texture can be modified by processing
to provide desired mouth feel.’51 Ook andere Nederlandse bedrijven hadden hoge
verwachtingen van PPP. Zo introduceerde Vroom & Dreesmann (V&D) in 1968 het
‘kunstvlees’ TVP (Textured Vegetable Protein), geproduceerd door het Amerikaanse
bedrijf Archer Daniel Midland en geïmporteerd door de United Food Group (UFG).
V&D achtte een marktproef niet noodzakelijk omdat TVP in de Verenigde Staten al
een groot succes was. Bovendien wilde V&D concurrent Albert Heijn voor zijn. TVP
kreeg veel aandacht in de massamedia en er ontstond een ware hausse. Om aan de
grote Nederlandse vraag te kunnen voldoen, liet de Amerikaanse producent de
machines op dubbele snelheid lopen en charterde zelfs een aantal Boeing 707's om
tijdig voldoende TVP in Nederland te krijgen. De hogere productiesnelheid kwam
de kwaliteit van het TVP echter niet ten goede.
Het werd sponsachtig en had een nasmaak. De verkoop stokte en liep vervolgens

dramatisch terug. Nederlandse consumenten vonden TVP niet geschikt als vervanger
van karbonade, rollade en biefstuk, zoals de intensieve reclamecampagne aanprees.
TVP als vleesvervanger, vleessurrogaat en kunstvlees werd geen succes in Nederland;
de Nederlandse consument bleef het echte vlees trouw.52 Binnen Unilever barstte de
discussie los of plantaardige-proteïnesnacks technisch haalbaar en commercieel
aantrekkelijk zouden zijn. Geconcludeerd werd dat de productie van plantaardige
proteïnechips en -zoutjes technologisch veel complexer (en dus duurder) zou zijn
dan die van de gangbare chips en knabbelsnacks.
‘Persoonlijkmeen ik dat de essentiële eigenschappen van snacks in de houdbaarheid

en de aangename textuur, smaak en dooreet-eigenschappen zitten. Die ontwikkelen
zich het gemakkelijkst als koolhydraten worden gebakken en/of gedroogd bij
temperaturen aanzienlijk boven de 100 graden Celsius. Deze methodiek gaat
doorgaans niet op voor proteïnen, want dan ontwikkelen zich onaangename smaken.’53

Een optie was het toevoegen van plantaardige proteïneversterkers aan zoete
(koolhydraat) snacks om ze voor ouders van snackende kinderen minder zoet,
gezonder en meer acceptabel te maken.
Mede omdat de productie van plantaardige proteïnechips en -zoutjes technisch

complex was en hoge productie-investeringen vergde, werd de ontwikkeling van de
proteïne snack op een laag
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Het veganisme in georganiseerd verband is al oud. Binnen het Nederlandse voedingspatroon was
het lang een bescheiden randverschijnsel. De afgelopen jaren is er echter een behoorlijke opmars
van vleesvervangende producten te constateren. Aanvankelijk waren deze grotendeels gebaseerd op
soja. Inmiddels heeft de consument de keuze uit een ruim assortiment, dat qua structuur en uiterlijk
moeilijk te onderscheiden is van ‘echt’ vlees, zoals deze parlementariërs bij een vegetarische barbecue
in 1999 konden constateren.

pitje gezet.54 Het centrale probleem van vleesvervangende plantaardige
proteïneproducten bleef de smaak. In een toekomstscenario uit 1975 sprak Unilever
de verwachting uit dat in het midden van de jaren negentig de consumptie van vlees
zou zijn toegenomen met minimaal 15%. Het concern verwachtte dat vleessnacks
een belangrijke nichemarkt zouden worden en ook de toepassing van PPP als
ingrediënt in vleesproducten zou toenemen. Unilever ontwikkelde de sojaproducten
Dubit en Mesophase en testte deze in 1973 in de kantines van het Unilever Research
Laboratorium te Vlaardingen en van de hamburgerproducent Producto te Utrecht.
Dat werd opnieuw geen succes. Toch bleef Unilever zoeken naar nieuwe
mogelijkheden. Op de golven van de maatschappelijke aandacht voor gezond,
natuurlijk en voedzaam voedsel in de tweede helft van de jaren zeventig ontwikkelde
Unilever Research Laboratorium te Colworth in samenwerkingmet Unilever Research
Laboratorium te Duiven een prototype van een mueslireep op basis van een
gepofte-soja/maïsextrusie.55 De mueslireep werd geen succes, maar leerde de
producent wel meer over de markt. Het was een vroeg voorbeeld van de
‘gecomponeerde’ ‘multi-textured’ snack waarop Unilever zich richtte in de jaren
zeventig.
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Het PPP R&D-werk van Unilever gericht op de vervanging van vlees resulteerde in
vele nieuwe producten. De consumenten waardeerden de smaak echter niet. Om
marktmislukkingen te voorkomen, betrok Unilever door consumenten uitgesproken
smaakvoorkeuren en consumenteneisen (en de consumenten zelf) in de jaren zeventig
steeds vroeger bij de productontwikkeling.
Unilever ontdekte dat de lancering van nieuwe producten zeer veel meer omvat

dan de ontwikkeling van die producten. Het concern leerde dat het een nieuwe
gebruikscontext moest ontwikkelen. Die gebruikscontext voor PPP was niet
eenvoudig. Volgens Unilever vereiste de consumptie van PPP een maatschappelijke
consensus van afwijzing van toegevoegde kleurstoffen, conserveringsmiddelen,
emulgatoren, antioxidanten, vet en cholesterol in voedsel en aanvaarding van PPP
als voedzaam en gezond alternatief.56 Vanaf de jaren zeventig werd PPP verwerkt in
allerlei producten en ontstond er een belangrijke nichemarkt van vleesvervangers als
tempeh en tofu. In de jaren tachtig en negentig kregen overheid en bedrijfsleven
hernieuwde aandacht voor PPP in het kader van een duurzame voedselvoorziening.
PPP heette in deze periode Novel Protein Food (NPF). De verwachtingen over NPF
als voedingsingrediënt waren in de jaren negentig opnieuw hooggespannen omdat
de productie ervan minder milieubelastend bleek dan de productie van vlees. De
onvoorspelbaarheid van de wensen en voorkeuren van consumenten bleef echter een
handicap bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten.

Consumenten en snacks

Marktonderzoek was voor Unilever een belangrijk element om de
consumentenvoorkeuren te leren kennen en zich succesvol op de snackmarkt te
kunnen begeven. In de loop van de tijd veranderde dit markt- en
consumentenonderzoek net zo zeer als de typen snacks en consumenten veranderden.
De ontdekking van telkens nieuwe consumentengroepen en consumentenvoorkeuren
viel steeds samen met de ontwikkeling van nieuwe snacks en omgekeerd. De rol die
de consument werd toebedeeld in de ontwikkeling van nieuwe producten, varieerde
in de loop van de tijd. In de jaren vijftig en zestig domineerde een ‘top-down’ visie.
Unilever ontwikkelde producten, waarna het bezag of er een markt voor was en wat
de consument van het product vond.57 Het concern beschouwde
consumentenvoorkeuren bovendien als kneedbaar en vroeg zich af ‘welke
marketingtechnieken ervoor zullen zorgen dat de nieuwe producten door de
consumenten zullen worden geaccepteerd?’58 en ‘welke vorm de nieuwe producten
moeten hebben om door de consument te worden geaccepteerd?’59 Volgens Unilever
waren in de jaren vijftig en zestig vooral huisvrouwen snackconsumenten. In de jaren
zeventig bleef het top-down-model van
productidee-productontwikkeling-marktonderzoek dominant, maar werd het beeld
van consumptie en consumenten gedifferentieerder. In toenemende mate onderzocht
Unilever consument en consumptie in hun dagelijkse omgeving enwoog het projecties
over gebruikersgroepen en hun behoeften op bescheiden schaal mee in de
productontwikkeling.60 Zo leerde onderzoek naar de Nederlandse consumptie in 1971
Unilever dat Nederlandse leef- en voedingsgewoonten de mogelijkheden van
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snackconsumptie beperkten. Het stevige Nederlandse ontbijt ontmoedigde
snackgebruik in de ochtend, terwijl het vroege warme avondmaal snackgebruik in
de late namiddag en de vroege avond afremde.
Nederlanders aten liever zoetwaren als koekjes en chocolade tijdens de koffie- en

theepauze. Snackconsumptie in Nederland vond voor het grootste gedeelte plaats in
de huiselijke kring tussen 20.00 en 22.00 uur, en was sterk gekoppeld aan TV-kijken
en aan bezoek. Nederlanders snackten het meest op zaterdagavond en zondagmiddag.
Overdag werd er voornamelijk thuis gesnackt door huisvrouwen en schoolkinderen.61

Volgens Calvé waren Nederlandse huisvrouwen ook in vergelijkingmet huisvrouwen
in het buitenland grote snackers: ‘This is explained by a number of factors: the small
share of cafes, bars etc (usually frequented by men) in total sales; the low level of
beer consumption in the Netherlands; the tendency for women to consume snacks
in the home during the day; and above all, the association of snacks with television
viewing - an activity which is shared more or less equally among men and women.’62

Volgens Unilever waren sociaal-economische verschillen in snackgebruik in
Nederland minder geprononceerd dan in Duitsland en Groot-Brittannië. Volgens de
onderzoekers was de televisie met het bijbehorende snacken hiervoor
verantwoordelijk. Snacks en snacken hadden in Nederland - in tegenstelling tot
Duitsland en Engeland - weinig status. In de jaren zeventig vertaalden onderzoekers
de resultaten van marktonderzoeken in ‘consumenteneisen’. Volgens Calvé had de
Nederlandse consument een voorkeur voor snacks zonder pittige maar met een
neutrale smaak, moesten de naturel zoutjes een goudbruine kleur hebben en geen
onnatuurlijke, kunstmatige kleuren enmoesten zoutjes krokant, vers en niet ongezond
zijn en mochten ze niet ‘vullen’ omdat ze anders zouden interfereren met de
traditionele hoofdmaaltijden.63

Aan het einde van de jaren zeventig ontdektenmarktonderzoekers dat consumenten
behoefte hadden aan nieuwe, vooral gezonde snacks. ‘Gezondheid’ werd in de jaren
tachtig en negentig een belangrijke (consumenten)eis voor snacks.64 In de jaren tachtig
en negentig groeiden snacks tevens uit tot maaltijdvervangers, maaltijdaanvullers en
tussendoortjes. Tegen de achtergrond van de verschuivende maaltijdpatronen hielden
marktonderzoekers de voorkeuren van de consument nauwlettend in het oog. Een
gedifferentieerd snackassortiment kreeg een complementair gedifferentieerd markt-
en consumentenbeeld. Marktonderzoekers onderscheidden telkens nieuwe groepen
met eigen smaken en
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Chips waren begin jaren zestig nog iets nieuws en bijzonders. De producenten boden een enkele soort
en de kwaliteit ervan was matig. Aanvankelijk moest de consument ook zelf het apart bijgeleverde
zout toevoegen. Deze zusters zijn met hun tijd meegegaan en tonen hun interesse voor het nieuwe
product bij een stand op een voedingsbeurs in 1962.

voorkeuren. Ze definieerden de voorkeuren van jongeren, ouderen, kostwinners,
vrouwen, mannen, kinderen, pubers, jong-volwassenen, mensen met hoge inkomens
en mensen met lage inkomens, sporters etc. In de jaren tachtig en negentig lag in het
marktonderzoek de nadruk op ‘smaakgroepen’, op gebruiksmomenten en op
gebruiksplekken om te achterhalen welke snacks door wie waar en wanneer werden
gebruikt, hetgeen resulteerde in de ontwikkeling van diverse ontbijt-, lunch-65, sport-,
dessert- en ontspanningssnacks.

Snacks en graascultuur

Snacks veranderden van ‘tussendoortje’ en ‘zoutje’ naar maaltijdsupplement en
maaltijdvervanger, en van enkelvoudige, relatief simpele producten naar meervoudige
complexe producten die aan tal van eisen en voorwaarden dienden te voldoen. Zij
vormen een belangrijk element in wat wordt genoemd de graascultuur, waarin de
scheidslijnen tussen maaltijden en snacks vervagen. Maaltijden worden snacks en
snacks worden maaltijden. Om succesvol te zijn, dienden ontwikkelaars van snacks
in de jaren tachtig rekening te houden met de volgende consumenteneisen: de
ongewenstheid van (chemische) additieven, een lage energiewaarde, minimale
vetgehalten, beslist geen verzadigde vetten, eenminimaal zoutgehalte; snacksmoesten
smakelijk, gezond, veilig, voedzaam, uitnodigend, natuurlijk en lang houdbaar zijn.66

Aan het einde van de jaren negentig leveren snacks als maaltijdsupplementen en
-vervangers de Nederlanders gemiddeld 30% van de benodigde voedselenergie
(calorieën/joules); de verwachting is dat dit in het begin van de eenentwintigste eeuw
zal zijn gestegen tot 50%.67

Cafetariasnacks als kroketten zijn te beschouwen als bouwstenen voor deze
ontwikkeling. De diffusie van de kroket van snackbar naar bedrijfs- en sportkantines,
cafés en overige horecagelegenheden legde de basis voor een nationale, snackmarkt
en snackcultuur in Nederland. De snackbar fungeerde als proefmarkt hierbij. Via de
supermarkt kwamen de diepgevroren cafetariasnacks vervolgens terecht bij de
huisgezinnen. De thuisconsumptie van cafetariasnacks bevorderde de acceptatie van

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



nieuwe thuissnacks als chips en borrelnoten. Bestaande literatuur over snacks besteedt
geen aandacht aan de Nederlandse cafetaria's en de cafetariasnack. Uit het voorgaande
blijkt echter dat snacks van belang zijn voor het begrijpen van veranderende
eetgewoonten en dat de cafetariasnack één van de wegbereiders was van de
Nederlandse snackcultuur.
Bij de totstandkoming van de huidige graascultuur speelde het aanbod van nieuwe

producten een dynamische rol. De uitkomsten van productontwikkeling werdenmede
bepaald door de consumenten. Hoewel marketingexperts in de jaren vijftig en zestig
van mening waren dat consumenten geen actieve en directe ontwerprol hadden - en
die ook niet dienden te krijgen -, bleken consumenten wel degelijk een belangrijke
rol te spelen bij het ontwerp en op de markt brengen van snacks. Daarmee waren
consumenten medeproducenten van de nieuwe graascultuur.

A. Albert de la Bruhèze

Eindnoten:

Mijn dank gaat uit naar de archivaris van het Unilever Historisch Archief (UHA) te Rotterdam,
de heer A.J. Bannink, die ons zeer behulpzaam is geweest in de tracering van relevante
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De consument is uiteindelijk, direct of indirect de eindverantwoordelijke in de voedselketen. Hij of
zij laat een nieuw product slagen of blijft een vertrouwd product kopen. Daarbij veranderen
voedingspatronen maar langzaam. Veel Nederlanders zijn inmiddels zo gehecht aan hun lapje vlees
dat ze ondanks de regelmatig terugkerende affaires vlees blijven kopen.
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10 Voeding opnieuw ter discussie

Continuïteit en verandering
‘Grazing’ en het maaltijdenpatroon
Novel foods en biotechnologie
Functional foods

Continuïteit en verandering

Nederland was al ver voor het ontstaan van de natiestaat in de Tachtigjarige Oorlog
een belangrijk centrum van in-, door- en uitvoer van (plantaardige en dierlijke)
grondstoffen, halffabrikaten en gerede voedselproducten, in de eerste plaats graan.1

Deze situatie kreeg een nieuwe, krachtige impuls in de tweede helft van de
negentiende eeuw met de groei van de wereldhandel en het beschikbaar komen van
nieuwe transportmiddelen. Ook de opening van de grenzen binnen de uitdijende
Europese Gemeenschap na 1957 heeft de uitwisseling van voedsel in de vorm van
grondstoffen, ingrediënten of kant en klaar bewerkte producten aanzienlijk doen
toenemen. Het assortiment, vers of bewerkt, gaat aan het eind van de twintigste eeuw
van overal ter wereld Nederland in en uit. Nederland is deel gaan uitmaken van een
wereldkeuken. De voedingsmiddelenketen heeft een internationaal karakter gekregen.
In de productie en bewerking van het assortiment heeft Nederland, in vergelijking
met andere landen, een belangrijke rol gespeeld. De voedings- en
genotmiddelenindustrie vormde al aan het begin van de onderzochte periode een
voorname factor in de Nederlandse economie en heeft door intensivering die positie
gehandhaafd. In de toptien van 1986 van demeest concurrerendeNederlandse sectoren
(gemeten in termen van aandeel op de wereldmarkt) stonden negen productgroepen
(zoals boter, kaas, melkpoeder en cacao) uit het landbouw- en voedingscluster.2

Schaalvergroting en concentratie in het voedingsmiddelenbedrijf leidden in de eerste
decennia van dit tijdvak tot de stichting van omvangrijke, internationaal opererende
voedingsmiddelenbedrijven. Het Voedingsmiddelenjaarboek 1998 getuigde hiervan
door te openen met een Profielen toptwintig van voedingsconcerns met een breed
spectrum van producten (waaronder Avebe, Campina Melkunie, Nutricia, Cebeco
Handelsraad, Meneba), die veelal zijn begonnen in de laatste decennia voor 1900
met niet meer dan aardappelmeel, zuivel, veevoeder of brood.3 Toch zijn er wel
degelijk trends die in tegengestelde richting lopen. Kleine nationale, regionale of
lokale bedrijven in de productie- en bewerkingsschakels zijn gebleven en hebben
nieuwe aantrekkingskracht gekregen door de groeiende populariteit van het
‘biologisch’ boeren, distribueren en consumeren. Het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij rekent de biologische landbouw zelfs tot zijn
beleidsterreinen.4

Al aan het begin van de beschreven periode deden Nederlanders hun technische
kennis en kunde op in het buitenland en dat is nog steeds het geval. Technische
ontwikkeling heeft net als kennisontwikkeling een internationaal karakter, maar
Nederland speelde daarin een eigen rol, zoals in de voorgaande hoofdstukken over
de gevalstudies van ingrediënten, melk, koelen en vriezen en snacks is gebleken. De
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academische kennisinfrastructuur rond voedsel is sterk gegroeid, met name in de
laatste decennia van de twintigste eeuw, terwijl bedrijven meer zijn gaan investeren
in R&D dan voorheen. De Nederlandse wetenschappelijke know-how op het gebied
van de voeding is zelfs exportartikel geworden. De trend tot uitwisseling en benutting
van kennis tussen (onderwijs- en onderzoeks)instituten en bedrijfsleven heeft zich
in honderd jaar uitgebreid en culmineerde in de oprichting van het Wageningen
Center for Food Sciences (WCFS). Dit R&D-samenwerkingsverband tussen de
Landbouwuniversiteit (later: Wageningen Universiteit genaamd),
onderzoeksinstellingen als TNO-Voeding en NIZO en bedrijven als Avebe en
Cebeco-Handelsraad ging in april 1998 van start met steun van de overheid. Het doel
is kennis en geld voor high-tech research te bundelen en zo de internationale
innovatieve
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en concurrentiepositie van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie te verstevigen.5

Het WCFS richt zich op de complexe relatie tussen voeding en (on)gezondheid,
bijvoorbeeld de problematiek van hart- en vaatziekten, kanker en infectieziekten.
Een andere onderzoekslijn betreft de ontwikkeling van door consumenten gewenste
gezonde en aantrekkelijke (verse) voedingsmiddelen. Wageningen presenteert zich
zo als de Food Valley van Nederland. Het thema voeding en gezondheid blijkt aan
het eind van de twintigste eeuw industrie en overheid evenzeer te boeien als
consumenten en voedings(des)kundigen.

‘Grazing’ en het maaltijdenpatroon

In het laatste decennium van de twintigste eeuw dook een nieuwe gewoonte op,
waarvoormarketeers als eersten de term grazing bedachten. Grazing of graasgedrag
houdt in: het vaak (en dikwijls individueel) eten van hapjes en kleine maaltijden op
elk moment van de dag en op elke plaats naar keuze. Grazing lijkt sterk op de
eetgewoonten van jagers en verzamelaars die hun voedsel in hun territorium dagelijks
eigenhandig bij elkaar moesten zien te krijgen. Uiteraard bestaan er grote verschillen
tussen toen en nu, die er kortweg op neerkomen dat eters van tegenwoordig niet meer
direct afhankelijk zijn van de natuur, maar van een complex sociotechnisch milieu.6

Ze grazen en snacken dagelijks, maar kunnen dat alleen doen dankzij het bestaan
van een weinig zichtbare, maar omvangrijke en complexe voedingsmiddelenketen
met een onafzienbaar assortiment. Hieruit kunnen ze vrijelijk kiezen, slechts beperkt
door hun beurs. Waar de (lekkere) trek zich aandient en de kans zich voordoet, staan
Nederlanders elkaar tegenwoordig toe te eten. Dat gebeurt thuis, op het werk, op
straat of in het openbaar vervoer. Het ontbijt en in mindere mate de lunch waren al
op hun retour en werden in veel huishoudens niet langer meer gemeenschappelijk
gebruikt. Het driemaaltijdenstelsel is daardoor aan het vervagen en de term
‘tussendoortjes’ verliest zijn betekenis, net als het begrip ‘maaltijdenpatroon’.7 De
realisering van technische mogelijkheden tot fabricage van snacks en de opkomst
van het eten buiten de deur hebben sterk aan deze ontwikkeling bijgedragen. De
directe afhankelijkheid van controle en advies door moeders en huisvrouwen,
kookleraressen of kruideniers is daarmee grotendeels verdwenen. Individuele
consumenten kiezen zelf wat ze wanneer en waar willen eten en welke combinaties
ze willen maken. Zij doen dat individueel of samen met anderen, maar vaak zonder
de eigen gezinsleden. Hiermee raakt ook de laatste schakel
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Rond 1950 was er alleen in de grote steden een buitenlands restaurant te vinden. Tegenwoordig heeft
elk dorp minimaal een eigen chinees. De Nederlandse keuken is met name in de tweede helft van de
twintigste eeuw veel internationaler geworden, wat zich ook wierspiegelt in de achtergrond van de
restaurants. In 1999 had bijna de helft van het totale aantal restaurants een buitenlandse keuken en
het aandeel stijgt nog steeds.
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John Halvemaan (1949), meesterkok

Fusion ofwel cuisine sauvage
In 1968 werkte ik in een restaurant waar alle groentes uit blik en de soepen uit een pakje kwamen.
Maar overal zat wel vers gehakte peterselie op. Highlights in die tijd waren Ardennerhammet meloen,
garnalencocktail, slakken en kikkerbillen. Bij het hoofdgerecht kreeg je salade met paprika uit blik.
En dat was heel chic.
Veel dingen werden toen nog aan tafel gedaan, dat is nu bijna weg. Gerookte zalm en vlees werd aan
tafel uitgesneden. In dat restaurant werkten twee keer zoveel kelners als koks.
In 1975 pachtte ik mijn eigen Franse restaurant. Acht tafels. Er heerste nog geen eetcultuur zoals we
die nu kennen. Het eerste wat ik deed, was alle standaard-dingen niet op de kaart zetten, zoals slakken
en uiensoep. Ik wilde mijn eigen dingen doen en gelukkig werd dat meteen door de pers opgepakt.
Op een gegeven moment moest je drie maanden van tevoren reserveren, anders kwam je er niet in.
Fusion is nu heel erg populair. Dat is dat ze allerlei keukens door elkaar gooien, zoals bijvoorbeeld
salsa's en chutneys met kreeft. Ze noemen het ook wel ‘cuisine sauvage’. Men zei dat ik een van de
eersten was die dat deed. Het zal wel, daar houd ik mij niet mee bezig. Het onverwachte is wel een
beetje mijn stijl. Ik doe dat niet bewust, niet vanwege l'art pour l'art. Het gaat vanzelf.
Veel apparatuur in de keuken is erg verbeterd. Gekoelde werkbanken had ik vroeger niet. En de ovens
zijn nu veel uitgebreider. Daar kan je mee bakken, stomen, combineren, garen. Hij heeft geloof ik 39
mogelijkheden. Verder had ik vroeger een cutter om puree te maken, maar dat waren grote bakken
en dat werd nooit echt fijn. Nu heb ik allerhande blenders en staafmixers die alle gewenste structuren
kunnen maken. We hebben ook een vacuümmachine gekregen en daarmee raakte de techniek van het
sous-vide koken helemaal in. Dus voedsel op lage temperatuur in plastic zakken voorgaren waardoor
alle smaken behouden blijven. Tegelijkertijd blijft het zo langer houdbaar.
Koken is niet eenvoudiger geworden. De mogelijkheden nemen steeds toe. Ik kan nu bijvoorbeeld
vlees op de sous-vide doen, dus op een hele lage temperatuur zo'n 12 uur laten garen, en daar snij
ik dan een stuk vanaf en dat kan ik heel hard bakken zodat de buitenkant krokant is en de binnenkant
heel zacht. Dat was vroeger onmogelijk. De techniek kan mij net zo inspireren als een nieuw product
dat kan.
In 1997 is de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ingevoerd. De bedoeling is dat ik
de stroom goederen die een bepaalde weg in mijn bedrijf aflegt, zeg maar hoe het binnenkomt, waar
het opgeslagen wordt en hoe het verwerkt wordt, goed controleer en nakijk op kritische momenten.
Ik moet de temperaturen van de diverse koelingen in de gaten houden en zorgen dat alles hygiënisch
te werk gaat. Dat is op zich natuurlijk heel erg goed. In 1968 had je alleen de Warenwet en die kwam
twee keer per jaar een beetje rondkijken. Je mocht toen nog op houten werkbanken snijden met van
die zwarte sigarettenpuntjes erin. Nu heb ik voor vlees, vis en groente verschillende kleuren kunststof
planken. Rauw en gebraden hebben ook een aparte plank. Wij zijn daar heel ver in.
Iets wat ik niet lekker vind, maak ik niet. Ik maak alleen klaar wat ik zelf wil opeten.
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Het veredelen, het doelbewust selecteren en vermeerderen van planten en dieren voor menselijk
gebruik, is al bijna net zo oud als de mensheid. In de twintigste eeuw werd, mede onder invloed van
de voedingsmiddelenindustrie, het veredelen een hele industrie op zich. Met het ingrijpen in de
genetische structuur is de veredelingsindustrie in een geheel nieuwe fase terechtgekomen. De discussie
over de toelaatbaarheid en de gevolgen ervan is nog volop bezig. Voorlopig is in Nederland en in
Europa, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, de tegenstand groot. Milieu- en
consumentenorganisaties werken samen bij de strijd tegen gentechvoedsel, zoals bij deze manifestatie
op het Binnenhof in 1999: woordvoerders van de belangrijkste fracties in de Tweede Kamer worden
getest over hun kennis op dit onderwerp. Conclusie: politici zijn onvoldoende op de hoogte van deze
nieuwe technologie.

van de keten, de consumptie, los van het huishouden, net als in het beschreven tijdvak
het geval was met de productie, bewerking en bereiding.
Voedingskundigen en levensmiddelentechnologen wijdden in 1995 gezamenlijk

een symposium aan het fenomeen grazing.Bij die gelegenheid bogen ze zich behalve
over het wat en hoe(vaak) van deze nieuwe consumentengewoonte ook over de vraag
hoe het zat met de gevolgen voor de gezondheid. Er kwamen geen eenduidige
antwoorden. Ook uit later onderzoek bleek dat vervanging van het vaste
maaltijdenpatroon door het verdelen van kleine hapjes en snacks over vele
eetmomenten op een dag niet per se ongezond hoeft te zijn. Veel hangt naar de mening
van de onderzoekers, net als bij maaltijden, af van de samenstelling en kwaliteit.
Snacks mogen in verband met risico's op welvaartsziekten onder meer niet te zoet,
te vet, te zout of te weinig vezelrijk zijn.8 Om deze reden hebben technologen en
fabrikanten zich in het laatste decennium van de twintigste eeuw in sterkere mate
dan voorheen ten doel gesteld bij de productie van voedsel rekening te houden met
de gezondheid en te zoeken naar vetvervangers, zoetmiddelen en vezelrijke producten.
Onder de noemer van novel foods en functional foodsworden innovatieve producten
ontworpen, waarvoor tevens nieuwe en intensieve overlegstructuren (een nieuw
middenveld!) in het leven zijn geroepen.

Novel foods en biotechnologie9

Dit middenveld is van groot belang voor de discussie over de ethische grenzen voor
de productie van ‘genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen’, de jongste loot aan
de stam van de zogeheten novel foods.10 Onder novel foods verstaan producenten,
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overheid en voedings(des)kundigen een brede categorie ‘voedingsmiddelen (of
ingrediënten daarin) die in vorm of omvang niet eerder geconsumeerd zijn en/of
volgens een innovatief concept geproduceerd zijn’.11 Novel foods werden in 1992
door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als volgt gerubriceerd:

- genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen;
- ingrediënten, geproduceerd door genetisch gemanipuleerde organismen;
- voedingsmiddelen of voedselingrediënten die relevante hoeveelheden gewijzigde
bestanddelen bevatten;

- grondstoffen of ingrediënten van plant- en diersoorten die nog niet voor de
voeding van de mens zijn gebruikt;

- voedingsmiddelen waarvoor de overheid een, vanwege hun bijzondere karakter,
toetsing vooraf nodig vindt.

Bij de nieuwe voedselingrediënten valt te denken aan enzymen, hormonen, gisten,
zoetstoffen en vetvervangers, maar ook aan aromastoffen.12Genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen zijn met recombinant-DNA-technieken verkregen, dat wil zeggen
door doelgerichte transformatie van één of meer erfelijke eigenschappen van
micro-organismen, planten of dieren.13 Met name in de agro- en
voedingsmiddelenindustrie alsmede de farmaceutische industrie kan deze techniek
volgens de ontwikkelaars veel voordelen bieden, zoals vereenvoudiging en
kostenverlaging van de productie en geringere belasting voor mens en milieu. De
techniek zou volgens een toekomstverkenning van de overheid kunnen bijdragen
aan een duurzame mondiale voedselvoorziening in ‘2040’, bijvoorbeeld met de
ontwikkeling van vleesvervangers, novel

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



373

Tabel 10.1 Het gebruik van sojabonen, -olie en -eiwit in voedingsmiddelen.

SOJA-EIWITSOJABONENOLIEPRODUCTEN
Sojameelconentraten,
-isolaten en bloem

LecithineGeraffineerde olie

bakkerijproductentofu / tempeh /
tahoe

emulgeermiddel in:spijsolie / slaolie

brood(producten)bakkerijproductenspijsvetten

ontbijt-cerealssojasaus (ketjap)snoep- en
chocoladecoatings

margarine /
halvarine

brood- en cakemixenmisofarmaceutische
producten

mayonaise / slasaus

pannenkoekenmixbak- en
braadproducten

taartbodems /
pizzabodems etc.

koekingrediëntenvoedingsadditieven
in:

frituurvet

vleesvervangers
(sojaburgers)

(amandelspijsvervanger
etc.)

dieetproductendressings

Vleesproducten (snacks
etc.)

toppingskoffiecreamer

Worst / soepballetjes
etc.

sandwich spread

kant-en-klaarmixen
(soep / saus)

anti-spatmiddel in:chocoladecoatings

kant-en-klaarmaaltijdenmargarinechocoladefantasie

bevroren desserts (ijs
etc.)

koekjes e.d.

snoepproductenkant-en-klaarmaaltijden

noedelsstabiliseermiddel in:bakkersvetten

sojamelkbakkersvettenfarmaceutische
producten

hypo-allergene melk

Bron: Voeding, 57 (september 1996) 7.

protein foods genoemd.14Hoewel de toepassing van biotechnologie in het verlengde
ligt van toepassingen van biologische transformatieprocessen met een lange traditie,
zoals het maken van wijn en kaas, doen zich tal van nieuwe onzekerheden voor,
waarover het maatschappelijk debat al volop is losgebroken. De vraag wat
(on)wenselijke eigenschappen zijn en voor wie alsook de vraag naar de effecten op
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lange termijn zijn vooralsnog onbeantwoord. Voorstanders benadrukken dat op korte
termijn aan alle eisen van veiligheid is voldaan. Tegenstanders zoals de internationaal
opererende milieuorganisatie Greenpeace laten geen gelegenheid ongebruikt om
publiek en overheden ervan te overtuigen dat grootschalige toepassing in de eerste
schakels van de voedingsmiddelenketen ertoe leidt dat de soortendiversiteit van
bijvoorbeeld landbouwgewassen sterk afneemt. Bovendien zouden genetisch
gemodificeerde (critici spreken van ‘gemanipuleerde’15) grondstoffen via de keten
zonder dat consumenten erom vragen of het zelfs weten in vele producten terecht
kunnen komen.16 Uit onderzoek blijkt dat consumenten in hun opvattingen over de
toelaatbaarheid van biotechnologie verschil maken tussen enerzijds modificatie van
micro-organismen, planten en dieren en anderzijds de doelstelling van de ingreep.
Voor medische doeleinden achtten ondervraagden biotechnologie eerder toelaatbaar
dan voor voedselproductie, terwijl genetische modificatie van dieren voor hen
onacceptabel is.17

Het eerste grootschalig te verwerken genproduct dat voor import in Nederland
werd vrijgegeven (in 1996) door het ministerie van Welzijn, Volkshuisvesting en
Cultuur, bestond uit genetisch gemodificeerde sojabonen.18 Voor de
voedingsmiddelenketen en het assortiment is de grondstof soja van buitengewoon
groot belang. De bonen dienen niet alleen voor het maken van tahoe, tempeh en
andere vleesvervangers, maar zijn een van de voornaamste bronnen van plantaardige
olie en eiwit. Van soja worden diverse halffabrikaten gemaakt, die op hun beurt in
ongeveer 10.000 voedingsmiddelen worden verwerkt (zie tabel 10.1). Nederland is
de grootste importeur en verwerker van de Europese Unie en voert per jaar ongeveer
4 miljoen ton sojabonen in, waarvan de helft afkomstig is uit de Verenigde Staten.
De genetische modificatie bestaat uit een ingebouwde resistentie tegen het
onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, hetgeen een besparing van 30% van dit middel
oplevert. Kwaliteit, samenstelling en smaak van de sojaproducten zijn gelijk aan die
van de soja zonder ingreep. Bij de introductie van deze gensoja stonden producenten
(Produktschap voorMargarine, Vetten en Oliën) voor het probleem hoe consumenten
te informeren over de onmerkbare modificatie. Etikettering kon vanuit hun optiek
geen oplossing bieden omdat het een bulkproduct betreft waarbij gensoja en
‘natuurlijk’ soja met elkaar worden vermengd. Samen met overheid, industrie,
detailhandel, consumenten- en milieuorganisatie werd besloten tot een grootscheepse
informatiecampagne via bladen en speciale telefoonnummers van elk van de
deelnemende organisaties. Ondanks deze inspanningen bleek de argwaan van het
publiek tegen gemodificeerde soja en andere GGO's groot. Twee jaar later bleek de
acceptatie van gentechnologie in voedselproductie gering en gaven consumenten
desgevraagd in meerderheid de voorkeur aan ‘natuurlijke’ productiemethoden.19

Bedrijven en supermarkten besloten daarop in het voorjaar van 2000 producten waarin
met gentechnologie geproduceerde ingrediënten zaten, zoals in ijs, pizza's en enkele
andere courante artikelen, uit de productie en het assortiment te verwijderen.20

Bovendien is etikettering voor producten met meer dan 1% GGO-materiaal binnen
de EU verplicht. Dit betekent een overwinning voor de groepen die ‘gentechvrij’
willen eten. Hoe voorlopig deze overwinning zal zijn, zal de toekomst leren. Zeker
is dat de keuzes van consumenten een belangrijke factor zullen blijven vormen.
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Functional foods21

De term functional foods is ook in Nederlandse kringen van onderzoekers en
producenten gebruikelijk geworden en omvat een brede groep producten die specifiek
zijn ontworpen (designed) om de gezondheid te bevorderen. Voorbeelden zijn
cholesterolverlagende zuivelproducten, met vitamines en mineralen verrijkte
ontbijtgranen, energiedranken en talloze meer. De schaal waarop producten met
(medische en) gezondheidsclaims rond het jaar 2000 op de markt komen, is na de
Warenwetswijzigingen van 1994 en 1996 sterk gegroeid.Met deze nieuwe regelingen
zijn vitaminepreparaten en de toevoeging van microvoedingsstoffen vrijgegeven,
waarmee Nederland zich heeft moeten aanpassen aan de liberalere regelgeving in de
Europese Unie. Dit betekende een breuk met het verleden (zie hoofdstuk vijf). Het
principieel restrictieve beleid inzake ‘gezondheidsbevorderende’ toevoegingen dat
hier te lande altijd gebruikelijk was, is hiermee losgelaten. Fabrikanten hebben
onmiddellijk op deze nieuwe situatie gereageerd door een grote hoeveelheid
voedingssupplementen en functional foods met gezondheidsclaims te ontwerpen.
Medische claims zijn voor deze producten verboden; ook ‘klinische voeding’ (de
noodzaak tot ziektespecifieke voeding is omstreden22) valt onder de Warenwet en
niet onder deWet op de Geneesmiddelen. Gezondheidsclaims zijn echter in principe
toegestaan,maar de onduidelijke grenzen tussen beide typen claims en de bijbehorende
wetgeving geeft aanleiding tot tal van problemen en dilemma's.23 Een complex terrein
in voortdurende beweging.
Functional foods liggen in het verlengde van door artsen voorgeschreven diëten

voor zieken (curatief) en het behoud van gezondheid voor gezonden (preventief),
welke praktijk een lange traditie kent. Grensoverschrijding tussen voeding en
medicijnen is daarmee niet geheel nieuw, maar de schaal waarop dat nu gebeurt wel.
Kunnen vitaminepillen nog als vrij verkrijgbare ‘gezonde’ aanvullingen op de gewone
voeding worden gezien, functional foods vervangen de variatie aan gebruikelijke
voedingsmiddelen met de belofte van een betere gezondheid. Het
gezondheidsbewustzijn van consumenten is in de laatste jaren van de eeuw zodanig
verhoogd, dat de verkoopbaarheid van functional foods verzekerd lijkt.
Producenten zijn in de twintigste eeuw echter bijzonder gevoelig geworden voor

de publieke opinie en zo heeft zich een omvangrijke discussie ontsponnen met
overheid, voedingswetenschappers en consumentenorganisaties over (zelf)regulering,
controle en onderbouwing van de betreffende claims. Definiëring en legitimering
van de aard en werking van voedingsmiddelen blijven problematisch. Werd aan het
eind van de negentiende eeuw gehamerd op voedingswaarde en hygiëne bij de
productie, bewerking en bereiding van voedsel, een eeuw later zijn deze kwaliteiten
van voedsel opnieuw hot issues.24

A.H. van Otterloo
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M.Th. Frankenhuis,Over het ontstaan van de bedrijfspluimveehouderij (Doorn
1989).
Gedenkboek Coöperatieve Roermondse Eiermijn; uitgegeven ter gelegenheid
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315 B. Hulshof, Boeren en boter in Bavel (Breda 1986) 66
316 Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Fotoarchief Zuivelzicht/ Nederlandse
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319 Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Fotoarchief Zuivelzicht/Nederlandse
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320 Maria Austria Instituut, Amsterdam, 834 (foto: Ad Windig, 1966)
322 Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade, Zaandam
324 Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade, Zaandam
325 Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
326 Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade, Zaandam
328 Nationaal Likeur- en Frisdrankenmuseum, Hilvarenbeek
329 Friesland Coberco Dairy Foods, Centraal Archief, Leeuwarden
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333 Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Fotoarchief Zuivelzicht/Nederlandse
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334 Stichting museumwinkel Albert Heijn, Zaandam
336 Detailhandel Magazine, 's-Gravenhage
338 Archieven Unilever, Rotterdam
340 Ontleend aan J.F.H. Koopman, ‘Een nieuwe constructie van

Compressie-Koelmachines en eenige toepassingen der kunstmatige koude’,De
Ingenieur 24 (1909) 292

341 reproductie: Stichting Historie der Techniek, Eindhoven
342 Archieven Unilever, Rotterdam
343 Museum Boerhaave, Leiden
344 Streekarchief Kennemerland, Haarlem
347 Het Utrechts Archief
349 Archieven Unilever, Rotterdam
350 Archieven Unilever, Rotterdam
352 Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem, 2263-6n
355 Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Fotoarchief Zuivelzicht/Nederlandse

Zuivelbond, 63
357 Hollandse Hoogte, Amsterdam (foto: Robert Rizzo, 1996)
359 Ontleend aan: J.C. Hesen, ‘De verwerking van aardappelen tot chips’,

Voedingsmiddelentechnologie 2 (31 maart 1971) 14
360 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's-Gravenhage, S 9797
361 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's-Gravenhage, S 9801
362 Archieven Unilever, Rotterdam
363 Archieven Unilever, Rotterdam
364 Archieven Unilever, Rotterdam
365 Nederlandse Vegetariërsbond (foto: Annelieze Timmerman)
367 Museum Smiths Food Group, Maarssen
368 Hollandse Hoogte, Amsterdam (foto: Peter Hilz, 1999)
370 Hollandse Hoogte, Amsterdam (foto: Felix Kalkman)
371 Stichting Historie der Techniek, Eindhoven (foto: Charley Werff, Eindhoven)
372 Milieudefensie, Amsterdam
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Register: personen, geografische namen en zaken

In alle registers verwijzen de normaal gedrukte cijfers naar de hoofdtekst, de
vet gedrukte cijfers naar de bijschriften bij de illustraties, kaartjes, grafieken
en tabellen. De cursief gedrukte cijfers verwijzen naar de kaderteksten.
Niet opgenomen zijn namen, geografische aanduidingen en zaken vermeld in
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Westerkwartier (Gr.), 136, 140, 182
West-Europa, 13, 87, 88, 185, 292, 303
West-Friesland, 54, 203
Westland (Z.-H.), 219, 222
West-Nederland, 150, 273, 353, 354
Westpolder (Gr.), 184
Wezep (Gld.), 280
Wieringermeer, 18, 31, 32, 32, 47, 68, 200
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Wilhelminakanaal, 38
Witmarsum (Fr.), 86
Wolphaartsdijk (Zeeland), 74
Wolvega (Fr.), 285
Wonseradeel (Fr.), 135
Wijhe (Ov.), 35, 133, 164

IJmuiden, 307, 340, 341, 342, 343, 344, 344, 346, 351
IJssel, 45, 133, 164
IJsselmeerpolders, 20, 22, 31, 32, 32, 42, 45, 52, 196, 217

Zaan, 251
Zaandam, 250, 264, 265, 318, 350, 355
Zeeland, 32, 41, 42, 51, 69, 93, 96, 142, 177, 182, 182, 183, 189, 201, 206, 207,
208
Zeeuws-Vlaanderen, 182
Zeist, 138, 237, 347
Zevenbergsche Hoek (N.-Br.), 100
Zuid-Amerika, 204, 214
Zuid-Beveland, 182
Zuid-Beijerland, 204
Zuid-Holland, 34, 35, 45, 51, 59, 70, 111, 131, 133, 134, 142, 151, 206, 208,
252
Zuid-Limburg, 47, 139, 181
Zuid-Nederland, 28, 46, 354
Zuid-Scharwoude, 60
Zutphen, 39, 156, 156, 328
Zweden, 104, 112, 186, 218, 222, 328, 348
Zwitserland, 210, 218, 269, 333, 335, 348, 358
Zwolle, 55

Zakenregister

aaltjesdoders, zie nematicide
aandrijving van machines, 85, 87
aanpassing, 71, 182, 232

- van de dieren aan de machine, 117, 229
- van de gewassen aan de machines, 97, 229

aardappel-cystenaaltjes (nematoden ), 241, 215, 216, 224
aardappel(en), 15, 184, 194, 207, 208, 214, 215, 238, 241, 250, 257, 257, 275,
275, 282, 283, 303, 357, 359, 360

consumptie-, 224
fabrieks-, 215, 230
poot-, 66, 206

aardappel-
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-moeheid (AM), 214, 230
-oproer 257, 257
-rassen, AM-resistente -, 215, 216, 230
-teelt, 129, 208, 214, 215, 216, 224, 232
-telers, 95, 206, 208, 214, 216
-verwerkende industrie, 358, 360
-zetmeel, 250, 309, 369
-fabriek, 242, 303
-ziekte, 207, 209, 211

Aardenburg, fa. Lucas, 359, 360
abattoir, zie slachthuis
acaricide, 203, 214, 223, 224
additieven, 297-309, 315, 363, 365, 367

effecten van -, 306

adviezen, 255, 269
aftakas, 74, 76, 77
afval, 239, 332, 332
afwatering, 27, 35, 35

verbetering van de -, 35-40, 39, 228

agri-business, 227-233
AIV-zuur, 120, 121
akkerbouw, 24, 80, 87, 128, 188, 217, 218, 222, 224, 229, 231, 241

mechanisatie van de -, zie ook landbouwmechanisatie, 83-97
veenkoloniale -, 204, 214

Albert Heijn, N.V., 264, 265, 283, 288, 290, 290, 291, 292, 293, 293, 336, 337,
350, 355, 358, 361, 365
aldrin, 210, 222
Alfa Laval, 102, 104, 108
all in all out-systeem, 177-178
aluminiumfolie, 326, 333
AMS, zie melksysteem anti-slip wielen, 77, 81
arbeid, (meisjes- en) vrouwen-, 250, 252, 361
arbeids-

-besparing, 67, 79, 80, 90, 91, 92, 99, 101, 104, 111, 117, 120, 121,
122, 161, 162, 163, 169, 171
-efficiëntie, 162, 172
-kosten, 23, 34, 68, 89, 228, 231
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-krachten, tekort aan -, 86, 90, 94, 103
-piek, 83, 90-91, 119
-productiviteit, 101, 106, 153, 179, 227, 231, 232

vergroting van de -, 21, 34, 52, 101, 106, 200, 222, 227

-verdeling, 158-160, 177

artsen, 240-241, 255, 266, 314, 337, 374
assortiment, 194, 238-240, 246, 250, 261, 277, 279, 282-284, 293-295, 309,
366, 369, 370

modern-industrieel -, 247
veranderend -, 283, 290, 293, 294
vergroting van het -, 249, 293

automatiek, 352, 353, 354, 358
automatisering in de landbouw, 66, 115-117

Backhaus-systeem, 312, 313
bacteriën, 203, 207, 221, 245, 267, 298, 312, 314, 316, 317
bakkersgist, 250, 302
bakkwaliteit (bakwaarde), 188, 189, 193, 193, 194, 201, 231

verbetering van de -, 193

baktarwe, zie tarwe
banket, 250
Barber-Greene, fa. 40, 42
Barnevelder, 164, 165, 166, 174, 174
Barth & Zn, 42, 43, 43
bederfelijkheid van voedingsmiddelen, 242, 254, 304, 305
bedieningsgemak, 326-327
bedrijfs-

-beëindiging, 110, 150, 168
-grootte, 57, 67, 150
-hygiëne, 12, 103, 177
-sanering, 67, 168
-schappen, 316, 318
-vergroting, 52, 99

beheersvergoeding, 54
Belangengroep voor de rechten van alles wat leeft, 154, 173
bemaling, 35, 36, 36
berberi, 299-300, 301
beregening, 27, 44-45

- met grondwater, 44, 45, 45

beregeningsinstallatie, 44
Bergh, fa. Van den, 251, 251, 269
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Bergh en Jurgens, Van den, 269, 358, 359
beschuit, 250, 326
bestralen van voeding, 244, 286-287
bestrijding (plaag-), 219, 220

biologische -, 218-221, 219, 221, 231
chemische -, 207
geleide -, 197, 217
geïntegreerde -, 218-221, 231

bestrijdingsmiddelen, 222, 223, 223, 224, 224, 232, 297
beperking gebruik van -, 217
chemische -, 40, 196, 217, 220, 222, 224

Betuwe, De -, 253, 264, 287, 291, 347, 361
bevolkingstoename, 281
beweging voor de rationalisering van het huishouden, 267-268
bewortelingsdiepte, 30, 30, 31
bezandingsmachine, 33, 33
bier, 237, 294
bieten, zie ook suikerbieten, 194, 230

-dunnen, 91-93
-op éénzetten, 91-93
-lichter, 94, 96
-loof, 94, 96
-oogst, 91, 93-97
-machine

mechanisatie van de -, 90-97

-rassen, 93, 97
eenkiemige -, 93, 230

-rooimachine, 83, 94, 94, 96, 97
volledige -, 94, 96

-rooimethode, 94, 96
-teelt, 32, 93, 97
-zaad, 91, 92

voorbehandeld -, 91, 92

biochemie, 304
biocide, 203
biotechniek/technologie, 21, 127-129, 227, 244, 247, 288, 309, 372-373
Birdseye-methode, 344, 348
Blaauwhoeden-Vriesseveem, 344-345, 346, 347, 348
blik als verpakkingsmateriaal, 252, 258, 264, 323-326, 324, 326, 332, 336
blik(emballage-)industrie, 253, 324, 325, 329
bloementeelt, 208, 219, 222, 224
Blooker, 250, 264

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



Blue Band, 263, 269, 269
bodem-fumigantia, 216
bodemtechniek, 27-45
bodemverbetering, 27-45
boerderijverplaatsing, 52, 46, 57, 58, 59, 68
boeren, 97, 331

bussen-, 114
dubbeldoel-, 149
fanatieke -, 149
grote -, 111
kleine -, 99, 100, 115

-vraagstuk, 18

koeien-, 149, 149
machine-, 69, 149, 149
praktische -, 149
-rassen, 181, 186
-uitvinders, 69, 96, 118, 120
zuinige -, 149

boerin, onafhankelijkheid van de -, 100
boomkwekerij, 208, 222
Borgstellingsfonds, 69
boter, 242, 283, 305, 333

-productie, 100, 138, 152, 311

bouwplan, veranderingen in het -, 96, 97
bouwvoor, 34-35
braak leggen, 204
branchevervaging, 290, 291, 292, 349, 355
broeden met de kloek, 160
broeder, 160-163

kabinet-, 161, 162-163
trommel-, 161, 162, 163
vlak-, 160, 161, 163

broederij, centrale -, 158, 160
broedmachine, 160-164

Cremat-, 160, 161

brood, 189, 236, 241, 242, 250, 250, 266, 272, 275, 369
-beleg, 275
-consumptie, 268
-fabricage, 250, 266
soort -, 257

Buckeye, fa., 160, 161, 162
Buckeye-graver, 42, 43
buitenland
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gerechten uit het -, 283, 284, 354, 369, 370
kennis uit het -, 232, 356, 369
vindingen uit het -, 124, 125, 232, 274

bulldozer, 34

cafetaria, 352, 353, 354-355, 357, 358, 361
calorische waarde, 255
Calvé, 264, 269, 273, 291, 361, 362, 362, 363, 364, 364, 366
carbolineum, 207-208
caseïne, 313, 313
celwandafbraak, 303-304
Centraal comité inzake keuringen van gewassen (CC), 187, 188
Centraal Instituut voor het Voedingsonderzoek TNO (CIVO), 267, 301, 305,
307, 329
Centrale Commissie voor de Ruilverkaveling, 48, 50
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 48, 52, 54
Centrale Gezondheidsraad, 257, 260
Centrale Melkcontrole Dienst, Stichting - (CMD), 139, 144, 149, 316
Centrale Melkmachinecommissie, 104
chemicalisering, 242, 243, 244, 249, 252, 263
Chemische Fabriek Naarden, 306-307, 308
chemische industrie, 209, 239
chips (aardappel-), 285, 358, 358, 359, 360, 361, 361, 365, 367, 367

-productie, 359, 360

Chloor Choline Chloride (CCC), 195, 195, 197
chloorfenolkwik, 209
chocolade, 250, 258, 261
cirkelmaaier, 70, 117, 122, 123-124, 125
Coca-Cola, 238, 283, 285, 308
Codex Alimentaris, 255-256, 260, 261
coloradokever, 129, 202
combine, zie maaidorser
Commissie Onderzoek

Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN), 40

Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen, 222
concentratie, 245, 252, 258, 282, 369
concurrentie, 245, 254, 264, 269, 273, 288, 355, 356, 357-358
conserveermiddelen, 258, 288, 302, 304-306, 309, 363
conserven, 252, 263

-industrie, 237, 252, 253, 256, 258, 276, 276, 278, 324

conservering, 241, 243, 245, 263, 276-278, 303, 341, 344, 351
conserveringstechnieken, 242, 244, 284, 286, 291, 343
consulentschappen, 104, 110, 125
consultatiebureaus voor zuigelingen, 268, 314
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consumenten, 261, 279, 292, 295, 298, 308, 309, 317-321, 327, 336, 359, 364,
366-367, 372, 373

-kritiek, 257, 284, 308-309

Consumentenbond, 245, 268, 297, 350
consumptie, 257-258, 282
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-maatschappij, 263-279

contactgif, 210
contingenteringsdwang, 256, 258
controle, zie ook melkcontrole, 246, 254, 258, 263, 266, 356, 363

overheids-, 260, 261, 268, 281-282, 305, 317

convenience food, zie voedingsmiddelen
Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF), 258, 314, 360
coöperatieve organisatie, 14, 18, 44, 67, 85, 88, 89, 135, 227, 233, 264
Coöperatieve Roermondse Eiermijn, 156, 160
coördinatie, 294
Cornelius, fa., 28, 43
Cornell University, Ithaca, 143, 144
crisis

economische -, 15, 103, 227, 270-272, 340
-maatregelen, 14, 173, 270, 272

Crisis-Zuivelbureau, 271, 318, 319
cultuurtechniek, 20, 23-63, 228
Cultuurtechnische Dienst, 34, 50, 55, 57, 60, 62
cursussen, 103, 104, 268, 318

dagmarkten, 245, 246, 253
DD, 215, 216
DDT, 129, 210, 211, 222, 231
dekziekten, zie infectieziekten
demonstratie, 33, 102, 134, 217, 237, 241, 268, 269, 269, 319, 349, 349, 369
detailhandel, 291, 292, 293, 330, 332, 349, 373
dieldrin, 210, 222
diepkoeltank, zie melktank
diepteregeling, 42, 43
diepvries, 247, 339-351

-industrie, 278, 338, 346-347, 348, 350, 350, 351
-kisten, 278, 348, 349, 349, 350, 354, 357
-producten, 278, 284, 289, 339-351, 361

diepvriestechniek, zie ook koel- en vriestechniek, 287, 339, 341-346, 349, 351
dierherkenning, apparatuur voor -, 115
diëtisten, 265, 268, 314
differentiatie, 245, 251, 263, 282

product-, 250, 251-252
- van bedrijven, 251, 252

Directie van de Wieringermeer, 32, 88, 90
discountwinkels, 264, 292, 331, 331
distributie, 239, 245, 246, 247, 248, 257, 258, 261, 264, 272, 273
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-apparaat, 273, 356, 357
-bonnen, 273
-schakel, 245, 264, 267, 273, 282, 290, 292

dithiocarbamaten, 209
dochter-bedrijven-methode (D/B-methode), 144
dochter-moedervergelijking (D/M-vergelijking), 143-144
dorsen, 12, 64, 65, 85
dorsmachine, 65, 84, 85, 87, 87, 88, 97, 183, 228

stoom-, 64, 65, 85, 229

dorstrekker, zie trekkers
dragline, 34
drainage, 27, 40-44

-buizen, 41, 41, 42, 43
aardewerk -, 41, 42, 43
pvc -, 42
ribbel -, 28, 42, 43

-methode, 41, 42
-systeem, 28, 40, 43, 44

draineermachines, 28, 42, 43
drainreeks, 41, 42, 43
drinkwatervoorziening, automatische -, 169, 171
drogen van voeding, 252, 266, 276, 287, 339
drooginstallaties, 88, 89
Droste, 291, 323
dubbel-doeltype, zie melkvleestype
dunmachine, zie rijendunmachine
Duyvis, 264, 360, 361

ecologie, 127, 199
Eerste Wereldoorlog, 246, 248, 252, 256-258, 259, 261, 318, 340, 351
eetgewoonte, 269, 275, 276, 282, 294, 353, 354, 358, 361, 367, 368, 369-374
efficiëntie, 244, 267-268, 291, 327
egalisatie, 34, 61
egaliseren, 33-35, 61
EG (Europese Gemeenschap), 111, 232, 298, 309, 369, 373, 374

-landbouwbeleid, 16, 20, 193
-verordening, 145, 167

eieren, 258, 163, 165, 168, 175, 179
aantal -, 165, 165
bruine -, 164, 166
export van -, 155, 165, 179

scharrel-, 159, 173
verzamelen van -, 156, 172
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eier-
-gewicht, 165, 165
-lade, 161
-markt, 156, 158
-mijn, 156
-productie, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 178, 179

scharrel-, 173

eiwit(ten), 255, 298, 304, 311, 313, 313
eiwitgehalte, 142, 152, 189-189, 193, 193, 194, 197
elektriciteitsvoorziening, 114
elektromotor, 85, 105, 229
embryotransplantatietechniek, zie ET-techniek
E-nummers, 298
enzymen, 302, 302-304
EPIPRE, 197, 227-219, 231

-project, 218-219

erfelijke factoren, 142, 192
erfelijkheidsleer, zie genetica
ervaringskennis, 16, 253-256
etenstijd, 249, 282-283
eten uit de muur, 353, 355
ethische bezwaren, 172, 172
ETH-vereniging, 145, 146
ET-techniek, 142-146, 146
EU, zie EG
eu(ro) markt, 16, 167, 168
Europese Commissie, 117, 151
experimenten, 101, 148, 174, 195, 245, 266, 330, 347
export, 14, 131, 167, 206, 251, 252, 254, 260, 264, 270, 272, 341, 348, 349,
351

-heffing, 271
-verbod, 256

fase in de keten, zie keten
fastfood restaurant, 276, 355, 357, 358
Federatie van Nederlandse Zuivelfabrikanten (FNZ), 103, 271, 317, 328, 329,
333
feministische golf, tweede, 281
Ferguson-systeem, 76
filiaalbedrijven, 264, 265
filiaalsysteem, 264
financiering, 153, 170
FIVA, Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Verbruiksartikelen, 264,
269, 291
flatbezorging, 330
fok-
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-bedrijf, 158, 160, 174, 176, 176, 177
-doelen, 138-139, 142
-hybriden, zie hybriden

fokkerij, 128, 135, 148, 151, 230
exterieur-, 136-138, 230

fok-
-methode, 173, 230
-richting, 136, 230
-station, 157, 158, 162
-stier, 130, 135, 136, 139, 141, 145
-systeem, 137, 138-139
-vereniging, 133, 135, 139
-waarde, 143

food, zie ook voedingsmiddelen, 286, 358
functional -, 372, 374
novel -, 372-373
snack-, zie ook snacks, 361, 363

fractioneren, 243, 244, 244
freesschaarinjecteur, zie injecteur
Friesch Rundvee-Stamboek (FRS), 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 149
Friesch-Hollandsche veeslag (FH), (zwartbont), zie ook H-veeslag, 132, 132,
146, 146, 147, 148, 148
Fries Hollandse Rundvee Stamboek (FHRS), 148
frisdrank, 238, 258, 294, 358
frituren, 354, 359
Frosta, N.V., 347, 348
fruit, 252-253, 282, 346, 347
fruitteelt, 59, 208, 209, 220, 232
fungicide, 193, 196, 199, 203, 207, 208, 209, 219, 224, 224

-gebruik, 196, 197, 223, 224, 231
- op basis van kwik, 209, 222
systemische -, 214, 217

fytoftora, 207, 208
bestrijding van -, 208, 224

gaschromatografie, 307, 308
gebruikseigenschappen, 129, 138
gebruiksgemak, 281-295, 348
Geigy, fa. J.R., 210
Gelderse Komgronden Commissie, 58
gemeente (bestuur), 61, 208, 252, 258, 260, 315
gemengd bedrijf, 59, 167, 168, 223, 229
genetica, 128, 174, 229
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populatie-, 128, 138, 143, 23

geniteurs, 215
geurstoffen, 288, 296, 306-308
gewasbescherming, 203-225, 231, 232

chemische -, 209-213, 219, 219, 231
curatieve -, 213, 231
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geïntegreerde aanpak bij -, 217
preventieve -, 213, 231
systemische -, 213-214, 231

gewasbeschermingsmiddelen, 127, 208, 209, 213, 222, 224, 225
neveneffecten van -, 213, 231

gezinnen, zie huishoudens
gezinsbedrijf, 100, 103
gezondheid, 206, 252, 255, 260, 267, 271, 284, 297, 308, 370, 372, 374
gier, zie mest
gist, 302-304
glas als verpakkingsmateriaal, 252, 258, 323-326, 332, 336
glas-

-bak, 334, 335
-fabriek, 324, 329, 335
-tuinbouw, 219, 220, 221, 221, 222, 232

graafmachine, 40, 42, 43
sleuven-, 42, 43

graan, 272, 273, 282
-handelaren, 88, 89
-maaimachine, 85-87
-oogst, 84, 90, 97, 200
mechaniseren van de -, 20, 85-87
-rassen, 90, 97
-sorteermachine, zie trieur
-teelt, mechanisatie van de -, 84-90
vochtgehalte van het -, 88, 90
- voor mest-regeling, 194

graascultuur, zie eetgewoonte
gras

inkuilen van -, 70, 117, 120-122, 121
methoden voor het -, 120-122

-oogsten, 117
samenstelling en vochtgehalte van het -, 121

gras-
-karpers, 40
-land, 33, 41, 117, 118

draagkracht van het -, 33
-gebruik, intensivering van het -, 123, 124

-maaimachines, 86, 118, 123
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Grasso, 346, 347, 347
greppels, 41
Grieken Melk, N.V. Van, 335, 336
groeiregulerende middelen, 195, 212, 224
groenbemesters, 196
groene brug, 196
groene nota's, 52-55
groene revolutie, 13, 190
groente, 252-253, 271, 275, 282

blik-, 276, 277, 324
diepvries-, 284, 345, 346

grond-
-behandelingsmiddelen, 216
-kwaliteit, 23, 27, 33, 34, 198
-ontsmetting, 209, 214-217

chemische -, 215, 216
- door stoom
middelen voor -, 216, 224

-productiviteit, 232
-prijs, stijging van de -, 111

grondstoffen, 239, 244, 244, 273, 332, 372
grondverbetering, 30, 32, 52, 198, 228
Grondverbeterings- en Ontginningsmaatschappij, NV, zie Grontmij
grond-

-verbeteringsproject, 29, 32
-water, 44, 45
-waterpeil, 27, 44

Groninger veeslag (witkoppen), zie G-veeslag
Grontmij, NV, 29, 42, 48
groot-

-handel, 264, 291
-pakpers, 128
-verbruikers, 345-346, 348, 349, 350, 351, 357
-winkelbedrijf, 288, 292, 348, 357

grupstal, 108-109, 111, 115, 148
typen -, 108-109
uitmesten van de -, 109, 111

grutterswaren, 275
Gruyter, De, 264, 290, 358
G-veeslag, 132, 132, 133, 133, 146, 148

Hak, fa, 284, 325
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hakselen, 121
hakselmachine, 121
halmverkorters, 195, 230
halsband met zender, 115
hamburger, 276, 355, 365
handwerk, 29, 34, 41, 42, 60, 96, 256, 322
Hardeland-methode, 120-121, 121, 122, 123, 125
harkkeerder, 70, 120

Lely-, 70, 120

Hartog fa., 252, 257, 260, 287, 362
hefinrichting, 74, 76, 77, 81
Heidemij, 26, 28, 32, 33, 42, 43, 48, 50, 57
heideontginning, 26, 28, 36
Heineken, 237, 340
Hendrix, veevoederfabrikant, 167, 170, 176
herbicide, 92, 199, 203, 210, 212, 214, 224

-gebruik, 213, 223, 223

Hero, 253, 291, 347
herverkaveling, zie ruilverkaveling
herverkavelingswerken, 30, 34, 51, 67
heterosis-effect, 173, 174, 230
hoenderpark, 157, 160, 165, 174
Hollands veeslag, zie H-veeslag
Holstein-Friesian (HF), 146, 148, 148
holsteiniseren, 148, 148, 149
Holstein vee, 146-149, 147

importeren van -, 147, 148

home economics, zie landbouwhuishoudkunde
homozygoot, 186
hongercrisis, 238, 240
hongerwinter, 273-274
Honig (fa. M.K.), 250, 264, 269, 291
Hoogstraten & CO, fa., 252, 263
hooi, zie ook gras, 117
hooien, 118-120, 228
hooi-

-hark, 118, 118
-kist, 259
-methode,

schud-, 118-119
snel-, 119, 120, 122, 125

-winning, verbetering van de -, 133

horeca, 346, 348, 351, 353, 354, 361, 367, 370, 371
houdbaarheid van voeding, 244, 754, 282, 315, 316, 364, 365
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huis aan huis bezorging, zie thuisbezorging
huishoudens, 264, 275, 281, 351, 358

gezins-, 267, 276, 351
groot-, 339, 345, 349, 351

huishoudlerares, 265, 267, 268
huishoudonderwijs, 241, 246, 257, 265, 275
huisvrouw(en), 264, 266, 267, 274, 275, 276, 279, 282, 294, 319, 328, 329, 330,
337, 348, 349, 358, 366
huisslacht, 252, 275
huisvesting voor kippen, 154, 168-173, 230
hulpstoffen, zie additieven
H-veeslag, 133, 133, 137, 142, 146
hygiëne, 103, 244, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 267, 281, 313, 314, 315, 316,
317, 337, 356
Hy-line, broedeieren en kippen, 174, 176

ICI, fa., 212, 335
Iglo, 241, 247, 287, 349, 350, 351
import, 161, 176, 270, 272, 339
industrialisering, 240

- van voedsel, zie voedsel

infectieziekten, 140, 164, 166
infrastructuur

landbouwkundige -, 23
verbeteren van de -, 46, 58, 60, 113, 114

ingrediënten, 244, 247, 247, 297-309, 372
-industrie, 304

injecteur, 216, 217
inkomen, besteedbaar-, 281
inkuilvereniging, 121
inmaken, 275, 276-278, 278, 279
innovatie, 14, 75-77, 99, 100, 101, 102, 115, 232, 243, 289

accepteren van -, 110
biologische -, 97, 99, 125
cultuurtechnische -, 99, 125
kosten van -, 114
mechanische -, 97, 99, 100, 117, 252

insecticide, 203, 210, 214, 222, 223, 224, 224
institutionalisering, 186-187, 205-206, 227, 243, 245, 267-272
instituten voor land- en tuinbouw, 75, 173, 186-187, 188, 266
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (ILB), 68, 109, 110, 111, 177
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR), 67, 68, 69, 92, 115,
121
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), 196, 214
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Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS), 92, 93, 97
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek ‘Schoonoord’ (IVO), 106, 107, 108,
110, 115, 138
instructie, 104, 217
integratie, grootschalige achterwaartse -, 251
intensivering (in de landbouw), 99, 112, 166, 205, 228

- van het grondgebruik, 111, 123, 124
- van veehouderij, 100, 115, 117, 125, 149-152, 173

Interbellum, 17, 29, 34, 50, 66, 69, 85, 102, 118, 162, 228, 269, 343

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



436

invriezen
- van embryo's, 145-146
- van sperma, 141, 144, 145
- van vis, 340-344
- van voedsel, 266, 339-351

inzouten, 252, 276, 339

jam, 253, 261, 263, 276
-fabriek, 253, 263, 347

Jurgens, fa., 251, 263, 264, 269, 270, 340

kaas, 138, 283
-productie, 138, 303, 311

karton, zie papier
kastomatenteelt, 216, 221
kavelgrootte, 47, 49, 60, 62, 62
kennis, 240, 245, 267, 293-295, 317, 369

diffusie van -, 96, 97, 107, 231, 241, 254, 255
-infrastructuur, 222, 256, 265, 317, 369
overdracht van -, 229, 254, 267

keten, 238-240, 245, 246, 247, 264, 343-344, 348, 350, 351
differentiatie van de -, 282, 294
fase in de -, 239, 239, 242
omkering van de -, 245-246
schakels in de -, 239, 239, 241, 245, 246, 249-261, 294
subschakels in de -, 245, 293
verdichting van de -, 294
verlenging van de -, 245, 263, 266, 279, 282, 294, 337

keuring, zie veldkeuring
keuringsdienst, 187, 188, 206, 260, 261, 268, 317, 337
Keuringsdienst van Waren, 243, 245, 255, 288, 304, 310, 315, 316, 317, 326,
354, 356
Keurstamboek, 136, 137
KI (kunstmatige inseminatie), 139-142, 143, 145, 146, 149, 176, 230

-station, 126, 141, 142, 143
-vereniging, 140, 141, 144, 145, 148

kindermeel, 237, 250, 263
kindervoeding, 311, 314, 327
kip(pen), 156, 159, 164, 166, 280

aantal - per bedrijf, 166, 168
bastaard-, 174
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diepvries-, 349, 350
-hokken, zie ook huisvesting, 168-169

ventilatie in -, 170
verlichting in -, 170

hybride -, 173-178, 176
fok-, 176, 176
gebruiks-, 176-177, 176

-opfokbedrijven, 144, 177
-ras, 164, 165, 168, 174, 174, 230

buitenlands -, 164-165

scharrel-, 154, 159, 173
-slachterij, 280, 349

kleigebied, 40, 217
kleurslagen, 164, 173
kleurstoffen, 258, 288, 296, 306, 363
Kochs stellingen (Postulaten), 207
koeherkenningssysteem, 115, 116
koeien, zie melkvee, rundvee
koek / koekjes, 250
koelcellen, 266, 289, 318
koelen, 291, 339-351
koel-

- en vrieshuis, 344-345
- en vriesinstallatie, 289, 339-340, 340, 341, 346, 347, 347, 348,
351, 357
- en vriestechniek, 247, 339, 346, 351, 371
-kast, 292, 293, 293, 318, 341, 350, 351, 357
-schepen, 339
-systeem, 252, 340, 343
-vereniging, 342

koffie, 294
komgronden, 57, 58
komkommerteelt, 221
kookboek, 253, 259, 282, 306, 341
kooklerares, 241, 245, 255, 257, 259, 261, 267, 268, 269, 270, 294
koolhydraten, 255, 298, 299, 311
kop-apparaat, 94, 96
Koppert, fa., 219, 221
korrelopbrengst, 183, 190, 191, 194, 195, 197, 197, 200, 230
kostenbeheersing, 179, 372
kostprijs, 34, 67, 152
krachtvoer, 117, 227

-automaat, 70, 99, 115, 116
verstrekken van -, 108, 115-116, 133, 150
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kroketten, 353, 355, 358, 361, 367
kruidenierswinkel, 286, 290, 292, 331
kruising, 148, 176, 183, 184

- van kippenrassen, 173, 174, 174
- van tarwe, 183, 184, 185
vierweg-, 176, 176

kuiken-
-broederij, 158, 160, 176
-houderij, slacht-, 168
-lade, 161

kunstkoe, 141, 141
kunstmatige inseminatie, zie KI
kunstmest, 14, 19, 194, 198, 200, 230

gebruik van -, 23, 123, 127, 128, 194, 227

kunstmoeder, 162
kunststof als verpakkingsmateriaal, 332, 335, 336, 337, 361
kunstvlees (TVP), 288, 364, 365
kwaliteit, 89, 234, 240-242, 243, 249, 260, 263, 264, 265-267, 293, 298, 308,
309, 363, 364, 365, 372
kwaliteits-

-eisen, 243, 244, 255, 279, 282, 286, 314, 317
-problemen, 245, 246, 256, 261
-verbetering, 128, 160, 190, 193, 250, 266, 303, 311, 314, 318

kwantiteit, 240-242, 293
Kwatta-reep, 325, 325
kweekbedrijf, 190, 192
Kwekersbesluit 1941, 187, 188
kwekersrassen, 182, 183, 184, 186, 198, 227, 230, 233
kwekerszaad, 186

laboratorium, 43, 141, 205, 254, 299-300, 316, 317, 343
bedrijfs-, zie R&D
-onderzoek, 254, 255, 261, 266, 287, 299-300, 300, 316, 342

Laboratorium voor tuinbouwplantenteelt, 266, 346
labour-saving-technieken, 19, 24
landarbeiders, 66, 84, 86, 99

schaarste aan -, 88, 119

landbouw, 16, 62, 239, 309
-areaal, 44, 45

landbouwbedrijf in de Veenkoloniën, Het -, 208
landbouw,
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beroepspersonen in de -, 20
biologische -, 19, 369
-cirkelmaaier, zie cirkelmaaier

Landbouwcommissie 1886, 14, 17, 35, 37, 38, 155
landbouw-

-consulent, (rijks-), 134, 187, 190, 195, 233
-crisis, 14, 254, 258, 270

-wetgeving, 160, 270

Landbouw Economisch Instituut (LEI), 110, 179, 273
Landbouwhogeschool Wageningen, zie ook

Landbouwuniversiteit 17, 38, 52, 75, 90, 92, 137, 138, 217, 218,
221, 266, 274, 275, 299, 303, 316, 351

landbouw-
-huishoudkunde, 274
-huishoudonderwijs, 265, 274
-maatschappij, 187

provinciale -, 28, 37, 47, 62, 134, 186, 187, 206, 231

-machines, zie landbouwwerktuigen
-mechanisatie, 17, 19, 20-21, 22, 24, 40, 63, 65-125, 228

Landbouwmechanisatie, 68, 81, 190-191
landbouw-

-onderwijs, (rijks-), 17, 95, 104, 107, 184, 228
-organisaties, 61, 68, 81, 85, 125, 186
-plastic, 122, 124
-politiek, zie ook overheid, 20, 252

Landbouwschap, 68, 104, 114
landbouw-

-telling, 166-167
-tentoonstelling, zie ook tentoonstelling, 73, 81, 102, 122, 131, 133,
164

Landbouwuitvoerwet, 188, 206
Landbouwuniversiteit, zie ook

Landbouwhogeschool, 149, 369

landbouw-
-vereniging, 184, 208
-voorlichter, 80, 91, 112, 118, 135, 222, 232
-voorlichting, 19, 52, 67, 69, 218, 228
-voorlichtingsdienst, (rijks-), 54, 67, 68, 81, 107, 110, 114, 120, 125
-werktuigen, 43, 70, 81, 97, 228

-constructeurs, 42, 75, 77, 92
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-coöperatie, 67, 68, 69, 84, 90, 100, 223
-consulent, 18, 67, 68
-fabriek, 65, 85, 96, 116, 118, 123, 208
-fabrikant, 28, 29, 70, 85, 88
-industrie, 68, 69
invoer van -, 69, 70

-wetenschap, 17, 127, 232

landinrichting, 25, 47-63, 228
Landinrichtingsdienst, 28, 55
landinrichtingsprojecten, 54
Landinrichtingswet 1985, 55, 63
landrasgroep (tarwe), 182
Ruwkaf Essex -, 182, 183
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Zeeuwse -, 182, 184-185

landrassen, 164, 181-183, 186, 197, 227
land-saving-technieken, 19, 24
landschapsplan, 51, 56, 57, 62
Lanz, 29, 74
legbatterij, 159, 170-171, 171, 172, 172, 173

- met roostersysteem, 170, 172
typen -, 170, 171, 173
voor en nadelen van de -, 172

leger, 252, 346, 347, 349, 351
legeren, 190, 195
legeringsprobleem, 190, 195
leghennen

aantal -, 155, 156, 167, 169
productiecyclus van -, 178

Leghorn, Witte -, 164, 165, 165, 171, 174, 174
legkippen, zie kippen
legkippenhouderij, 155-179, 230
legprestaties, 160, 165, 174, 175
levensmiddelen, zie voedingsmiddelen

-productie, 297, 306
-revolutie, 284-288
-technologie, 243, 245, 311, 372

Libelle, 269, 350
ligboxenstal, 99, 108-112, 110, 115, 148, 150, 230
locomobiel, 28-29, 73, 85, 183
loempia, 354, 361
loonbedrijf, 85, 223, 233
loonwerker, 68, 69, 81, 84, 85, 89, 90, 93, 96, 97, 100, 121, 233
loopstal, 109
luchtbanden, 74, 76-77, 117
lijnteelt, 185, 186, 192

zuivere-, 136, 173

maai-
-balk, 118, 122, 123
-boot, 40
-dorser, 82, 83, 84, 87-90, 190, 191, 228, 230

aantal -, 88
diffusie van de -, 88, 90
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maaien, 65, 72, 90
zwad-, 90

maaikneuzer, 121, 125
maaimachine, 65, 79, 84, 85, 117, 118, 228
maal- en menggebod, 189, 193
maaltijd(en), 284, 367

brood-, 275, 282, 294
drie-, 275, 294, 353, 358, 370
kant en klaar-, 247, 277, 278, 282, 348, 350, 351
-patroon, 239, 247, 249, 261, 270, 275, 282, 294, 353, 358, 363,
366, 370-372

uniform -, 279, 282

-vervangers, 366, 367
warme -, 259, 275, 282, 294

Maas-, Rijn- en IJssel-veeslag, zie MRIJ-veeslag
Maatschappij van Nijverheid, 237, 253, 260
machines, ontwikkelen van -, 244, 254
Maggi, 263, 264
magnetron, 293, 337
maïs, 250

-hybriden, 174, 176, 230
snijteelt van -, 117, 124, 150

managementinformatiesysteem, 115, 116
Mansholt, plan-, 20, 100
Marek, ziekte van -, 164
margarine, 239, 240, 242, 251-252, 261, 264, 269, 283, 287-288, 301, 325, 364

-fabricage, 251, 251
-fabriek, 252, 325
-industrie, 251, 254, 269, 273

Margriet, 269, 276, 278, 282
marketing, 246, 269-270, 271, 274, 360, 361, 366
marktintroductie, 360, 363
marktonderzoek, 274, 284, 319, 336, 358, 359, 360, 362-363, 366, 367

instituten voor -, zie onderzoeksinstituut

Marshallhulp, 42, 69, 109, 120, 121, 274
massaconsumptie, 274-276
massaproductie, 241, 242, 250, 251, 274, 323
Massey-Ferguson, 75, 80
MCPA, 210, 212
mechanisering, 29, 44, 52, 242-243, 245, 249, 251, 263, 327
media, (radio, tv, bladen), 245, 247, 263, 269-270, 319, 329
meeldauw, 207, 219
meelfabricage, 193, 250
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Meerjarenplan Gewasbescherming, 222, 224
Meerjarenplan voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken in
Nederland (1958), 19, 48, 52-55, 228
melk, 237, 244, 247, 254, 256, 258, 313, 313, 317, 327, 332

-bus, 12, 106, 112, 114
bussen-, 112, 113, 114
consumptie-, 234, 311-321, 315, 318
-controle, 135, 138, 139, 316-317

Melk Controle Dienst, 116, 139
provinciale -, 139, 143

melk-
-controlevereniging, 135, 139, 317
-eiwit, 138, 142, 152, 230, 313

melken, 65, 108
automatisering van het -, 108
hand-, 98, 103, 103, 104, 106, 106, 107, 138
in-, 104
machinaal -, 106, 107, 109, 117, 125
na-, 104, 106, 107, 108, 109, 125
voorbehandeling voor het -, 108

melker, 103, 104, 108
in-, 104

melk(-)
-fabriek, zie zuivelfabriek
-fles, 324, 327-330, 328, 332
flessen-, 313, 314, 318, 319, 327. 330, 332
gecondenseerde -, 314, 315
gepasteuriseerde -, 318, 327
gesteriliseerde -, 318
-gift, 116, 133, 134, 147-148, 151, 152, 152

melkkoe, zie ook melkvee
aantal -, 150, 150, 152
eigenschappen van de -, 107, 230
-kampioenes, 126, 151
melkbaarheid van een -, 107, 124, 129, 138, 147, 230

selectie op -, 108, 145

ontwikkelingslijn van een -, 150-151

melk(-)
kwaliteit van de -, 115, 116, 253, 260, 313, 315-317
-leiding, 105, 111, 112, 113, 125
-leidingennet, 113
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-lokaal, 112, 113, 125, 125
-machine, 83, 99, 100, 101-108, 107, 115, 124, 228, 229

aantal -, 103, 138
acceptatie van de -, 104
-fabrikanten, 102, 107
Hermes -, 102, 103
rijdende -, 104
-uiers, 105, 117

Melkmachinereglement, 104
melk(-)

-methode, 107, 229
moeder-, 311-312, 313, 313, 314
onder-, 311, 315
-overschot, 111, 320
-poeder, 258, 315
-productie, 99, 116, 127, 152, 153, 234
-prijs, 18, 113, 318, 331
-quotum, 152
-robot, 108, 115, 116, 124
samenstelling van de -, 312, 313
school-, 271, 318, 320, 320, 330
-snelheid, 138
-stal, 229, 314

doorloop-, 108, 109, 111, 124
verplaatsbare -, 107, 108
visgraat-, 111, 116

-stroomindicator, 108, 115, 125
-suiker, 313, 313, 314
-systeem, automatisch - (AMS), 116, 117
-tank, 69, 99, 112-115, 124, 125, 125, 229

acceptatie van de -, 112, 114
installatie van de -, 112, 114
-oorlog, 114

tank-, 112, 113
-transport, 113, 113, 114, 115, 229
-vee,

melktype -, 136, 137, 138, 146, 148
melkvleestype-, 136, 137, 138, 146, 148

-veehouders, 20, 113, 149, 150, 229, 320
mechanisering bij de -, 99-125

-verpakking, 330-332
verwerking van -, 100, 313, 314
-vet, 138, 142, 152, 230, 313
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Melkwinningscommisies, provinciale -, 104
melkzakje, 335
mengrotor, 31, 32
mengwoeler, 31, 31, 32, 32
merkartikelen, 263, 264-265, 269, 291, 323, 337, 349
mest, 171

afvoer van -, 109, 111, 169, 171
-gift, 190
-kelder, 111, 134
-quotum, 159

metam-natrium, 216
middenklassevrouwen, 265, 267
middenveld tussen productie en consumptie, 245-246, 247, 263-264, 267, 279,
288, 294, 295, 372
milieubewustzijn, 196, 297
Milieudefensie, vereniging-, 297, 298, 336
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milieu-
-omstandigheden, 23, 198
-organisatie, 297, 332, 336, 372, 373
-problemen, 332, 336, 366

mineralen, 298, 311, 313, 313
minister(ie)

- van Arbeid, Handel en Nijverheid, 271, 326
- van Economische Zaken, 117, 331, 350
- van Landbouw (Visserij en Voedselvoorziening), 58, 104, 136,
139, 186, 272, 274, 330, 341, 343, 346, 348, 372
- van Sociale Zaken, 55, 320

minister(ie)s, overige-, 260, 265, 309, 341, 373
modernisering, 240
monitoring-systeem, 197, 231
motorisatie, 73, 74, 75, 77-78, 80

voorliefde voor -, 79-81

MRIJ-veeslag, 132, 132, 133, 133, 137, 146, 148
mijtendoder, zie acaricide

nardiniseren, 307-308
natuurlijke vijand, 220, 221, 221
Nederlandsche Chemische Vereniging (NCV), 254, 304, 305, 317
Nederlandsche Heidemaatschappij, zie Heidemij Nederlandsche Overzee
Trustgenootschap (NOT), 256, 258
Nederlandsche Rundvee-Stamboek, Vereniging het -(NRS), 116, 132, 133, 135,
136, 137, 143, 145, 148, 149

reorganisatie van het -, 132, 132, 133

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, 341, 342, 343
Nederlandsch Landbouw-Comité (NLC), 47-48
Nederlandse Algemene Keuringsdienst, vereniging- (NAK), 92, 97, 188, 190,
206
Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, 250, 302, 307
Nederlandse Huishoudraad, 319, 329, 330
Nederlands Instituut Agrarisch Marktonderzoek, 319
Nederlands Instituut voor Efficiency, 326, 327
Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO), 316, 327, 369
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVvH), 261, 267, 268, 269, 269
Nederlands Instituut voor de Volksvoeding (NIVV), 266-267
Nederlands Rundveesyndicaat, 149
Nederlands Verpakkings Centrum, 326, 327, 329
Nederlands Weekblad voor Veeteelt en Zuivelbereiding, 254
Nederlands Zuivelbureau (NZB), 271, 283, 319, 319, 320
Nelle, Van, 262, 264, 269, 286, 292
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nematicide, 203, 216, 217, 223, 224, 224
Nestlé, 314, 323
NMR (nucleaire massaresonantie), 307, 308
noten, 358, 359, 360, 361, 364

borrel-, 362, 362, 367

Nutricia, 273, 284, 291, 312, 313, 314, 369
nutriënten, zie voedingsstoffen

Ola, 287, 350
olie, 251-252, 283, 373
ondergrondverbetering, 30-32
onderzoek, zie ook R&D, 102, 116, 173, 214, 217, 267, 275, 317, 327, 328,
341, 344, 346, 351, 364

internationaal -, 300
laboratorium-, zie laboratorium
landbouwwetenschappelijk -, 17, 17, 67, 194, 217, 227
veeteeltkundig -, 107
vitamine-, 299, 300, 301, 304
wetenschappelijk -, 19, 24, 38, 128, 255, 266, 284, 298, 299, 300,
300, 303, 305, 306, 309, 311, 312-313, 316
zuivel-, 316, 316

onderzoekers, 96, 104, 106, 137, 218
onderzoeksinstituut, 52, 68, 91, 97, 110, 112, 116, 120, 125, 148, 205, 206, 212,
216, 266, 316, 319, 326, 351
ongedierte, zie plaagdieren
onkruid, 203, 204, 204, 224

-bestrijding, 195, 199, 204, 211, 212, 221
chemische -, 204, 231
mechanische -, 195, 222

-bestrijdingsmiddelen, 195, 219

ontginning, 26, 27-29, 56, 228
ontginningsmaatschappij, 29, 48, 56
onthoornen, 110, 148
ontmenging van bedrijven, 59, 96, 233
ontromers, 100
ontsluiting van gebied, 52, 58, 61, 62
ontwatering, 27, 30, 33, 38, 39, 40, 63, 123, 198, 228
ontwateringssituatie, 33, 52, 56
Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen (OBS), 197, 197
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw (O&S-fonds), 19, 110-111,
113, 114, 125, 149, 168, 170, 216, 228
oogst-

-index, 191, 200
-verlies, 119, 203, 204
-zekerheid van gewassen, 129, 182, 192, 204
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opbrengstverhoging, 67, 182, 198, 231
opleidingen, 157, 233, 254, 265
opraappersen, 89, 120, 124
opraapwagen, 117, 119, 122, 123, 124
oprolpersen, 124
opzakinrichting, 88-89
Ottesen, methode-, 341-342, 343, 344
overheid, 68, 117, 118, 125, 166, 188, 205, 224, 228, 232, 245, 260, 270-272,
273, 295, 298, 308, 317, 320, 342, 343, 348, 351, 369, 373

landbouwstructuurpolitiek van de -, 19, 52, 63, 67, 68, 149

overheids-
-beleid, 18, 19, 67, 110-111, 113, 120, 166, 227, 253, 272, 288, 297
-bemoeienis, 13, 227, 246, 290, 318
-ingrijpen, 47, 247, 261, 273
-politiek, 14, 17, 29, 67, 134, 188, 271, 318, 330
-subsidies, 15, 67, 110, 112-113, 114, 117, 121, 132, 134, 228, 246,
266, 320

overproductie, 14, 16, 151, 270, 271, 272, 348
overstroming, jaarlijkse -, 36, 37, 58
OVO-drieluik, 19, 232

paarden
aantal -, 78, 78
-tractie, 29, 60, 85, 87, 94, 117, 119, 180, 228, 229

vervanging van -, 73-81

papier, 316, 323-326, 327, 329, 332, 336, 361
vetvrij-, 326, 333

pap(pen), 207-208
Bordeauxse -, 207, 208
Bourgondische -, 208

paprikateelt, 221
parlement, zie Tweede Kamer particulier initiatief, 230, 232
pasteurisatie, 252, 315, 317, 327
patates frites, 353, 354-355, 357-358

-bakkers, 355, 358
-productie, 357, 358

pathogenen, zie ziekteverwekker
p1a1-systeem, 106, 107, 108, 109
p1a2-systeem, 106, 109
pekeloplossing, 342, 343
pendelstrooier, 70

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



pesticide, 203
-golf, 222-225

Philips, 141, 351
Phytopatologische Dienst, 17, 205
phytophthora infestans, zie fytoftora
plaag, 203, 204

-dieren, 203, 204, 207
-organismen, 220, 221, 231

Planta, 263, 269, 288
plantenveredeling, 90, 91, 93, 97, 127, 128, 191, 200, 216, 219-220, 227, 230

institutionalisering van de -, 186-188

plantenziekte, 203, 204, 204, 205, 231
waarschuwing tegen -, 218

plantenziektekunde, 205, 209
Plantenziektekundige Dienst (PD), 17, 129, 202, 205, 206, 214, 220, 222
Plantenziektewet, 214
platteland, 278, 350
plattelands-

-gemeente, 281
-vrouwen, 276

ploeg, 28, 29, 31, 44, 76
ploegen

diep-, 30, 31, 31, 32, 32, 33
- en afschuiven, 34, 61
meng-, 31, 32
- met ossen, 28, 29
- onder vizier, 34
woel-, 31, 32

pluimveehouderij, 176, 227, 280
Pluimveeregeling 1952, 166, 168, 170, 179
pluimveestapel, 166, 174
pluimveeteeltconsulent, 157
pluimveeziekte, 159, 164, 166, 172, 173
podzolprofiel, 29
poldergemaal, 35, 36, 59, 61
pootaardappelteelt, 206, 217
pootgoed, 187, 206, 233
PPP (plantaardige proteïne producten) (NPF), 364, 365, 366
Praktijkschool voor Landbouwtechniek, 68, 69
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procescomputer, 99, 115
procestechnieken, 243, 244, 244
Proco, NV, 346, 348, 349
productdifferentiatie, zie differentiatie productie, 244, 249, 264

-aanleg, 137, 138
-eigenschappen, 133, 138, 143
-fase, 239, 239, 242
-schakel, 264, 267, 273, 282, 292
-vererving van stieren, 143, 149
-vergroting, 99, 108, 227

productiviteit, 127, 193
selectie op -, 127, 173

productiviteits-
-ontwikkeling, 152-153, 179, 194, 197
-verhoging, 20, 67, 127, 153, 186, 189, 190, 200, 204, 227, 230-231,
232, 274

product-
-ontwikkeling, 284, 287, 306, 337, 361, 362, 366, 367
-organisaties, 272, 373

Productschap voor Pluimvee en Eieren, 174, 176, 177, 283
Productschap Veevoeder, 173
Productschap voor de Zuivel, 152, 319, 320, 330
proef-

-boerderij, 59, 68, 103
-neming, 112, 113, 184, 185, 187, 342, 343, 350, 360
-station, 17, 186, 221, 254, 299, 316, 326, 342

Proefstation voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt (PAVG), 197, 218
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, 219, 220
proef-wacht-fokstieren-systeem, zie PWF-systeem professionalisering, 243,
245, 265, 317
propaganda, 28, 48, 271, 319, 319, 320

collectieve -, 270-272

provincie(bestuur), 37, 58
prijsafspraken, 86, 189, 193, 264, 291
pulsator, 102, 105, 107
PWF-systeem, 142-146, 149, 230

Quest International, 306, 308

rachitis, 315
rantsoenering, 257, 258, 318
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Rassenlijst voor landbouwgewassen, 90, 187-188, 190, 191, 192, 201
rationalisatie, 19, 22, 149, 177, 267
R&D, zie ook onderzoek, 247, 284, 287, 288, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 369

-afdelingen, 97, 287, 307, 317

reclame, 237, 246, 247, 261, 263, 268, 269-270, 271, 274, 283, 320-321, 323,
337, 338, 349, 365

-bureau, 263, 272, 274

recreatiebos, 56, 60
reformed potato stick, 360, 363
regelgeving, zie ook wetgeving, 222, 240, 246, 317, 355

fyto-sanitaire -, 206, 223

regering, zie rijksoverheid, overheid regionale verschillen, zie verschillen regime,
244, 249-261
reinigen van glasverpakking, 327, 332
Relatienota, 54
resistentie, 129, 173, 191, 192, 193

ingekruiste -, 192, 196
monogene -, 192
partiële -, 192-193
- tegen roest, 192, 196
-veredeling, 215, 219

Rhode Island Red, 164, 165, 165, 174, 174
riemschijf, 76
rivierengebied, 51, 57, 57, 58-59, 208
rivierverbetering, 38, 38, 39, 59
Rodolia-project, 220
roest, 193

-epidemieën, 192, 196
gele -, 192, 193, 196, 217, 218

rogge, 15, 79, 226
roodbont vee, zie ook MRIJ-veeslag, 133, 137
roofmijt, 220, 221, 221
Rotoject, zie injecteur rugpulverisateur, 208, 223
ruilverkaveling, 24-25, 34, 46, 47-63, 67, 81, 95, 124, 228

- nieuwe stijl (full dress), 52, 56
- op vrijwillige basis, 48, 51, 63
uitvoering van de -, 48, 50, 53, 59

ruilverkavelingsprogramma, 54, 61
ruilverkavelingsproject, 30, 34, 46, 49, 52, 53, 54, 54, 55-63

- Geestmerambacht, 60-62
- Staphorst-Oost en Staphorst- Noord/West, 55-57, 61
- Tielerwaard-West, 57-60
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Ruilverkavelingswetten, 47-52, 51, 55
Ruimtelijke Ordening, Derde Nota -, 55
ruiteren, 125
ruiters, typen-, 119
Rundvee, Het, 131
rundvee, 133, 146, 308

buitenlands -, 131, 133, 136
exterieurkeuring van -, 136
-houderij, 21, 133-136
kruishoogte van -, 133, 137
raszuiverheid van -, 133
romplengte van -, 133
-slagen, 131-133
schofthoogte van -, 133, 137, 148
-stamboek, 131-133, 137
verbetering van -, 131-153

rupstrekker, zie trekker
rijdende melkontvangst (RMO), 112, 113, 114, 125
rijendunmachine, 91, 92
rijenteelt, 41, 204
rijksbureaus, 50, 256, 257, 272, 273
rijkscommissies, 50, 188
rijksdiensten, 61, 267
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 28, 42
Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool, 186-187, 206
rijkskeurmerk, 260, 268
Rijkslandbouwschool, 17, 184, 185, 205, 207, 254
rijksoverheid, zie ook overheid, 37, 48, 56, 61, 134, 157, 168, 341
Rijksproefstation voor de Pluimveeteelt ‘Het Spelderholt’, 157, 170, 173, 174,
179
rijkstuinbouwconsulent, 266, 346, 347
Rijksuniversiteit Leiden, 341, 342, 343
Rijksuniversiteit Utrecht, 146, 267
rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveehouderij, 169
Rijkswaterstaat, 45, 55
Rijkszuivelschool, 254
Rijkszuivelstation, 316
rijkuil, 123, 124

samengestelde producten, 238-239, 304
samenwerking tussen academisch onderzoek en boerenpraktijk, 110, 216
schaal-

-vergroting, 37, 99-100, 108, 111, 112, 115, 125, 149-152, 168,
177, 242-243, 245, 251, 263, 292, 369

- in de landbouw, 19, 52, 227

-verkleining, 227
-voordelen, 70, 96
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schaarste, zie voedsel
schadedrempel, 217
schakels, zie keten
scheepvaart, 340, 343, 345-346, 349, 351
schimmel(s), 195, 203, 205, 217, 219, 224

-aandoening, 192, 199, 205, 207, 209, 213
-doder, zie fungicide

Scholten, fa. (W.A.), 250, 309
seizoenarbeiders, 86, 90, 95
seizoensinvloeden, 271, 277, 282-284
seksen van kuikens, 162, 163, 164
seksschool, 162, 163
selectie, 128, 143, 182, 186

-methode, 143, 177
- op erfelijke eigenschappen, 143, 144, 177, 186
- op rasechtheid, 186

Shell, 210, 335
Silent Spring, 222, 231
slachterijen, export-, 252
slachthuis, 252, 340, 341

openbaar -, 252, 260

slanke lijn, 282-284
sluipwesp, 220, 221, 221
smaak, 304, 326-327, 333, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367

-stoffen, 288, 296, 306-308

Smith, 358, 360
snackbar, 354-355, 357, 363, 367
snacks, 244, 247, 279, 283, 284, 285, 352, 353-367, 370, 373

aardappel-, 358, 361, 362
cafetaria-, 353, 367
-gebruik, 366
gezonde-, 363, 366
noten-, zie noten
productie van -, 353, 354
relatie tv-kijken en eten van -, 366
vlees-, 361, 365

Sociaal Economische Raad (SER), 274, 290
soja, 364-366, 373, 373
spaaracties, 269, 291, 293
Spar, 264, 291, 358
specialisatie, 16, 19, 59, 99, 149, 166, 168, 223, 232-233

horizontale -, zie ontmenging
verticale -, 233
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sperma-diepvriestechniek, zie invriezen
spintmijt, 220, 221
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‘spitten en afgraven’, 61
spruitenteelt, 230
spuiten, 199, 212, 213
spuit-

-frequentie, 199, 218, 220
-machine, 208, 209, 210, 211

SRV, 293, 331
Staatscommissies voor de landbouw, 134, 155-156
stabilisering, 243, 244
stadsuitbreiding, 61
stalbezetting, 170-172, 173
stallen, 100, 100, 134
stamboek, zie rundvee
stamboekorganisatie, 132, 140
stamvorming, 174, 176
standaardisatie, 92, 229, 266, 327
statiegeld, 324, 325, 330, 332, 334, 334-335
steriliseren, 252, 253, 254, 256, 278, 312, 314, 315, 326
Sterovita NV, 328, 329
Stichting Centraal Orgaan voor Melkhygiëne, 316, 317
stichting voor de land- en tuinbouw, zie verenigingen en stichtingen
stier, 130, 133

-adviesprogramma (SAP), 145

stieren-
-opfokprogramma (SOP), 144
-vereniging, 135, 140

stier-
fok-, zie fokstier
-houderij, 139, 140
-index voor productiekenmerken, 144
-moeder
-moeder-inseminatieprogramma (SIP), 144
preferente -, 136
proef-, 144-145
rijkspremie-, 136
-vader, 145
wacht-, 145

stikstof, 195, 200
bodem-, 195
-gift, 194, 195, 197

gedeelde -, 194

-meststoffen, 194
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streekdorp, 55
Streekorgaan de Tielerwaard, 58, 59
streekverbetering, 52, 54, 57
streepjescode, 289
stro, 89

lengte van het -, 185, 190
-opbrengst, 89
stevigheid van het -, 185, 195

strokartonfabrikant, 89, 90
strokartonindustrie, 89, 190, 191
stroomgebied, 37, 38
studieclub / studievereniging, 148, 232
studiecommissie, 104, 173, 186, 299, 332
studiegroepen, 144, 170, 326-327, 363
studiereis, 109, 186, 274, 318, 345
stuwen, 39, 40
subsidieregeling, 125

rente-, 110, 111

substitutie van materialen, 244
suiker, 253, 261, 275, 282

-bieten, zie ook bieten, 15, 31, 97, 230
-fabrieken, 93, 250, 253
-industrie, 93, 96, 97, 242

superheffing, 151-152
supermarkt, 245, 247, 277, 283, 287, 290, 292, 319, 325, 331, 335, 350, 351,
367
surrogaten, 249, 257, 258, 273, 307, 313
synthetische

- nabootsing, 243, 244
- producten, 297, 304, 306, 307, 308

synthetiseren van stoffen, 210, 212, 298, 307

tarwe, 24, 181-201, 209
-areaal, 185, 188, 189, 190
bak-, 190, 193, 201
-boerenras, zie boerenrassen brand in -, zie ook schimmel
(-aandoening), 205, 209
brood-, 181, 189, 193
-gluten, toevoegen van -, 193
-kwaliteit, 185, 188-190
-kwekersrassen, zie kwekersrassen
-landrassen, zie landrassen
opbrengst van -, 182, 183, 193, 230
prijs(ontwikkeling) van -, 18, 188, 194, 197-201

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



tarweras(sen), 181-188, 186, 190-193, 213, 231
acceptatie van -, 191, 192
buitenlandse -, 182, 183
Juliana-, 183-186, 186, 190, 191, 198
keuring van -, 187
kortstro-, 190-191, 192, 200, 213, 230
meng-, 192
proeven met -, 189
Squarehead (Rode Dikkop)-, 182, 183, 184-185
Wilhelmina-, 183-186, 184, 186, 190, 191, 198

tarwe-
-studieclubs, 197, 218, 232
-teelt, 181-201, 217
-veredeling, 181-201

wetenschappelijke -, 183, 184

vernalisatie van -, 181

Tarwewet, 14, 67, 86, 188-190
tarwe-

winter-, 181, 185, 186, 189, 190, 194, 197, 198, 199, 201, 230
zaad, zie zaaizaad
zomer-, 181

Technische Tarwe Commissie (TTC), 189, 190
teelt-

-kosten, 197, 197
-maatregelen, 200-201
-regeling, 160, 174, 177, 179
-systeem, geïntegreerd -, 197, 197

Tegenwoordige Staat van Friesland, 153
tentoonstelling, zie ook landbouwtentoonstelling, 102, 182, 187, 263, 268, 269,
319, 356
tentoonstelling van voedingsmiddelen, 237, 237, 238, 241
Teo (Taminiau), 253, 290, 347
tepelbeker, 102, 105, 125
tepelvoering, 105, 107
Tieleman en Dros, fa., 252, 324
thee, 294
Thistle, 102, 105
thuisbezorging, 236, 253, 293, 313, 328, 329, 330-331, 331, 350
TNO, 141, 267, 326-327, 329, 347
TNO-Voeding, 307, 347, 351, 369
toetsbedrijf, 174
tolerantie, nul-, 223
tolerantieproblematiek, 219, 219, 220, 231
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toplaagverbetering, 30, 32-33
transformatie, 243, 244, 244, 297-309

-processen, 302-303

transport, 60, 112, 241, 242, 243, 283, 289, 290, 328, 369
trekker(s), 73-81, 88, 95, 96, 122, 124, 228, 229

aantal -, 78, 78
achterwielaangedreven -, 79
auto-, 74-75, 78
-binders, 86
confectie-, 75
diffusie van -, 81
dors-, 85
hulpwerktuigen voor -, 79, 86
-industrie, 29, 75, 81
luchtband-, 76-77
motorvermogen van -, 78, 79
rupsband-, 29, 74, 75, 76, 78, 86
rijenteelt-, 78-79
standaard-, 78, 79
stoom-, 73, 78
vervanging van paarden door -, zie paarden vierwielaangedreven -,
79, 81, 96
wiel-, 74, 75, 76-77, 78, 80

trieur, 182
tuinbouw, 60, 208, 252
tussenhandel, 264
TVP, zie kunstvlees
Tweede Kamer, 241, 342, 344, 355
Tweede Wereldoorlog, 166, 247, 268, 272-274, 346-347, 351
2,4-D (2,4-dichloorfenoxy-azijnzuur), 210, 212, 231

uitdrogen van voedsel, 341
uitkomstlade, 161, 163, 163
Unilever, 240, 241, 244, 247, 264, 274, 286, 287, 294, 298, 306, 347, 348, 349,
350, 351, 354, 355, 358-366

laboratorium van -, 287, 306, 347, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365

Universiteit van Amsterdam, 205, 267, 304
urbanisatie, zie verstedelijking

vacuümpomp, 102, 105, 108
vakbekwaamheidseisen, 290, 291
vaktijdschrift, 81, 91, 103, 107, 113, 143, 170, 217, 254, 263, 288
variatie, 128, 183, 192, 249, 261, 281-295
Variation of Animals and Plants under Domestication, 128, 183, 184
varkenshouders, 20, 21
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varkensstapel, inkrimping van de -, 166
V&D, 288, 348, 358, 365
veearts, 140
Veeartsenijkundige School, 131
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vee-
-fokker, 128, 131, 136
-houderij, 83, 128, 131

veenkoloniën, 30, 31, 32, 45, 191, 214, 215, 230
vee-

stapel, 133, 139, 151, 272
uitbreiding van de -, 111, 115, 117

-teelt, 241
-consulent, 134

-verbetering, zie ook rundvee, 129, 151, 230
foktechnische -, 227, 230

veevoeder, 14, 15, 19, 94, 134, 251, 311, 315, 369
automatische -bakken, 169-170, 230
-box, 115
-gebruik, 172
-industrie, 170, 230, 251
samenstelling van -, 117
-wagen, 177

geautomatiseerde -, 154, 171, 172

-winning, 117-124

veiling, 271
-systeem, 222, 253, 271

veld-
-hakselaar, 121, 122, 124, 125
-keuringen, 187, 188
-waarnemingen, 217-218

verbrandingsmotor, 73, 85, 87, 220
verdroging, 39, 40, 44, 45
veredelen, 128, 129, 372
veredeling van gewassen en producten, 128, 186-187, 284-285
veredelings-

-bedrijf, 185
-industrie, 270
-tijd, 186

Vereenigde IJsfabrieken NV, 343, 344
Vereeniging tot bevordering der Pluimveehouderij en tamme Konijnenteelt in
Nederland (VPN), 157, 158
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verenigingen en stichtingen voor land- en tuinbouw, 104, 157-158, 160, 174,
205, 208, 260
verenigingen voor (para-)medici, 255, 257
verenigingen voor voedings- en levensmiddelen, 260, 292
Vereniging van Boerderijen en Pluimveefokkerijen in Nederland (VBN), 158,
162
verhitten van voedsel, 339
Verkade, (Stoombrood- en Beschuitfabriek), 250, 258, 269, 291, 323, 324, 326
verkaveling van gronden, 47, 52, 81
verkavelingsstructuur, 23, 51, 55, 57, 60, 61
vermeerderingsbedrijf, 158, 176, 176
verpakken, 244, 263, 289, 322
verpakking, 172, 244, 254, 261, 273, 282, 297, 323-337, 341, 347, 359, 361,
363

afsluiting van -, 324, 326
- van merkartikelen, 255, 264, 325
wegwerp-, 330, 332, 334, 334-337

verpakkings-
-industrie, 327, 328, 329, 336
-materialen, zie ook blik, glas, papier, 323, 333, 359
-techniek, 291, 327

verschillen
sociale-, 249, 261
- tussen regio's, 182, 249, 261, 275, 318
- tussen stad en platteland, 249, 257, 261, 268, 318

Verslag van de Landbouw, 44, 131, 157, 160, 165, 170
verstedelijking, 240, 253, 261, 281, 292
vervalsing van voedingsmiddelen, zie voedingsmiddelen
vervangingsmiddelen, 259, 273
vervloeiingsprocédé, 303-304
verwetenschappelijking, 17, 274

- van de landbouw(techniek), 13, 205, 227, 232
- van de productietechniek, 240, 243

verzorgingswerkzaamheden, 78
vestigingswetgeving, 290-291
vetgehalte, 137-138, 142, 148, 152, 313, 314, 316-317, 360, 367
vethardingstechniek, 251
vetten, 251-252, 255, 273, 275, 282, 283, 298, 299, 311, 313, 317
Vicon, landbouwmachinefabriek, 92, 124
vierweg-kruising, zie kruising
virus, 203, 206, 207
vis, 340-344, 344, 345, 347, 350, 351
visserij, 340, 341, 343, 345
Vita, 278, 287, 345, 346, 347, 348-349
vitamine, 267, 298-302, 299, 301, 315

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding



-gehalte, 301
-onderzoek, zie onderzoek
-preparaten, 301, 302, 374
toevoegen van -, zie voedingsmiddelen

vlees, 252, 274, 282, 340, 364-366, 368
-conserven, 252
-keuring, 260

Vleeskeuringswet, 258, 260, 260
vlees-

kunst-, zie kunstvlees
-vervangers, 364, 365, 365, 366, 372

vlekpoten-kwestie, 136
vochtvoorziening voor gewassen, 30, 30
Voeding, 301, 304, 347
voeding, 15, 235-374

aromatiseren van -, 307-308
borst-, 311
uitgaven voor -, 241, 282
volks-, 237, 237, 238, 240-241, 255

voedings-
-deskundige, 267, 288, 329, 353, 364, 372
- en genotmiddelenindustrie, 239, 240, 241, 243, 246, 249, 254,
267, 273, 284, 288, 302, 302, 304, 326, 364, 369
-leer, 243, 245, 255, 265, 274, 314

voedingsmiddelen, zie ook food, 238, 239, 282, 284, 299, 336, 345, 372
aantal -, 238, 238
assortiment aan -, zie assortiment
gemaks-, 297, 298, 314, 358, 365
genetisch gemodificeerde -, 372, 372, 373
- in blik, 263
instant -, 286, 287
kant en klare -, zie ook maaltijd, 282, 284, 294, 307, 351, 365
luxe -, 255, 275, 281, 282, 282, 323, 325
-keten, zie ook keten, 239, 239, 240, 245, 246, 294
onverpakte -, 263
samenstelling van de -, 243, 244, 293
toevoegen van vitamine aan -, 301, 302, 315
vervalste -, 237, 241, 242, 254, 258, 260, 281, 305
voorverpakte -, 294

voedingsonderwijs, 246, 269
Voedingsraad, 268, 273, 284, 298, 300, 301, 320
voedings-

-stoffen, 255, 298, 299
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-waarde, 237, 254, 255, 260, 261, 281, 297, 298, 315, 364, 365
-wetenschappen, 243, 247

voedsel(-)
-bereiding, 288
-distributie, zie distributie
industrialisering van -, 249, 250-253, 309
-distributie, zie distributie

Voedsel in Nederland. Gezondheid, bedrog en vergif, 297-298
voedsel-

-patroon, zie ook eetgewoonte, maaltijd, 239, 247, 279
veranderingen in het -, 261

-productie, 309
-schaarste, 238, 257, 261, 351, 364
-voorziening, 166, 240, 241, 272, 273, 306, 364, 366, 372

voederfabrikanten, zie veevoeder voedzaamheid, 267-268
Volks- en kinderkeuken, 241
volksgezondheid, 245, 256, 261, 267, 315, 337
voorbroedlade, 161, 163
voorbroedwagen, 163
voordroogkuil, 122-123, 124
voordroogmethode, 122, 123, 124, 125
voorlichters, zie ook landbouw, 104, 122, 158, 167, 196

huishoudelijke -, 261, 267

voorlichting, 54, 103, 104, 170, 246, 267, 274, 275, 288, 351
huishoudelijke -, 268, 269
voedings-, 246, 269, 271, 286, 314, 319, 329

Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 268, 274, 284, 300
voorlichtingsorganisatie, 267, 268
vormgeving, 244, 329, 337
vriesdrogen, 287
vruchtbaarheid, 147, 204, 230
vruchtensap, 303-304

bereiding van -, 303

vruchtopvolging, 197, 204, 214-215, 223, 231
vruchtwisselingsgewas, 194, 231

Wageningen Centre for Food Sciences, 369-370
wannen, 182
Warenwet (warenwetbesluiten), 242, 246, 256, 258-261, 268, 288, 297, 298,
298, 301, 304, 305, 309, 310, 317, 333, 356, 371, 374
warmwaterbehandeling, 205
water-
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-beheersing, 23, 27-45, 46, 59
-huishouding, 23, 38

verbetering van de -, 36, 38, 59
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-kwaliteit, 40
-overlast, 35, 36, 37, 38, 39, 40

waterschap(pen), 35, 36, 37, 40, 45
- De Berkel, 37, 39
- De Dommel, 37, 38, 40
oprichting van -, 37, 38
- De Regge, 37, 40

wecken, zie inmaken Weck, fa., 278
wederopbouw, 66, 67
weersomstandigheden, 96, 97, 119, 120, 181
weerstand tegen ziekten, zie resistentie wegenaanleg, 55, 57, 60, 61
wegrolnesten, 154, 170
weidebedrijf, 83
weidegebied, 111, 134, 150
Welsumer, 164, 165
welvaartsstijging, 240, 275, 281, 283, 292, 349
Wereldpluimveecongres, 161, 164
werkgroepen ten behoeve van land- en tuinbouw van TNO, 112, 214, 215, 219
werkverschaffing, 29, 50, 55, 228
werkverschaffingsproject, 29, 34, 37, 38, 39
wetenschap, 240, 245, 253-256, 261, 265-267, 295, 298, 308, 309, 314, 369
wetgeving, zie ook regelgeving, 217, 246
windbemaling, 35, 36, 36
windmotor, 36, 36
winkel-

-mandje / wagentje, 286, 287, 289, 291
-sluitingswet, 354, 355

winstmarge, 264, 350
winterhardheid, 185, 192
Winterzon, 338, 346-347, 347, 348
woelen, 31, 32, 32
Wyandotte, 164, 165
wijnbouw, 207
wijnconsumptie, 283, 294

ijs
-bereiders, 355, 356, 357
-bereiding, 355-357
consumptie-, 285, 287, 349, 350, 353, 355-357, 358
-fabriek, 340, 343, 344, 356
natuur-, 339, 340, 342, 344
-verkopers, 355, 356
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IJssel-veeslag (rood), zie MRIJ

zaadteelt, 208
zaadtelers, 187
zaaien op eindafstand, 93
zaaimachine, 91, 92, 92

precisie-, 91, 92, 93, 97

zaaizaad, 92, 182, 184, 186, 187
controle van -, 93, 187, 188, 233
kalken van -, 204, 205
ontsmetten van -, 205, 206, 222
origineel -, 186, 187, 190
ruilen van -, 182
standaardisatie van -, 92

zandgronden, 44, 45, 79, 111. 124, 135, 149, 150, 156, 157, 167, 217, 223, 227,
229, 230, 233
zelfbedieningswinkel, 274, 274, 283, 286, 288-293, 289, 290, 291, 325, 327,
330, 331, 331, 332, 335, 336, 337, 349, 350, 351
zelfbinders, 74, 79, 83, 84, 85-87, 88, 97, 200
zetmeel, zie ook aardappel, 302-304

-fabriek, 250, 304
gemodificeerd -, 303

ziekte-
- en plaagbeheersingssysteem, 218, 219
-preventie, 203, 206, 207, 218, 317
-verwekker, 203, 206, 207, 317

zoutjes, 353-354, 360, 362, 366
zuigelingenvoeding, 311-314, 312
zuinigheid, 267-268
zuivel, 369, 374

-bereiding, 100, 101, 135, 233
-consulent (rijks-), 103, 134, 254
-coöperatie, 14, 227
-fabriek, 112, 113, 114, 115, 120, 125, 135, 156, 233, 285, 314,
316, 317, 327, 356

coöperatieve -, 14, 100, 112, 114, 135, 138, 139, 271,
315, 355, 356
handkracht-, 135
stoom-, 135

-industrie, 112, 253, 254, 284, 304, 314, 318, 319, 319, 320, 320,
329, 330, 335, 358

subsidies van de -, 112-113

-producten, 136, 151, 238, 254, 263, 271, 282
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Zweegers, fa, 92, 122
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