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WOORD VOORAF

t Roc,ken van dn gocie sigaar
in een stil hoekje op de zon
brengt je verder dan
't \·olschrijien \an 8 ,·elletjes tx,st  

Nescio,  23  maart   19()1
in Tirade. jrK· Xx\'1
( 1982). bli.. 299

Het is maar goed, dat ik deze vwrtreffelijke raadge\·ing,an Nescio pas las, toen
dit boek al bijna klaar was, anders was het wellicht nooit geschreven. Tot de
voltooiing van mijn proeischrift hebben enkele personen en instellingen bijgedra-
gen, die ik op deze plaats graag mijn erkentelijkheid wil betuigen.

In eerste instantie denk ik hierbij aan mijn promotor, prof. dr. H. F.J. M. van den
Eerenbeemt. die mij de afgelopen jaren /.eer nauwgezet heeft begeleid. Door zijn
uitermate praktische raadgevingen bij het opietten van het onderzoek heeft hij mij
behoed voor bakken vol met irrelevante kaartjes. \'oorts wil ik niijn co-promotor,
prof. dr. S. E. de Jong. in het bijzonder bedanken zoor zijn advieien tenianzien van
de hoofdstukken financiering en bedrijfsresultaat. Niet onvermeld mogen blijven de
inspirerende gesprekken.  die ik  met dr.  H. H. Vleesenheek  te  Rotterdam  heb ge-
voerd en de stimulerende bijeenkomsten van de Leidse promovendi-club. \lijn dank
gaat voorts uit naar al die ondernemers uit de sigarenindustrie, die mij uitvoerig
over hun ervaringen uit de jaren twintig en dertig hebben verteld en mij daarbij op

menige sigaar hebben getracteerd. J.A. M. van Susante was bovendien zo rriendelijk
het hele manuscript kritisch door te lezen.

Talloos vele sigarenfabrieken hebben in Nederland een korter of 12.ger bestaan

geleid, maar helaas zijn er slechts weinig archiefstukken bewaard geble\·en. De
stukken, waarvan het bestaan kon worden achterhaald. heb ik echter in ,·olledige
rrijheid kunnen raadplegen. De bedrijven La Paz (ElBas), Agio en Ilitmeester
verdienen alle lot' .·,mr de mede#·erking, die zij zo belangeloos hebben ;erleend.  De
medewerkers van archieven en bibliotheken hebben al even bereidwillig vele stuk-
ken en boeken voor mij af en aan gesleept

Bij het verzorgen van de noten en de index kon ik profiteren ,·an de rijke er,·aring
;·an merrouw M.E. Belksma-Hiemstra. De samematting is rertaald door Drs. J
van der Linde. De stichting Zuidelijk Historisch Contact ben ik zeer erkentelijk
1.'()Or haar ruimhartig opnemingsbeleid.

Het boek is opgedragen aan mijn man, Gerard Th. van Es. en mijn kinderen
Heiko en Se>·no, die steeds een warme belangstelling ,·cx,r het object sigaar aan de

dag legden.

Geldermalsenjuni 1983 keetie E. Siuyterman
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INLE II) INC;

Onderneinen  in sigaren:  het doel s.in deze studie is de  rol , an cle
ondernemer in het economisch leven te underzoeken door in enkele
bedrijzen behorend tot eenzelfde bedrijistak de nierk\\ ijze zan de
ondernemer te analyseren.

Waarom is de Nederlandse sigarenindustrie gel,ozen als hedrijfs-
tak om het bedrijfsbeleid te bestuderen: Deze keuze is betrekkelijk
willekeurig, \\ ant eenzellde onderzoek zou in talloze andere bedrijfs-
takken verricht kunnen worden. I,at neemt niet n eg, dat de sigaren-
industrie zeker de moeite van het onderzoeken fraard is, al Ki :is het
alleen maar omdat er n·einig historisch onderzoek naar rerricht is.
De beschrijving ran de bedrijfstak, die een essentieel onderdeel van
deze studie vormt, zal zoiloende niet een herhaling ,an het reeds
lang bekende behoeven te worden. De Nederlandse sigarenindustrie
is in het tweede kwart van de 19e eeuw opgekomen en was. als men

let op de beroepsbevolking, 66n van de snelst grc,eiende bedrijfstak-
ken in de 19e eeuzv.' Alen nioet zich daarbij 1,·01 realiseren, dat
ianuit een zeer bescheiden uitgangspunt natuurlijk gemakkelijk een
grote groei bereikt kan worden. Toch kan alleen al van\\ege het
scheppen van \rerkgelegenheid aan deze bedrijfstak een bijdrage tot

de economische groei \'an  Nederland niet ontzegd irorden. ln zekere
zin zou men de sigarenindustrie een roortzetting kunnen noemen
van de hollandse trafieken. aangezien deze industrie steunde op de
handel en de band met Nederlands-Indie. Helemaal gaat de mergelij-
king niet op, \\·ant het eindprc,dukt bleef voor een groot deel in
Nederland.

Dat de sigarenindustrie ,an de kant ian de economisch historici
weinig aandacht heeft gekregen: heeft vermoedelijk te maken met
het Feit. dat zij de 192 eeu\\ i·ooral bestudeerd hebben in het licht
ran de industrialisatie. Hierbij stond de mechanisatie van het pro-

' i J.A. de Jonge. De industrialisatie i,1 Xeder/and ttissen 1850 en /9/4 1.lmsterdam 19681. htilat
17. bl,. 228-229.

4  Een uitiondering hierop is De Jonge. a. 11·.. die een apart hcmfil,tuk aan de tabatindustrie
heeft ge"ijd
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duktieproces centraal en ranuit dit oogpunt leek de sigarenindustrie
\\ einig interessant.   In  deze  consumptiegoederenindustrie  zou  men
naar analogie ran de katoenindustrie een iroege industriele ont\\ ik-
keling hebben kunnen ier\\ achten,  maar het tegendeel bleek  het
geval te zijn. Het bijzondere van de sigarenindustrie is juist, dat de
overgang van de handenarbeid in huisindustrie en manufactuur naar
de machinale produktie zich pas zeer laat heeft voltrokken. In feite
is  de  handenarbeid  t(,t  in  de  dertiger jaren  san  deze  eeu\\1  blij\en
bestaan. Bo\ endien heeft de o,ergang zich niet onbelemmerd kun-
nen \oltrekken, daar de o\erheid in het mechanisatieproces heeft
iii, egrepen. illecle in ierbanci hiermee zijn de tabaks- en sigarettenfa-
bricage buiten het onderzoek gehouden. Zij hadden een heel andere
ont\\ ikkeling, omdat   zij   , eel eerder gemechaniseerd #,ren.   Qua
personeelsbezetting \\'aren ze \: 11 ,·eel minder belang dan de sigaren-
industrie.

In deze studie wordt het beleid geanalyseerd, dat in twree sigaren-
bedrij\'en  in  de periode 1856-1865  en  in drie bedrijren  in de jaren
1925-1934 iverd ge\oerd. Hoe k\,am men aan kerinogen, hoe regelde
men de \oorziening ran grondstoffen en het aantrekken ran arbeids-
krachten,  \\elke produktie \ ijze en produktieom\ang rzerd gekozen,
hoe werd het produkt afgezet en nelk financieel resultaat kon uit-
eindelijk warden bereikt: Bij deze anal>'se n ordt de bedrijfstak uit-
roe rig betrokken om het beleid ,an de ondernemers beter te kunnen
beoordelen. Er ,rorden zerschillencle vergelijkingen getrokken: tus-
sen de individuele bedrijven onderling, tussen de bedrijren en de
bedrijfstak en tussen de beide periodes. Ook zal een vergelijking
tussen de regio s gemaakt worden.

Bij dit historisch onderzoek naar de rol van de ondernemer in de
sigarenindustrie is gebruik gemaakt \wn een dan de economie ont-
leend interpretatiekader. Behoort de studie nu thuis op het terrein
\'an de ' business histor>- of de -entrepreneurial history: Deze
Iraag is bijzonder moeilijk te beant\\c,orden. De beide disciplines
ontivikkelden zich in Amerika , anafde dertiger jaren \an deze eeu.

los van elkaar, om niet te zeggen in concurrentie met elkaar. In de
"business history'  \Terd de nadruk gelegd op de bestudering \·an de
individuele bedrijren, tern'ijl in de -entrepreneurial historv - de bij-
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drage van de ondernemer tot het proces van economische groei cen-
traal werd gesteld. 1 ln de jaren zestig kwam er een zekere toenade-
ring tussen beide richtingen. Zo schreef Arthur Al. Johnson in
1962, toen hij de resultaten v an een congres over 'business history"
samenvatte: "old distinctions between business and entrepreneurial
history are no longer meaningful in looking to the future".4 Het
artikel Meso-economics: A Contribution »11: Entrepreneurial History
van Arthur H. Cole lijkt mij ook een poging beide vakgebieden te

verenigen. Hij schrijft hierin:
"Too often entrepreneurship is viewed merely as a psychologi-
cal capacity like musical or poetical talent. To be useful in a
search for the roots of economic advance, the term must be
defined in a relationship to a business  institution".'

Joh. de Vries heeft van het vak bedrijfsgeschiedenis de volgende

omschrijving gegeven:  'de bedrijfsgeschiedenis bestudeert het eco-
nomisch verleden vanuit het gezichtspunt der bedrijven en het be-
drijfsleven".6 De ondernemersgeschiedenis wordt door hem opgevat
als onderdeel van de bedrijfsgeschiedenis. Maar de bedrijfsgeschie-
denis kan omgekeerd ook opgevat worden als een onderdeel van de
ondernemersgeschiedenis, zoals  H.H. Vleesenbeek voorstelt. 7  Naar
mijn inzicht gaat het in feite om twee vakgebieden, die elkaar voor

een groot deel overlappen zonder dat de 66n geheel in de ander

opgaat. Deze studie bevindt zich daar \vaar beide gebieden samen-
vallen.

Het probleem van de terreinafbakening tussen bedrijfsgeschiede-
nis en ondernemersgeschiedenis komt voort uit een dieperliggend
probleem: het gebrek aan algemeen aanvaarde theorievorming. In

3) H.G.J. Aitken, The Entrepreneurial Approach to Economic History, in Approaches to
American Economic Histon. eds. G.R. Taylor en L. F. Ells„orth (Charlottesville 1971 ). biz. 1-
16.

4) A.M. Johnson, Where Does Business History Go from Here?. in Business Histon Reiyeu'.

dl. XAX\'1 (19621 bli. 14.
5)  A.H. Cole,  Meso-economics. A Contribution from Entrepreneurial Historv, in Explorations
in  Entrepreneurial Histon, tneede serie dl.  \'1 4 19681.  blz.  9.
61 Joh. de \'ries. De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland, in Econonlisch- eii Sociaal

Historisch Jaarboek,  dl.  XXX\ 11 1 1974),  bl/.  12.
-

) H.Fi. Vieesenbeek.  De eerste imiustritle fusie in  Xetieriand ila de tu'eede irreltioorlog.  Het
ontsman ran Nijrerdal-ten Cate - ee,1 bedrly.fshistorische anal,·se (Rotterdam 1981 ). biz. 14.
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vele toonaarden is het gebrek aan theorie bezongen. Toen in 1963
het tijdschrift Explorations in Entrepreneurial History opnieur\, \verd
uitgegeven, schreef Hugh Aitken dat er in de voorgaande jaren bij de
bestudering van de ondernemersgeschiedenis een gebrek aan over-
eenstemming heerste ten aanzien van definities, rooronderstellingen
en methoden. maar hij had goede hc,op \·cx,r de toekomst.8 Naar aan-

leiding van de bespreking van een serie artikelen op het gebied van
de ondernemersgeschiedenis constateerde Peter F. Bell echter in
1967:

'Since Arthur Cole's classic statement 9 of the importance of
entrepreneurial studies, the theory of entrepreneurial history
has become closely allied with theories of social and economic
change, and yet there is still no synthesis and it is still ver>' far

-  1{)from being a general theor>
Het oordeel van L. Galambos over de bedrijfsgeschiedenis luidde niet
veel gunstiger:

The discipline is limping along without the kind of synthesis,
that would lend meaning to case studies and would enable its
practiticmers to dra„ general conclusic)ns from their mon(,gra-

phic research'  11

H. Jaeger stelde in 1972 zelfs de \ raag of het vak bedrijfsgeschiede-
nis nog wel enige toekomst had, gezien het gebrek aan een interne
theoretische ontwikkeling. 12 Enige jaren later Has hierin nog geen
rerbetering opgetreden, want in 1978 constateerde Joh. de Vries. dat
niet alleen een gemeenschappelijk aanvaarde grondslag van theorie-
,(,rming ontbreekt, maar zelfs een \\·at uitgebreiclere in\ entarisatie

HI H.G.J. Aitken. The future (,1 entrepreneurial research. in Explorations  in   l·.iltrepreiteurial
Histon, t\\'eede serie dI. 1119631. bl/. 3 en 9
'J  De  hier bedoelde  berciemde  uitspraak  ,·an  Cole  luidt:    Ti, stud,  the  entrepreneur   is  to
stud\' the central figure in mc)dern economic histon, and, t<) mi „ar of thinking, the central
figure in economics . A.11. C'ole. An Approach to the stud> 01 Entrepreneurship. in Enterprise
md hect{lar ('lialige: Readiti s m lic()11(initi· Ili lcin. edh. 1.C'. 1_anc eli I.('. Ilicmer+Ina 1 1.(inclen
19533. blj. 187
up  P.F. Bell. The 1)irecticin ot' Entrepreneurial E,ploratic,n4. A Rei iem, Article. in Erplorati
ons in Entrepreneurial Histon . t\\ eede serie dI. \'   1967 f. blt. 3
11 )  L. Cialambos. Business Histon· and the  1-heor, 01' the Groi, th 01' the Firm. in E,ploratims
iii  Entrepreileurial Histon. t,\·eede serie dI.  1\- 1 1966 f. bl/.  3.
12 f  H. Jaeger. (,egen\\ art und Zukunft der historischen lnternehmerfurschunK. in irailition.
dl. AJ'11119723. bl,. 107.
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\,an denkbare theoretische gezichtspunten in bij\(*,rbeeld een inlei-
1& .1ding tot de bedrijfsgeschiedenis.    1.U moet men hieruit niet conclu-

deren, dat er op het gebied ran de bedrijfsgeschiedenis en onderne-
mersgeschiedenis niet getheoietiseerd Lou zijii. het tegendecl is
waar. Alaar het probleem is, dat hierover geen consensus bestaat
tussen de beoefenaren. Aloet men zijn theorieen ontlenen .ian de
economie of de sociologie, of moet men maar liever bij de psychologie
of de anthropologie te rade gaan. of alles tegelijk? Veelvuldig is dan

ook  interdisciplinair onderzc,ek bepleit. 14 Zolang men echter  niet
binnen een team van onderzoekers werkt, zal men zich moeten
beperken.  In dit ge,al is de geschiedenis bestudeerd met I,ehulp i.in
de eevin ,mische ther,rie.

De ondernemersfunctie

\Vat vanuit de economische theorie gezegd kan worden over de
ondernemersfunctie is onlangs samenge\at door H. H. VIeesenbeek
in zijn dissertatie 0,·er de fusie Nijverdal-ten Cate. 15 Na literatuur-
onderzoek verricht te hebben, kwam hij tot de conclusie. dat J.B.
Say al in 1815 het belangrijkste hierorer gezegd had. Say maakte een
duidelijk onderscheid tussen de kapitaalverschaffer en de onclerne-
mer. Als de functie van de ondernemer zag Sav het combineren van

de produktiefaktoren en de contr6le daarop. F.conomen als L. \Valras
en A. Nlarshall hebben de omschrijving van de ondernemer als orga-
nisator later nader uitgeA·erkt, maar nietivezenlijk \eranderd. Alin-
der bekend is, dat Say ook al oog had voor het element van vernieu-
wen. Hij rond dat het toepassen ,an de resultaten ran \ etenschap-
pelijk onderzoek  tot de taken  v an de ondernemer behoorde. 16

Het thema van de ondernemer als vernieuzver is beroeinel ge  or-
den door Schumpeter. Volgens hem is het de functie ran de onderne-

' 1 1  Jc,h. de Kries.  Bidrijt:zeschiedenis. in kernpruble,ize,1 der ec·oittimischi'ges(·hiedeitis , Circ,niti

ge 11 19781, bl/.187
NJ Bell, t.a.p., biz. 9. Jaeger, t.a.p.. blt.  124: A.D. C'handler Jr.  Busines4 Hist<in· :,4
Institutional Ilistcir,·. in .# proadics to ;\merican /·conomi'c /liston. eci.. 6. R. 1 a\Icir en i .1
Ellsi\·orth IC'harlottes,ille 1971 i. bli. 20
"i \'leesenbeek. a. u·.. bl/. 1()-14.
I 6

i I li  ha\.  C ti,trs i·(implet t| ecimonlic ptiliti,Itti paril. 1852. bl/. 94-95: \'leew,nliri,k. ,/.11.
bl,      1 (}-  11
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mer om het produktieproces te hervormen, dan wel om er een volle-
dige ommekeer in teweeg te brengen. Hij kan dit doen door het
toepassen van een uitvinding, door een nieu\v goed te produceren of
een bestaand goed op een nieuwe manier te maken, door nieuwe
grondstofbronnen aan te boren, nieuwe afzetmarkten te vinden of
door het reorganiseren van een bedrijfstak. 17 Economische groei is in
deze visie het resultaat van het innoverend optreden van de onderne-
mer. De ondernemerswinst kan verklaard worden uit het voordeel
dat de ondernemer geniet, „'aiineer hij als eerste een vernieu ving
doorvoert. Het is overigens niet zo, dat het thema van de innc,vatie
met dat van de organisatie in tegenspraak is. Schumpeter wilde
echter de term -ondernemer- reseneren roor personen, die vernieu-
wend bezig waren; de personen, die uitsluitend organiseerden, rond
hij niet meer dan managers. Dit spraakgebruik is in het hiernavol-
gende onderzoek niet gevolgd.

De ondernemers„·inst, die Schumpeter zag als beloning voor het
invoeren van een vernieuwing, kan men ook wat ruimer beschouwen
als de beloning roor het lopen \ an risico. Hiero, er schreef Haccou in
1967:

Dit zerschijnsel. het aanvaarden van de onzekerheden van het
produktieprc,ces, worilt omschreven als het ondernemen. De
ondernemer is clan degene, die als drager ran de dynamiek in de
produktie daar\c,or zelf de volle tinanciele verantwoordelijkheid
aamaardt".18

Hacc6u grijpt hier terug op gedachtenwan F.H. knight in 1921 geuit
in het boek Risk, Uncertainty   and Profit. Knight betoogde dat het
risico \an het ondernemen voc,rtkomt uit het feit dat het produceren
van goederen tijd kost. De ondernemer moet een schatting maken
\'an de toekomstige rraag. die hij wil berredigen en van de toekomsti-
ge resultaten, die zijn pogingen om de vraag te be\redigen, zullen
opleveren. Schatten brengt een element van onzekerheid met zich
mee. Heeft de ondernemer verkeerd geschat, dan lijdt hij verlies, in
het omgekeerde ge\ al maakt hij \\ inst. Bij het beschouz,en ran de

13 3   J.A.  hchumpeter.  (Mapittilisni .  Scic·mlisi,1 and  Democ·rac·fli,nden   I 961  91.Xii.  1.  bIL.   1 3 2

18) 1.1·. IlaccoO. I)e functic \:in het (indernemen en de ondernemer. in /4dschrifi i·mr
lennootschappen.  J erenigingen eu Stic·htingen. nii.  1()/11  11967, biz.  2(15.
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\\,inst maakte Knight een onderscheid tussen de beloning, die de
ondernemer kreeg voor het beschikbaar stellen van zijn arbeid en
vermogen en de pure \vinst (pure profit j, die het resultaat was van de
onzekerheid van het ondernemen. 19

Hoe zou men het begrip ondernemer of ondernemerschap kunnen
omschrijven? In de 1,iter,zatioital Encyclopedia of Social Sciences kan
men daarover het volgende vinden:

-There are some unresolved differences in the definitions of
entrepreneurship, but there is agreement that the term inclu-
des at least a part of the administrative function of making
decisions for the conduct of some type of organisation. One
group of scholars would restrict the term to strategic or innova-
ting decisions, and an overlapping group would apply it only to
business organisations" 20

De opmerkelijke vaagheid, die uit dit citaat blijkt, komt vermoedelijk
voort uit het feit, dat men op zoek is naar een omschrijving die voor
alle tijden en zelfs voor verschillende economische ordes geldings-
kracht heeft. Aangezien al vaststaat, dat dit onderzoek over de siga-
renindustrie betrekking heeft op bedrijven in de 19e en 20e eeurv en
op een markteconomie, lijkt het mij toegestaan de ondernemer iets
concreter te omschrijven. Bij dit onderzoek wordt onder een onder-
nemer verstaan de persoon, die arbeid, hapitaal en grondstoffen com-
bineert met het doel door markthandelingen een inkomen te verwer
ven. 21 In hoeverre de ondernemers  ook in Schumpeteriaanse  zin
ondernemers zijn zal onderzocht worden, doordat steeds enkele be-
drijven met elkaar en met de bedrijfstak worden vergeleken.

Juist door vergelijking van verschillende ondernemers kan gecon-
stateerd worden of de ondernemers gangbare paden ben·andelden of
dat zij creatief te werk gingen. Door vergelijking kan bekeken wor-

19
1 F. H. Knight. Risk, U ncertainti  and Profit (Chicago/Londen 1971 i. eerste druk 1921. bli.

237-238 en 276-277: \'leesenbeek, a.u'., bit. 17.
2.

) Th. C. Cochran. Entrepreneurship, in internatioual  Enoclopedia  of the  Social  Scieuces,  dl.

\'. 19722, biz. 87
21 j Deze omschrijving is ten dele ontleend aan 11.\\. I..ambers, 0,er het ondernemingsdoel,
in /'Odschrifti'oor \'ennootschappelt. \erenigingen en Stichtingen, no. 10/11 ( 1967L b!7.208. Ilij
geeft,·an de onderneming de \(,lgende omschrij,ing: een combinatie ,·an produktiemiddelen,
georganiseerd met het doel dair markthandelingen een blij\·end inkomen te wer"erven
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den of het combineren ran produktiefaktoren een taak is. die onder-
nemers bij bepadde produktieverhoudingen op dezelfde,vijze zullen
verrichten of dat de persoonlijke inbreng van de ondernemer van
belang is.

In de -business history" gaat men in het algemeen uit van het
laatste, namelijk dat de mens beschikt over een zekere mate van
\\ilsrrijheid en dat daarom zijn indiriduele beslissingen de loop ran
de historische gebeurtenissen zullen beinvloeden. 22 Economen. die
genend  zijn  met  macrci-economische  pr(,ductiefuncties  te i\ erken,
zullen eerder geneigd zijn de ondernemersinbreng als een ranzelf-
sprekendheid te beschou\\en. Kan economische groei of stagnatie in
een bepaald gebied of in een bepaalde periode verklaard worden uit
het ondernemersgedrag of zijn steeds de produktieverhoudingen van
doorslaggevend belang?

De sigarenindustrie &erspreidde zich bijvoorbeeld in de 19e eeuzr
over heel Nederland, maar in de 202 eeu\\ \(,nd in toenemende mate
een concentratie in de pro\'incie Noord-Brab:int plaats. Zou deze

trek naar het zuiden van het land een gerolg kunnen zijn ran een
ierschillend ondernemersgedrag: Van de vij f onderzochte bedrijven
zijn er drie in de prc„incie 1\'Ix,rd-Brabant gesitueeril en t\,ee in de
provincie Utrecht. Een regionale vergelijking is zodoende mogelijk.
Het aantal van rijf bedrij\'en is uiteraard te klein om in deze discus-
sie algemeen geldende uitspraken te di,en, n at niet n egneemt dat de
uitkomsten van het onderzoek toch in het licht ran dit probleem
bekeken kunnen Korden.

In het onderzoek is niet alleen betrokken een , ergelijking tussen
enkele bedriji·en en de bedrijfstak. maar ix,k een iergelijking in de
tijd. Onderzocht LaI \ ·orden of de (,ndernemersfunctie in de -iaren
1856-1865 anders was dan in de jaren 1925-1934. Lambers heeft in
zijn artikel De illdlistrifle undententer iii ee,i bezi1ege,ide eco,tomische
(,rde (,ticlerzoiht, 17(,c in cle peric,de 1839-1959 de functie \an onder-
nemer iii Nederland is reranclerd.28 Op basis \an \ion Wilieser en

-- i  11. \\'.  ilit!\ .  Itusiiies   1 list„rs .  in  litterimtioital i „<·1,·lope,liti of the  hof ml 3,·ieiti·es. cil.  \
19722.1,1/. 474.
211  P.\\·.  klein  heelt  in  /lin  Ii·Lt<irale  retle   / raditicineli· omlen,emers en c'c·o,tomische grot'i in
\ederla,id , Rcitterd:im  19661, tlit artikel ;an I.aniber* genc,emd ali een xeschikt uitgangspunt
#(Mir cen ecmtmiisch lunktic,nele anal,se \·an dc 19L' ecuii'Si' (indernemer I bl/. 61
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Alarshall omschrijft hij de functie \ an de industriele uticlerneiner
fak de Eerste \fiereldoorlog aldus:

Hij brengt arbeid en kapitaal, al dan niet , an hem zelf, bijeen.
ten einde met deze combinatie gc,ederen te doen #oortbrengen,
n aarmede hij ter markt gaat;  hij  zal  trachten docir deze werk-
Laamheid een inkomen te \'erlverven, hetgeen hem des te beter
gelukt, naarmate hij slaagt in het tot stand brengen van de
continuiteit ,an de onderneming. 24

Na de Eerste %Vereldoc,rlog krijgt de ondernemer, zo betoogt Lam-
bers, een aantal taken erbij, die voortvloeien uit de rersnelde roor-
uitgang van de technologie, de , ergroting van de ondernemingsom-
r·ang en het ontstaan \'an interne en externe institutic,nele bindin-
gen. De vooruitgang \·an de technologie gaat gepaard met een toene-

mende behoefte aan kapitaal en een marktrerschuiving. Aansluitend
bij Schumpeter schrijft Lambers o\er het laatste punt:

"Verre van een onpersoonlijke markt at' te ivachten die hem de
prijs dicteert, \vaarna hij produktie en produktieomstandighe-
den kan gaan aanpassen, tracht de ondernemer een ,'oorsprong
te krijgen door een gunstiger kostprijs, dankzij een efficienter
produktieproces of door doelmatiger distributiemethoden of
door een subjectieve voorkeur bij de koper' .24

De rergroting ran de ondernemings<,mrang, vercorzaakt door het
streven naar rationalisatie, brengt nieu\re problemen met zich mee
op organisatorisch gebied. De ondernemer krijgt de taak voor een
goede communicatie in het bedrij f te zorgen. Daarnaast ontstaat een
netrferk van externe institutionele bindingen in de \'orm ran n·erk-
gevers- en \rerknemersorganisaties en overheidsinstelliiigen, ,raarin
de ondernemer zijn weg moet vinden. Fenslotte blijft het voor de
ondernemer een vereiste de produktiemiddelen zO doelmatig te com-
bineren. dat de opbrengsten groter of tenminste even groot zijn als
de kosten.  Otiderzocht zal \rorden of deze ieranderingen in de func-
tie van de ondernemer in de sigarenindustrie zijn te constateren.

241  11.1\'.  1.ambers,  1)e industriele onderneiner in een ben egende economikhe <,rde. in (),1.

dernemend Xederland i l.elden 19991. bl,.  103
4 1_ami)ers. t.a.p . bl/. 1(,7.
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Een lange termijn ontwikkeling in het ondernemerschap schetste
Arthur Cole in zijn beroemde artikel uit 1946; een t  ·intig jaar later
k\Fam hij hierop nog eens terug in het eerder geciteerde artikel
Aleso-economics. Cc,le onderscheidde een drietal stadia in een lange
termiji,ecoliomischeont„ikkeling: hetempirischeondernemerschap.
het rationele ondernemerschap en het cognitie\e ondernemerschap.
Somen'hat less elegant terms might be rule-c,f the thumb. inf(,rmed

and sophisticated entrepreneurship-. Zonder overigens deze drie be-
grippen duidelijk af te grenzen noemde Cole een drietal kenmerken
\·an de lange termijn ont\\ikkeling. 1)eze bestaat ten eerste uit een
toename van de kennis over \rat wrerkelijk binnen en buiten het
bedrijf omgaat dankzij de boekhouding, statistieken en systemati-
sche bedrijfsinformatie, ten tweede uit de opkomst ran adriseurs in
de vorm van staffunctionarissen of een goed gekozen raad van com-
missarissen en ten derde uit de ont,rikkeling ran dienstrerlenende

instellingen zoals organisatie- en reclamebureaus, maar ook verieke-
ringsmaatschappijen, banken en arbeidsbureaus en dergelijke. Dit
alles heeft tot gevolg dat de ondernemer zijn beslissingen steeds
zorgvuldiger zal afiregen en o\er een langer tijdsbestek wil over/ien.
In Cole's , isie ()\ erheerste in Amerika tot de 19e eeu\\' het empirische

ondernemerschap,  werd  rond  1860 het rationele ondernemerschap
belangrijk.  ter,z,ijl  , an   1890  het cognitiere ondernemerschap  ken-
merkend werd voor de grote en ook sommige middelgrote onderne-
mingen. Tegelijkertijd met het Keven,an de drie stadia merkte Cole
echter op, dat empirisch ondernemerschap tot op de dag van vandaag
geronden  kan  worden. 26

Bij de vergelijking tussen de perioden 1856-1865 en 1925-1934 zal
niet alleen bekeken 1 orden welke zeranderingen er zijn opgetreden
in de taken waarroor de ondernemer zich gesteld zag, maar ook zal,
met Cole in het achterhoofd, de \·raag aan de orde komen in hoeverre
de ondernemer zijn  taak op een andere \\ ijze \ervulde.

26)  Cole, An Approach. bl,.  189- 192: C:ole, Meso-econwinic4. 1,1/. 15-18
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Opiet van het onderzoek

Het onderzoek is zo opgebou\\'d. dat eerst studie is gemaakt van de
bedrijfstak, de problemen \vaarmee de fabrikanten in de sigarenin-
dustrie te maken hadden  en de oplossingen,  die  zij  err oor  ronden.

Daarbij  gaat  het  om  de  \·raag  in  \\ at  rcmr  omge\·ing  de  bedrilven
moesten werken en wat hun collega's deden. Iegen deze achter-

grond zijn de individuele bedrijven geplaatst. Centraal in het ()nder-
zoek staan de bedrijfsarchieven. Cirondige studie van de bedrijfsar-
chieven is nodig om meer over de ondernemers te weten te komen.

Zo schreef Payne in zijn boek British  Eittrepreneurship  in  the  N ine-
teenth Century:

-one feels that the key to an understanding of the role of' the
entrepreneur and hence a proper assessment of his performan-

" )7ce  must  be  in the analysis of the business records  .   .  . . -
Onderzocht zijn de volgende bedrijven:
-  De  firma G. Ribbius Peletier Jr., opgericht  in  1844  en  in  1895
omgezet  in  de  N. V. Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek  \Uh  G.
Ribbius Peletier jr. te Utrecht. Het bedrijf bestond tot 1933.
- Firma Boex-Hoefnagels & Co. te Eindhoven. 1)it bedrijf leidde
een kort bestaan van 1856 tot 1872.
- Firma Gebr. van Schuppen's Tabak- en Sigarenfabriek "De Nij-
verheid  te Veenendaal, gesticht in 1887, omgezet in een N.V. in
1920. In 1930 werd de naam veranderd in N.V. Gebr. van Schuppen
Ritmeester sigarenfabrieken.
- Firma H. Jos van Susante te Boxtel, opgericht in 1899 en in 1956
omgedoopt in de N.V. El. Bas sigarenfabrieken.
-  Firma A. Wintermans & Zn. te Duizel. Dit bedrijf werd in 1902
opgericht en in 1934 gesplitst in de firma H. Wintermans te Eersel
en de firma A. Wintermans & Zn. te Duizel, die in 1960 bij de
omzetting  in  N.V.  de  naam Agio  Sigarenfabrieken King voeren.

De bedrijven zullen in het vervolg aangeduid worden met een
korte vorm van de naam, die zij \,oerden in de jaren waarover het

27 3  P. L. Pa\·ne, British Entrepre,ieitrship iii the Nineteenth  (.entun 1 Lcinden  1974 1,  bl,.  51.
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onderzoek gaat, dus Peletier. Boex, \'an Schuppen, Van husante en
Wintermans. De namen zijn tevens de familienamen.

De indeling van het boek is afgeleid uit mijn werkdefinitie \·an de
ondernemer als de persoon, die arbeid, kapitaal en grondstoffen com-
bineert met het doel door markthandelingen een inkomen te \'er\ver-
\en. Eerst ,vorden de bedrijfstak, de bedrijven en de ondernemers
bij de lezer geintroduceerd. Dan zvordt gekeken hoe de ondernemer
de produktie organiseerde en hoe hij zich roorzag \·an grondstoffen
en arbeid. Vervolgens  wordt  onderzocht  hoe de produkten  aan· de
man werden gebracht en pas daarna komt de financiering aan de
orde. Tenslotte wordt het bedrijfsresultaat bekeken, waarbij de
\'raag aan de orde komt of de ondernemer zich een inkomen heeft
kunnen vern,erven en uit r,elke componenten dit inkomen iras sa-
mengesteld. Gekozen is voor de thematische en niet voor de chrono-
logische samenhang, omdat op die manier de elementen ran conti-
nuiteit en ierandering het best tot uitdrukking gebracht kunnen
worden.

De opbou„ ran de hoofdstukken 11 tot en met VII is min of meer
dezellde. De eerste paragraaf { soms ook de tweede) dient om te laten
Lien in \\'at zoor omgering de ondernemers werkten. Hierin komt de
bedrijfstak ter sprake en worden de omgevingsfactoren besproken.
zoals de ontwikkeling ran de techniek, de marktverhoudingen en
overheidsmaatregelen. In eerste instantie worden de perioden 1856-
1865 en 1925-1934 besproken, maar ook de tussenliggende jaren
krijgen enige aandacht, opdat de twee perioden niet in de lucht
komen te hangen. Te,ens hebben enkele theoretische aspecten in de
eerste paragrafen een plaats gekregen. In de daarop volgende para-
grafen komen de vijf bedrijven aan de orde, riaarbij voor de periode
1856-1865 steeds Boex en Peletier naast elkaar gezet worden en roor
de jaren 1925-1934 l intermans, Van Susante en Van Schuppen. In
de laatste paragraaf, die een concluderend karakter heeft, worden de
bedrijven uit de t\ree peric,den met elkaar vergeleken. Deze conclu-
derende paragrafen zullen tenslotte de basis #ormen vixir het slot-
hoofdstuk, dat als conclusie moet dienen voor het hele boek.

De trw'ee perioden ,an 10 jaar waarop het onderzoek is geconcen-

treerd, kunnen \\orden getypeerd als een periode, n aarin de sigaren-
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industrie tot ontplooiing komt ( 1856-1865) en een periode,  r aarin de

overgang van handmatige naar gemechaniseerde produktie plaats
rindt (1925-1934). De periodisering is opgedrongen door het be-
schikbare materiaal. Het bleek uitermate moeilijk bedrijfsarchieren
te vinden, die een vergelijking over eenzelfde aantal aaneengesloten

jaren mogelijk maakten. Omdat het bedrijf Boex niet eerder begon

dan in 1856, terwijl voor Peletier na 1865 geen omzet meer berekend
kon worden bij gebrek aan een memoriaal of complete set Alanten-
boeken, moest de bedrijfsvergelijkende analyse beperkt blijven tot de
jaren 1856-1865. Voor de 20e eeuzz' is de periode 1925-1934 geko-
zen, omdat voor die tijd de meeste gege\,ens beschikbaar ivaren. Voor
Wintermans en Van Schuppen zijn over een periode van tien jaar
cijfers achterhaald, terwijl voor \/an Susante met negen jaar genoe-

gen genomen moest worden, omdat na 1933 de balansen ontbreken.

Jammer genoeg was het archief Peletier over de jaren 1925-1935 te

onvolledig om het bedrij f ook voor deze periode in de bedrij fsvergelij-
king te kunnen opnemen. Enkele gegevens uit later jaren zijn wei
verwerkt, maar over het algemeen geldt, dat als de naam Peletier
valt, deze betrekking heeft op de 19e eeuw.

Bij het vergelijken van de twee perioden moet men er rekening
mee houden, dat er in de periode 1856-1865 sprake is ran een (ip-
gaande conjunctuur, ter\vijl in de tweede periode een aantal crisisja-
ren is opgenoemd.  Men kan de rraag stellen of het niet beter ge\reest
zou zijn om ter contr6le de jaren tachtig van de 19e eeuw mede in
het onderzoek te betrekken. Dit laatste zou zeker aanbeveling heb-

ben verdiend, ware het niet dat over die jaren slechts 66n bedrij fsar-
chief (Peletier) be\vaard is gebleven. Bovendien ontbreken hieruit,
zoals gezegd, na 1865 de boeken om een omzet te berekenen. Dit zou
trou,vens niet de enige lacune zijn. Dat brengt ons tot het volgende
probleem: daar :vaar tussen 1865 en 1925 een verandering geconsta-
teerd kan worden, is het met de gekozen opzet niet duidelijk w Ein-
neer aie verandering plaats vond. Om dit probleem enigszins te
onder\angen is bij de bespreking,an de bedrijfstak oc,k een en ander
gezegd over de tussenliggende periode. Tenslotte kan men zich af-
r·ragen of de rij f bedrijven weI vergelijkbaar zijn.  Uit het onderzoek

zal blijken, dat vergelijking inderdaad goed mogelijk is.
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Bronnen

De belangrijkste bronnen voor dit onderzoek zijn de bedrijfsar-
chieien. Het meest omvangrijke archief is dat van de N.V. Konink-
lijke fabak- en Sigarenfabriek v/h G. Ribbius Peletier Jr. te
Utrecht, 1844-1943. Het archief berust op het gemeentearchief te
Utrecht.  \'oor de onderzochte jaren is het archief tamelijk compleet;
de belangrijkste lacune bestaat uit een deel van de loonboeken. Zoals
reeds is opgemerkt, zijn na 1865 de klantenboeken niet meer com-
pleet, zodat een omzetberekeniiig niet goed mogelijk is. Dit bedrijf is
duidelijk als een familiearchief bewaard, wat inhoudt dat het archief
in feite eindigt in 1895, als de firma omgezet \vordt in een n.\'. Na
die tijd zijn alleen stukken bewaard gebleven, die de familieleden als
commissarissen in hun bezit hadden en zelfs dat nog lang niet volie-
dig. Om deze reden was het niet mogelijk het bedrijf Peletier bij de
20e eeuwse bedrijfsvergelijking te betrekken.

Het archief van de firma Boex-Hoefnagels & Co te Eindhoven
( 1856-1872 j ging in 1872 bij het faillissement van Ant. Boex over
naar het kantongerecht te E.indhoven. Het archief ran het kantonge-
recht \\erd later overgenomen door het Rijksarchief in Noord-Bra-
bant. Het archief Boex-Hoefnagels & Co. werd afgesplitst uit dat
\ an het kantongerecht en berust momenteel  in het streekarchief
Luid-()ost-Bral,ant. Het archief is \ oor een zeer belangrijk deel be-
naard geble,en. al ontbreken hier en daar boeken  uit de reeks.  Echt
grote lacunes zijn er echter niet.

Het archief ran de N. V. Gebr. van Schuppen Ritmeester Sigaren-
flibriek is ongeordend en berust in de fabriek te \Ieenendaal. 1)2
boeken zijn zeer \villekeurig bewaard met het 0(,g op een sigarenmu-

seum. naarbij het uiterlijk van de band doorslaggevend is geweest.
Van alle typen boeken is weI iets bewaard. maar niet over dezelfde
jaren en zeker niet over aansluitende jaren. Zelfs de jaarstukken zijn
onvolledig, maar deze kunnen met behulp \'an grootboeken groten-

deels gereconstrueerd worden. Correspondentie ontbreekt geheel.
Alleen de notulen ran de a.indeelhc,uders,ergaderingen zijn vanaf
1920 compleet be#,aard gebleven.

Het archief zan de firma H. Jos ran Susante & Co is ongeordend
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en berust op de fabriek te Boxtel.  Ie,ens ligt hier het archief \ an de
N.V. La Paz Sigarenfabriek te 's-Hertogenbosch, dat ereneens unge-
ordend  is.  0\ er de onderzochte jaren be,at  het  archief  bank-  en
giroboeken, inkoopboeken en een journaal. Daarnaast is er een ba-
lansboek, dat loopt van 1910 tot en met 1933. Na 1933 ontbreken de

balansen, verder zijn loonboeken, rerkoopboeken en correspondentie
geheel af\% .zig. Van La Paz ontbreken o\er de jaren 1928-1933 niet
alleen de balansen. maar ook de grootboeken, zodat reconstructie
van de bal:insen niet mogelijk is. Om die reden is La Paz slechts zeer
ten dele bij het onderzoek betrokken.

Het archief ran de fima A. Wintermans & Zn. berust op de
Agiofabrieken te Duizel. Het bestaat uit fiscale balansen (1921-
1939 j. balansen rcic,r pri\0 gebruik ( 1921-1938  , grootbc,eken { 1927-

1940) en journalen (1920-1940). Verder zijn er een aantal actes en
enkele brieven be\\.aard gebleven. Andere boeken dan de genoemde
zijn niet bewaard; inkoop-, verkoop-. loon- of klantenboeken. zij
ontbreken allen.

Het is duidelijk dat de 19e eeuwse archieven veel vollediger zijn
dan de 20e eeuwse, waarvan naast de balansen slechts enkele boeken

bewaard zijn geble,en. Overigens is het niet uitgesloten dat in de
t()ek()mst nog meer stukken boren nater komen. Het is jammer dat
de correspondentie w}lledig ontbreekt. In deze lacune kon enigszins
voorzien worden door interviews met enkele oud-directeuren. Ge-
sprekken zijn gevoerd met F. H. van Schuppen, J·A.Al. van busante,
A. M. Wintermans en M.A.J Wintermans. Ook is gesproken met
R.H.M.J. Alajoie van de Gulden Vlies sigarenfabrieken en A.G.H.
Kersten van de Willem 11 sigarenfabrieken, hoewel hun bedrij,en
bij gebrek aan archief niet bij het onderzoek gebruikt konden wor-
den. Alle genoemde personen waren in de jaren dertig in het bedrijf
werkzaam onder leiding van hun rader en zij hebben allen na de
oorlog het bedrijf voortgezet. J.J. van der Donk, eigenaar van de
handiverkfabriek Havana te Culemborg, is geintervierrd als (heden-
daagse) representant van het kleinbedrijf. Om inzicht in de tabaks-
handel te krijgen is bovendien een gesprek gevoerd met A.H. Ver-
hoeff, die in Rotterdam een tabakshandel bezat. Informatie o,er de
machineboun in de sigarenindustrie kon zerkregen worden in een
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gesprek met P. van der Heyden en H. Alaas, die beiden betrokken
zijn geweest bij de Patent  lachine Bouzv in Best (tegenu·oordig
Eindhoven).

Behalve van de genoemde vijf bedrijfsarchieven is nog gebruik
gemaakt van een enkel stuk betreffende Gulden Vlies, in bezit van
R.H.Al.J.  lajoie, van het archief K.L.H. van der Putt en ran het
archief van de R.K. Vereniging van Sigarenfabrikanten, beide berus-
tende in het Streekarchief Zuid-Oust-Brabant te Eindhoven. Ook
het archief van het Rijksbureau \oc,r Tabak- en Tabaksprodukten,
berustende in het Algemeen Rijksarchief te s-Gravenhage, is ge-
raadpleegd. Voor het overige is gebruik gemaakt ran het tijdschrift
De labakspla,it, vakbondstijdschriften, jaarverslagen van werkge-
vcrs- en zverknemersorganisaties, gemeente- en kamer ran koophan-
delverslagen en uiteraard literatuur.
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1-1()OFI)S'EL K I

KENSCHETS YAN DE BEDRUFSTAK,
DE rUF BEDRIJVEN EN DE ONDERNEMERS

§   1. Kort over-.iclit zati de mitirikkeli,ige,1 i„ tie Xeclerla,idse sigaren-

imitistrie, 18 50- 1940

Met de fabricage van sigaren is in Nederland in het trreede kn art
van de 19e eeuK een begin gemaakt. In de Nijverheidsstatistiek Yan
1819 worden nog geen sigarenmakerijen vermeld. ' Eln \,an de eerste

fabrieken in Nederland zal gen,eest zijn de sigarenfabriek te Kam-

pen, die in 1826 door de Duitser Lehmkuhl uit Bremen nerd opge
richt.2 Volgens een zeer onvolledig bewaard gebleven enquOte uit
1843 werkten op deze fabriek toen inmiddels 87 personen, terir·ij 1

ook in de plaatsen Utrecht, Rotterdam, Arnhem en s-Hertogen-
bosch sigarenmakerijen werden gesignaleerd. s Het nieu\re produkt

sloeg kennelijk aan en vele rokers gingen van de pijp op de sigaar
over.  Overal in het land doken sigarenmakerijen op.  Rond  1850
werkten naar schatting al zo'n tweeduizend personen in de sigaren-
nijverheid. 4 In de zestiger en zezentiger jaren maakte deze tak ran
bedrijf een enorme expansie door. De tabaksmarkt, die te Amster-
dam en Rotterdam in de zestiger jaren weer tot bloei kiram dankzij
de tabak uit Nederlands-Oost-Indie. zal hierop een gunstige inrloed

gehad hebben.

' 1   1.1.  Brugmans.  Statistieken  t'an de,\'etier/andse ndi,erheid uit de eersk helf z'an de  /92 ecitil·.  in
Iii iks (;eschiedkundige iublikation.  nrs. 98 eli 99 1 6-(,ra\enhage  19563.
4  \\'. A.  1 asel,  De olit„ikkeling :.in de tabaksindustric te kampen tot het laar 1940, in het

kader \an het plaatielijk industriepatr<*in c hinds begin  19c ecu\, i, iii  lerslage,/ eit .ilededeli,1
ge,1. \'ereiliging lot beoefeiting im 01·crijsselsch Regt m C,eschiedc,iis. di. 1.AX\'11111963 j. bl/.
136.
' i  Brugmans. ii.11., nr. 99.1,1/. Mi l. 83(}, 881 cli 910. |)C higarentlihrieken te .\rlihemi,(}rden
,crmeldincen enqu(te uit 1848: 1). 1)ain.m,i. J.\1.\1. cli· \Iccre. L. \Mirdegr,1.11'. Smtistickeli
,·,iiI iii \ederlamise i,iji'erlieid it it ile centc hc/# iler /9, Li till . .14,3,le,;ic,it. iii: Ililk. (,eschictikiin
digi, Pul,likatien. M. 168 4-(.r.i\clih,iKe 19-Vi. Iii/. 428
C  it,itisti#(·h J:i,ir/*irk, je· imr het Aunti,gri/h der  \,·det·himitu.  irg.  ill , 1851 i.  111/.  P.5.  irit.  ' 
i 18344. bl/. 143-;44. 1)i· J, Ii,Al·. 11.11.. lil/. 56.
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Hoe Hvs nude geografische spreiding van de sigarenindustrie over
Nederland: Omdat de fabricage van sigaren tot 1920 niet gemecha-

niseerd \ras, speelde de verkrijgbaarheid van machines en steenkool
of andere brandstoffen geen rol bij de vestiging , an de sigarenindus-
trie. \ an belang \Karen daarom voc,ral de aanwezigheid van tabak en
tabakskennis. Zo Lien wre sigarenmakerijen ontstaan in Amsterdam
en Rotterdam. de centra ;'an tabakshandel. en in de nabijheid van de
inlandse tabaksteelt. zoals .\mersic,ort of Culemborg. E.indho,en had
a! een tal).ikstraclitic in de ,<,rni ,.in de fabric.iKe \an de snuiftabak,
\\'elke neer Namenhing inet de ligging \an Eindlic,\ en aan de han-
dels\,·eg naar  Luik. 1

\\'aarom Aampen een centrum voor de sigarenfabricage is gewor-
den, is onduidelijk. Het \ rijkomen \an arbeidskrachten uit de onder-
gaande trijpindustrie lijkt hier,c,or een onroldoende ,·erklaring te
zijn, 6 1 ant \verklozen \raren er in het 19: eeuwse Nederland aloni
te  rinden.   len , erklaring zal eerder gezocht moeten ,rorden  in  de
beschikbaarheicl \aii \.ikkennis. foen eenmaal toe,alligernijze cle
eerste fabriek te kampen gesticht was. ontstond daar een centrum
\ an  wakbekn aamheid, \\·elke situatie stimulerend ; erkte  op  het
stichten ran nieune bedrijren.7 Naarmate de vakkennis zich rer-
breidde, .aaierdeinde loop\ande 19eeeuwde sigarenproduktie uit
over het hele land. ledere zichzelf respecterende plaats had zijn
sigarenniakers.

De roortgaande e\pansie in de zerentiger jaren bracht een tweede
soort uit\\aaiering met zich mee: de pri,duktie zerplaatste zich ten
dele van de bedrijfsgebou\ren naar de huizen van de arbeiders. Dat
kon gemakkelijk, omdat de sigaren fabricage hand,verk was.  De huis-
arbeid ran  sigarenmakers k\, am in vele \ormen  zoor, \ arierend \an
thuiswerk wor eigen rekening en risico tot loonarbeid in dienst van
de  ondernemer. 8 Het beroep van sigarenmaker werd overl,1, egend

': 11, :an \clth, ),cii .  \,irini-/ira/,aut op 11·eg imar groti eit ueli·,i:irt. /850-/920 , ,\ilniegin
1963 i.  bl/.  27
"',  J.C . A.  b i r\  i in. liesc·hri ji Hig l,in //,indel m .741·erheid m :\ eder/,ind 1 s-(,ril\ en h 214· 191 2 i.
bli. 792

i H. Blink. 1-al)akscultuur. tabakhhandel en tabaksinclustric der aarde. in lijdschrqi ,·our
&·unoinische (,cographic. irg. ill ' 1912,. bl/. 341
8, /ie hinti|stuk I\'. liar,   3

18



door mannen uitgeoefend. in de sigarenindustrie werd rrij veel ge-
bruik gemaakt van kinderarbeid, al dan niet na schooltijd. De oudere
kinderen waren bosjesmakers, de jongere kinderen werden overwe-
gend gebruikt om de tabak te strippen. Bij de kinder\vet van 1874
werd de arbeid van jonge kinderen verboden. Mogelijkerwijze is men
er toen toe overgegaan vrou\ven in te schakelen voor het strippen van
de tabak. Op deze wijze werkten vrouwen ook mee met het thuis-

werk. Tot sigarenmaakster werden de vrouwen zelden opgeleid. in
het zuiden ran  het  land  kwam vrour\ enarbeid meer roor in de siga-
renindustrie dan in het noorden, maar over het algemeen genomen
was in de 19e eeuw in deze branche de vrouwenarbeid van onderge-
schikt belang.9

In de tachtiger jaren ontkwam de sigarenindustrie niet aan een
zekere terugslag als gevolg van de algemene depressie. De binnen-
landse afzet stagneerde, maar daar stond tegenover dat men kans zag
de export enigszins uit te breiden. 1° Van een echte achteruitgang
van de sigarenindustrie was dan ook geen sprake, hooguit van een
stagnatie. Op de binnenlandse markt was de Nederlandse sigarenin-
dustrie enigszins beschermd, dankzij een invoerrecht dat uitgedrukt
was in gewicht en daardoor de invoer van goedkope sigaren ernstig
belemmerde.

Na 1895 werd de onderbroken groei weer hervat. De gunstige
conjunctuur in binnen- en buitenland maakte een uitbreiding van
zowel de binnenlandse afzet als de export mogelijk. " De bepalingen
van de Arbeidswet van  1889 en de Veiligheidswet van 1895 maakten

verbeteringen van de inrichting van fabrieken noodzakelijk. Moge-
lijk als neveneffekt is de huisindustrie na 1890 weer wat toegenomen
om op die manier de eisen van de wet te omzeilen. Op grote schaal is
dit zeker niet gebeurd.

12

De sigarenmakers begonnen in de negentiger jaren weer acties te
voeren. Al in het begin van de zeventiger jaren hadden werkgevers

'6   Beroepstelli,ige,i.   1849   1909.  Becirijfstelli,ig   1930.
"'i  De Jonge. a. 11'. bijlage 6. bli. 468.
"j a.„·.. bli. 64.
13 1  Dat kan men alleiden uit het feit, dat tussen 1889 en 1909 het kleinbedrijt' is algemimen
(/ie tabel 3. hintdstuk Il. par. 11, De Jonge. a.li'.. bl/. 63.
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en werknemers strijd gevoerd over lonen, arbeidsvoorwaarden, maar
vooral over het recht van organisatie.  In  1873 kwam het in de vier
grote steden zelfs tot een weken durende staking en uitsluiting.
Deze strijd werd door de sigarenmakers goeddeels verloren, waarmee
voorlopig een eind kwam aan hun strijdvaardigheid.  Maar de opgaan-
de conjunctuur na 1895 werkte stimulerend op vakbondsactie.  In de
jaren tot de Eerste Wereldoorlog organiseerden de sigarenmakers
zich in een viertal nationale vakbonden, naarvan de socialistisch
georienteerde bond en de rooms-katholieke bond qua ledental het
meest belangrijk waren. De bonden verkregen niet alleen erkenning
als onderhandelingspartner, maar sloten in 1913 met de werkgerers
een vrij\\,el landelijke loonovereenkomst af, dat wil zeggen, er was
66n overeenkomst voor het noorden des lands (boven de rivieren) en
Odn voor het zuiden. De werkgevers in de sigarenindustrie hadden
zich namelijk niet onbetuigd gelaten en zich verenigd in een neutra-
le (liberale) landelijke bond, die voornamelijk boven de rivieren ope-
reerde en een rooms-katholieke bond, die zijn werkterrein ovenve-
gend in het zuiden vond. Deze scheiding van geesten kwam ook in
twee verschillende arbeidsovereenkomsten tot uitdrukking. De 10-
nen in het zuiden lagen over het algemeen lager dan in het noorden
en dit verschil werd in de twee loonovereenkomsten bevestigd. 13

De overheid stelde in de jaren 1911-1914 een onderzoek in naar de
huisindustrie en bracht in 1914 een rapport uit over de gedwongen

winkelnering. Bij beide onderzoeken was ook de sigarenindustrie
betrokken. Dat de ondernemers niet altijd klaar stonden om de over-
heid de juiste inlichtingen te verstrekken, geeft wei aan, dat zij van
deze overheidsinmenging niets moesten hebben. 14 De rapporten ble-

ven aanvankelijk echter zonder reel effekt, omdat ze niet door over-
heidsmaatregelen werden gevolgd.

De Eerste Wereldoorlog had voor de Nederlandse sigarenindustrie
voordelige en nadelige kanten. De aanvoer van tabak werd naarmate
de oorlog roortduurde, steeds moeilijker, terwrijl de prijzen van de

14 3 /ie hoofdstuk I\', par. 1.

'4 4 Ged„·onge„ 21'ii,kellieri,ig in de  l-abaks,li 11·erliei,i e„ ee,lige m,lere beilrilfstakke,1. L i tKCKew n
\Dor rekening van het departement , an landbc,un . nij,erheid en handel 1 '3-Gravenhage 1914 L
bll. 9.
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tabak roortdurend stegen. Daar stond echter tegenover, dat de prij-
zen van sigaren eveneens omhoog gingen, zodat roor menig bedrijf de
oorlogsjaren \rinstgevende jaren  zijn ge,%'eest, ondanks het feit, dat
de produktie niet altijd op peil gehouden kon Norden Aegens gebrek
aan tabak. " Voor de sigarenmakers was de situatie minder gunstig.
omdat de werkloosheid onder hen rooral tegen het einde van de

oorlog steeds grotere vormen aannam. De Nederlandse overheid
greep niet alleen regelend in bij de distributie ran tabak, maar meen-
de ook in 1918 ten behoeve,an het binnenlands \erbruik maatrege-

len te moeten nemen, die de export r an sigaren inderdaad belemmer-

den, maar r,kiarvan het de vraag is of zij het binnenlands verbruik
deden stijgen.

16

In de hausse van 1920 sloten \\rrkge\'ers en \verknemers een
eerste landelijke c.a.o. af. Hierbij bleven de loonsverschillen tussen

Noord- en Zuid-Nederland bestaan, zij het dat deze verschillen in de

loop derjaren steeds geringer ,verden. Al in 1921 stelden derverkge-
vers pogingen in het werk de lonen te verlagen, terwill de goed
georganiseerde sigarenmakers zich met hand en tand hiertegen \'er
zetten.

Aan de geweldige export ran de oorlogsjaren kwam na 1920 een
abrupt einde, toen de industrie in andere landen (m.n. Duitsland)
zich herstelde. Zelfs het peil van de vooroorlogse export werd niet
meer bereikt, omdat ,ele landen een protectionistische politiek gin-
gen voeren. De Nederlandse sigarenindustrie moest proberen zijn
gehele produktie op de Nederlandse markt kivijt te raken. Dit stre-
ven werd bemoeilijkt door de opkomst van de sigaret, die in deze

jaren de sigaar weliswaar nog niet \erdrong, maar toch een expansie

van het sigarenverbruik in de ,#eg stond.
Hiermee was het leed \ oor de sigarenindustrie nog niet geleden,

want in 1922 werd een tabaksaccijns ingevoerd. Al in de 19e eeuA

hadden verschillende regeringen plannen gesmeed om staatsinkom-
sten uit de tabak te trekken. I)at de plannen ,oortdurend op de lange

" 1 A.\1.('.J. Steinkuhler. I)e \ederlandxhe Sigarcnindubtrie gedurende de laat,te ;eertig
J·aren. m ilet bedrijfhleim tijileils,le regeering ran H. M. koningin H ilhelmina j 898- /938 1.lm-

iterdam 19381, bl/. 236
I.

b jitan·erslag \erb ,Itil i·all  \'creciligingeii i·ali Sigaretifithrika,iten iii Nederlailil.  1918.
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baan werden geschoven, was niet zozeer uit vriendelijkheid tegeno-
ver de sigarenfabrikanten, als wei vanwege de internationale positie
van de Nederlandse tabaksmarkt. klen vreesde deze markt te zullen

verliezen, als de vrije door\'oer van tabak door fiscale beslommerin-
gen \\erd gehinderd. " Toen dan cx,k uiteindelijk in  1922 de tabaks-
accijns nerd ingm·oerd, .erd de belasting gehe,en ran het eindprc,-
dukt en niet van het ru,re produkt. De fabrikanten van sigaren,
tabak en sigaretten, bij wie de belasting werd geheven, moesten
maar zien in hoeverre de accijns op de consumenten te verhalen \iel.
Natuurlijk ,·onden de ondernemers het moment wel bijzonder onge-
lukkig gekozen om belasting te heffen, 18 maar sommige ondernemers
verwachtten nog wel iets goeds van deze net. namelijk de atschaf-

finK van de huisindustrie. " Het was dan ook een grote teleurstel-
ling, dat juist op dit punt de net niet aan de rer\rachtingen beant-
\\'oordde.  De klachten,  die men in de Kamer \an koophandelversla-
gen  tegenkomt c,ver de  tabaksbelasting zijn  legio. 20

In datzelfde jaar k\\am de overheid de industrie te hulp door
verhoging van de invoerrechten op sigaren, waardoor speciaal de
in\ oer ,an goedkope sigaren uit Duitsland werd belemmerd. \Ian de
overheid nerd ook rer„acht. dat ze de export zou bevorderen. ten-
minste,  het Verbond ran higarenfabrikanten vroeg eind  1926 aan de
overheid dit prc,bleem te onderzoeken.  De overheid wilde wei aan dit
\erz()ek voldoen en stelde voor met vertegenwoordigers ran de
sigarenindustrie o\'erleg te plegen over exp,rt-bevorderende niaatre-

gelen. 'Foen bleek echter, dat de fabrikanten zelf hier niet roor
voelden, omdat ze rreesden, dat hun eigen er\,aringen. die met reel
moeite en kosten verkregen waren, door c()ncurrerende fabrikanten
gebruikt zouden #orden.21

In de loop I .in de j.iren t\\ intig breidde de binnenlandse sigaren-

consumptie zich nog enigs/ins uit. Vooral de sigarenindustrie in het
1-1 1)e J<Inge, a 1,· . 1 1,  55
181 l'erslagen 11\·i·.k. /·imihot·en 192(). bl/. 27: 1921, Iii/. 25.
19

1 C  . \ .J   Hicxilen.  /)c tahaksti·et NA *tood=tikelijke jin·tori·oor cen ge=o,ide ci,garcuimlicstrie, 1)elft
1922 i. bl/. e i.i
2"i  \ crslagen  k.i·. k.  Rottenhim  1922.  bl/.  187.  \ er,/ag  k.i·. A.  ik/ji  1922,  111/.  19,   ers/ag
6.1·.k. lii,Whii,·e,1 1928.1,1/. 27: 1,113/11: A.i k.,·\nihe,11 19U . bl,.66.
" ,  (,ede„killiek:ammgestelitter stelege,ihei,i wnh„t  4  iariA licstailil z·mhet \ erboilil i all \ creciii-
f:/it:cn i·a,t 3 i:are i,fabrikaitte,1 iiI \eder/Limi 1 5 inc, 1 90,- / 5 liu·i /9 42 ' . \Inhterd am 1932 i. hi/ . 51.
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zuiden zan het land z,ist hierr an te profiteren. zodat alom sigaren-
makers werden gerraagd, ja zelfs uit Belgie ,zerden aangetrokken. in
fel contrast hiermee heerste er in het noorden gedurende het hele
interbellum grote werkloosheid onder de sigarenmakers.

Vanaf 1931 onderrond de sigarenindustrie de gevolgen van de
depressie en de daarmee gepaard gaande koopkrachtrermindering.
Nu ontstond ook in het zuiden zierkloosheid onder de sigarenma-
kers, zij het nog steeds in mindere mate dan iii het noorden. De
export liep rerder terug, ter\vijl de binnenlandse kopers steeds goed-

kopere sigaren gingen roken. Het verbruik in aantal nam nog steeds

toe, maar in waarde verminderde het verbruik, speciaal in de jaren
1933-'36.22 De individuele ondernemers probeerden hun omzet in
waarde te handhaven door de afzet in aantallen stuks te vergroten.

Aangezien de winstmarge op de goedkopere sigaren geringer was dan
op de duurdere, kwamen de ondernemers voor het probleem te
staan, hoe zij konden voldoen aan de vraag naar goedkopere sigaren
zonder dat het bedrijf in de rode cijfers zou belanden.

Mechanisatie van de produktie was 6dn van de antwoorden op dit
probleem. Hier vonden de ondernemers echter de \\'erknemers te-
genover zich. Ter\ville van de werkgelegenheid streefden de \verkne-
mersorganisaties vanaf 1933 naar beperking van de mechanisatie. Zij
klopten hiertoe aan bij de overheid. Een deel van de werkgevers, in
het bijzonder die in het zuiden des lands, steunden dit streren.
Hoewel de overheid nooit eerder in het mechanisatieproces van een
tak van industrie had ingegrepen en dat ook later niet zou doen,
werd toch in deze bedrijfstak bij wijze van crisismaatregel van over-
heidswege voortgaande mechanisatie verboden in 1936. Kostprijsver-
laging door middel van mechanisatie werd hiermee onmogelijk ge-

i        maakt.23
Bij de georganiseerde ondernemers bestond nu te meer het verlan-

gen, dat de overheid maatregelen zou nemen tegen het ongeorgani-
seerde bedrijf, dat \vii zeggen, het bedrijf waar Keen c.a.0.-lonen
vrerden betaald.   In de verslagen   \an de Kamers van Koophandel
werd herhaaldelijk de wens geuit, dat de overheid de produktievoor-

4 /le t,11 el 26. h *,166 \. par. 2.
2i

1 /ie  hootdstuk 1 1. par. 3.
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waarden meer gelijk zou maken door middel van verbindendverkla
ring van de c.a.o. en dat ook de naleving van de verschillende sociale

regelingen voor alle werkgevers verplichtend zou worden gesteld.
Soms nerd dit verzoek gecombineerd met de wens naar algehele
ordening in de sigarenindustrie.24 De overheid had met het ingrijpen
in de mechanisatie echter voorlopig haar uiterste grens zan ingrijpen
bereikt.

1)e opkomst, bloei en stagnatie van de sigarenindustrie kan geil-
lustreerd Ir orden aan de hand ran de aantallen personen n'erkzaam
in deze branche (zie tabel  1 L Aangezien in de 19e eeuN'se beroeps-
tellingen de tabaks- en sigarenindustrie niet gescheiden zijn, heb ik
de aantallen icx,r de tabaks- en sigarenindustrie gezet naast de aantal
len z c,or de sigarenindustrie of schattingen 25 daaromtrent. Voor de
tabaksindustrie zijn de personeelscijfers niet geheel maatgevend \our
de groei ran de produktie, omdat in deze tak ran bedrijf eind 19e
eeuw met de mechanisering van de produktie Kerd aangevangen.
Wat betreft de sigarenindustrie bleef tot 1920 de mechanisatie een
marginaal verschijnsel, zodat de aantallen werknemers een indicatie
geren  \ an  het  rerloop  \'an  de  produktie. De sigarettenindustrie  is
helemaal buiten beschou\ring gelaten. Alen ziet dat de expansie
plaats zond in de sigarenindustrie, ternijl de personeelsbezetting in
de tabakskerrerijen schommelde tussen de t,ree A drie duizend. 1)e
toename tussen  1859 en  1889 vond waarschijnlijk grotendeels in de
zestiger en zeventiger jaren plaats, want rcmd 1875 wordt het aantal
sigarenmakers al op 12.000 geschat. 26 In de jaren tachtig zal de groei
reel trager geweest zijn. Tussen 1889 en 1909 \\ as er weer sprake
ran een flinke bloeiperiode. T(}t 1920 blijkt het aantal sigarenmakers
nog te zijn toegenomen.

De tellingen \oor 1930 en 1939 \rijken enigszins af ran die \an
voorgaande jaren, omdat het geen beroepstellingen, maar bedrij fstel-

241 j.m/ligen k.i·.k. 1 imihin·eil 1933.1,1,. 51: 19&5. bl/. 1 1, 1936, W/. 92. 19 7.1,1,. 97.
1 ers/ug k. 1·.k l. treclit 1934. bl/.88,19 7.1,1/. M.
-":  St,itistisch ./twrbi,ekljt·,. it.it ...irg.  Ill < 185 4 i. 1 1,.  425: Jrt   1\  ' 1854 i. 1 1, .  444- 44-4. irit.  \
'1855 . bl,. 347-149. irg. \1' 185; 3. 1,1/. *)6-1(}7: irti. \ 11 '1838,. 1,1/. 111-112 L·11 835. iri:
1'111118593. bl/. 296-297 en 326: jrg. IX 4 18601. bl/. 295, irg. 1 en Il 11863 J. hi/. 279-280:
jrg. All en .\111 + 1865 M. 1)1/. 416-417: jrg. \1\ eli X\' 11867, 1868 f. bli.  38-339.
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F.,bel  1:   /'ers,Jitei·lsbezetti,ig in cle tit/kiks-  e,1 sifureiti,nhistric.  /849- 1 9.49

jaar tab,iks- Cll sig. iliduhtriC stgarcnindustric

1849 3.600 i      2.00()

1859 6.40() 1      4.000

1889 17.000 2 15.()0()

1899 23.700 21.503

1909 28.982 25.872

1920 31.901 28.715

1930 27.662 25.311

1939 29.549 26.745

br,mne n Heruepstellilige,1 1849-192(1: Staiti,tix·h Ja.irlxickijc i. 1851·1868. 1)e J(,11*, Il.11
111/. 8: lic,Iriil\telli 1,1 1 9.10. \'a11 Bcrkuln en I)c \'rich. Ilirle'·ilix  ixtireitilititistrie. 1,1/.

lingen  zijn. Het ,erschil  is,  dat  uerkloze  sigarenmakers  bij  de  be-
roepstelling \.rl zijn meegeteld en bij de bedrijfstelling niet, tenzij ze
een  6nmansbedrijfje hadden. Dit laatste w,·as in de sigarenindustrie
zeer ;aak het geval, zodat de cijfers naar alle \raarschijnlijkheid

zonder bezAaar naast elkaar gezet kunnen  +orden. Het blijkt dan,
dat het personeelsbestand in de sigarenindustrie (en trou,vens ook in
de tabaksindustrie) in de jaren trf'intig terugliep. maar in de jaren

dertig zich weer enigszins uitbreidde ondanks de mechanisatie, die
toen plaats vond. Kijken zve naar de gehele periode ran het interbel-
lum, dan Aunnen we zeggen dat aan de groei een :inde kwam. maar
dat nog nauwelijks sprake was van achteruitgang.

Van de regionale spreiding \an de sigarenindustrie kan eveneens
een kz,antitatiez'e indruk gegeren irorden {zie tabel Za en Zb). On-
derstaande djurs ge\en de \:rdeling van de personen werkzaam in

de sigarenindustrie orer de rerschillende prorincies aan de hand ran
de beroepstellingen oier de jaren 1849, 1859 en 1889 (tabaks- eli
sigarenindustrie) en de jaren 1899 en 1909 en de bedrijfstellingen
over de jaren  1930 en  1939 {sigarenindustrie).  \'oor de berc,epstel-
ling \ an 1920 is een \erdeling naar pro,incie helaas niet te maken,
omdat Nederland wmr deze telling \erdeeld is in economisch geogra-
fische gebieden,  die niet samen\ allen  met de prc,\inciegrenzen.

261 De Jonge. a.zi·.. bl/. 58
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rabel Za Persolteelsl,ezetting ill de ttihaks-eli sigare,li,zillistrie per prt,rincie,  1849-1889

pro\'incic 1849 1859 1889

Gr<iningen                                46 125 587

Friesland 129 226 418

Drente                                             28                         64                         188
05·erijsscI 287 351 1.692

Gelderland 348 697 1.929

L tree ht 243 676 1.187

3 - H<,Iland 1.172 1.862 2.779

Z.Hcilland 896 1.253 3.558

Zeeland                                           36 123 161

N-Brabant 321 788 4.013

Limburg                                   92 200 434

Nederland 3.598 6.365 16.946

Tahe\  lb·.   Perso,teelsbe=ettilig i,1 cle sigareiti,ititistrie  per  prorilicie.  1899-1939

pri)-incie 1899 1909 1930 1939

Cironingen 797 650 397 434

Friesland 533 518 351 141

Drente 185 163 123          18

Overijssel 1.954 2.242 2.780 2.285

Gelderland 1.912 2.1()9 2.406 2.117

L tree ht 1.521 1.950 1.585 3.616

1\1 - Holland 4.238 5.534 2.165 1.021

Z-Holland 3.515 3.946 2.042 1.310

Zecland 183 119 113          33

N-Brabant 5.849 7.751 11.802 14.409

Limburg 816 890 1.547 1.454

Nederland 21.503 25.872 25.311 26.838

bronnen: Beroepstellingen   1849- 1909.  Betir,yfitel/ing  1930, \'an Berkum  en  De \'ries.  Herin·inK
sigarenindustrie. hi/. 7

De sigarenindustrie \vas \'c,oral ran belang in de provincies Noord-
en Zuid-Holland en Noord-Brabant, niaar iii de proiincies Overijs-
sel, Gelderland en Utrecht „as zij ook niet onbetekenend. Tot 1909
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ging de groei  van de  sigarenindustrie  in  de \ erschillende pro, incies
min of meer Kelijk op, maar in 1930 blijkt de industrie /ich in cle
provincie Noord-Brabant sterk te hebben uitgebreid, speciaal ten
koste van de pro\,incies I\:oord- en Zuid-Hollatid. Deze trek naar het
zuiden des lands zette zich in de dertiger jaren nog ,(,ort.

Dit overzicht van de Nederlandse sigarenindustrie is be\\ ust  be-
knopt gehouden, omdat alle rolgende hoofdstukken met een inlei-
ding over de bedrijfstak zullen beginnen.

§  1.   introductie  van  de  rijf bedrijre,i  eli  hilil  o,idernemers

In deze paragraaf worden de bestudeerde bedrij\en  en  oiiderne-
mers aan de lezer roorgesteld. Zeer globaal is geschetst hoe het
bedrijf zich ontzvikkelde, uit \relk milieu de fabrikanten ,oortkwa-
men en welke opleiding zij volgden. Voorts is gelet op de rol van de
ondernemers in de werkgeversorganisatie en hun activiteiten buiten
het bedrijf. De informatie over de drie 201 eeuAse bedrijven is roor
een groot deel verkregen uit inter\'ie\\ s.

De Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek G. Ribbius Peletier jr.

Onder de naam Gebr. Peletier izerd in 1844 te L'trecht een tabak-
en sigarenfabriek opgericht met G. Ribbius Peletier jr. en H.  Pele-
tier als vennoten  en  G. R. Peletier te Zaltbommel (de vaderl  als
geldschieter.  Al na twee jaar was H. Peletier als vennoot verdNenen
en werd het bedrijf naar zijn enig overgebleren firmant genoemd: de
firma G. Ribbius Peletier jr.27 Het doel van de firma was de fabrica-
ge van sigaren, daarnaast werd tabak gekorven en gehandeld in kof-
fie en thee. In latere jaren k\\'am daar nog een koffiebranderij bij,
maar de sigarentabricage bleef,errer\eg het belangrijkste onderdeel.
Ilet recht om de tabriek -koninklijk- te noemen, \\erd in 1860
,·erleend.28
'-3 Archiet Ki,ninklijke Tai,ak- en Sigarenfabriek ,/h (;. Ribbius Peletier jr. te litrecht. in
deix,t gege,en aan (;.A. L trecht, Toortaan aangeduid met Peletier. balansboek imi.nr. 299,.
1844-1858

283 Idem. brie,eliboek (im.nr. 1051, 31 okt. 1860
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G. Ribbius Peletier jr. \ 'as 26 jaar, toen hij zijn bedrij f ()prichtte,

ter,rijl zijn broer Barend Peletier in 1854 op 25-jarige leeftijd zijn
compagnon werd. Gerlachus Ribbius Peletier jr.. die door zijn \ rien-
den Ribbius i,erd genoemd, kocht in 1859 roor de som \an f 70,

het recht \oor /ich en zijn nakomelingen om de ,oornaam liibbius
aan de geslachtsnaam Peletier t(,e te \'(,egen. 29 1nic,rmeel nerd dat

rermoedelij k al ged:tan.
Kennis ian de tabak hadden Ribbius en Barend in de familiekring

kunnen opdoen. want hun rader dreef samen niet Lic,n Philips en na
1856 met Frederik Philips te Zaltbommel een handel in tabak en
tabaks\\'aren onder de naam Peletier & Philips. Aan de handel was
ook een tabaksken erij rerbonden. een handel iii thee en in latere
jaren een koffiebranderij. w l,e broers ble,en niet in hun geboorte-
plaats Zaltbommel wonen. maar trokken naar de stad Litrecht. Zake
lijk kontakt bestond er nauwelijks tussen de bedrijven Peletier te
Utrecht en Peletier & Philips te Zaltbommel. Een enkele maal Herd
een pak tabak of kistje sigaren rerhandeld, maar daar bleef het bij.  '
Wei verschafte de rader een flink startkapitaal vo(,r de l.'trechtse
firma.

De sigarentrabrick „.Is \(,or Ribbius zli n lust e,1 zijn le\en. \\'an-
neer hij niet naar de taI,aksmarkt was. nerkte hii de hele dag cip
de fabriek.  De zondag gebruikte hij rcur , riendschappelijke bezoe-
ken van en aan Lakelijke relaties of hij rekende de halans nog eens na
of schreef enkele brieven. Een bezoek aan irienden bracht hij bij
\Yx,rkeur in de kermisieek, aangezien -zulks de enigste dagen in het
jaar zijn dat ik tenminste zonder /0 weinig ,(,or de fabriek zaken te
verzuimen uit de stad kan-. '2  De zaak  was \Ix,r Ribbius niet een
aardige  tijdspassering, maar eerder  een  le,ens„·erk.  1-ic,ei,el  hij  op
cen gegeren moment genoeg „perk te doen had en genoeg geld Fer-
diende om royaal   \ an   te  le,en,   bleef  hij   naar  n egen   zoeken  om

2"i  Idelil.  memi,ri,i.il 'ili,. tir.  217 ,.  h,lic, 218.
"  .·\. llc·crdinK. („x.t·hit·th,iti, i (1// ,ic \.\  /'/,11/11,(,1/('i/,1114,('1/#,1/N'/Ck. Li|  1  11,1 ()111.1.1,111 \.ill
cle Xederlanilse glcicilamik'ninclustrit' 1 1:inillic,\en 19801, bl/. 49-50.
,I

: Ileerding. a.zi.  bl/. Sc)-51. #,ekt d. indruk dat er tu.sen l)eidc l,edril\en een nau,\ kcintakt
1,e3tond.  L it tle corre.Iwin Iclitic 11„ch uit cic Iwiekhouding Wi-lkt ciaar\.in ii·t 
.

i Archiet l'eletier, bric\enlwick , ini.nr.  1(18 .1 5 luli  1859
i Idem, 1)rie,clib ,ek lim.nr. 17Ii. 41,in. 1879.
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nieulf IA cifietmarkten te \ inclen oni de zaak \eriler te kull,le11 Uit-
breiden. in een ian zijn ,ele brier en noemt hij zichzelf dan cx,k slaal
van de Laak. In 1879 schreef hij dat zijn zoon nog te jung\\'as "c,in
zich zoo \oor de zaak te zerkopen als zijn rader dit gedaan heeft en
zelfs nu nog doet' 11 Hoe Lijn broer Barend tegeno\'er de zaken
stond, kan uit de corresix,ndentie niet opgemaakt norden. In ieder
ge,al noonde hij bij de fabriek Chij :f.is niet getrou„di en is hij tot
zijn dood in 1896 bij de zaak betrokken gel)le\en.

Het  bedrijf floreerde buitenge\roon  goed.  In de ninsten  zat  een
stijgende lijn tot  1876.  De tneede helft \ an de jaren tachtig rormde
uit het oogpunt van irinst een dieptepunt, tern'ijl de omzet \faar-
schijnlijk terug liep. Na 1890 stegen de ,rinsten \reer, maar zij

44bereikten niet meer de hoogte #an de jaren ze,intig
Zoals dat in familiezaken gebruikelijk \ras,  King de zoon \ an  Rib-

bios, Gerlachus Ribbius Peletier, ook in het bedrijf \\*erken. Nadat
Gerlach een handelsschool te Leipzig had gerolgd.15 ging hij in 1877

zijn rader helpen met de administratie. Vanaf 1884 deelde hij mee in
de zrinst. Waarschijnlijk :ras Gerlach minder gemotireerd roor het
bedrijf dan zijn Bader.  Toen Ribbius in 1895 uittrad, werd de firma
in een n.v. omgezet. Gerlach werd Keen directeur, maar commissaris
met een betrekkelijk beperkt a.indelenpakket. Hij stak zijn geld lie-
ver in de aankoop ran een landgoed (Huis te Linschoten} dan in de
sigarenindustrie. Kennelijk behc,orde hij tot het type -t\\eede gene-
ratie- dat vooral genoot van hetgeen de eerste generatie had opge-
bou,vd.

Bij de omzetting van de firma iii een n.r. rierden de aandelen
openbaar verkocht en vond inschrijring ter beurze plaats. Directeur
iverd A. Al. Hioolen, die vanaf 1904 dcmr zijn broer D.Al. Hioolen
terzijde \rerd gestaan. Barend en Gerlach nerden beide commissa-

ris, „·at ,(,or de eerstgen(,emde overigens slechts een jaar duurde.
Tot 1920 bleven de zaken redelijk goed lopen; in het bijzonder gedu-
rende de Eerste \Vereld(*,ric,g nerden hoge i insten beha.ill.  Hier-
aan k,vam iii 1920 een definitief einde. zodat er iiadien Keen dividen-

441 Idem. balansen zim.nr. 1(}h, 1864·1895.
1:

i Idem. bricienbirk  ini.nr. 17(,1, 21 ian. 1873.
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den meer uitgekeerd \\'erden.  In 1929 moest men van\vege de gele-
den verliezen tot kapitaalsreduktie overgaan. dlen probeerde de siga-
renfabricage te redden door de tabakskerverij en de koffiebranderij
af te stoten, maar het mocht niet baten. Vier jaar later moest de
prc,duktie gestaakt zvorden. 36 Ter exploitatie ,an de gebc,u,fen bleef
de rennootschap nog voortduren tot 1943. toen definitieve liquidatie
plaats vond.

De firma Boex-Hoefnagels & Co

A.\r. Boex en J.W. Zeegers waren respectievelijk 22 en 35 jaar

oud, toen zij in 1856 een rennootschap onder firma aangingen onder
de naam Boex-Hoefnagels & Co. met het doel snuif en sigaren te
I i  ·        37raDriceren. De  produktie van sigaren bleek  in de praktijk  ierre-
\\,eg het belangrijkste van de twee te zijn. Zij vestigden zich in hun
ouderlijke woonplaats Eindhoven. De samemverking duurde negen
jaar.

De \'ader \'an A. W. Boex. F. Boex, was wijnhandelaar in Eindho-
ren en bekleedde vele functies in het openbare leven. Zijn grootra-
der, H.A. Boex, was in 1791 naar Eindhoven gekomen, waar hij met
Leel succes een Frans pensionaat leidde. Van de kant \an de familie
Boex kwam geen tabakskennis, maar \vel vermogen. De tabaksken-
nis was aanwezig in de familie ran de \rou \ \an A.W. Boex,
H.Al.C.A. Hoefnagels. Haar pader, P..A. Hoefnagels was sigarenfa-
brikant en \'cmrzitter van de Kamer van Koophandel in de jaren 1852-
1860, terrvijl haar grootrader J.JV. 1-loefnagels, de firma J.W. Hoef-
nagels & Zn. had opgericht, die tabaks\\aren fabriceerde en in
tabak handelde. Terens .as het de oudste sigarenfabriek te Eindho-
\en.MJ.W. Zeegers \\as e\,eneens een kleinzoon ran J.W. Hoefna-

"J  idem. accountant3rappcirt be·trellende de teekomstige linanciele tcie·4tand.  1929 { in,.nr.
1883,1*·Arcitingen 193()-1934:in\.nr. 2901.
4

i .lrchiel' .Ant. B<,c, 1-,11. kas,irrs- en 1-1'tectenk.int(x,r. iii del)tit *ic,£11 a:in Streck.irchiet
Zuid-(hist Brabant te Eindhm·en. ,·cxirt:ian :iangeduid met Ant. IA,e, 1·/n, Wilagen.
18, \'cilgenh ren mededeling in het tijdschrilt Xederlamist·h t·abrikaat. Orga.in cier \erecniging
AL·derl.indhch 1-,brikaut. Irg. \ 111   1922) 20 .eptember. Bial, di· i'irma P. lioel'nagel, & Zn. de
el·rste #i<:ircnilibriek te Einclho,cii. Dc firma P. 11(,fl'na<els ki,mt in de k.\.k.-ier,lagen uit
di· jaren /cwg nict \<xir. de firm.i J.\\'. 11(,cl'nagels & Zn. daarentegen \\01. /()dat hier nci
4prake /al /iin 1.in ct·n \er\,arring #an de l'irma-n:lam met de perMwin4na.Im P.A. 11(,el'nagels.
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gels en een neef van de vrou   ran A.W.  Boex. 39 Dat men koos,c,or
de naam Boex-Hoefnagels & Co. in plaats ran Boer & Zeegers is
opvallend, \rant uit de boekhouding kon niet Aorden opgemaakt dat
de familie direct financieel  bij  het bedrijf betrokken  \\ as.  .\Ileen
indirect leverde  P. A.  Hoefnagels een bijdrage  door  zich  bij  een  be-
paalde lening borg te stellen. Of het geld dat op naam van A.\\'. Boex
stond eigenlijk van zijn vrouw afkomstig was,  kon nietisorden nage-
gaan, maar zeker is wel dat de familie Roe\ zelf niet onbemiddeld
was.

Het bedrijf groeide gestaag, al :las het lang niet zo winstgerend als
dat van Peletier.  In juli 1865 werd het compagnonschap tussen Boex
en Zeegers beeindigd. Zeegers richtte toen een nieui\·e sigaIenfa-
briek op samen met H.J. Vlijmincx. de zoon zan de burgemeester
van Woensel, die als kantoorbediende bij Boex-Hoefnagels ,\ erk-
zaam was.40 Zeegers had wellicht het gevoel, dat hij met Boex de
zaak niet zo tot ontplooiing kon brengen als hij graag zou nillen. De
firma Zeegers & Vlijmincx heeft in ieder geval langer bestaan dan de

firma Boex-Hoefnagels, die door A.W. Boex werd voortgezet.
Misschien beschouwde Boex het bedrijf meer als bron ran inkum-

sten dan als levenswerk. Voorjaar 1865 solliciteerde hij met succes
naar de betrekking van agent van de Generale Bank ter bevordering
van Landbouw en Openbare Werken, een creatie van Langran

41

Dumonceau. Deze bank was in Nederland voornamelijk \\ erkzaam
via een dochterinstelling, de Nederlandsche Alaatschappij voor
Grondcrediet.42 Vervolgens werd Boex directeur van het bijkantoor
te Eindhoven van de Internationale Bank voor Landbou\\,crediet, die
met de eerder genoemde instellingen in verband stond. Dit bijkan-

toor werdinjuni 1867 weer opgeheven. Zelf had Boex inmiddels een
kassiers- en effectenkantoor opgericht. Uit dit nevenbedrijf groeide

wi  Met dank aan J.Th. M. ,\lelsen. nerk/aam op het streekarchiel' Zuid-()(ist-Brabant. \(x,r
het natrekken,·an de familierelaties.
"i Archief Ant. Bc,e, F/n.. bijlagen.
+I j Archiel' Boe\-Hoefnagels & C(i. - tabriek \·an bigaren en inuit'- te Einclhc„rn. in delwit
gege,en aan Streekarchief Zuid-()ost Bral,ant, \·(x,rtaan aangeduid met lioe,. bric,enix)ek
tim·.nr. 61,20 tebr. 1865.
42 1  11. M . Ilirschl ·Id.  liet imt.st,lau i·un het miklerue /kinkitize,liu \ciler/,imi , lic,tterilam 19221.
1,1/.  9()-91

31



roor hem een hoofdbedrijf, want blijkens een notariele acte uit 1868
betreffende de aavkoop  \an het nieuwe fabrieksgebou\\, noemde

Boex zich niet langer sigarenfabrikant, maar kassier en commissio-
nair in effecten.41 Zijn belangstelling \ oor de sigarenfabriek lijkt A·at
gelu,vd te zijn, \rat men zou kunnen afleiden uit het feit dat de
boekhouding wat minder zorgvuldig is bijgehouden. Toch draaide
het bedrijf ook na 1865 heel redelijk.

In 1872 richtte Boex de Eindho\'ensche Bank\'ereeniging op.
\raarran hij zelfdirecteur werd. Alet het kassierskantoor naagde hij
zich  op het gebied  van  de  langlopende  krediet,erlening,  \rat  hem
fataal H erd. \'an\rege het kassierskantoor \\ erd hij in 1872 in staat
van faillissement gesteld. Dat betekende terens het einde van de
sigarenfabriek. Na het faillissement emigreerde Boex naar Amerika.
Daar zag hij nog kans een belangrijke rol in het openbare leven te
spelen door functies als stadsklerk, vrederechter en notaris te be-
kleden.44

De Gel)r. \.in Schuppeiis Ritmeester Sigarenfabrieken N.V.

In 1887 begon de firma J. \an Schuppen Hzn. te \'eenendaal haar
bestaan als tabakskerverij.  J.   #a n  Schuppen  was   1 9  jaar,  toen  hij

zich waagde op het gebied \,an het vrije ondernemerschap. Zijn ,ader
had te Veenendaal een manufacturenzaak. waarin al verscheidene
zoons werkzaam waren. zodat Jochem naar een andere werkkring
moest uitkijken. Hiertoe  \erkte hij als \olontair enige tijd op een
tabaksplantage  in  de  Betui, e.45  Zijn rooropleiding bestond  uit  een
verlengde' lagere schoc,1. De betere leerlingen in T'eenendaal kon-

den namelijk destijds na het z ierde jaar lagere school kiezen voor een
vierjarige verrolgopleiding, n aarin onder meer Frans en later Engels
\verd onder,rezen. Ifiellicht heeft Jochem met de gedachten gespeeld
naar Indif te gaan, maar bij nacler inzien bleet hij gewoon in Veen-
endaal, ifaar hij met financiele steun ,an de familie een kleine

"1  Archil·1' Ant   lic/\  1·m..  licxitclitirrest„inclcntic· ·im .nr.  1 5 1 :.  29 nc„.  1 86;
44 1  Idem.  billaxen
.:

i juhileumuu,Ii,mr Ritmeiver \ iritii·, t.e. 1   -9 1,#ir (,chi  \ ,tti lihi.·ly,c'/I , ititnici,ter 314,irt,/ila
brieke„   \ ectic·11 1:i.il  1962 i. 1,1,  8
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tabaksker\erij kocht.  Al snel King hij  er  t<,e 0\ er oni o ,k  sigaren  te
fabriceren.

Na t\\'ee jaar k\\ am zijn een jaar oudere broer.  Al.  ran Schuppen,
de administratie voeren. Alarinus A·as na de uitgebreicle lagere

school (,nder meer klerk geweest (,p het kantoc,r van de ont\anger ran
de Belastingen te I)riebergen. Daar had hij het nc,dige geleerd (,p liet
gebied Yan de financiele administratie. Alet zijn komst \rerd het
bedrij f omgezet in de firm:i (:ebr. r.in Schuppen's  fabak- en Siga-
renfabriek  'De Nij,erheid '   Na vijf jaar bestond het personeel uit
ongeveer dertig man, in 1913 nas dat aantal uitgegroeid tc,t om-
streeks honderdtn iiitig

Alet W. N.A. van Schuppen, de zoon \'an J. \an Schuppen, deed
in 1906 de trreede generatie zijn intrede in het bedrijf. Ook \\'out
had de uitgebreide lagere scho<,1 gevolgil. die toen ook enig onder-
richt in Engels bevatte. 1)aarna King hij op tifee sigarenfabrieken
werken als vok,ntair. In 1915 \rerd de tabaksker\erij \an de firma
Henny & C(). overgenomen en bij de eigen kerverij ge,oegd Beide
kerverijen werden in 1919 ozerged:ian aan Henk en JOOP \'an Schup
pen, t\ 'ee zonen van J. \'an Schuppen, waaruit de firma H. & J. rati
Schuppen is ontstaan, die zich later op de produktie Tan kleinere
sigaartjes is gaan toeleggen oncler het merk "Panter" 46

1)e firma Gebr. van Schuppen n'erd in 1920 omgezet in een n.i.
met behoud ian de naam, terr\'ijl de aandelen in handen z.in de drie
firmanten, Jochem, 1\larinus en J\ out \an Schuppen. krramen. I)e
naam Ritmeester kreeg de n.\. in 1930. hoe# el het merk Ritmeester
al in 1919 was ingevoerd.

Fwee zonen ran Alarinus. F.H. en H.G. ran Schuppen, maakten
respectievelijk in 1926 en 1928 hun entree. Tot dan toe hadden de
ondernemers steeds hun \·ak in de praktijk geleerd, maar A larinus
liet zijn zonen na de uitgebreide lagere schocil nog een handelsschool
te Amersfoort doorlopen. Frans liep daarna nog stage bij de tabaks-
makelaar \an het bedrijf, De Ke\'zer te Amsterdam. \'6(,r hij bij zijn
rader in de zaak k,fam. Het ,#as ianzelfsprekend. dat daar een

plaatsje \,as \(K)r de oudste zc,(}n. Daarentegen k \am Henk G. \an

"i
: Inter,ien met F. 11. \an Schuppen. d.d. 26 iuli 1982
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Schuppen iii 1928 eigenlijk alleen stage bij het bedrijf lopen met de
bedoeling dat hij daarna naar iets anders zou omzien. Dankzij de
expansie \aii het bedrijf kon hij echter tocli een vaste plaats bij
Ritmeester krijgen. Dit hield \\'01 in,  dat ook , an Jochem een t\#eede
zoon  iii  het  bedrijf kon komen.   Dat  nerd  in   1937 de jongste  zo(,n.
A.J. ,an Schuppen. die eerder het gymnasium had ge\,olgd.47

De  persc,neelsbezetting \  as \an  1913  tot  1928  min  of meer  sta-
biel. Na 1928 k\,am een periode ian groei. die met de introduktie
,an de bolknak in 1933 zeer A1erd Jersterkt. z<Kiat Ritmeester in
1939 met zijn  1.700 arbeidskrachten tot de gro,tste sigarenfabrieken
ran het land behoc,rde.48

De lan Schuppens zrciren zeer actiel in het kerkelijk en maat-
schappelijk le\'en \ an \'eenendaal. Zij,er, ulden functies in kerkera-
den en christelijke schoolbesturen, ter,rijl Alarinus enige tijd ge-
mi'enteraadslid „15 en fractier<,orzitter \ an de A. R. P. 49 \'erder maak-
te Jochem decl 11 it : an het bestuur, .1 ii de kamer, an kc,ophandel en F.1-
brieken , an de Geldersche \'allei. 't, Binnen cle „Trkge,ers, ereniging
\#aren de \'an Schuppens \an de Ritmeester Fabriek in deze jaren
minder actief.  In  de jaarverslagen zan  het  Verbond san  Verenigin-
gen \ in Sigarenfabrikanten \fordt de naam J. Jan Schuppen , oor het
eerst genoemd in  1917, maar het is mogelij k dat het bedrijf al eerder
bij de \ ereeniging -1)e Geldersche \'allef en daarmee bij het Verbond
was aangesloten. Onder de leden ran het hoofdbestuur van het Ver-
bond  komen de namen  van  de  \/an  Schuppens r an de Ritmeesterfa-
brick niet \eel,uldig \(,or. In 1928 maakte Jochem \\,01 decl uit \an
een Ic,onc ,mmissic, die in (,ierleg met de R. K. \'ereeniging \an Siga-
rentabrikanten   ,corstellen   aan   de   zerkge,ersorganisaties   moest
doen inzake herziening van de c.a.o. \Vout „as in 1936 lid van de
Nc,ordelijke geschillencommissie, wat logisch nas, omdat een deel
\ an de geschillen bij Ritmeester speelde. Frans \,·as in 1938 lid ran
de commissie roor de grossiersarbeid en ranaf 1936 plaatsver,angend

< 1 ju/'ileuittitumnier Hitinte,/cr \'icit,1 3. bl/.  10-12.
4h

f a.il·  bl/. 14 211 17.
441 Iliter,ie\, met I .11. iati Achul,peti. d.d. 26 juli 1982
"'1 \cnia<en A. i·.A. (,chienche \allei. 1931-1935.
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lid van het Noordelijk pensioenfunds voor de sigarenindustrie. Deze
laatste functie \\erd nog al eens aan de jonge fabrikanten toel)e-
deeld. 51

De  firma  H.  Jos van Susante  &  Co.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de firma H. Jos. ,an Susante
& Co. te Boxtel een creatie van H. Jos. \an Susante, die in 1899 op
zeventien-jarige leeftijd met de sigarenfabricage begon. Zijn vader
had te Boxtel een smederij gehad. maar was al overleden toen Jos van

Susante nog maar zes jaar oud was. Zijn moeder had een kruide-
nierswinkel en was in Bortel een bekende figuur. Bepalend voor de
keuze voor de sigarenfabricage was het feit, dat hiervoor geen om-
vangrijk startkapitaal nodig was. Het vak leerde hij als volontair op
sigarenfabrieken te Bergeijk en Oister\vilk C

Hamers & Co. j. Hij zocht
het niet ver van huis en stichtte een bedrij f in Boxtel, \raar hij begon
met een zestal sigarenmakers. Rond 1904 kwam zijn broer Jan de
administratie voeren.  Ook hij leerde het vak in de praktijk. 52

in de jaren tot 1920 breidde de zaak zich gestaag uit; speciaal in de

oorlogsjaren werden grote winsten gemaakt. Hieraan kwam in 1920
een einde. 53 Gedurende het interbellum werd een deel van de eerder
verdiende gelden weer in het bedrijf gestoken om de zaak in moeilij-
ke jaren draaiende te houden. H. Jos. van Susante had medr ambi-
ties dan alleen sigaren fabriceren. Van 1917 tot 1939 was hij actief
in de politiek. In de loop van die jaren is hij raadslid en wethouder
van Boxtel geweest en lid van de Provinciale Staten van Noord-
Brabant. Het liefst had hij de sigarenfabriek van de hand gedaan om
ergens burgemeester te kunnen worden, maar terwille van zijn
zoons, die graag in het bedrijf \vilden gaan werken, hield hij de
fabriek in werking

In 1927 kwam zijn zoon J.A.Al. van Susante in de zaak. Jacques
had het seminarie doorlopen, vervolgens waren er plannen dat hij

"  9   jaan·erslage,1  \'erliond  rait   Sigareitfal),ikante,i.   \917 - 1939

'21 11iter,le\, illet J. 4.\1. \ali huhatite. d.d. 22 *ikt. 198(3. 24 Iunt 1982
' i Archiel- 11- Jc,3 #,in Su.ante & C'ti. te 11(,\tel. .ialine/ig op labriek \.in LIB.I. higarint,1.
brieken te Bc),tel, \(Mirtaan a:ingeduid met \'an Subanti·. balansixiek 1910-1933.
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advocaat zou zvorden, maar uiteindelijk koos hij voor het beroep ian
sigarenfabrikant. Om het vak te leren werkte hij als volontair op
verschillende sigarenfabrieken in I)uitsland en Belgie en een seizoen
bij een Amsterdamse tabaksmakelaar. in Boxtel ,rerd ter afronding
\an de opleiding nog een cursus boekhouden gevolgd. Twee andere

zonen van Jos, A. A.J. \'an Susante en Ch.J.F. Al. \ an Susante kna-
men respectievelijk in 1928 en 1939 in het bedrijf werken. Zij leer-
den ereneens als ,01(,ntairs het :ak in de praktijk I an alledag. 54

Alet het ing op de toekomstmogelijkheden van de zoons ,verd niet
alleen het bedrij f \Ian Susante in stand gehouden, maar ;rerd 0(,k iii
1928 een meerderheidsbelang in de N.\i'. La Paz-sigarenfabriek te
s-Flertogenbosch gekocht. Dit bedrijf was een roortzetting r:in de
firma Th. Houtman, die in 1881 \ras opgericht tegelijkertijd met de
ftrma Gebr. Houtman ten ge\olge van de liquidatie \an de firma C.
Houtman  &  Zn. 95 Ongunstig uitgevallen speculaties  in de Eerste
Wereldoorlog hadden de financiele  kracht  \ an het bedrijf onder-
mijnd. Tegenvallende resultaten begin jaren twintig leidden ertoe.
dat in 1924 de firma in een n.\. r erd omgezet om op deze manier in
de vermogensbehoefte te kunnen roorzien. Het bedrijf bleef echter
verlies lijden, zodat iii 1928 de aandelen op 25%   van   de   waarde
werden afgeschreven. ter,rijl de helft \an de aandelen plus #en. die
nog niet eerder uitgegeven waren, aan de heren \an Susante \\ .1rden
zerkocht. 96 Net bleek echter ook  hen niet mogelijk om ran  La  Paz
weer een winstgerend bedrijf te maken, zodat geleidelijk aan de
produktie door de firinalian Susante Kerd oiergenomen. Alede hier-
door kon deze zijn omzet gedurende de jaren dertig uitbreiden. La

Paz nerd hierme: als produktiebedrijf geliquideerd. maar bleef als
verkoopapparaat bestaan. Jan \an %usante, die zich speciaal met La
Paz had belast.  trok  zich na  1939 uit de zaken  terug,  ter\sijl (x)k de
zonen \an Jan zich uiteindelijk niet tot de sigarenfabricage aange-

:.
i Int ·rill•\i imt l. 1.\1. iati 4ii..inte. dd 22 <,1 t  198(). 24 lutli 1982.
i lk'   1 abaksplant .   Netterialitisch  timati,1  viri ld ami  de  bc·lailge,i  i·an   l'cilkikslitigidel  eli   l abak.

teelt. 4 jiin  1881, ad,irti·ntic
"I, Archici N.\ 1 1.a Pai higarentabriek te '4-11crti,Kenl)1,0£h. danne/ig cip labrick san 1 111&4
Sigarenitihrieken te 11(„tel. imrt,lan aanKL·duid met 1-a INL notulen aandeelhcluders,ergacle
ringen. 26 juli 1928
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trokken voelden.  De drie zonen van Jos hebben daarna de bedrij, en

F'oortge/et.
1)e firma ran Susante \\as in 1934 omgezet in een (familiei n.z.,

maar werd uit boekhoudkundige o,ern'egingen in 1942 ger, ijzigd iii
een comnianditaire z'ennoc,tschap. Toen van het bedrijf in 1956 ten
tweecle male een n.\. gemaakt Aerd. kreeg deze de iia.im i .111 het

belangrijkste sigarenmerk dat r erd geroerd: Elisabeth B:is. '
Binnen de R.K.-werkgerersc,rganisatie was H. Jos. van Susante

een bekende figuur. Hij Kas al vanaf de oprichting in 1906 lid
geweest ran de R. K.  Patroonsbond ran  Tabaks- en Sigarenfabrikan-
ten bisdom 's-Hertogenbosch.58 Deze vereniging King in 1912 deel
uitmaken van de R.K. Zuidelijke Bond ran Sigarenfabrikanten. in
1918  ·erd de naam ge„ijzigil in de R. K. Vereeniging ran Sigarenfa
brikanten. Deze laatste zerenigitig sloot in 1920 de eerste lan delijke
c.a.o. af, maar \rerd een jaar later ontbonden om, ic,als H. Jos ,an
Susante 26 jaar later zei, rrij te komen staan van het contract. 59 \/an
Susante behoorde tot de groep fabrikanten, die een jaar later de
nieurfe R. K. jereeniging \an Sigarenfabrikanten (,prichtte.c'Il In
1925 werd hij ddn van de plaatsvervangende leden van de commissie
van toelating van de onderlinge risicovereniging. Vanat' 1926 tot na
de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van het hoofdbestuur
der vereniging. Speciaal roor het pensioenfonds heeft hij zich zeer
ingespannen. Zijn zoon Jacques was vanaf 1933 lid van de algemene

vergadering ran het pensioenfunds en plaatsvervangend lid van het
bestuur van de bedrijfsvereniging.61 Hun belangstelling rc,or de
werkge\ersvereniging uitte zich dus in een artieve bestuurlijke be-
trokkenheid.

571 Inter,im met J.A.M. \an Susante. d.cl. 22 okt. 1980, 24 juni 1982.
:.

3
Archici' Nederlandsche R. k. \'ereeniginK ian figurentabrikanten. %tri·ek:irchict Tuid-

Oost Brabant, \(x,rtaan aangeduid met It.K. hizarent.ibrikanten. ncitulen \an dc R. K. P,1
trocin.bcind ian Tabak,- en Sigarentabrik.inten bi,dcim ',-Ilertogenbc,sch. 1907
<43  Idem, rede uitge*prciken dix,rde \-cx,r/itter. de heer 1 1. J(,s ;an '•,uhante. in de .-\|gemi·ne
\ergaclering \·,in 17 iuli 1947 lin\.nr. 55)
.'

3 De kitholieke  labaksbeti·erker, Orgaan i,in den Xederlamist·hen /1. K.  lit/,aksbeit·erkersbomi.
19.ian. 1922
It juan·erslag der  Nederia,itist:he  R. k.  \ eree,tigi,12 rit,i  figarenfallrika,ite,1.  1915 · \993.
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De firma A. Wintermans & Zn.

De firma A. Wintermans & Zn. te Duizel werd in 1904 opgericht
door J.J. Wintermans. Dat voor de sigarenfabricage een gering ver-
mogen voldoende zvas om met de produktie te beginnen. zal ook voor
hem een belangrijk punt van overweging zijn ge,veest. Zijn rader
Adriaan sr., de naamgever \an de firma, had te Duizel een boerenbe-
drijfje dat gecombineerd Iverd met een cafe om de inkomsten wat te
verhogen.62 Welben,ust koos men \(,or de naam A. \frintermans &
Zn., hoewel de bijdrage van Adriaan sr. zich beperkte tot het leveren
van een startkapitaal \,an f 200,-, \rant door de toe\oeging "& Zn."
wilde men tegenorer de buiten ereld de indruk ;r'ekken, dat het
bedrijf al een respectabele leeftijd had.63

De stichter Jacques \f'intermans was na de lagere schc)01 in het
boerenbedrijf gaan werken, maar gedurende de militaire dienst had
hij het plan opgevat om sigarenfabrikant te worden. Kennis omtrent
het sigarenmaken ging hij opdoen in de omliggende fabrieken, n·aar-
onder Gebr. Claassen te Hapert. Waarschijnlijk werkte de omgeving
stimulerend op zijn beroepskeuze,    ant de Kempen  \ras  een  cen-
trum van sigarenmakerij.  Er H as dan (,ok Keen reden om het bedrijf,
waarmee hij op 24-jarige leeftijd een begin maakte. ergens anders op
te zetten clan iii Duizel. De pr<,duktie ,ferd gestart met 6Gn sigare,1-
maker  in een leegstaande leerlooierij. 64

Zijn jongere broer,  lienri \\'internians, , erliet Iier maanden later
eveneens het boerenbedrijf om zich in de sigarenmakerij te bekwa-
men.   De  tn ee broers gingen  iii  1908  een officieel compagnonschap
aan. Het bedrijf ont\,ikkekle zich 1.ingzaam: in 1910 had men tien
man in dienst. Toen n'erd echter de oude leerlooierij te klein, zodat
in 1911 een nieuzze fabriek \\+erd betrokken, die terens dienst deed
als \roonhuis voor Jacques.  In de jaren rond de Eerste Wereldoorlog
was de :raag naar sigaren grc,ot, zodat de omzet ilink uitgebreid kon
worden. 1nmiddels had men naast de fabriek te Duizel een filiaal te
Eersel en vanaf 1928 eveneens JOn te Reusel.65

"2 I \1.('.·\. ian cler ilciden. IMLA (".
ligiii sin,6 /904 1/.pl.,.1 i, bl,  4(1-43.

f, ,

  ) Interie„ inet ,·\.M. \\'intermanh. il.d. 2 *,pt. 1982
j \'ali der lie\den. a. 11·..  1,1/   4 1.
1 u.,·.  bli. 40-41
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In 1925 \\'erd een derde broer, J.G. \\'intermans, bij de leiding
betrokken. Het zvas de bedoeling dat hij mede-firmant zou zvorden,
maar dat is nooit officieel gebeurd.66 W61 deelde hij gelij k op in de
winst, zodat hij boekhoudkundig als firmant beschouwd kan wor-
den. Hij woonde in Haarlem, had daar een sigarenmagaziin en zorg-
de voor de \erkoop in die contreien. Hij was hierin weinig succesvol,
zodat hij in 1934 is uitgetreden, tegelijkertijd met Henri. Deze laat-
ste stichtte in het filiaal te Eersel een bedrijf onder de firmanaam
Henri Wintermans. Hij specialiseerde zich in de kleine sigaartjes
(Cafe CrOme)

De firma A. Wintermans & Zn. werd voortgezet door Jacques en
zijn zonen, A.M. en Al.A.J Wintermans, die in 1925 en 1926 hun
entree hadden gedaan in het bedrijf. Zij hadden de katholieke kost-
school "De Ruwenberg" te Sint-Michielsgestel doorlopen, waar zij
na de lagere school een vierjarige handelsopleiding volgden. Hier
kreeg men behalve in de moderne talen ook onderricht in het boek-
houden. De kennis ran de moderne talen konden ze nog niet ten
volle benutten bij gebrek aan exportmogelijkheden in die jaren. maar
Adriaan kon voortaan de balansen opstellen. Uiteraard behoorde ook
het volontairen tot de noodzakelijke vooropleiding. Dat de zonen in
het bedrijf konden komen, was een vanzelfsprekendheid. Om als het
ivare  roor  hen   ruimte  te  maken   in  de  directie iverd, zoals gezegd,

in 1934 het bedrijf gesplitst, hoewel dat financieel nauvelijks ver-
antwoord was. 67

In de jaren twintig had de zaak zich nog enigszins uitgebreid,
maar in 1931 en 1932 liep de omzet met sprongen terug. Gelukkig
nam in 1934 de omzet weer flink toe dankzij de introduktie van een
goedkope knaksigaar onder het merk Agio. Bij de omzetting van de
firma A. Wintermans in een n.\. in 1960 is dit merk dan ook de
naamgever van het bedrijf geworden: Agio Sigarenfabrieken  N.V.68

De ondernemers moesten alle zeilen bijzetten om de zaak draaien-
de te houden. Tijd zoor nevenacti\iteiten gunden zij zich zodoende
niet. Van de gemeentepolitiek hield men zich verre en ook had in

61, 5 Inter\·iei,· met A..\1. en \I.A.J. \\ interman. d.d. 20 okt. 1980.
67,  idem.
(it'j \'an der lie,den, a.u'.  bl/. 52.
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deze jaren geen Wintermans zitting in een kerkbestuur.69 W61 \\'as
men actief binnen de fabrihantenverenigingen. Net als Van Susante
was men al in 1906 lid van de R.K. Patroonsbond van Tabak- en
Sigarenfabrikanten bisdom s-Hertogenbosch. 70 \'anaf 1918 was J.
Wintermans namens de kring "De Kempen" lid ran het bestuur \an
de eerste R.li. \'ereeniging \ an Sigarent'abrikanteii, die in 1921 „erd
opgehe, en en iii pia:itselijke kringen uiteenriel. 7 ' Jacques i,erd ivx,r-
Litter \.iii de \ ereeniging \ a,7  R. k.  Sigarenfabrikanten  in de  kem-
pen, die c,ok na de oprichting \·an de nieu„e R.k. \'ereeniging
\an Sigarenfabrikanten bleef bestaan. Iii 1927 slcx,t hij zich bij deze
laatste vereniging aan. iii 1930 zierd Adriaan lid \'an de commissie
rc,or arbeidszaken namens de Kempen. Jacques zierd in 1931 gek:,-
zen in het hoofdbestuur, ter\\'ill Alarcel ranaf 1933 lid nas r'an de
algemene vergadering Lan het pensioenfonds en piaats\errangend lid
\an het bestuur ;an de bedrijfs,ereniging.   2 Zo hadden  zij  alle drie

deel aan het bestuurs\verk van de werkgeversvereniging.

m; Interrien inet A.\1.\\'interman, d.d. 2 .ept. 1982.
7t'I Archief 11. k. figarcniabrikanten.  ncitulen van cir R. k.  I':itr(Kinsix),id ,an  lai,aks  en
higarentabrik:inten bisil<im A-liertogenix„ch. 19(,7

& glaari·erslag der R. A.  Figaren fithrikautcit. 1932. Wi. 24,25
2 1   ,/  1, · ·   1927- 1939-
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HOOFDS'l'LK 11

ORGz\NISA  I'lE  \'AN   Dl.  PROI)L1K I-11-.

§  1.  Sigarenproditktie eli orgaitisatie  ra,1  liet  bedrijf

Een sigaar bestaat geheel uit tabak en is opgebouu,d uit drie on-
derdelen: het binnengoed, daarc,mheen het omblad en daar \reer
omheen het dekblad. Voor deze drie onderdelen zijn \erschillende
scx,rten tabak noclig. Voc,r het binnengoed zijn Keen grote tabaksbla-
den nodig, maar de tabak moet goed branden en \ooral geurig zijn,
omdat de smaak  van de sigaar  \ 0(,r een belangrijk  deel  door  het
binnengoed bepaald \rordt. Het binnengoed bestaat uit een m(flange
van verschillende soorten tabakken en daar,an,zeer diverse merken.
Voor het omblad zijn redelijk grote bladen nodig. omdat hierin het
binnengoed mc)et worden gerold. De beste en duurste tabak is nodig

,oor het dekblad. De k\valiteit \an het dekblad is van bijzonder
belang, omdat deze het uiterlijk ran de sigaar bepaalt. In het dekblad
mogen ook geen gaatjes zitten. omdat de sigaar dan niet goed trekt.
Welke verschillende soorten tabak in 0#n sigaar gecombineerd wor-
den, behoort tot de goed bezvaarde fabrieksgeheimen. leder type
sigaar heeft een eigen samenstelling On een eigen prijs, die daarmee

als het goed is in overeenstemming is.
Welke handelingen moet men nu ierrichten (,ni een sigaar te

maken? Als de tabak in balen of vaten op de fabriek aankomt, is hij
droog en bros. Daarom moet de tabak allereerst vochtig gemaakt
worden, zodat hij soepel \\ordt en be\\erkt kan worden. Verr'olgens
moet alle tabak, of deze nu ,cx,r binnengoed. omblad of dekblad

gebruikt wordt, ontdaan n·orilen m an de middennerf. Deze handeling
heet het -strippen" r an de tabak. De ombladen en dekbladen worden
bij het strippen op nette stapeltjes gelegd. nat men aanduidt met de

term "opleggen". Het binnengoed zvordt meteen na het strippen
" eer gedroogd, omdat nat binnengoed een slecht trekkende sigaar

k.in ge\en. Daarna \\·ordt het binnengv,ed gemOleerd, \\.it betekent
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dat rerschillende soorten tabak door elkaar norden gemengd. Wan-
neer deze , oorbereidende \ferkzaamheden klaar zijn, kan de eigen-
lijke sigarenproduktie beginnen. Hiertoe worden "plukjes" binnen-
goed in een omblad of een decl daar,an gerold. zodat 'bosje< ont-
staan,  die  ook  wel  -wvikkels    of  -poppen-  genoemd  worden.

Werden aanvankelijk de bosjes, die doc,r de sigarenmaker met de
hand in model nvren gebracht, meteen tot sigaar rer,verkt, in de
jaren tachtig ran de \orige eeun ontstond een nieuive techniek. Om
de bosjes de juiste \orni te geren, irerden ze tussen tATe houten
planken gelegd met t\\ intig uitsparingen in de rorni \ an  het ge\\ eii-
ste type sigaar.  Nadat de bosjes  in deze houten rormen  \\aren  ge-
legd,  \rerden  ze  t\\ ee  keer  onder de pers gebracht, \\'aarbij tussen-
door de bosjes een halie slag gekeerd nerden. Zou men dit laatste
niet doen. dan zouden er tu'ee duidelijk zichtbare naden in de sigaar
komen, terwijl de bosjes, als ze gekeerd werden, rier ,eel minder
dikke naden \ertoonden. Bij gebruik van de \c,rm bestond het gevaar
dat de sigaren te sterig werden. zodat ze slecht trc,kken. De nadelen
\an het gebruik ian de,orm kon men rerminderen dcx,r de sigaren
slechts korte tijd in de sorm te laten. Deze ,\·erkwijze duidde men
weI aan met de term -hand\orimverk- of -imitatic hand  erk-

Zijn de bosjes klaar, dan kunnen ze "opgedekt \vorden. Dat
houdt in dat een smalle strook tabak, uit een dekblad gesneden, in

een spiraallijn om het bc,sje zix(,rdt ge\\onden. \fianneer de sigaar
gereed is, wordt hij aan contrdle onder\\orpen, \oordat men met de
afiverking kan beginnen. Dat houdt in dat de sigaren Horden gesor-
teerd naar kleur. Afhankelijk ran het gebruikte dekblad kan het
uiterlijk Jan de sigaar licht of donker, bruin. rood of vaal zijn. De
zeer dure sigaren r\orden in latere jaren soins n·el in 90 kleuren
gesorteerd, bij de goedkc,pere , olstaat men met 18 kleuren. Het
sorteren gelcit als geschoold werk. Overigens komt het sorteren \'an-
daag de dag nau\\ elijks meer \oor.  Na het sorteren krijgen de sigaren
sc,ms nog een sierring en sinds de tabaksnet \an 1921 moeten ze

gebanderolleerd n'(,rden. fenslotte \\ orclen de sigaren \erpakt in
kisten of in bundels samengebonden en naar het magazijn gebracht
om na te drogen. In de loop der jaren zijn \c}or allerlei deelbenerkin-
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gen machines ingevoerd. Aan de k,restie \ an de mechanisatie zijn cle
paragrafen  3 en 4 ran dit hoofdstuk gewijd.

Een goede sigarenmaker kon alle bovengenoemde handelingen /elf
verrichten en in zijn eentje of met behulp ,an zijn familieleden
sigaren produceren. Dit kon hij doen \oor eigen rekening of ,(,or
rekening van een sigarenfabrikant of tabakshandelaar. die de tabak
leverde en de sigaren innam. Het huisindustriele s>'steem #an produ-
ceren kwam in de sigarenindustrie geregeld voor, maar daarnaast
werd ook in de 19e eeu\v al reel in fabrieken ge\\'erkt. \Vas er sprake
van fabrieksarbeid, dan kon tot arbeidsverdeling worden c,rergegaan.
Dan waren er bij\,oorbeeld natmakers, strippers, dekopleggers, bos-
jesmakers, sigarenmakers, sorteerders, pakkers en natuurlijk een
meesterknecht om toezicht te houden.  Het werk ran de sigarenma-

kers bestond in zon ge\al uit het opdekken van de sigaar. Dit Aerk
vereiste de meeste \,akbekwaamheid.

Hoe grootschalig r,as nu de sigarenproduktie? Bestond er een ()pti-
male bedrijfsom\ang, gegeven de produktiererhoudingen op een be-
paald moment.i Omstreeks 1850 bedr()eg de gemiddelde personeels-
sterkte per bedrij f volgens berekeningen van De Jonge ,oor de tabak-.
sigaren-, en snuiffabrieken vijf tot negen personen. 1 Uit het Statis-
tisch Jaarboek over de jaren 1855-1864 kan men opmaken, dat naast
fabrieken met een paar arbeiders ook fabrieken met 50 b 100 arbei-
ders voorkwamen, zelfs een aantal van boven de honderd wordt
enkele malen genoemd. 2 Klein- en grootbedrijf konden kennelijk
zonder bezwaar naast elkaar bestaan. Dat was ook in latere jaren het
geval, zoals men aan tabel 3 kan aftezen.

Het criterium voor grootbedrijf (mOdr dan 50 arbeiders) is meer
19e dan 20e eeuns. Hetjaar 1889 heeft betrekking op de tabak- en
sigarenindustrie, de jaren  1909,  1930 en  1939 all66n op de sigaren-
industrie. De vertekening, die men hierdoor zou kunnen krijgen, is
niet zd groot, \,ant naar schatting n erkte in 1889 bijna 90% ran het
genoemde aantal personen in de sigarenindustrie.

I J Ik Jonge, a.11·.. bl/. 46.
21  Statistisch Jaarboek, jel. jrg.  \' 118551. bl/. 347-349; jrg.  \'1118573.  bl/.  306-307; jrg.  \'ll
1 1858;. blt. 311-312 en 335, jrg, \'Ill (18591. bl/. 296-297 en 326, jrg. IY * 18601, bli. 295:
jrg. A en XI ' 18631, bl/. 279-280, jrg. XII en XIII 1 1865 3, bl/. 316-317. jrg. Al\' en  \'1 1867
en 18681, bl/. 318-339.
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-1-·abel 1  Bedrijfsgroc}tte i,1 de sigare,Iindustrie. 1889-1939

\,trital arliciders „crk/aam in fi,brieken nict
1-10 personen, 11 -3() 1,crw,ncti.    Infer d,in 5() pers<,licti

iaar kleinbeclrijt middenbedrijf
g rc *,t bed ri i 1 t(,taa|

1889 5.40()  = 3 3 4 5.300  = 32ck 5.70()   = 3 5'k 16.4()0

19()9 6  600   -   2 5 54 7.9/)()   = 3 1
g 11.40() = 449 25.872

1930 4.711  = 199 4.863  = 19% 15.737 = 62% 25.Sll

1939 3.7 31) = 14ck    2.172 = 89 20.841 = 78<k 26.743

lircmmn  Be,mev.wlh,14£11 1889. 19()9: \ilierheid..t,iti,tick htiu\c iii Ilek,iar. /·a
bricken eit  i l Prkplaatseit ! ·alle mic imder dc  \ cili heids! 1 et .  1 9 1 2.  Ii i / .  176,
Bedri) fs k lititg /910. \'an Bi rk u iii cri De \ rt a,  / lerlel·ing .0 1,$„ m 1,1,1, i .Atrie.
biii.ice \ Il

De geger ens \'(*,r 1889 zijn , erkregeti dc,or de nijs erheidsstatistick
ran Strure en Bekaar te vergelijken met de berc,epstelling,:in 1889.
()indat bij  tru,e eli liekaar de stud  lili)urg en cle pro,incie L.imburg
niet /.ijn geteld. zijn deze bil de berc,epstelling v :in 1889 e\eneetis
buiten beschou\\ing gelaten. Be/waarlijk is dat niet. nant het ga:it
t<,ch om percentages en tiiet (,m totaalcijters. 1)e thuiswerkers iii
dienst \an de grcx,tindustrie zijn bij het kleinbedrijf gerekencl. De
hier gege, en resultaten suggereren een grc,tere exactheid dan ge-
reclit\aardigd is, c,milat de gegereiis ,an Strii,e en Rekaar niet.illeen
betrekking hel,l,en op het ja:ir 1889. ina.ir c„er dc jaren 1887-1889
\erzameld /ijn en pers(meelscijfers altijd de n(Klige schommelingen
te zien geren. Alet enige \0(,rzichtigheid gehanteercl zijn de cijfers
echter nel bruikbaar. 1 Hetzelfde geldt \(,or de cijters uit  1909, die
/1111 gebaseerd op een \ergelijking \an de ber(,epstelling \an 1909

met gegemens uit l)e Fabricke,i e,1 Werkpl,tatset, ralle,ttle ollder de
\'eiligheidsit·et,  1912.  zc,dat oc:k bij deze cijters met een tijds\erschil

',  \ (Mir 1889 lial 1)e JI,118·. 1/.It .. bl,. F,-8. cip Krcind B,in tle liati·nilicla.ting de ,<,lgende cill.'rh
kleinbedri il'en hui3itidustric 5.9(K) = Wick. middenbedrill'T.(XX) = 41'* en grt,(itl)irlrill 4.1(X)
= 24£4 Ilet .iarital.irl,cider. Iii de KI,Kitindu.tric is bij cle/c I erekeIiing i'chter i·cti r,·.tgr<Mit
heid i·n h.ingt /(xhienile al #an de betri,u,iliaarheid \.in cle Iiz·rige bch,ittitiKen. ter\,ill bit
Atruit· iii I;ek,lar het J.intti| .irlicider4 f.in all: 1,cdrili en Inet niecr dan tk·11 pi wincn 10 Ket ·1(1.
\ andaar dat ik .iali di·,c #ct<i·Ii·nh ile \<Mirkcur hel) 4,ege\·en. teineer tlaar ak hier\.iii ix)k ic·11
pr(,\incial,· \erileling 11.id I inet uit,(,tidering uiteraard 1 .iii i imburiti.
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rekening m<Jet \\( rden gehouden.4 1.)e cijfers zijn clus in feitc tiiet /,)
naun keurig als /£· lijken

Kijken ne nu naar tabel 3, dan Lien \\e d.it in 1889 411 t\ ee derde
zaii  de  arbeiderf  \ferk/Ii.im  ,\ as  iii  bedrij\en  met  iliciUr  dati  tien
personen. Of Le na allix,p \an de zerkdag nog thuis sigarrn labri-
ceerden. is in de/e telling niet geregistreerd. De arbeiders die. \(x,ral
in kampen. in opdracht ,ati cle fabrikanten de hele dag thilic „erk-
ten, zijn, zo:ils geiegd, tot het kleinbedrijf gerekend. in de lix,p der
jaren is het groc,tbedrijf steeds bel.ingrijker geworden.  Toch King het
kleinbedrijf niet \erloren.

Zolang er Keen machines waren, hadden klein- en groc,tbedrijl
dezelfde werkmeth(,de en dus. 11aar men mag aannemen. clezelfde
loonkosten.  Ten aanzien :an de tabaksaank<x,p hadden de gri,te be-
drijven, althans de kapitaalkrachtige, bepaalde ,·*,rdelen. Zij kon-
den de tussenhandel o\'erslaan en een gunstig moment afnachten om
hun inkopen te wrrichten. 1)e kleine bedrijren kc,chten de tabak in
(,p het moment dat ze deze nodig hadden en ,saren z<,doende afhan-
kelijk ,an rraag en aanboil op het moment. De kapitaalkrachtige
bedrij\en konden zich eerder op de export richten dan de kleine
bedrijven. In tijden ran teruglopende export, zoals na 1920, gaf dit
echter geen bijzondere \c,ordelen. Alet de inroering \an de c.a.0.-
lonen in de 20e eeu\v k\  am het geregelde bedrijf (en daartoe behoor-
de meestal zowel het grciot- als het middenbedrijf) in een nadelige
pc,sitie te verkeren  ten  opzichte  #an  het ongeregelde  (klein,bedrijf.
waar deze loonafspraken niet golden omdat die bedrijiles niet aange-
slc,ten  waren  bij werkgerers\ erenigingen.  Van  dit  relatief lage 10(,n
kon het kleinbedrij f pri,fiteren. temninste zolang er niet gemechani-
seerd zverd. Alechanisatic \.iii de prc,cluktie \, as in eerste instantie
gunstig rix,r het grootbedrijf. Het middenbedrijf. ic,or zover dat niet
g rc,ot ge n (,e g \, .1 s u ni cle \ ( * )1 d e l e n o p c l e t a ba k 5111.i r k t te be h a l e n e n 11iet

kon mechaniseren. maar wel tot de geregelde industrie behcx,rde en
c,a.0.-lonen moist betalen, zal in de meest ongunstige B,sitie \er-
keerd hebben. Inderdaad zien „ij tussen 1930 en 1939 het aandeel

'
,  1)e Lilter, ier4ihill,·Ii ini·t clic \.ilil),1,1,14,·.,1.11    1,1/. 1-8.  ,incl.it  Ic t.11).ikhinduvrli· /ince|

migeli.lk 1)ilitell besch(,u,Iing b gelateli.
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zan het middenbedrijf sterk afnemen, terwijl het kleinbedrijf zich
tamelijk goed staande \rist te houden. Binnen het grootbedrijf rond
,reer  een rerschuizing plaats  naar  het zeer grote bedrijf:  in   1930
\i,er kte namelijk 39% ran de arbeiders in bedrijven met meer dan
200 personen, terwijl dit percentage  in  1939  tot  68  'as gestegen.'

roor de jaren  1889 en  1930 is een regionale vergelijking gemaakt.

label 4 P,exio,itite i·erschilleii iii cle bedri ifs:rciotte i„ cle tabaks- ei, sigareitiii,lituric.
/ 889  en  / 930

Aantal personen \ erk/aam in het klein-, midden-, en
grootbedrijt in prcx·enten i,in het tcitaal aantal personen
nerk/aam in respectierclijk de tabaks- en sigarenindustrie
{ 1889 3 en de sigarenindustrie ( 1930)

kleinbedrijl middenbedrijf grootbedrijf
1-10 pers 11 - 5() per+. meer dan 50 personen

1889

Nederlaiid                                 33                         32                            35
Nix,rd-Nederland                     36                        34                            30
Zuid-Nederl.ind                        23                        27                            49
Ncx,rd-Hc,Iland                         61                         25                            14
Ncx,rd-Brabant                          20                        28                            52

1930

Nederl.ind                                 19                         19                            62
Xcwird-Nederl.ind                     29                        20                            51
luid-Nederlancl                        10                         18                            72
Ncx,rd-lic,liancl                         47                         17                            36
N<K,rd-Brabant                           8                         17                            75

lirtilim·Ii. /le,-ficp tclhne 1889, \ii\erlicidsht.,11.tick htril,c eli Reka.11: Bedrij/sk·lli,11 194(1

htellen \ve Zuid-Nederland (de provincies Zeel.ind, Noord-Brabant
en rc*,r 1930 Limburg) tegenover Noord-Nederland (overige provin-
cies), dan zien \re in het Zuiden een reel grotere bedrijfsconcentra-

i 1  /kdrijAkiling  1930: P. P.,an Berkum en 1·. de \'rich. (hiderzoek inmke maatregelen te tre#en
t,it herlei·i,If der <igareiti,ulustrie in \ederlami v-I-ilburg 1945 v. billage \'11.
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tie. Dit verschil is in 1889 al duidelijk en heeft zich in de lc*,p der
jaren gehandhaafd. I)e provincies Noord-Brabant en 1\:(*,rd-llc)ll:ind
bleken ten aanzien van de bedrijfsom\ang het meest uiteeti te 1()pen,
vandaar dat deze t\\'ee uitersten apart in de tabel zijn opgenomen. In
Noord-Brabant  werkte  rond 1890 slechts  20%  ran  de  arbeiders  in
het kleinbedrijf, ter\rijl in Noord-Holland dit percentage 61 be-
droeg. Jn 1930 iras in Noord-Holland nog steeds 47% \ an de arbei-
ders in het kleinbedrijf rzerkzaam, in Noord-Brabant ,ras dat niet
meer dan 8%. Wel nam in beide provincies de concentratie tussen

1889 en 1930 toe. Alen zou kunnen zeggen dat Noord-Brabant wat
betreft de bedrijfsomvang zijn tijd vooruit was.

Op de verschillen tussen klein- en grootbedrijf kan niet al te diep
worden ingegaan, omdat de onderzochte vijf bedrijven alle tot het
grootbedrijf (meer dan 50 arbeiders) behoorden. Bo,endien blijkeii
ze weinig representatief te zijn voor de regio waarin ze zich bevon-
den, althans ten aanzien van de bedrijfsomvang, ;r.int juist de drie
bedrijven uit Noord-Brabant waren het kleinst.

Wat valt er te zeggen over de interne organisatie van de bedrijren?
In de 19eeeun was de geeigende bedrijfsvorm in de sigarenindustrie
de firma. Vaak ging het om fainiliebedrijven, maar compagnonschap-
pen met buitenstaanders kwamen ook roor. De leiding  r an  het  be-
drijfwas in handen van Jdn of meer familieleden of enkele compag-
nons. Het inkopen van de tabak \verd waarschijnlijk als de belang-
rijkste taak van de fabrikant gezien. In het tijdschrift De Tabaksplaitt
treft men met enige regelmaat advertenties aan, ,vaarin om een
compagnon gerraagd \\'ordt die -genegen is te reizen- of die admini-
stratief werk wil doen. De taak van tabak inkopen wordt nooit aange-
boden. Af en toe kan men lezen, dat kennis \an het zak tot aanbere
ling strekt, doch ook vaak is kennis van het zak niet noodzakelijk, als
de compagnon maar kapitaal kan inbrengen.6 Kennelijk beschou\\de
men het reizen en het verzorgen ian de administratie als het minder
belangrijke werk, geschikt  roor de jongste compagnon.

. 1   1 abaksplant, passim, bij,·oorbeeld: 19 aug. 1890.22 jan. en 4 juni 1895,4 aug. 1896, 19
okt. 1897, 19 mei 19(33,26 juli 19()4. 21 febr. en 4 juli 1905. 15 tebr, 1910.
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Het kontakt naar de sigarenmakers toe werd onderhouden door de
meesterknecht. in enkele gevallen zagen de sigarenmakers de pa-
tro(,n naurvelijks en hadden zij alleen kontakt met de meester-
knecht.    Het  behc,orde tot de  taak  \ an de meesterknecht de sigaren
en het tabaksverbruik te contrc,leren. In sommige fabrieken moest

hij ook de orde en regelmaat onder de sigarenmakers handhaven.8
Nu rverd reel werk in de sigarenindustrie in stuklocin \erricht, /ociat
de arbeiders er zelf alle belang bij hadden hard door te  erken. 1)e
bosjesmakers  n aren  in de  192 en begin  Zoe eeuir meestal in dienst
ran de sigarenmakers, zij n erden doc,r lien betaald en leerden Jan
hen het vak, zodat de fabrikant daar helemaal geen omkijken naar
had Een enkele keer bem(,eide de meesterknecht zich u·el met de
opleiding ran de jongens. Soms hadden de sigarenmakers ook een
stripjongen in eigen dienst, „at hun zelfstandige pc,sitie nog meer
benadrukte. lien meesterknecht nas dan ook roldoende om o,er zc, n
honderd arbeiders toezicht te houden. Bij de eerste landelijke c.a.0.
\'an  1920 u erd bepaald, dat het aan de bosjesmaker tc,ekomende lix,n
door de \ erkgerer mc,est   orden betaald.

Wat betreft het adininistratief personeel in het midden \ an de  19e
eeuw, onderscheidde Brugmans iii zijn artikel over de geschiedenis
\an het kant<*,r tn'ee tvpen. Ten eerste noeinde hij de armoedige
pennelikker in zijn \ersleten jas, die van /ijn armialig salaris moest
leien.  Het  King dan  om  personen  \ an  eemouclige  alkomst  of z(,lien
\ an ,% edur\en, die \% elisfic,cir rcin goede hilize „ aren, niaar \crarnid.
Ook de mislukte schcx,Imeesters behc,orden t(,t deze categc,rie. Net
tzieede type „.is de sjieke \c,lontair. die op kantc,or k\\ am „erken bij
wijze \an (,pleiding en („erigens zelf (,ver voldoende financiele mid-
delen beschikte. Het tweede type scheen het (,udste te zijn.9

Eind 19e eeun ontstond naast de functie ran bc}ekhouder de meer
specifieke functie san ara,untant. in 1895 nerd hit Nederlands
Instituut \an Accountants opgericht met het dc,el het beroep te

1 1 m/m;te  gchomicit  tiour  &·    ttititk·omi,lis ,t,  bewkmd  krai·hten   d '  11·et   i·au   / 9  taitimri   / 890
l Stizat.,hlad tic,.  1 ,  /ittarig te 11,1,irlim 1,1/.  11 3. /ittitig te (,r<,Iii 114:i n 111/. 249.
' 3   i  nifufte  betreficittic 21·erkini ell ititbrcitii,ig Lier u i·t im  l 9 .epte„iber  1 8-4  *  ht,latil,1,1,l nci.  1  4() 3 m
iumr de,iturvmil wit  filhrieke,1 m  it·crkphwt,eit v 411cck  1 887  dl   1.  bl/.  1 74.
' 1  1.J. lirugmalis. lit ,1,· Kt·4ihit·dini. wn lict k.intmr. in Li·mwiisc·h- cit 30(·laal·Ni tort. c·h
jaarlioek. dl.ILI\ ,1981 j. 1}1/. 21; 217
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beschermen en meer a:inzien te Keven. in eerste instantie bestonil de
taak i .in cle accc,untant uit het ge, en ,an adviezen 0, er het inrichten
en bij„erken i.in cle 1,(,ekh(,uding.  let de opkc,mst \an de Ii.\. s.
waar eigendom ran het iernic,gen en het beheer daarc)\ er gescheiden
waren. ontstond behoefte aan boekhoudkundige controleurs. die de
c.ommissarissen bij hut) toezicht ter/ijde konden staan. Di/e contro-
le werd de taak van de accc,untants. lien acc ,untantsverklaring bij

de jaarstukken ran een n.v. geroegd. King bo,endien fungeren als
een bewijs ran degelijkheid naar buiten toi. waarmee de accountant
te,ens een rerant,fcx,rdelijkheid tegenover de aandeelhouders kreeg.

Aanvankelijk beperkte de c ,ntr6le zich tot het nagaan ran de juiste
aansluiting  \an de balans  en de rerlies-  en  A instrekening  aan  de
boekhouding en het rerifieren van enkele daarc,p vcx,rkomende pos-
ten. In de loop der jaren bleek echter dat de accountant er niet
omheen kon zich oc,k met bedrijfseconomische kiresties in te laten
als de waarderings- en afschriji·ingsmeth(xle, de reserrevorming en
de winstbepaling.  Daarmee k„:imen de contrdle en de ad\iesfunctie
van de accountant duidelijk in elkaars \erlengde te liggen. \'olgens
ee,1  onderzoek  in   1933  door  het  Ned.   Instituut  \ an  ,\ccount,ints
ingesteld, kwam in de jaarverslagen ran 851 n.r.'s in 470 ge\ allen
een mededeling voor omtrent accountantscontr<,le. I)eze mededeling
had irijwel altijd de vorm ran een rerklaring, hetzij handtekening of
,erslag van de accountant zelf. "1

In de sigarenindustrie zijn er tussen 1895 en 1940 \ijf n.\.'s
geweest, waarvan de aandelen ter beurze genoteerd stonden. De
jaarierslagen, die zij publiceerden, waren in zier van de zijf gei allen
voorzien ran een handtekening of rerslag \·an een account:int.  Bij de
talrijke reorganisaties \ an deze bedrijren werd eveneens de hulp ran
een accountant ingeschakeld. Irour ens (*)k de Kierkgeversvereni-
gingen  in de sigarenindustrie maakten  \ an de diensten ran accc,un-
tants gebruik. Zo zerkte de Eindhosense accountant E.A. Wijsmul-
ler mee in de commissie \ an underic,ek naar de rentabiliteit in de
sigarenindustrie  ( 19303,   maakte  hij  k(,stprijsberekenitigen  in  cip-
dracht \aii de R.K. \'ereniging \an Sig.,renfabrikanten I 1935 j en

'"i  .\I.A.  Sternheim. \'certig iaren acc„unt.inci .  in (,cdcnkhock .\Nierlands instimut Am  :\(.-

i't,wittilits. /895-/935 ' -\m.tl·rd,lili 194, . 111/  7-59.
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zormde hij samen met de accountant J.Al.E. Engelen te Nijmegen
en Prof. Air. C.W. de Vries te Rotterdam een commissie ter bestu-
dering van de ordening in de sigarenindustrie (1937j.

Over de organisatie gedurende het interbellum kunnen we een en
ander zeggen op grond van een rapport van het -Raadgevend kantoor
voor organisatie en efficiency, Van de Bunt & Co." te Amsterdam.
Het  rapport  o\er de sigarenindustrie dateert welis,vaar  uit   1955,
maar de schrijvers leggen er de nadruk op dat reel in de organisatie
juist historisch bepaald is, zodat er alle reden is om aan te nemen,
dat deze beschrij\ing ook  voc.r de jaren  twintig en dertig geldings-
kracht heeft. Bij reel van de beschreven rerschijnselen zal men zelfs
kunnen zeggen: wanneer deze,oor de jaren rijftig golden, hoereelte
meer dan voor de twintiger en dertiger jaren.

Allereerst \Terd er in het rapport op gen ezen, dat de sigarenbedrij-
ven \ rijivel steeds besloten bedrijren u·aren, het merendeel boven-
dien familiebedrij,en. in het algemeen kan men zeggen dat het
familiebedrijf twee nadelen heeft: de financiele middelen zijn be-
perkt en de continuiteit in de topleiding is van toevallige erfoprol-
gingsmogelijkheden afhankelijk. Dit laatste punt was voor de
sigarenindustrie des te problematischer, omdat het middenkader in
het algemeen zeer zwak bezet bleek te zijn, rraardoor het in beleids-

zaken geen steun kon bieden. De theoretische en algemene ontwik-
keling van het middenkader %1'as niet groot, omdat het gerecruteerd
iverd  uit het lagere kader. 1'  Ten aanzien :an het lagere kader viel
het de rapportschrijvers op, dat een relatief groot aantal arbeiders
wider OOn baas ressorteerde (ca. 70 tot 100 man). 1)iens leiding be-
perkte zich hoofdzakelijk tot disciplinaire maatregelen en contr6le op
het grondstoffenverbruik en de omvang en kwaliteit van het produkt.
Er \\'as namelijk bij het sigarenmaken met de hand tegen stukloon
weinig behoefte aan werkelijke leiding. Een dergelijke aldeling had
het karakter \an een  \erzameling eigemverkers. 12

Omdat het middenkader zv\·ak \\'as, bemoeide de directie zich
oleral zelf mee. lien personeelsdeskundige ontbrak zelfs bij bedrij-

"
; Basisrupport i·ouromlemick ,\ cderlandst, sigareitimiustrie. \'an de Hunt & Cci. liaadge, end

kantoor ,cxir (irK;inisatic en efficienci· 1 Amsterdam 1955 f. bli. 4 in 6.
121 a.1,·.. bli. 6 l'n 29.
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een met meer dan 200 werknemers. Het c,ordeel van de rapp(,rt-

schrijvers hieromtrent luidde:
 In rele ge\'allen constateerden wij dat er nog sterk patriarcha-
le verhoudingen bestaan en de directie zelf de meest noodzake-

lijke persoonlijke ge, allen behandelt op een enigszins inciden-
tele  \\ ijze zonder dat men daarroor een deskundige  in  het be-
drijf aanwezig heeft l1

Het zwaartepunt in de topleiding lag sterk op de produktiekant: het
fabricageproces en de inkoop ran tabak. Relatief minder aandacht
was er zoor de \erkoop, ter\vijl de administratie en het personeelsbe-
leid nog minder aandacht kregen. Het bureau Van de Bunt & Co.
maakte de sigarenfabrikanten als groep het rer,zijt, dat zij teveel
produktgericht en te rveinig afzetgericht waren. Men stelde reel
prijs op een uiterlijk fraai en kwalitatief goed produkt, zonder \·ol-
doende rekening te houden met rentabiliteit en afzetmogelijkhe-
den. 14 Een systematische afweging  van  commerciele en produktie
argumenten vond onvoldoende plaats. Zo streefde men alom uit com-
merciele o,·erwegingen naar een uitgebreid assortiment, teni,ijl men
zich onvoldoende realiseerde, dat men wellicht door typebewerking
de produktiekosten omlaag zou kunnen brengen. Niet alleen dele-
geerde de directie weinig taken naar het middenkader, ook tussen de
directieleden onderling was de taak\'erdeling \'aak onduidelijk. 15 Tot
zover het rapport Van de Hunt & Co. In de volgende paragrafen
zullen ive nog enkele malen naar het rapport teruggrijpen.

§ 2. Bedrijfsorganisatie i,an Boex en Peletier

Het bedrijf Peletier behoorde tot het grootbedrijf. In de onderzoch-
te periode nam het aantal personeelsleden bij de firma toe van 150 in
1856  naar  zo'n  350  in  1865.16  Zelf schreef Peletier  dat  hij  -de

grootste en meest gerenommeerdste sigarenfabriek uit Holland"

"i a.,1.. bl/. 29.
14) a.w.' bIL.. 3.
151 a.u·.. bl/. 4 en 7.
161 (;. A. L trecht. gemeente,ers lag 1856: Archiel Peletier, +tukken bi·trel'irnde #ierk u ren etc.
'ini.nr. 196i. 1865.
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had. 17 Het bedrijfwas in  1844 opgericht door Ci. Ribbius Peletier jr.
In 1854 :r'erd een iongere brc,er, Barend Peletier, medefirm.int,
zcxlat ,anaf die tijd een tizeehootdige directie bestond. Het bedrijf
was een typisch familiebedrijf. met familiekapitaal en familieleden
in de directie; leiding en eigendom ran het bedrijf rielen samen.

Het middenkader n erd ge, ormd dc*,r enkele meesterknechten, die
qua status en verdienste inaar ireinig rcIrschilden van het ge\\one
personeel en enkele kant<K,rbedienden, die \\ elis„:iar Keen 1(x)11 inaar
een salaris kregen, maar toch niet io heel ieel mOOr \erdienclen dan
de arbeiders. Vermc,eclelijk behoc,rden zij tot het type kantcx,rbedien-
de. dat Bruginans aanduidde met de term arni ,edige pennelikker. Of
de sch(,(,lmeester mislukt „.is <,p schcx,1 \C*ir hij bij Peletier kant(x,r-
bediende ,rerd, is niet /eker. maar bij Peletier inislukte hij iii ieder
geval „ 01, u.int nci t\\ ee \\ iken \\ erd hij reeds oiitslagen. 18 1.r \\ ciren

Keen specialisten in dienst. \  ant cle (,ndernemers \raren /ell specia-
list ten aanzien \.in de tabaksinkcx,p en -\er,ferking. ter\\'ijl specia-
listen \'cx,r perscineelsbeleid c,f af/etprc,motie in die tijd nog onbekend
Ir aren. 1),3 fin.incifle merslagge,"ing ,'eric,rgden de undernemers ,.elf.

1-leerste er een duidelijke taak\erdeling tussen de t\ ee broersp 1)e
twee brc)ers \\:iren niet tegelijk gestart. nant Ribbius Peletier had de
zaak een aantal jaren all#On gedre, en. 1)aarom \\·as Barend vernic,e-
delijk cle t\\rede man. die minder beslissingsbe\oegilheid I,ezat dan
Ribbius.  hi de c ,rrest*mdetitie is \\ cinig te \iiiden („ier de (,nderlin-
ge taak\:rdeling. \\'el is er een brief \\aaruit blijkt, dat Barend „:is
belast niet het  klein I,eheer , clat rril Leggen de toe/icht Hier de
depots. " De ink(x,p \ an tabak „as de aangelegenheid  'an Ribbius.
()(,k cle corresixindentie is ic,or een /eer grcx.t decl in zijn hanil-
schrift gesteld. De cc,rrespc,ndetitie n:ts belangrijk, c,niciat hierinee
het  kontakt  met  de   klanten  \,erd  onderhouden.   liet  maken  ian
c buitenlandse i reizen om kontakten te leggen. vond Ribbiu,i 0, erbc)-
dig.  Belangrijker iond hil het c,m c)p de 1111)riek \·cx)r eeti 64,ed2()

prc,dukt te zorgen, dat \ anzell \\ el \erk(,cht zc,u \\(,rilen. Hij handel-
de dus. om in termen :'an het organisatiebureau \'an ile Hunt & C.c).

'-1  .\rchiel l'eletier. brie,enlxiek ' 111\.11/  11,8 1.  1() inrt   1859
1X

  Ideni. ka.Ixick ,iti\.ni.246 . 1861.
'41 Idem. brieit·nixiek 'in\.lir l i l i,2 1 mrt. 186i.
21'I Idem. |,ric,enbilek lili,.nr Ill,. 23 ian. 1864
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te spreken, procluktgericht en niet afietgericht. Ribbius „.is dc*,r-
drcingen van het nut wan een gc,ede administratie. 71, acl, iseerde hij
een # riend en oor te zcirgen

"dat gij ( . . .3 bo\1en alles een g(,ecle administratie, R,ede maga-
zijnboeken, daar alles prcmipt op de J.ig iii order en bijgenerkt
moeten  zijn.  er  op  nahoudt  eni.   enz.   te;'eel  om  hier  (,p  te
noemen, ,rant zonder dit schopt de koi toch de emmer melk
Om-    21

Het  opstellen  \an de balansen behcx,rde e\ eneens tot de taken  ,an
Ribbius. Aangezien hij kennelijk zeel tijd op kantcx,r dcx,rbracht, zal
Barend rermoedelijk het tc,ezicht op de fabriek gehouden hebben.
Verder nam Barend de zaken  waar  als  Ribbius  aftrezig  was.  n ant
deze ging af en toe enkele ir·eken kuren in Bad Elster iii Duitsland
,anwege zijn gezondheid. Barend schreef dan uitroerige brieven om
hem van alles op de hoogte te houden en om hem gelegenheid te
ge„'n in belangrijke aangelegenheden zelf te beslissen. Ook schreef
Ribbius vanuit Duitsland \rel rechtstreeks naar zijn makelaar om
over aan- en verkopen ran tabak te overleggen. Hoe,vel Ribbius,
zoals gezegd, buitenlandse reizen een overbodige zaak vond in ver-
band met de afzet. probeercle hij toch in Duitsland tijdens zijn kuur
de nodige relaties op te bouwen.

Zoals dat in familiezaken te doen gel)ruikelijk „.is. King de zoon
van Ribbius, Gerlachus Ribbius Peletier. (x,k in het bedrijfnerken.
Hij hielp zijn vader met de administratie. Vanaf 1884 deelde hij mee
in de \vinst. hi de jaren tachtig was Cierlach cY,mmissaris van de
tabaksmaatschappij "Oost Sumatra- te Siak. die overigens rond 1890
liquideerde. 22 Toen Ribbius in 1895 uittrad, nam C:erlach de direc-
tie  echter  niet  \ an   hem  orer, maar beperkte  zich  tot  de  rol  ran
commissaris in de nieu\\ opgericlite n.\.

Het bedrijf Boex-Hoejitagels & Co. nas kleiner dan Peletier, maar
behoorde eveneens tot het grootbedrijf. in het topjaar 1863 waren
zo'n 150 man in dienst.21 Bij de oprichting\an het bedrijf in 1856

21: idem. 1,rie,enboek  in, .,ir.170). 2() sept. 1874.
221 Idem. brie,enbliek lin\.inr. 1431. I en 3() dec. 1888,6 mrt. 1889
.,

i Archief Boe\, register \an uitbet:ialde ki,icii tin,. nr. 26-28. 321
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werd het geleid door een tweemanschap: A.W. Boex en J.W. Zee-
gers, de neef van de vrouw van Boex. Het waren dus geen broers,
maar het bleef in de familie. Het middenkader bestond uit tenminste
cfdn meesterknecht, een reiziger en een persoon op het kantoor. Uit
oogpunt van verdienste verschilden zij n'einig van de overige arbei-
ders. De kantoorbediende Vlijmincx was, zoals gezegd, de zoon van
de burgemeester van Woensel en is in  1865 met Zeegers een compag-
nonschap aangegaan. Waarschijnlijk behoorde hij tot de tweede ca-
tegorie klerken die Brugmans noemde, namelijk de volontair met
eigen middelen. Men zou kunnen zeggen. dat Boex een traditioneler
type klerk had dan Peletier. Een dergelijke tijdspassering roor jon-
gens van gegoede familie rond Boex heel gebruikelijk. Zo schreef hij
aan zijn schoonvader over zijn jongere z,vager, Henri Hoefnagels:

"Ook vind ik nog dat Henri absoluut iets bij de hand moet
nemen, want om voor zon flinke jongen die eene goede hand
schrijft, den geheelen dag niets te doen, kan er niet door. Al
verdiende hij er niets mede, dan moest hij toch bij een der
notarissen of secretaris gaan schrijven, van het eene komt men
tot het andere

• ·   24

Het valt bijzonder moeilijk na te gaan, hoe de taken tussen de twee
compagnons verdeeld waren.  Het is zelfs de vraag, of er een duidelij-
ke taakafbakening bestond. Beiden waren geregeld op pad om klan-
ten te bezoeken. Het was dus niet zo dat een ran de twee zich op het
reizen had toegelegd. Was de een op pad, dan moest de ander in die
tussentijd alle zaken op de fabriek n'aarnemen. Zij moesten dus
beiden goed op de hoogte zijn. Veel besluiten werden in onderling
overleg genomen, want in de correspondentie staat vaak dat men pas
zal kunnen beslissen als de compagnon van zijn reis thuis is geko-
men. Legden beider stemmen  bij het nemen van besluiten evenveel
gewicht in de schaal? De kapitaalinbreng van A.W. Boex was aan-
rankelijk twee keer zo groot als die van J. W. Zeegers. Het is mogelijk.
dat op grond hiervan Boex aan\'ankelijk de leiding had. Dat is echter
niet zo gebleven.   In 1864 verwijt  Boex aan Zeegers,  dat de wijze
waarop Zeegers hem schrijft niet de toon is ran -een be\'riende
compagnon, maar van een heer en meester tegenover een bediende of
24, Idem. brievenboek Iin\.nr.6). blt. 488.
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knecht. die men op het punt is ran met straf of conge te bedrei-
gen".25 Het is duidelijk dat de samen,ferking niet zo soepel \erliep.
De inkoop van tabak is rermoedelijk een belangrijk strijdpunt ge-
weest. Ook onttrok Boex reel meer geld aan de zaak dan Zeegers,
zodat Boex na een paar jaar in feite schulden aan het bedrijf had in
plaats ran andersom. Alisschien is dat roor Zeegers mede een reden
geweest om de samenwerking te beeindigen.

Boex zette de zaak voort. Hij werd iii de administratie terzijde
gestaan dc„r de broer \an zijn mi,eder, A. \an cler Herclen, 26 die
rentenier zvas en kennelijk bij \rijze van tijdspassering in het bedrij f
meehielp. Hij werd Keen firmant, maar leende in 1866 wel f 10.000
aan de zaak. Verder verd het kapitaal voc,rnamelijk door de \ader F.
Boex geleverd.27 A.W. Boex zelf stak een groot deel \an zijn tijd in
het in 1865 opgerichte kassiers- en effectenkantoc,r Kilt. iloex Fzn.
Uiteindelijk is de sigarentabriek a:in het faillissement ,an het kas-
sierskant(*,r ten onder gegaan.

§  3.    Bedrijfsorgaitisatie i,an Van Schuppeit,  L'an  Stisante e,1  H/i,tten,tails

De drie bedrijren Van Schuppen, Van Susante en Wintermans
behoorden in de onderzochte periode alle drie tot het grootbedrijf
(m66r dan 50 arbeiders j. \'an Schuppen/Ritmeester groeide zelfs uit
tot 66n van de grootste fabrieken van het land.

Over de bedrijfsorganisatie konden de verschillende archieven

geen informatie bieden. in gesprekken met oud-directeuren werden
de resultaten van het eerder genoemde rapport Van de Bunt & Co.
bevestigd. 28 Aan de ene  kant  was er een directie bestaande uit fami-
lieleden, aan de andere kant stonden de sigarenmakers en overige
arbeiders en daartussenin bevond zich een tamelijk klein kader.
Verder had men reizigers in dienst die op proz·isiebasis rzerkten. De
administratieve medewerkers hielden de boeken bij, maar de balans

25) Idem, brie\·enbock lim.nr.6L 31 juni 1864.
26* Idem, brie ·enboeken in, .nr.7 Um 9 7ijn ;anal' 3 aug. 1865 grc,tendeels dc*ir A. ;an der
Hevden geschre,·en
2- 1   Boe\, ''grootboek houdende de  kapitaalrekening der , enncxitschap  1856-1872 i in\ .nr. 88 1.
283 De betreffende oud-directeuren /ijn: F.H. ,·an Schuppen. J.A.M. ;an Susante en A.M.
en Al.A.J. Ii'intermans.
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kregen ze niet te zien, deze \rerd opgesteld dcx,r een ran de directeu-
ren. Een bedrijfseconoom of personeelsdeskundige \\'as in die tijd
niet aan het bedrij f \,erbonden. Dergelijke zaken regelde de directie
zelf. Alleen een accountantskantoc,r irerd door \'an Schuppen \anal
1920 en door \ian Susante vanaf 1934 ingeschakeld om behulpzaam
te zijn bij het opstellen van de jaarstukken. Van contrc;le behc,efde
Keen sprake te /ijn. H'ant leiding en eigendom z, aren bij deze bedrij-

Ten niet gescheiden. Ook maakte Van Schuppen als een der eersten
gebruik \an de diensten \an een reclaniebureau, ic,dat toch in zeer
lichte mate de hulp ran specialisten werd aange„end.

Bo\endien voldeed Van Schuppen slechts tot 1930 aan het boven-
geschetste beeld, „:int in de loop \in de jaren dertig c,ntstond enig
middenkailer 5.In wat hc,ger gehalte.  1-n ee pers(,nen uit het pers(,-
neel.  te neten de meesterknecht.  of lie,er gezegd de bedrijfsleider,
en de boekhouder iverden op directienireau bij de beleids\orming
betrc,kken. Alet name de boekhouder kreeg informeel nogal irat
macht tc,en M. ,:in Schuppen ouder „erd, omdat. 11,als \ e nc,g
/ullen zien. Keen r:in de zonen iii de administratiere kant van het
bedrijf Kas geinteresseerd.

Zoals gezegd, \,aren alle drie bedrijren familiebedrij\·en. \raarran
binendien  de  stichters  nc,g ,olop  in  het  bedrijf werkzaam  „·aren.
·\llc drie bedrij,en #1 aren gestart under een 00nmansleiding, maar al
snel weril de leiding dc,(,r eeti brc,er rersterkt. In de (,nder/.ochte
pericxle begon de t\\ eede generatie :ian te treden.  1)e /(,ons  kregen
hun (,pleiding in het bedrijl en niciesten. zo.ils toentertijd gcbruike-
lijk „as, alle afdelitigen \an het bedriji dc,(,rl(,pen. In het begin
ont,ingen Le een salaris. pas later :serden ze firmant (,f aandeellic,u-
der en deelden iii de \rinst.

1)e -eric,p, olging  gaf uiteraard problemen. Alen ka,i het aantal
directieleden niet eitidelix,s uitbreiden en nien kan zijn /1,tien \\el
een a:intal jaren laten iniferken, maar daarna mi)eten zij toch een
functie krijgeii.  Deze  kifestie kati op ,crschillende \\ ij/en opgel(,st
\vorden. afhankelijk \an cle grcic,tte van het bedri.if. \':in Schuppen,
het sterkst grc,ciende beclrijf. kon enige uitbreiding san de directie
\fel gebruiken. Alaar /elfs daar „as de op\(,lging niet eenroudig.
want de stichter \aii het bedrilf, J. \.iii Schuppen. had Les Lc,nen en
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zijn broer Al. san Schi,ppen tnee. Dit probleem \ erd opgel(,st d(x,r
san  beiden tifee zix,nA in het bedrijf op te  nemen.  1)e oierige \'ier
zonen ,'an J. \an Schuppen moesten elders emplcx,i zi,eken en \(,n
den dat (x,k in de bedrijien Panter en Schimmelpenninck. Zij blemeti
dus in dezelfde branche. Net behoeft Keen betcx,g, dat men bij /on
grcmt aanbcd ran familieleden niet buiteii de eigen kring iia:ir direc-
tieleden zocht.  Het \  as al m(,eilijk genoeg (,m de di\ erse belangen  /0
eerlijk mogelijk af te wegen.  Speelden later de bek\\ aamheden daar-
bij wel clegelijk een rol. in deze tijd \\as de familierelatie tiog door-
slagge\end, ook al was de firma in een n.v. omgezet. Zc, nerd op 1
maart 1937 de vc,lgende bepaling schriftelijk rastgelegd:

'Als uitdrukkelijke wensch \·an aandeelhouders. t.\\. J. ran
Schuppen, M. \aii Schuppen en \V.N.A. ran Schuppen \rordt
rastgesteld. dat GOn \an de zoons ran de beide joilgste directeu-
ren en resp. m'an hiln brc,ers, de adjunct-clirecteurcii, hiltine
\aders zullen  op,olgen  iii   hunne  functie als directeuren  der
i\. \·1''   29

Deze wens is echter maar Leer ten dele , en uld.
Het bedrijl \I'intermans ,#as kleiner dan de n.\. \'an Schuppen en

z(,doende \Tas de opnamecapaciteit \an familieleden minder groot.
Toen in dit bedrij f de tweede generatie aan bcid u ilde komen na zich
enige jaren te hebben ingewerkt. \Jeril een oplossing ge\7)nden in
een splitsing Fan het bedrijf. Het filiaal te I:ersel King naar 1-1.
Wintermans en zijn xcion en het bedrijf te 1)uizel bleef in handen
\'an J.J. Wintermatis en /ijn /1men. Alen splitste het bedrijf lie\er
dan dat men pri,beerde door gezamenlijke inspanning cle omiet te
,erdubbelen. De reden hiermoor is vermoed:lijk dat zelfs :ils men de
oinzet zou rerdubbelen het niet zeker \\ as. dat er twee keer zoveel
directeureti nodig zouden zijn. %ommige t':imilieleden zouden dan
Keen hc,gere funktic kunnen krijgen dan adjunct-directeur of afde-
litigshcx,Id. kennelijk „.Is men lieserdirecteur \.in een kleiti beclrijt
dan manager in een grcx,t bedrijf

H'eer een andere oplossing ,c,or het op,t,lgingsprobleem kc,zen H.

2.
: Archiel' \.\. san 4chuppenh Ilitineeiter hill,irenl;ibriek tc \'cent·nd,ial. aan\,e/ig cip dr

Ritmee0ter Sigarenfal,riekl'n te \eenendaill. ,(Mirt:iati iiatilteduid met .irchiet' Ilitincever. 11(1
tulen iian leell i,uderh crg,iderinti. 9 juni 1937
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Jos. ,an Susante en zijn broer Jan \an Susante. In 1928 namen zij de
N. V.  La Paz sigarenfabriek te 's-Hertogenbosch over,  waardoor een
groter aantal leidende funkties te vergeven zou zijn. Jan \'an Susante
King met een zoon van H. Jos. m an Susante de directie w)eren over de
fabriek La Paz. Het bleek echter niet mogelijk de onderneming "zeer
renderend te maken, zodat in 1938 de produktie bij het bedrijf Van
Susante werd gevoegd en alleen het rerkoopapparaat bleef bestaan.

Jan ran Susante trok zich later terug uit de sigarenmakerij,  zodat  H.
Jos. ran Susante inet drie zoons de leiding \an het bedrijf \,an
Susante roortzette.

Informatie over de taakverdeling tussen de familieleden werd rer-
kregen uit gesprekken met voormalige directeuren. Bij Ifiintermans
bestond tussen J.J. en H. Wintermans Keen duidelijke taakverde-
ling.  Wellicht had Jacques iets meer ge,oel voor de verkoop en Henri
voor de tabaksinkoop, maar het beleid ,#werd gezamenlijk ge\'oerd. De

bijdrage van J.G. Wintermans was marginaal. Deze broer kwam pas
in 1925 in de zaak en woonde in Haarlem, \raar hij met afnemend
succes probeerde sigaren in de prc,vincies Hc,11:ind te rerkc)pen. Het
sprak ranzelf dat de oudste zoon \an Jacques. A.Al. Winterm:ins. iii
de zaak zou komen. Adriaan verdiepte zich in de administratie en
ging de balansen opstellen. l'anaf 1929 was hij de helft van zijn tijd
op pad om sigaren te rerkopen. Het plan bestond dat zijn broer,
11.A.J. \\'intermans. accountancy zou gaan studeren te Rotterdam,
maar Alarcel gaf de voorkeur aan de sigarenfabriek. Hij zorgde rooral

voc,r de produktie. Adriaan en Alarcel gingen ook wel mee naar de
tabaksmarkt om deze zvereld te leren kennen. I)e besluitvorming
tussen de familieleden \ras, naar het schijnt. zeer demcicratisch. In
onderling informeel overleg werd alles beslist. De rolgende conclusie
uit het rapport Van de Hunt & Co lijkt dan ook \c,or dit bedrijf een
zekere geldigheid te hebben:

'Uit de directie-inter,ieivs is ons gebleken, dat er in het me-
rendeel der gerallen Keen logische duidelijk afgebakende taak-

rerdeling binnen de directies bestond. Koch intern binnen de
directie,  noch  naar de  kant \ an  het  bedrijf . 1( 

11,
) Basisrapport figarenindustrie. bl/. 4

58



Bij \ an Schuppen \\ as in 0011 (,p/icht eeli duideliike t.i:ik,ercleling
J. J .iii hichuppen, cle stichter. kc,cht taI,ak. hieliltoe/icht c,i,de prc}duk-
tie. bracht de sigaren aan de man. kortum hij deed alles behal,e de
boekliouding.  1)e  administratic  \ormde  uitsluitencl het terrein  # ati

zijn broer ill. ran Schuppen. Alet de komst \ an de zc,nen in het
bedrijf werd de taakverdeling minder duidelijk. \\'. 3..·\. \an Schup-
pen. de oudste zoon \an J. \an hchuppen, hail cle leiding oier de
produktie en serdiepte zich in de mechanisatie \ an de ;c,ortbrenging.
F. H. en H.G. \an Schuppen, de zonen r.in M. \.iii Schuppen,
gingen mee naar de tabaksmarkt. maar waren tevens betrokken bij
de produktie, \\.int heide aspecten zijn unlosmakelijk met elkaar
verbonden. Degene, die de tabak koopt, mort gc,ed op de hc,(,gte zijii
van de eisen, die bij de produktie a.in de tabak gesteld norden. Na de
fHeede \\'erelcloorlog legde  F.H.  \.in  hcliuppeii  /icli  incer  tc)2 op cle

verkoop, maar in deze jaren bleef dat  de  afdeling ran J.  \a n  Schup-

pen. Hij had uiteraard reizigers in dienst, maar de grote klanten
werden tot 1939 door hem zelf bezocht. Toeii zijn zoon A.J. \':ill
Schuppen in 1937 in de zaak kirain, irerd hij (,ok bij de rerkoop
ingeschakeld. C:een \·an de zoons was geinteresseerd in de admini-
stratieve kant \,an de zaak. In alle belangrijke aangelegenheden :ras
in  de onderzochte periode de  stem \ an J.  ran  Schuppen doorslagge-
rend.

De \/an Susantes Iolgden ten aanzien ran de taakierdeli,ig het-
zelfde, overigens ook zeer gangbare, patr(,on als de Van Schuppens:
de stichter van het bedrijf H. Jos van Susante \\as de tabaksdeskun-
dige en zijn broer Jan, die irat later in het bedrij f kwam. zorgde voor

de administratie. Jan ran Susaiite nam in 1928 de leiding \.in de
sigareniabriek La Paz te 's-Hertogenbosch op zich, maar hij bleef bij
het bedrijf Van Susante betrc,kken. \ at onder meer tot uitilrukking
k\\·am in de gelijke rerdeling zan de \rinst. De zonen ;an J. van
Susante \\'aren niet zo erg in de sigarenfabricage geinteresseerd,
maar de zonen van H. Jos van Susante  el. J. A. ill. \an Susante n:im
het toezicht over de produktie op zich, toen de oude meesterknecht
vertrok, en hii nerd tegelijkertijd inge\'oerd in het \ ak ,an tabak
inkopen. Ook maakte hij maandelijks de balansen op, die dc,or H. Jos

en J. ran busante iferden gecontroleerd. De rerkoop was de afdeling
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\an zijn broer A.A.J.  van Susante. die tes ens de etiketten en \erpak
kingsmiddelen inkocht.   irat een logische combinatie  sormde.   Ook
King hij mee naar de inschrij,ingen om bekendheid te krijgen met
het inkopen san tabak. Binnen de directie \0 erden Keen fi,rmele
\ergaderingen gehouden, maar na alloip , an de werkdag werd alles
doorgesproken. Daarbij telden de stemmen ,.in Jos en Jan ran Su-
sante oi,gereer e,en z  .1.ir, ,rat   el eens prc,blemen oplererde. De
kinderen daarentegen hadden geen enkele stem in het kapittel: de
\ader besliste en de zoc,ns \(,erden uit. lien dergelijke besluitvorming
heeft natuurlijk bep:ialcle io ,rdelen. Bij een grint aantal familiele-
den is anders de kans grcx,t, dat men elkaar ic)(,r de \oeten gaat lopen
en in een competentiestrijd rerAikkeld raakt. Ongeti,ijfeld is dit
laatste mede een reden geneest. \raarom men bedrijren splitste Ok
nieune bedrij\en oprichtte om zo tenminste iecler geheel naar eigen
in/icht de bedrilltileiding te kunneti \ ,eren.

§ 4. Alecha,tisatie

De sigaar bcx,d de mogelijkheid een massacc,nsumptiegoed te wor-
den. mits de prijs ,(,ldoende laag zou zijn. Omdat de produktie ran
sigaren in Nederland pas iii het begin ian de 19e eeuir iii zwang
kwam, kende men geen eeunrnoude traditie \an een bepaalde pro-

duktie,rijze. Beide zaken vorinden een goed uitgangspunt voor een
gemechaniseerde produktie. Toch heeft het nog een eeu\% moeten
duren. voor de gemechaniseerde produktie ran belang zerd. \\'at is
hiervan de reden? Gebrek aan belangstelling ran de zijde \an uit\'in-
ders en fabrikanten  is  het  niet ge,feest.  irant  :anaf het midden  ran
de 19eeeu\\ heeft men pc,gingeti in  het \rerk gesteld om de prc)duktic
te mechaniseren.

De eerste sigarenmachine, clie ne in Nederland tegen zijn geko-
men, dateert ,·an  1857. niaar het is niet uitgesloten dat nog :roegere
sigarenmachines gesignaleerd kunnen wforden. Op zoek naar de
rckirgeschiedenis \an de Philips gloeilampenfabrieken stuitte de be-
drijishistoricus   A.   Heercling  (,p   een   sigarenmachine,   u aar,(,or
Frederic Philips in  1857 een octrooi heeft a:inge, raagd om  het al
leenrecht te \erkrijgen deze sigarenmachine in te \'oeren. Ian de
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machine,  die  unt„ikkelcl  \\·as  dcx,r  cle  Ainerikaan  \\.   1):i„soil  te
Huntingt(,11. c,on n . en in 1) ii its land i lige\ (,cril cl(*,r ,\. I i irsch fe Id en
11. Jander uit Hambilrg, „(,rilt de \(,lgenile bescliril\ing gege\en:

'De  machine  „cirdt  dcur  t\\ ee pers(,nen bediend  en  rc,It  per

minuut 7 8 8 sigareii, z(')6 \olk(,men als zij iicx,r den besten
sigarenmaker gemaakt kunnen norden. Zij ,er\:,ardigt derhal-
re in  10 uren 4200 tot 4800 gc,ed gemaakte sigaren.  1)rie 1 \ ier

personen maken er de punten of koppen aan en plakken die.
Wil men op de machine slechts wikkels van den kleinsten

afval of gesneden stelen laten maken. L(x) lerert /ij in lo uren
6.000 goed gemaakte wikkels. De machine heeft dit \(*,rdeel
dat  zij de sigaren maakt op dezel fde  wijze  als  iii  lia, ana  ge-
schiedt, namelijk zonder om- of binnenblad.

Twaalf machines, door 60 8 80 personen bediencl,  ,% aaronder
dan begrepen zijn diegenen die de kopjes maken, Lullen het
n·erk rerrigten \ an ten minste 32() nerklieden. die met de h.md

rollen; en zij lereren behalve de grc,ote besparing \ an localiteit,
loon en tijd, een groot moordeel op door \an alhd en stelen, die

Keen \vaarde hel,ben, sigaren te maken" 41
in latere termen zou men dit appar:Iat een compleetmachine noe-
men, omdat de sigaar in zijn geheel op de machine rvordt gemaakt,
dit in tegenstelling tot de „ikkelmachine, die alleen het binneiigoed
in het omblad \vikkelt. Het voordeel \ an een sigaar zonder ()mblad is
nogal twijfelachtig, want tot op de dag ran vandaag worden in Ne
derland sigaren met omblad en dekblacl gemaakt.

Hoe het apparaat werd aangedreven, wordt ons niet rerteld, maar
mogelijk was het een met hand- of roetkracht benogen machine.
Literaard blij\en  deze sindingen daarmee interes .int,  , ·ant  ze  Toi-
men i aak een voorloper \an de met stoomkracht of electriciteit roort-
gedreven machines.

Heerding meent, dat Peletier terwille i an deze machine een vrou-
wenfabriek oprichtte en in 1859 met de mechanisering,an de arbeid
is aangerangen. Deze be\ ·ering staaft Heerding echter niet met be-
wijzen en dat kan hij ix,k moeilijk, irant uit het archiet Peletier
blijkt het tegendeel. 42
" 1 Ileerding. a.11·., bl/. 53.
'2

i a.ti·.. bl/. 55. Lie ierder hix,icistuk 11. puragril,il 5.
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Vanaf 1873 kunnen we in het tijdschrift De Tabaksplant, Neder-
landsch orgaan geit,ijd aan de belangen i,an Tabakshandel 6 labaksteelt

de \'orderingen op dit gebied volgen. Duidelijk is, dat er met name in
Duitsland en Amerika druk geexperimenteerd werd. Het is ondoen-
lijk om alle machines te noemen, die in de loop der jaren op de markt
kwamen. De meeste wrerden met reel enthousiasme ingehaald om
geruisloos \reer te verdwijnen. Veel aankondigingen ran nieuwe uit-
\ indingen begonnen aldus:

-Fabrikanten van sigaren in alle oorden der wereld zijn bekend
met tallooze vergeefsche pogingen om werktuigen samen te
stellen om sigaren te maken, welke enigszins eene rergelijking
konden doorstaan met die met de hand worden gemaakt. De
jaarboeken van den handel en de registers der octrooien weme-
len van voorbeelden ran machines, ,velke de hoop en de \er-
wachtingen der fabrikanten verijdelden en de pogingen be-
schaamden, van talentvolle en ondernemende uitrinders'33

Na deze inleiding volgde een gloedvolle beschrijring van tn'ee nieu-
we machines uit Amerika. In dit soort berichten A·ordt indirect een
oordeel gegeren over alle voorafgaande pogingen. Een ander roor-
beeld van indirecte informatieverschaffing, is de aankondiging in
1879 van de nieuwste wikkelmachine van Donath & Jasper te Dres-
den. die door hand, \vet of stoom bewogen kon ,rorden:

Bij de rroegere stelsels werd het binnengoed met een mes
ifgedeeld en viel daarna in het roldoek; dat dit afsnijden ran
het droge binnengoed afi al veroorzaakt, is natuurlijk, maar
erger    as,  dat  men daardoor dikwerf onregelmatig gerulde of
z.g. uits:hot wikkels kreeg. Dit wordt door het nieuwe stelsel
cinmogelijk gemaakt. C , Voor de werklieden rooral is deze
machine eene wddaad. iminers, bij het niet zeer voorzichtig

omgaan met het afdeelingsmes der oude machine \varen be-

schadigde en afgesneden ;ingertoppen niet zeldzaam. ··34

De apparaten ;varen dus niet z()nder risico' s.
Tot nu toe k,vamen ,  e een compleetmachine en een wikkelma-

chine tegen. 111 1894 \\erd op de \,ereldtentoonstelling te Antwerpen

41 i  Tabaksplant.  11  mrt.  1879
"i a. 11.. 16 dec. 1879.
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:en c,prcilmachine getcx,nci. ontu·orpen clcx,r de Belg Jean Reuse. Oii-
der een oprolmachine verstaat men een \,erktuig, dat een bosje \ati
dekblad \oorziet. Het bosje kan dan met de hand of dc)or een bosjes-
machine gemaakt zijn.15 Het tijdschrift Le F:imezir ornschreef de
machine  ;in Jean Reuse als een nieester.rrk  \ an mechanisme,  dat
een \,vare omA enteling in de sigarenindustrie orer de ganse Aereld

'6 Iteweeg zal brengen. i,laar een lezer Ian de Tabakspla,it was minder
enthousiast en schreef dat "bij dezelve belangrijk meer dekblad
noodig is dan bij het handwerk-. 17

Belangrijker dan de rraag of er machines n·erden uitge\·onden, is
de \·raag of deze (Mik \rerden t<,egepast. De inti,rmatie hier(,\ er is
Leer schaars. Af en toe duiken er berichten op. dat in een
fabriek   een of under apparaat geplaatst   is.    Zo \ ermeldde   het

Utreclitsch  Dagblad in juli  1873  dat  de  sigarenfabrikanten  i pes  eii
Posthumus de eerste machine in werking gebracht hadden om bosjes
te maken.38 In de rerslagen \an de Kamer van Koophandel te Eind-
hoven wordt ons verteld, dat Lurmans een wikkelmachine in wer-
king gesteld heeft. 19 Ook Boele in Kampen scheen met zo'n machine
te werken.4<1 In de advertenties ran de machinefabrikanten in de
7=abaksplant \vorden af en toe namen genoemd van sigarenfabrikan-
ten. Bij\'. in 1873 konden belangstellenden de wikkelmachine \an
Eugen Herzog te Berlijn dagelijks in werking zien in de fabriek , an
de heer J. 3. van Hanja Jzn. te Amsterdam.41 De wikkelmachine \an
Donath & Jasper te Dresden kon men bij Handtke & Staube te
Amsterdam bezichtigen.42 De advertentie van W. Aluller te Berlijn
uit 1886 ging gepaard met een lijst van aanbevelingen. \vaarop t\\'ee
namen van Nederlandse fabrikanten voorkomen: Ph. de Jongh te
Heusden en Gebr. Bargeboer te Winschoten (De firma's bleken bij

6       17 iuh 1894.a.it'.,

4'i a.„·. 30 april 1 895.
1 a.ii·. 14 juni 1895.

"1 l'tret·htsc·h Lltipbltul. 16 iuli 1871
12 De Jonge. a.u·.. 1111. 58.
4(11  Fasel. a. 11·.. 1,1/.  137.
4I

1 labakspla,it. 18 no,„ 1873.
42

, ct. 11·.   16 (IL·i.  1879.
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contr6le inderdaad bestaan te hebben 1.44  De  fabrikanten  Gebr.
Drc,nkers te Rotterdam. Gebr. Philips te Alaastricht en Al. Retera te
Beek \erklaarden in een advertentie z:in 1892. dat zij uiterst ter're-

den waren c„er de n,ikkelmachine, geleverd door de firma \Verthei-
mer en Alathias te Karlsruhe en dat er Keen rerstopte ;vikkels zoor-
kwamen.44

In de getuigenierhc,ren zati de Staatscommissie ingesteld bij wet
van 19 januari 1890 nerd nieldiiig gemaakt \an het feit. dat \ian den
Bichelaar te F.indho,en -niachinale poppen" op liet dekken.45 het-
geen klopt met de mededeling in de l abaksplant dat te Eindho,en  bij
enige sigarenfabrikanten een nieuwe machine in gebruik genomen
was ter vervaardiging  'an sigarenpcippen.46 Aangaande de oprolma-
chine \an Jean Reuse „,ist de 12,baksplant te melden. dat de agent
\ an Jean Reuse reeds een aantal bestellingen  had ontrangen o. a.  san
enige der \Yx)rnaamste sigarenfabrieken in Nederland.47 Kortom. de
machines werden niet alleen gemaakt, ze werden ook \erkocht. Alaar
berielen de machines? Hc,e lang werden ze gebruikt of werden ze net
als bij  Boex na korte tijd „eer aan de kant gezet:

In de 1-abaksplant St.lan /0 liu en dan advertenties, r\'aarin sigaren-
machines tn'eedchands te kc)(,i) 41.ingebc,den „7,rden -1.0 g(,ed als
nieu\\ - of -geheel  ,ngebruikt-   Zelfs \\erd een machine aangeboden
\\egens gebrek aan daar\cx,r geschikt \\erkrolk- 48 E.en merkwaar-

diger reden \ alt haast niet te bedenken. want machines moeten juist
vcx,r 2,ngeschikt" uerk,olk geschikt zijn. Toch had de fabrikant
1.ieftink te Groningen eenzelfde sc,ort erraring. Hij heeft na tH'ce

makincien experiinentereli met een machine zijn arbeiders, op hun
rerzoek, ifeer ti,egestaan op de oude wij/e te n-erken. omdat ze met
de machine minder „erk le\erden en dus 11linder konden \erdienen

.,
i a. It .. 18 inci 1886: 1)i 1.11)rikant 1'11. ile JI,nith ti· 1 Irusden „ ird ix,k in ander , crb.ind in de

1,1/1,tk,p/,1,11 1:cm,imd. ti·ri,ill cle (,elir  11.lri l·|Mic·r Iii lic· \Ilic·rlic·ic|.01.Itiwiek \:111 itru,i· eli
Bek,i:ir k \itidi·Ii /ilil.
" i lahaksphint. 27 clic. 1892
..

1 1 nqui#ti' / 890, Ki·t itigi·11 H·rh<,ren te '·0 ·(, r.li enh age. Iii/ . 1 ()9.

"'3   1 <i/' lk. /,1,1/it.  1(1 IicI,    1 891.
1( )  dec.    1 8 9 5./. 1,

4.
, <1.11.    1() m#.  1897.   6111,c'lwxleti  Ncrclin  ti, ec  ig:irimmihilic·s s\Mccm  Ile,iN   ''Dc ma-

chine4 met ti,el*hciren /lili \ali cir I.iathte L„n tructie en (int<chruikt.
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dan met de hand. Het toestel scheen f 700,- gekost te hebben.49
Van de machine Jean Reuse, die een jaar tevoren nogiverd aangepre-
zen, \rerd in 1897 gezegd, dat verscheidene aanzienlijke Nederland-
se en Belgische sigarenfabrikanten deze -wikkelmachine- gepro-
beerd hadden, doch dat zij haar zeer spc,edig opzij gezet hadden.
aangezien zij zich \erplicht achtten om een degelijk artikel roort te
brengen en geen sigaren z an gekon·en tabak.  len  \rerkm.iii  kon,  zc,

oordeelde men, per dag evenveel sigaren maken als een machine
Reuse. 5' Hoe\\'el er druk geexperimenteerd \rerd, lijkt de machine
v r 1920 weinig opgang  gemaakt te hebben.

rot nu toe is steeds gekeken naar produktiemachines. Er zijn
echter nog andere soorten machines, zoals de tabaksdroogmachines.
die in de jaren tachtig vc)or het eerst in gebruik genomen zijn." Ook
hiervan is de om,'ang weer onbekend. Het zijn vermoedelijk vooral
de tabaks fabrikanten ge,reest,  die met de stoomdroogmachine werk-
ten, omdilt ze ten behoeve van het kerven ran de tabak toch al over
stoomkracht beschikten.  Lit de enqu6te Struve en Bekaar  1887-
1889 kunnen rve leren dat stoommachines in de sigarenindustrie
uiterst weinig voorkz,amen en daii nog alleen in bedrijren, die de
sigarenmakerij combineerden met een tabakskerverij. Dit in verband
met het feit d.it in de  tabaksindustrie al tamelijk be\ redigende  ma-

chines in gebruik waren.
Bij alle aandacht die de machine krijgt, zouden we mogelijk een

andere ontwikkeling over het hoc,fd kunnen zien, die \,eel meer
succes had: de produktie van sigaren met behulp ran vormen.
Deze houten vormplanken dienden, zoals in paragraaf 1 van dit
hoofdstuk uiteengezet is, om aan het binnen verk \an de sigaar de
juiste vorm te Keven. De sigarenmaker kon dus volstaan met het
bosje ongeveer het juiste formaat te geren en daarna in de vorm te
leggen.  Met zvikkel\'ormen ,\ erd in de jaren tachtig uitvoerig gead-
, erteerd in de Tabakspla,it. Deze,rijze ran produceren heeft toen in
veel grotere mate opgang gemaakt dan de machine. Het \oordeel

49 1    j abaksplant.  24  no,·.    1 896.

"I a.u.. 3 aug. 1897.
:1 j a. li'., 23 sept.  1884. mermeld „(irilt een tal,ak ircl ,gmachine I,i.i cir (,el)r. \an Best. Op SO
.ept.  1884 mukt cle tal,rik,mt ·\  11. 1 wi k|111  /i n te I)(,Cti llc hl'111 l it |,Im' \ (*ir i'l'n t.11).ik+cln„,4
machine.
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bestond hierin, dat de sigarenmaker sneller kon zverken, maar het
nadeel \\as, dat er bij het persen kleine naden in de sigaar ontston-
den. Om die reden gel)ruikte men de rormen aamankelijk alleen
vcx,r de produktie van de goedkopere sigaren, ter\vijl de duurdere
soorten met de hand  ·erden gemaakt of in een combinatie \an hand-
en zorm\\erk: -handz·ormiverk" of "imitatie-hand\f·erk- genoemd.
1-1(,e belangrijk de ilieu\\e \ 'ijze \'an prciduceren n erd. blijkt uit het
feit, dat er aparte loonschalen ontstonden roor handwerk en rorm-
werk.  Het  stukloc,n , an  rormiverk was lager dan dat ran handwerk,
omdat de produktie hoger lag. De beloning roor -imitatie-handwerk-
hield het midden tussen beide. 52

Dat r()nd 1920 het machinale sigarenmaken nog een marginaal
\erschijnsel was. kan men concluderen uit het feit. dat in de zeer

uiti'(rrige eerste landelijke C.8.0. ran 1920 Keen enkele bepaling was
opgenomen roor arbeiders. die machinaal geproduceerde bosjes op-
dekten.  noch,cx,r arbeiclers,  die aan machines    erkten.  Dit is dus
een duidelijk rcirschil met het vorm\rerk, dat z,el in loonschalen A as

geregeld.

De wortgang \ an de mechanisatie na 1920 kan enigszins gevolgd
worden aan de hand \ an de jaarverslagen  \an het Verbc,nd zan  Siga-
rentabrikanten.  in  1920\\ erkten in ieder ge\al  Alignot &  De Bl(,ck te
Eindhoven en 1)obbelmans te Rotterdam met wikkelmachines. 8 De
n.\. Hillen k\ ·am in 1924 inet zijn compleetmachines in de belang-

stelling.  Deze,orinden ,·0 ,r de n erkgerers- en \\erknemersorganisa-
ties aanleiding om een 1(,onregeling w,or arbeiders \,erkende met
machines tc ont\\'erpen. 54 In 1926 nam de toepassing san machines
volgens het systeem Hillen enigszins toe. \'cx,r zover bekend bij het
Verbond \an Sigarenfabrikanten was bij zes ondernemingen zon
machine iii gebruik. Ook werd bij enkele bedrijven. iraaronder \'an
Schuppen. gezerkt met een bosjesmachine. 55 In 1927 rermeldde het
jaar,erslag \ an  het  \'erbond dat men aangaande de sigarenmachine

'21 1)e/e 1(xin.,er,chillen k<,nilen A·wn.taterrd „orden bil de 1·.,iquate 1890. in hit  1.,jits(*r, 1
1,tit het ( ,·1/ti·,1,1/ 13111','m  I „„t· ,h,  9,1114/ek ,  .-(,r,i\i·tih,is' ,.  19(12- 19()6 iii  h,t  .11,i,ti/,AL·hri N 1 4,1
het ( entraal litircati 100,· ,/2 .ft,itistiek ,  h-Gra\enhage  \an.,1  1907.
:t , jaciner.[,ig  \ crl,(„id  1,112  hisiretitill)rikewm.  \917 . 1,1, . 12
,4

a. i,     1924.  W,   6
Al a.11. 192(,/ 1 Ii. 11.
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(systeem Hillen j veelal een niet gunstige beoordeling ho(,rde ,(,or
wat betreft de ativerking ran de sigaar. Het verslag vervolgde. dat
het machinaal bedrijfin 1927 enige uitbreiding onderging \·(,or u·at
betreft het gebruik ran de bc,sjesmachine ( Formator). 1)eze machine
scheen  zeer  w,ed  te  i oldoen  en   leserde.   naar  het  (x,rdeel  , an  de
meeste  deskuticligen.   een   g(,ed   prcxlukt. 4('  C),er   1928   ,\'ist   het
Verbond te melden, dat het aantal fabrikanten op wier fabrieken een
bosjesmachine in werking was gesteld, zich belangrijk had uitge-
breid. "Op schier alle fabrieken van eenige betekenis ,indt men
tegenwc,ordig een bosjesmachine in ,\erking ' '7 Deze uitspraak lijkt
intussen n·at c„-erdre, en. iii een rappcirt (),iderrc,ek itaar de,1 staitd
der ii'erkloosheid uit 1930 nerd 0\ er de streek rond Eindho,en,
waar   rele grote fabrieken ,·oc,rk\, amen.    het   rolgende   oordeel
gegeven:

-Het machinale bedrijf is in deze streek nog van zveinig beteke-
nis. Over het nut van n·ikkel- en sigarenmachines wordt nog
zeer verschillend en dc,or de meeste fabrikanten niet gunstig
geoordeeld. Gebrek aan personeel is een ian de motieven,
waarom men wel tot invoering van machines overgaat- 58

Dat de mechanisatie  rond   1930  nog zeer bescheiden  \ an omvang
ivas, blijkt uit de bedrijfstelling \an 1930. \Tan de 2360 vestigingen
in de Nederlandse sigarenindustrie hadden 2149 (= 91 %) in het

geheel geen kracht\,erktuigen, ter\\'ijl de c„·erige 211 tezamen o\er

1204 p. k. beschikten, 1 6 p. k. per vestiging. Voor een bosjesmachi-
ne  bedroeg  het  benodigde  vermogen  ongeveer   1   p. k.   en  voor  een
compleetmachine 11,4 p. k. Kleine stripmachines en droogtrommels
vereisten ongereer 3 p. k., ter\vijl men bij gebruik hier,an bovendien
een  rentilator  \an  2  8  3 p.k. moest inschakelen.  Veel  machines
kunnen dus met het aamvezige ,·ermogen niet zijn aangedreven. Per
arbeider beschikte Noc,rd-Brabant o\er minder p. k. dan de rest \an

463 ,1.11'.  1927. bli. 21
'  ,  a. ii·..  1928.  lili.  28.
" 1  ()1/derzfick /1,1,1/ th')/ 0,Li/id th'r ii ci·kkiti,/N k/. hul)£(31111111-1· 11 it  IC .1 1111111i -1,· , (1(11 clc· c.(illimi-
hchi· ptilitick 11)en I la.ilt 19* i. 0.'Ltic· i . |11/  24. Iii hi·t \L·,·.1.14 nt;rLIcin 111.illiinr0 ,i·rmelil i,Kir
de streken  ·Amsterclaill. \'el,1,\T.  Iii,ierhtreke,1.  Rottertium.  '4-(,ra i·nhaKL· M Limburg
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Nederland.  n.1.  0,03 tegenover 0,06 per arbeider. 59 Vanaf 1931  zijn
er tellingen gehouden van de produktiemachines. die het rzerk van
de sigarenmakers dreigden te vervangen.

T abe\ 5:  Atintal produktienitickines tia,izi'e:ig iii de sigare,liiidustrie.  1931-1938

sept.'31 april  '34 inei '35 mei '36 mei  '38

compleetmachines                  - 146 141 131          96

bosjesmachines !33 295 442 625 676

opri)11(,pdek)machines 26() 3()8 940* 1141** 1136"

totaal 393 749 1523 1897 19()8

* \-an de 940 „aren cr slecht: 88 in gebruik
.. Hool:0twaarschijnlilk waren lang niet alle (,prcilmachineb in Kebruik.

bri,n·  J. A.J. M.  F rens en  1 .A. P.  ,'an  lerkl.  (,eget'en, m·er de  \edrrlandse  hi*arenindustrie.
produktiererhouilingen i1 ilburg 19411.1,1/. 36. 11(,C\ l'| de schrij\·ers dit niet ,ermelden,
/ijn de gegevens uit 1944 ontleend aan een telling wn de \,erknemersorgatiisatim
le/,likpla;it. 24 ill|i  |9141. l|i' gl'Ke\L'lls uil Inci 1915 .i.iii cle //,mtielitizen llc kilincr

19#5/16..1.111\U||ini m. 31. c|l· L·tiler, Uit |91(, m |918.1.111 lic / 1 ittile'li112eit llc k'mic·i·
1988/19. billage 18(13

Drie zaken mc,eten  in  ,erb.ind met  tabel 5 opgernerkt \\ orden:
Ten eerste heeft deze telling alleen betrekking op de produktiema-

chines. 1)e apparaten \c,or roorbereidend \\erk (zoals stripmachines j
zijn buiten beschouwing gelaten, evenals machines roor de afu·er-
king van het produkt. Loals ringmachines. pakmachines, spijkerma-
chines  etc.  0\ erigens  „aren (*,k deze Ac*,rte,1 machines t(,en n(24
dun gezaaicl.

Ten  t\\ eede  zien  ;i e.  dat het machinepark  na   1936 n einig  is
uitgebreid. De reden hier\·oc,r is, dat ran oserheids\rege de mechani-
satie aan beperking nerd onderworpen. Hiermee komen we op een
uniek stukje iretgering, dat in hoofdstuk I\' paragraaf 2 nader be-
sproken zal worden.

Ten derde werd een groot decl ian de aanwezig zi.inde oprolmachi-
nes helemaal niet gebruikt. Het betrof hier de senoritas een-mans
oprolmachines. Op 15 mei 1935 waren van de 940 ,rerktuigen

"1 Bedridstelling 1930. dl. 1. X\11,45. Inicirmaticomtrent het energie,erbruik,andemachi
na 13 ierkregeli 1.in \',in dir lit·,den jr.  P,itent \lachine 11(jui, te 1-inlihi,il·11.
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slechts 333 in gebruik.6° Het zou kunnen zijn, dat deze apparaten
ir egens onizet\ ermindering Keen dienst deden. Zeker is dat bepaald
niet,  \\ ant de nationale omzet van sigaren en senoritas rerminderde
i,eliswaar in A'aarde, maar niet in stuks, integendeel.

Wellicht dat sommige ondernemers een grote toename in hun
afzet van senoritas hadden rerwacht en op grond daarvan machines
hadden .1.ingeschaft om later tot de ontdekking te komen, dat ze een
deel van hun capaciteit niet konden benutten. Alet deze redenatie

zal het aantal niet benutte machines toch maar ten dele rerklaard
hunnen worden. 1-let is ook mogelijk. dat de oprolmachines een
snelle technische ontwikkeling doormaakten, waardoor de eerste ap-
paraten al spoedig als verouderd ter zijde gezet moesten worden.
Vast staat dat de oprolmachines in deze jaren nog niet in staat waren
een hoogwaardig produkt af te leveren. Om die reden vielen deze

apparaten misschien in de praktijk tegen, zodat ze door de onderne-
mers aan de kant \\erden gezet. fenslotte kan een deel van de
machines in onbruik geraakt zijn, doordat bedrijven hun bestaan
moesten beeindigen. Jammer genoeg wordt in latere jaren in de
tellingen geen onderscheid meer gemaakt tussen -in bezit ' zijn en
in gebruik' zijn, zodat we niet rveten in hoeverre de machines bij

het verbeteren van de conjunctuur weer in het produktieproces zijn
ingeschakeld.

§   5.    Experimenten met mechanisatie  bij  Boex en Peletier

Peletier had reel belangstelling voor de experimenten op het ge-
bied van de mechanisatie. In zijn correspondentie van 1859 maakte
hij melding van een sigarenmachine, die uit Liverpool scheen te
komen en bij Philips te Zaltbommel stond opgesteld. Het kan niet
anders of deze brief heeft betrekking op de eerder genoemde sigaren-

machine. die Heerding is tegengekomen bij de geschiedschrijving

van Philips. Het oordeel van Peletier over deze machine luidde:

'Ik voor mij ben van ge,oelen dat het voor beste sigaren niets

geeft en dat mcgelij k de bosjes voor ordinair werk als men alles

.,
i //andelinien lie kanter. 1915/36. aanhang.el. 33
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goed rekend even zo niet meer kosten als uit de hand gemaakt
en loop dus met al die nieu,vigheden niet zo hard n·eg-.61

Peletier is naar Zaltbommel gereisd om de machine te bekijken,
maar hij heeft zelf geen machine aangeschaft.62 in de inkoopboeken
is geen enkele machine te \'inden en ook op de balans staan geen
machines vermeld. Gezien het oordeel van Peletier over de machine
was aanschaf ook niet te verwachten.

Bij deze ene ,erkenning bleef het niet. In 1862 deed Peletier
proeven met een Franse machine, die hem ter keuring was toegezon-
den door Ch.Rey, directeur van een keizerlijke tabaksfabriek te Pa-
rijs.63 De proeven lieten zich aam ankelijk gunstig aanzien, maar
uiteindelijk meende Peletier toch, dat de machine het nerk niet
voordeliger leverde dan de sigarenmakers. WeI informeerde hij nog
naar een prijsopgare. maar daarniee eindigde de briefwisseling. 64
T\\Te jaar later correspondeerde hij met een klant in Frankrijk over
een machine te Stuttgart.65 \\Tellicht betr<,f het hier„ ikkelmachines
\ an de firma Ci. Albert Reiniger te Stuttgart. \'(,lgens het Statistiscli
Jaarboek had nameli.ik in 1864 een sigarent'abriek te kampen tnee
\erdeel- en dertig \\ ikkel  crktuigen uit Stuttgart inge,oerd. <'c' \\'at
Peletier \oor inliclitingeii (,nt, ing (,ier deze machine kon niet n·or-
den nagegaan. 1)e \crkregcii informatie leidde echter e,eninin t(,t
aanschal , an een machine.

(.)ok de firma Boex-Hoeinagels & Co. heeft zich met de mechani-
satie beziggehouden. In combinatie met de firnias J.lii. Hoefnagels
& Zn.. Van den Bichelaar & Co. en l\lignot & De Block kocht Boex
in 1863 een wikkelmachine uit Offenbach a/111 ten bedrage van

f  1.soo. 67  iie het initiatiet tot deze aanschaf heeft genomen,  ralt
niet meer te achterhalen, want tussen de verschillende deelnemers

" i .irchiel Pcletier. brie\(·tilvick i iii\. rir. 1(}8 i, 6 april 1859.
"-/  Idem. memciriaal (.inv. nr.2371. li lio 184. hierin staan de reiskusten naar Zaltli,mniel en cle
loonoor de sigarenmaker aan de machine genoteerd.
'13 Idem, brie\·enboek lin, .nr. 144 i. 9 aug. 1862.
,"') t.a.p.  5 aug. 1862
6') t.a.p.. 19 jan. 1864.
661  Statistisch jacir/,ock. irg.  X\' c 18681, bli.  339.
6, ) Archief Boe\, crediteurenlx,ek tin\.nr.993.
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is hierorer niet gecorrespondeerd. althans in de correspondentie \an
Boex is hiero; er niets te \inden. De machine werd door Boex be-
steld, maar stond bij Alignot & De Block opgesteld. 1n de aankoop-
som en bijkomende kosten namen de Ydr participanten ieder roor
een gelijk part deel. Gedurende de periode 13 november tot 18 de-
cember 1863 betrok Boer "machinale poppen" ,an deze machine.
daarna vinden we hierover Keen rermelding meer.68 De machine
stond in 1864 nog vo(,r het volle bedragvan f 375 opde balans. werd
in  1865  voor  ruim de helft a fgeschreven  en is daarna ran de balans
rerd\venen.69 We mogen aannemen, dat de machine niet be\·iel.

§  6.    Mechanisatie  bij   Van   Schtippen.   Van   Susante  en  11/inten,tans

Van de drie 20e eeu\\,se bedrijven zvas Van Schuppen het snelst
met de mechanisatie.70 De eerste bosjesmachine nerd begin 1926

aangeschaft. In 1928 kocht men opnieun· enkele machines, want
men was niet alleen tevreden over de besparing aan loon, maar vond
ook dat de machines de 'techniek van het fabrikaat ten goede

kwamen. In 1929, 1930 en 1931 rond opnieu„ uitbreiding plaats,
zodat men in 1931 in totaal o\'er tzvaalf bosjesmachines, waaronder
edn dubbele, de beschikking had.  De produktie lag toen op 400.000
sigaren per week. Aangezien een enkele bosjesmachine zo'n 40 A 50
duizend bosjes per week maakte, mag men aannemen, dat het over-
grote deel van de sigaren half-mechanisch werd gefabriceerd. We-
gens de stijgende omzet bestond in 1934 opnieu,\' de noodzaak het
aantal machines uit te breiden.

Begrijpelijker\vijs toonde Van Schuppen zich een roorstander van
mechanisatie. ln de discussie rond de mechanisatie,r·et schaarde hij
zich aan de kant ran de tegenstanders van de ,vet.7 ' Toen de wet
aangenomen was, kon het bedrijf zijn machinepark niet verder uit-
breiden. Ondanks herhaalde \ erzoekschriften, kreeg Van Schuppen

68, Idem, register houdende prilscalculaties o,er sigaren,  snuil' en tabak {in\ nr. 119.12()1.
1863

6.3 Idem. balansen Iin,.nr.83-843.
™

1 Archief Ritmeester. int-ormatie <„·er de aanschal ,·an machines is geput uit de notulen \an
de aandeelhouders,ergaderingen

' f  labaksplant. 23 ob. 1934.
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Keen ontheffing van het verbod tot bijplaatsing ran machines.  De
overheid gaf het adries handmatig te gaan produceren. Tegen dit
ad\ies in stelde de directie echter een ploegenstelsel in ioorzorer de
c.a.o. dit toeliet. Alachines mochten namelijk 60 uur per week ,fer-
ken, z(,dat de produktie met 1/4 kon worden opgeroerd. ln 1939
werd de :vet met de nodige soepelheid toegepast.72 Het is mogelijk,
dat ()ok dit bedrij f daarvan geprc,fiteerd heeft. In ieder ge\al maakte
Ritmeester in 1939 uitsluitend half-mechanisch geproduceerde si-
garen.71

Van Susante kocht zijn eerste wikkelmachine in 1928 bijde firma
A. Le\'is & Co. te Frankfurt.74 in de daarc,p\olgende jaren schafte
men nog enkele machines aan, maar een decl \an de produktie bleef
handmatig.  Van  Susante.  lid viin de  Nederlandse  R.K.  \'ereniging
\'an Sigarenfabrikanten, \vas roorstander van beperking \,an de me-
chanisatie, evenals rele ondernemers in het zuiden des lands. roor
hem was daarbij de \verkgelegenheid een belangrijke overweging
Aangezien Van Susante het bezwaarlijk \c,nd om geld van de bank te
lenen, zal (x,k het gebrek aan financiele middelen een remmende
werking gehad hebben op de ,(,ortgang van de inechanisatie. 7 5

Bij  Wintermans  deed de eerste sigarenmachine ( Formator j  zijn
intrede (}p 31 (,ktober 1930.  Pas \ijf jaar later \\erden \\ederom
machines aangeschaft. '" in de jaren 1936 en 1937 \\:ordt in het
grootboek geen aanschafvan machines rermeld. ternijl o,er de daar-
opvolgende jaren  Keen  gegevens geionden konden 1% orden.  li'inter-
mans behoorde evenals Van Susante tot de vc,orstanders zan beper-
king ran de mechanisatie. Toch labriceerden bij \tintermans eind
1938 slechts tien zan de 123 sigarenmakers de sigaren geheel hand-
matig. 77 Volgens mondelinge overlevering was in 1939 de hele pro-
duktie half-mechanisch.78
21  B. Colenbrander. 01·eniclit 1,1,1 de  I oesta,id 1'11,1 de Xederltimische Sigare,lilitilistrit· lit·i·r liet

laar 1939. bl/. 6

41 A.R.A.. Archict Ililk,bure.lu „Mir labak i·n labal,>prc,dul,ten ,In, .tir. 144.1 1
4 3 Archiel' \'an Susante. ink(*,pboek. 1928
'i Inter,ic\  met I. ·\.M. #.in 0uh.ilite. il.il. 22 c,kt. 198(1 eli 24 ium 1982.,ir cx,k litwilil.tuk

A', paragraaf 5.
" 3 Archief \f intermans. grc)(}tix,eken

3 Archief R.K. Sigarenialirikanten. ccirrespcindentie 1,edrijisraad. 1995-1940.
Mi  Inter,ic„  \. \1. i.n \1. \.J.  \\ int,·rnian.. d.il. 2(1 tikt   198(1.,1,· .ik 11<*ilci.tuk l\. pitrit-
grad 5.
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De gegerens o,er deze drie bedrij\en komen aardig overeen met
het algemene beeld. Eind jaren t \'intig begint de mechanisatie do(,r
te zetten. Net ralt op dat de drie bedrijien Keen compleetmachines
aanschaften. Alet name bij een expanderend bedrijf als \'an Schup-
pen/Ritmeester Lou men dat hebben hunnen verwachten. Nu had
dit bedrijf inderdaad in 1933 voor achtduizend gulden een compleet
cigarillos machine aangeschaft, maar deze werd hetzelfde jaar weer
doorverkocht aan de broers H. en J. \an Schuppen \ an de Panter
sigarenfabriek. 74 Het werken met compleetmachines, die rrij duur
waren en technisch gecompliceerd, was namelijk in Nederland tot
enkele daartoe gespecialiseerde bedrij. en beperkt. De machines , er
eisten een speciale keuze \ an tabak en \raren alleen geschikt \·oor de
fabricage \an goedkope sigaren en senoritas.   De produktie 1 an deze

geheel gemechaniseerile  sigaren   \r:ts  in   1939  in   handen   \·an   een
achttal bedrijven.HI

Hoe beslisten de ondernemers nu over de aanschaf van een machi-
neD Maakten ze een kosten-baten analyse: Als ze al zulke berekenin-
gen maakten, dan is daarover niets bewaard gebleven. De indruk
wordt eerder geivekt, dat men met 66n machine op proef begon te
werken. Beviel de machine, dan vond uitbreiding plaats. Van Schup-
pen had bijvoorbeeld de indruk, dat een machine een loonsbesparing
van f 2,50 8 f 2,75 per 1.000 sigaren opleverde, maar ofde juistheid
van deze cijfers ook acliteraf gecontroleerd werd, is de vraag. Pas in
1931 maakte men kostprijsberekeningen per merk, daarvoor had
men alleen globale cijfers. De andere twee bedrij\en kenden geen

kostprijsberekeningen per merk.
Op het effect ran de mechanisatie op de werkgelegenheid zal in

hoofdstuk IV paragraaf 2 nader worden ingegaan. Het effect op de
loonkosten van de drie bedrijven komt in hetzelfde hoofdstuk in
paragraaf 5, tabel 19. aan de orde. Uit deze tabel blijkt dat Van
Schuppen aan\·ankelijk met hoge loonkosten kampte rergeleken met
de andere twee bedrijven; met de voortgaande mechanisatie kwam

791 Archief'Ritmeester, imentarisatie i·(Mir de balans #an 1933.
M"i  11.1'. \\'i'nc·kebach. htri.1(1 teAL·n de mic·hanist·cring in de sigarcnindubtric. iii 11·0,101,1 i sch-

Statistische Berii·hten. jrg. IX 1 1935 j. bl/. 236
81  4.11.A.. Archiel' Ilijksbureau \·oor Iabak en Tabaksprodukten. \·erklaring basisi·erbruik
1939-1946 < in, .nr. 344. I i.
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deze rerhouding echter steeds gunstiger te liggen. De loonkosten

kwamen zelfs beneden die ran Wintermans, hoe\rel dit laatste be-
drijf zich in een lagere loonklasse bevond. Bij Van Susante, die zich
het minst ,·er op het pad ,an de mechanisatie had bewogen, namen
de loonkosten in \·erhouding tot de omzet ran jaar totjaar toe. Er zijn
uiteraard meer faktoren , die in\·loed op de loonkosten uitoefenen.
De/e zullen in hoofdstuk IV, paragraaf 5 besproken zvorden.

I)e mechanisatie had \ erschillende effecten op de bedrijfs\oering
Ten eerste moesten de machines gefinancierd worden. De eerste
bc,sjesmachine  kc,stten zo'n j 3.000. later zakte de prils naar onge-
reer f 2.000.82 ,iergeleken met de bedragen die in de tabak om-
gingen, uaren de machines niet /(, erg duur. Dat neemt niet „ eg,
dat bij aanschaf van een tiental van dergelijke apparaten de linancie-
ring hier\,an toch problemen kon opleveren, rooral bij familiebedrij-
ven. Voc,r Keen van de drie bedrijven werd dit probleem zo urgent,
dat men tot het openbreken zan de vermogensstruktuur orerging
\Ic,orts brachten de machines een toename van de vaste kosten met
zich mee. Bij toenemende vaste kosten konden de ondernemers geen

genoegen nemen met omzet,ermindering. Integendeel vormden de
hogere vaste kosten een stimulans tot het vergroten van de omzet. Bij
de drie bedrij,en nam de omzet inderdaad toe, het meest bij Van
Schuppen/Ritmeester.

In het eerder geciteerde rapport \'an de Hunt & Co. nordt tenslot-
te nog gewezen op een verandering, die de mechanisatie ten aanzien
ran he.t personeelsbeleid ten eeg Z..11 breiigeii.  .·\rl,cid .1.in de machine

werd veelal in uurloon en niet langer in stukloon verricht. Dit ver-
eiste een personeelsbeleid, dat meer stimulerend en moti,erend
werkte dan controlerend. Aangezicn echter in deze periode de ma-
chines ,·ooral de weinig geschoolde bosjesmakers verringen en reel
minder de geschoolde sigarenmakers, zal dit effect nog niet 70 sterk

zijn gen·eest. In ieder ge, al deden personeelsdeskundigen n()g niet
hun intrede in het bed rij f

821 Archiet \'an huhante. inkcxipbock 1928: Archict Ritmee ter. in\entarisatic \c*Ir de bal,ini
\an 1933.
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§ 7.  Conclusie e,i rergelijking in de tijd

In de organisatiestructuur bestaat een ,errassende o,ereenkomst
tussen de t\ree periodes. Er lijkt in al die jaren bijzonder ,veinig te
zijn veranderd. De sigarenmakers zitten nog steeds in grote zalen
onder toezicht van enkele meesterknechten of opzichters of hoe ze
genoemd mogen \vorden. De laatsten controleren de k\valiteit ran de
sigaren en houden het tabaksverbruik in de gaten. De sigarenmakers
werken nog steeds op stukloon. Verder zijn er enkele administratie, e
mederverkers, die de boeken bijhouden, maar de balans niet te zien
krijgen en dus niet geacht \\'orden het beleid mede te bepalen. Ten-
slotte zijn er reizigers, die op provisiebasis \verken.

De bedrijven hebben in de regel een meerhoofdige directie, be-
staande uit enkele familieleden, die tevens eigenaar ran de zaak zijn.
Zij richten hun aandacht in eerste instantie op de inkoop \an tabak
en het vervaardigen van een goed produkt. De verkoop. de admini-
stratie en het personeelsbeleid lijken qua aandacht een t\reede plaats
in te nemen. Zij worden vaak dan jungere broers of zoons gedele-
geerd, al moet gezegd worden. dat de taak\·erdeling niet altijd even
duidelijk is. Deskundigen op het gebied ran pers ,neelszaken of
boekhouden heeft men niet iii dienst; de directie regelt al deze zaken
zelf.In het interbellum treeclt hierin in zo,erre een lichte kentering
op.  dat af en  toe gebruik \rordt gemaakt  \ an de kennis \ an specialis-

ten, doordat men een accountantskantc)or of advertentiebureau in-
schakelt. De \eranderingen die de mechanisatie \: n de produktie
uiteindelijk in de bedrijfsorganisatie te\reeg zal brengen, laten zich
in deze tijd \\el aanzien, maar hebben zich nog naunelijks gere:iii-
seerd; daar,oor was de  mechanisatie nog niet rer genoeg Ke, orderd.

Pogingen om tot mechanisatie ran de produktie te komen, dateren
al van het midden van de 19e eeuw. Hieruit blijkt, dat de onderne-
mers aandacht schonken aan de mogelijkheid tot mechaniseren. Het
gebrek aan arbeiders zal zeker een stimulans zijn ge,reest om in deze
richting te kijken, terwijl een man als Peletier hapitaal genoeg had
om te mechaniseren. Tc,ch k,r: m de mechanisatie toen niet \an de
grond en bleef zij lang nog tot incidentele ge\allen beperkt. \rat is
hiervan de reden: Een verklaring kan in eerste instantie gezocht
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worden in de aard van het produkt en de kivaliteit van de machines.
Het werken met een produkt als tabak vereiste een grote zorgvuldig-
heid. De machines moesten een ,rij hoge graad van perfectie bezit-
ten, wilden zij de sigaren goedkoper en liefst niet veel slechter ma-
ken dan de sigarenmakers. Ten tweede waren de machines moeilijk
lonend te maken, omdat zij juist ten aanzien  ·an de tabak, naar de
mening van Peletier, minder zuinig nerkten dan de sigarenmakers.
En de tabakskosten vormden, zoals we nog zullen zien, het belang-
rijkste aandeel in de kostprijs in die tijd.

Waarom kwam de mechanisatie na  1920 wdl\'ail de grond en in de

19e eeun' niet? I'66r \ve deze \·raag beant\voorden, moeten we eerst

nog een voorbehoud maken: de compleetmachine is ook in het inter-
bellum geen gemeengoed geworden. Nog steeds was het niet gelukt
om de kwaliteit van de compleetmachine dusdanig te maken, dat de
betere sigaar erop gefabriceerd kon ;vorden. Toch  vas de techniek
inmiddels zover voortgeschreden dat de bosjes bevredigend machi-
naal gemaakt konden worden. Volgens Van Schuppen waren de ma-
chinale bosjes zelfs beter dan de handgemaakte, omdat een machine
de bosjes regelmatiger vulde. Vergelijken we, vooruitlopend op de
komende hoofdstukken, de kostprijsverhouding in de periode 1856-
1865 met de periode 1925-1934, dan kunnen \ve een grc,te rerande-
ring constateren. De belangrijkste kostenfaktor \\as in de periode
1925-1934 het lc,on, ook als er was gemechaniseerd, terwijl de ta-
bakskosten onge\'eer 25% ran de omzet bedroegen. Wanneer de
machine meer tabak rerbruikte dan de sigarenmaker, drukte dat niet
zo zwaar op de totale kosten als in de 19e eeu\\'se periode het geral
\ras,  toen de aanschaf \ an tabak de belangrijkste kosten faktor vorm-
de. Op de \,raag in hoeverre de machine mddr tabak ,erbruikt dan de
sigarenmaker, hebben  e geen antwoord kunnen rinden uitgedrukt
in cijfers. Huidige fabrikanten \ an sigarenmachines zijn echter ran
mening, dat een machine mOOr omblad en dekblad nodig heeft dan

Meen goede sigarenmaker. Dc,orslaggevend bij de aanschaf van ma-
chines  zal  ge\reest  zijn  het  feit,  dat door de toegenomen concurren-
tie na 1920 en de daling van de koopkracht in de jaren dertig, steeds

H3
1 Inter\ien 11. ilaas en P. \an der Hi·\·den. cl.d. 8 jan. 1981.
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goedkopere sigaren aangeboden moesten zvorden. die alleen met een
machine gemaakt konden worden of tegen een lager loon. Aangezien
loonsverlaging bij de goed georganiseerde sigarenmakers moeilijk te
ver\sezenlijken \\ as, lag mechanicatie rc,or de hand.
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HOOFDSTUK III

TABAKSVOORZIENINC;

§ 1. De Nederlmidse  tabaksi,zarkt

Nederland kon in de periode rond  1850 niet bogen op een interna-
tiona|e B,sitie ten aanzien  \ an de tabakshandel. De Amerikaanse
tabak, waarroor Nederland in de 18e eeuw de centrale stapelplaats

was, King in deze periode gr()tendeels naar Bremen. Als oorzaak \oor
deze rerplaatsing noemt men algemeen het feit, dat Amerika met

Duitsland veel hechtere economische betrekkingen had onder meer
door een druk landverhuizers, erkeer, zodat het handelsverkeer in
het algemeen met de Duitse havens geregelder \\'as dan met Amster-
dam en Rotterdam. Bovendien hadden de Nederlandse handelaren
moeite om zich om te schakelen op een  nieune werk\, ijze.  Zij  kre-
gen de Amerikaanse tabak niet meer. zoals in het verleden het geval

was, in consignatie, maar moesten deze kopen "op speculatie", dat

wil zeggen voor eigen rekening. '
1nforinatie over de Nederiandse tabaksmarkt kan men verkrijgen

uit de Statistiek van in-, uit- en doorvoer. Helaas werd pas \anaf
1864 de tabak uitgesplitst naar soort tabak, vdcir die tijd werd alleen

de  plaats van herkomst genoemd,  n at  opgerat  moet  worden  als  de
laatste haven of plaats, die werd aangedaan voor de goederen Neder-
land  bereikten. De statistiek geeft zodoende  tot  1864 niet zozeer
uitsluitsel over de soorten tabak, die aange\oerd 1% erden. maar laat
wel zien lungs nelke weg de tabak ons land binnenkwam. Zo werd
Amerikaanse tabak grotendeels rechtstreeks vanuit de Verenigde
Staten naar Nederland gebracht, maar voor een klein deel ook via de
tabaksmarkten in Londen of Bremen. Vanat' 1864 is de invoer van
tabak uitgesplitst zc,wel naar soort tabak als nuar land zan herkc,mst.
De gegevens uit de statistiek zijn in tabel 6 bijeengebracht.

' ,  \<it,i (i,i·r den t<*·stand \an de Am,terdambi·he handelshui/en in het iaar 1854. medege-
decld clcuir \.\\ . 1'(i.thumu.. in /:c,inim,is(·h- en Fociaal-//istorisch jaarhock. cll. \'ll ' 19211.
bl/. 196-24)9
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Tabel 6: Int·Oer i·an tabak in Xederland. 1856-1865

land of plaats san„aar grmidilelil lier i.i.ir. 1856- 1865
tabak is aangez·oerd in min. kg. in k t<,tale iii\'c,er

Bremen 1,2                      6

Duitse Rijk /.onder Bremen 2,7                    13

Engeland 1.()                            5

Verenigde Staten 8,9                                44
Zuid-Amerika (),6                            3

Jai·a 4.8                    24

uierige landen 0,9                       5

Tcitaal 20,1 100

jerdeeld naar soort tabak. gemiddeld

per jaar, 1864-1865. in min.  kg.
A    E    J    0   tot.ial

Bremen                                      1,1           -            - 0,2 1,3

Duitse Rijk zonder Bremen 0,4 2.2 0.4 3,0

Engeland 0,7       0,1        - 0,6 1,4

Verenigde Staten 6,0       -        -                  6,0

Zuid-Amerika 0,5       -        - 0,1 0.6

Java 7,5 7,5

Overig landen 0,8 0,1 0.1 0.4 1,4

Tc,t:ial 9,5 2,4 7,6 1.7      21.2

Brcin: S.I.U.D. 1856-1865.
A = Amerikaanse
E = Europese
J   = Jaia

C) = ()verig

Uit tabel 6 kunnen we opmaken, dat gemiddeld slechts 6% van de
tabak uit Bremen afkomstig was. Het betrof. afgaande op de jaren
1864-1865, voornamelijk Amerikaanse tabakssoorten. Kennelijk \er-
, ulde Bremen   roor de Nederlandse tabaksverwerkende industrie
geen belangrijke marktfunctie. De invoer uit het Duitse Rijk met
uitzondering ran Bremen bestond hoofdzakelijk uit Europese tabak.
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De Verenigde Staten overtroffen aanvankelijk nog Nederlands-
Indie als tabaksleverancier; voor de jaren 1864-1865 was dat niet
langer meer het geval. Van de Amerikaanse tabak was de Maryland
de belangrijkste, verder werden in sterk wisselende hoeveelheden
Virginia, Kentucky en Seadleaf aangevoerd. De invoer van Zuidame-
rikaanse tabakssoorten, zoals Braziel, Havanna, Cuba en Yara, ;ras
qua omvang tamelijk onbetekenend.2 -Te bejammeren blijft het, dat
de Zuidamerikaanse tabakssoorten onzen zoo krachtige tabakshandel
niet meer veelzijdigheid bijzetten-, kan men in het rerslag van de
Amsterdamse Kamer van Koophandel over 1861 lezen. 3  De aamoer
van Nlanilla-tabak, een soc,rt die destijds met Ha\,anna kon \\edij ve-
ren, \vas in de jaren 1860-1864 belemmerd, doordat de Spaanse
autoriteiten de veilingen te Manilla gestaakt hadden. 4

Met de opkomst van de tabakscultuur in Nederlands-Indie k\\,am
de Nederlandse tabaksmarkt weer tot bloei. De teelt was aanvanke
lijk door het gouvernement ter hand genomen, maar had weinig
succes, zodat men in 1836 voor het eerst een Europese ondernemer
contracteerde voor de bereiding,an tabak voor de Europese markt. 5

In 1855 begon de Rembangse tabakscontractant J. de Mol van Otter-
100 als eerste het verkrijgen Jan tabak zodanig te organiseren, dat hij
de bevolking de tabak op \rijrrillige basis liet verbouwen voor de
Europese markt en aan hem liet leveren Gestimuleerd door de hoge
marktprijzen in Nederland beleefde de particuliere tabakscultuur op
Java na 1855 een periode van hoogconjunctuur.6 Ilet gouvernement
trok zich in 1866 uit de tabaksteelt terug. 7 In het transport van de
tabak speelde de Nederlandsche Handel Alaatschappijeen onderge-
schikte rol, rrant in de jaren 1861-1864 ver,oerde zij gemiddeld
slechts 3% van de tabak naar Nederland.8 Het o,·ergrote deel van de

21 \ers/age'i k. 1.k. Amsterdam, 1861. hi/. 24,1862.1,1/. 26; 1863. bl/. 28.1864, bl/. 31.
11 a.ti.. 1861, bl/. 24.

1 41.11'.. 1864. bli. 3(): J. \\'(,11. Dc i al,uk e,i de  l aliak+brihitte,1 I 1.eiden 1913i. bl,. 118
'1 (-'. Fasseur. Kultiturstelselen kuloiticile Balt'n eLciden 1979 1, bl/.17
& C:. Fasseur, a.11'. bl/. 134-137.

i \\'. Al. I:. .\lani,elt, (Ics,·hiedenis I·an ile \ ederhi,tilsche //a,idelmatitschappi) 1 11 aarle m 19 24 i,
bl'. 304

81 Ierslagen k. 1.k.Amsterdam. 1861. Iii/. 44. 1862. bl/. 5(1: 1861. bl/. 53. 1864. bl/. 59.

80



tabak ,verd door ondernemende handelaars naar Nederland ge-
haald.9

De invoer van Java-tabak nam toe van 1.8 miljoen kg. in 1856
(10% van de invoer) naar 9.2 miljoen kg. in 1865 (42% \an de
invoer). " Het toenemend belang ran Java-tabak is hiermee duidelijk

gedemonstreerd. Toch is het vooral de Sumatra-tabak geweest.
waardoor de Nederlandse tabaksmarkt weer een positie van interna-
tionale betekenis kreeg. Deze tabak, waarvan de eerste pakken in
1864 op de Nederlandse markt kwamen, bleek uitermate geschikt te

zijn als dekblad. Hoewel de aanvoer van Sumatra-tabak in hoeveel-
heid veel geringer was dan van Java, lag de prijs gemiddeld veel hoger

vanwege de betere k,valiteit.
In Nederland werd eveneens tabak verbouwd. Deze inlandse ta-

baksteelt had in de 17e en 18e eeurz peri *len van grote bloei gekend,
maar was in de 19e eeuvr al van minder betekenis gen,orden. De

tabak, die zich voor de fabricage van snuif, pijptabak en goedkope

sigaren leende,   ·erd r(*,r een belangrijk deel geexporteerd. Ver-
hoogde invoerrecliten in het buitenland en de ont\\ikkeling van de
tabakscultures in Nederlands-indie maakten de Nederlandse teelt
steeds minder lonend, zodat deze tegen het eind van de 19e eeuw

nagenoeg verdwenen was. 11

Van de  in  Nederland  aangevoerde  tabak  \rerd  gemiddeld  2/3  als

invoer tc,t verbruik in het binnenland aangegeren, niaar hier\an
werd toch een deel weer uitgercierd. De totale uitvc,er bedroeg even-
eens gemiddeld 2/3 \an de inruer; dit is deels te rerklaren uit t(,t
binnenlands verbruik ingeroerde tabak. die iveer zferd uitgeroerd.
deels uit de uitvoer ran binnenlands geproduceerde tabak. Frekken

we ran de uitgeroerde tabak eerst de binnenlands gepr(,duceerde

4 j  H.G.Th. C:rime. 1790-1940. Ckde,ikboek uitgegerm t.g. r. hel  l 50-jurig beftaa,1 tier firnia (ip 2
jum /940 liaarlem 194()1. bli. 46-5().
"11  S./.L'. I)..  1856-1865.  I)e Ja\21-(xight  iferil ,rijr#cl geheel rech l.tree ks naar hederland
gebracht. „ant de S. I.l'.I). geeft ,·oor 1856 een algemene itivoer :an tabak uit Ja,·a ;'an 1.8
min. kg.. terA·ijl Dent/ en \'an Breggen, Smtistisch 01'erzicht i·an de Sumatra en Jai·a wbak. 1 940

,·cx,r de cy,gst ,an 1855 een aantal ,an 24.553 pakken ,ermelden. Een pak Ja,a-tabak \,cx,g
Ill·middeld 75 kg. ic,dat de cxigM 1 1.8 min. kg. bedrcieg
" i H. K. Rtiessingh, Inlandse tahak.  1 rpansic en contrac·tie r'an een hatidelsgeit ·as in de  / fe en  /te

eeuti· in ,\eilerlaild I\\'ageningen 1976#. bl/. 383.
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tabak af. dan bedraagt het restant 50% \ an de im*(,er. 12  1)e tabaks-

handel deed dub meer dan de binnenlandse nij\·erheid \an tabak
\(*,rzien.

0\er het prijsverlc)op van de tabak in de jaren 1856-1865 zijn
weinig gege\ens te rinden. De Statistiek wan in-, uit- en doorroer
geeft weliswaar een aanduiding in gewicht en den in geld, maar
hierbij  King men  uit  van de zogenaamde officiele of zaste zIaarde \ an
de goederen. Deze K·as gebaseerd op de gemicidelde prijs in 1845 en
werd  sindsdien omeranderd gelaten. ' 3 Voor globale in formatie oTer
het prijsrerloop zullen \\e ons moeten behelpen met de verslagen ran
de  kamer \an Koophandel  , an Amsterdam en Rotterdam.

De stijgende lijn, \Laarin de prijzen zich in dejaren 1855 en 1856
ben·(,gen, brak in de laatste maanden van 1857 af. In de daarop\01-
gende jaren kon alleen roor tabak van hoge kwaliteit een goede prijs
behaald worden; wor de mindere soorten ,I·as de stemming gedrukt.
De tabaksprijzen stegen iveer  in   1861  en 1862 onder andere  ten
gevolge  \ an  de  Amerika:inse  burgeroorlog.  Over de jaren  1863  en
1864 meldde men een prijsdaling van de mindere sc,orten, maar een
stijging van de betere.  \ic,or de tabakshandel \\ erd het jaar 1865 niet
gunstig genoemd, ter\vijl het jaar daarop ,ierd gesproken over een
algemene lusteloosheid, \raarbij toch roor de Java-tabak nog goede
prijzen nerden gemaakt. 14

\10(,r de Sumatra- en Ja, a-tabak bestaan ,·anaf respectievelijk  1864
en   1870  doc,rlcipende  prijsgegerens.  die  iii  gratiek  1  \reergege, en
zijn. Het gaat hierbij om indexcijfers. Zodoende komt in de grafiek
onvoldoende tot uitdrukking, dat de Sumatra-tabak gemiddeld drie
keer /0 duur was als de Java.

12
1 (iemiddeld (,ier cle iii·ricxle 1855-1865 beclr(,eg dc algemciic mic,er 2() min. kg., de inic,c·r

uit ierbruik  iii het binnenlandi 12 min. kg., de binnenlandse prcxiuktic 4 min. kg. en de
tcitalc uit\ocr 14 mlii. kg.· 4./.L.D.. 1855-1865: cilters c„erde(,pbrenpt \andebinnenland.e
tai)akstrelt /i.in afk(imstig uit het  \e,·slag 01·er ,len Lindbouii·.  1855-1865. aange\uld met xege-
i ens uit liet Statistisc·h j,icirbriek,  18,7- 1868.
141 B.J.M. Ammerlaan. /'rac·tische prohlemen uit de Handelsstatistiek t.lmsterclam 1930;. hi/.
159; J.11.1. C laesseti.. 1)e gemirxtiniheerdi· handelsxtatistiek. iii (,edeitkb ,ek Nit,Xegeren t.g.7 .
liet 25-jarig bestilail tier ( e,itrale ( 0,11,ilifie i·tior ile Statistiek 1 892-1917 1'0-(,ra\ enhage 1917,.
1,11. 121-136.
15   I ershigtwAi.A   . \11/stirdailt.  1861-1879: Iersh,Ke,1 k.1·. A.  /hitterihim. 1857-1868: Statistisch
./aarboek. 1856-1868.
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C:r·afiek \:  Prijsi·erto<,p i·,1,2 de Jai·a- e,i  Sit,biatra-tabuk,  1865-1939
ii jijaarli jkhe gemidilelden. inde kiijl ers  187()-1879 =  1()0

Sumatra-tabak 1870-1879 = 100 = 142 cent per 1/2 kg.
----- J"a-taI}ak 1870- 1879 = 100 = 59 cent per '/2 kg.
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53 -                                                                                                                                                         ;
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Ihti,/14  711,74 71-9 '», » ' »,»' R ,44 4 2, 44 14.,1114 1,5 1,9 1(' 14 1: 1. 2(1'24 5 29 4, 44 " '9

1,rcin: 1)cnt, Lii \'.in lircgget). .Statisti:R·h m'erricl 1 2'ilil & himtitr i eli jmu dwk. 1 94().

Dentz en Van Breggen hebben in h,in statistisch overzicht Keerge-
geven de prijzen, die \oor de tabak betaald werden. toen deze roor de
eerste keer in Nederland aan de markt kwam. De gegevens van de
opbrengst van de tabak in hoeveelheid en r,aarde zijn gerangschikt
per oogstjaar. De tabak ,rerd in de regel een jaar later in Nederland

geveild; daarmee is in deze grafiek rekening gehouden. Tern ille van
het lange-termijn m·erzicht zijn de cijfers tot rijf-jaarlijkse gemiddel-
den samengeroegd Hierdoor zijn de jaarlijkse prijsschommelingen,
die aanzienlijk konden  zijn.  negge, allen.
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\/oor de Java-tabak, die ook in de tweede helft van de jaren zeven-
tig goed aan de markt \ras gebleren, bereikten de prijzen begin jaren
ze\entig een hoogtepunt. Vanaf de t\\'eede helft ran dit decennium
daalde de gemiddelde prijs echter snel. De reden hiervan is, dat juist
ten aanzien ran de betere soorten, waarmee in de \*oorgaande jaren
hoge prijzen behaald mfaren, de Sumatra-tabak een ernstige concur-
rentie vormde. De prijzen voor Sumatra-tabak bleven ook in de jaren
tachtig hoog. terivill die \'(,or Ja\a steeds verder zakten. Vanaf de
negentiger jaren zette ook ;0(,r de Sumatra een daling in, die aan-
hield  tot het begin  van  de  20e  eeu\,p.   \'anaf 1905/09 herstelden  de
prijzen zich zowel roor Suinatra- als ,(x,r Ja\a-tabak, al duurde dat
roor de Java niet zo lang.

De  schaarste aan tabak  in de Eerste  \Vereldc)(,rlog stu\\·de de
prijzen omhoog. Jammer genoeg zijn er wat Java-tabak betreft voor
de oorlogsjaren geen gegevens beschikbaar; \\·el blijkt het prijspeil in
de jaren t\viiitig hoger te liggen dan \'66,r de Eerste Wereld(x,rlog.  De
prijzen voor humatra-tabak stegen juist na aflocip van de oorlog tot
ongekende hoogten. De daling begon pas in 1925/29, maar daarna
zakten de prijzen ook tot het w)or-oorlogse niveau. I)e prijs \ an Java-
tabak, die gedurende de jaren t\\intig ongeveer op de zelfde hoogte
bleef, daalde in de jaren dertig zelfs t(,t beneden het peil van voor de
Eerste Wereldoorlog.

Het prijsverloop ran andere tabakssoc,rten dan Ja\'a en Suniatra is
in deze beschourfing achteri,ege gelaten.  Ter rerdediging kan die-
nen, dat deze t.'ee de belangrijkste scx,rten u·aren. die door de siga-
renfabrikanten sverden gebruikt, terwijl zij temens toonaangerend
genoemd kunnen worden roc,r de INederlandse tabaksmarkt.

in de periode 1925-1934 vormden de Jara- en Sumatra-tabak nog
steeds het hoofdbestanddeel van de Nederlandse tabaksmarkt, zoals
tabel 7 duidelijk maakt. Het zeer grote belang,an de Nederlands
Indische tabakssoorten komt in dit o\erricht niet eens ten \01|e tot
uiting, omdat het overzicht in kilogrammen is uitgedrukt en niet in
guldens. Speciaal het Sumatra dekbl.id ,rerd tegen hoge prijzen rer-
kocht.
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TaI)el 7 Orer.icht  ran  de   Xedertaildse  talwksmarkt.   1925-1934

gemiddeld per jaar, in min. kg.
3.().1. X. Amenka Z. Amerika dii'ers

opslag in entrepi)t 65,2 7,4 12.2 9,2

uitslag naar buitenland 50,0 1,3 9,0 6.5

uitslag naar binnenland 12,7 6,4 2,6 3.3

directe inv(,er 15,() 10.3 3,9 4,3

directe uitrc)er 0,6 0,3 0,1 0,2

bron·  S. 1. L'.D. 1925-1935

De invoer in het binnenland (directe invoer en uitslag naar het
binnenland) bestond voor 54% uit Nederlands-Indische. 16%
Noordamerikaanse en 14% Zuidamerikaanse tabakssoorten. De
resterende 16% bevatte onder meer Griekse, Turkse en  ,1 an illa

tabak. Het deel van de invoer dat in Nederland bleef. was niet alleen
voor de sigarenfabricage bestemd, maar eveneens roor de tabaks- en
sigarettenindustrie. Over het tabaksverbruik van de sigarenindustrie
hunnen voor het jaar 1939 enige cijfers worden gegeven, die door het
Rijksbureau voor Tabak en Tabaksprodukten in 1940 zijn samenge-
steld:

Tabel 8. "litbaks,·erbritik 1·an de sigare,timizistric in 1939. in 1000 AA.

SIi " w tnt \ orste,il. midere lara 111-a=iet cliz ers totaal

clekblad 1.067 199         -            1      2    1.269

umblad 149 2.533 168 2 53 2.905

1,inneng<,ed            67 688 1.714 4.784 594 7.847

t(}taill 1.283 3.42() 1.882 4.787 649 12 021

bron:   Jaan'erslag  /{ijksbureau  i'(,Or  'I-abak en  Tabaksprodukten.   1940.  biz.  47.

Zeer globaal kan men op grand hierran zeggen, dat de Nederlandse

sigarenindustrie Sumatra-tabak gebruikte voor dekblad, \/orstenlan-
den voor omblad en Braziel en andere Java-tabak voor binnengoed.
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§ 2. Orgaitisatie z'an de tabaksmarkt

Op welke wijze werd de tabak verkochtils De Amerikaanse tabak
was men gewoon te veilen bij opbod. De partijen tabak \ ·erden op de
veiling uitgesplitst en in kleinere karels ,erkocht. Bij de rerhopen
ran Jaia-tabak en later Suniatia-tabak ontiz ikkelde zich het srsteem
\ an veiling bij inschrijving. De tabak n erd op de Nederlandse markt
door importeurs aange,oerd of de tabaksondernemingen lieten de
tabak Koor eigen rekening naar Nederland komen. Nadat de tabak in
Nederland , ·as aangekomen, werden  van overheidswege beedigde
makelaars belast met het trekken van monsters. De makelaar had
ook de taak de tabak te taxeren. Deze taxatie diende voor de rerk(,per
als richtlijn. \\aarc,nder hij de taI)ak \ eelal niet z(,u \erkopen, ter\\'ijl
de koper onder deze pri.is \rel niet zou bieden, omdat de kans weI
zeer klein zou zijii, dat liij de tabak dan kreeg toege,r·ezen. Deze

taxatie \\'as in  feite een minimumprijs.   1-ot  1863 \ras het gebruike-
lijk dat de zerkoper/importeur een aantal makelaars aanwees, via wrie
de aanbiedingen Redaan mc,esten  \·c,rden.  Na die tijd werd de make-
laar  door de k(,per  aangenrzen. 16

Het systeem,an inschrijring \\ erkte zci, dat gegadigden direct hun
hoogste bod schrifteli.ik en under geheimhouding inle,erden. Om te
kunnen inschrijren had de koper altijd de bemiddeling nodig van een
makelaar. omdat de makelaar ten opzichte ,an de importeur de mo-
rele rerplichting had crop toe te zien. dat de koper kredietwaardig
was. De partijen, die ter inschrij\ing werden aangeboden, \varen
groot en beratten tabak ran de meest verschillende kwaliteiten. om-
dat het totaal  r'an  een  -:itladitig"  van idn onderneming als geheel
werd \erkocht. Dc kopers moesten Foor de gehele partij tegen JOn

prijs, uitgedrukt in centen per pond, bieden. Het iraren overwegend
tabakshandelaren, die op de eerstehands markt kochten. Zij boden
de taI)ak venolgens in kleinere partijen gesplitst op de tweedehands

" 1 1)it c)\cr/icht i* 4,em,lakt met beliulti \an C .1). 1)\,ar+. / ' t,ibat· des imic.$ 1,£;erlatulaist·+ et w
i·ritte ,; .·\insterdam I (,enD\ e  1943 i. A. k.  \euhau..  i)/e / itti,·icklung des .\iecierla-;uhs(·h-()sti,tdi

5(*cn 7,ihakshamle/s Nuddits 01,tem th·r / ilift·hri,hunl 'llik|i·||*'ri 191 3 1. \\ . J. ian den \\(il'.tii-
ne,  (hider.ciek  liaar  de  beteekenis  elt  i·oorititzichleti  i·mi  de,1  handel  iii  mi,·e  tilbak 1 Amsterdam
19471.

162 //.(;.711. (:rene. 1790-1940, bli. 5(1.
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markt aan, waarbij zij voor iedere sortering (ondermerk) een prijA
stelden. ()p de tweedehands \eilingen, die gehouden werden direct
na het bekend ,\orden  , an  de  uitslag  :an  de  inschrij\·ing,   ierd
mondeling gel)(}den, zij het eveneens via bemiddeling ran de make-
laars.

Het \\as gebruikelijk, dat de sigarenfabrikanten zich op de t,ree-
dehands markt \'an tabak voorzagen. Soms hadden zij al van te voren
hun voorkeur \oor bepaalde ondermerken aan de tabakshandelaar
laten weten, z<,dat deze daarmee bij zijn bieding op de eerstehands
verkopen rekening kon houden. Behalve de tabaksfabrikanten koch-
ten ook -uitponders  op de t,veedehands markt. Deze uitponders
splitsten de partijen tabak nog verder, zod.it ze ook geschikt rraren
voor de zeer kleine sigarenfabrikanten. Wanneer de tabakshandelaar

niet alle sorteringen op de twreedehands verkopen was kwijt geraakt,

wat meestal het geval was, dan moest hij zelf de onverkochte partijen
via agenten in binnen- en buitenland aan de man zien te brengen.

Een sigarenfabrikant kon zijn tabak dus op verschillende manie-
ren kopen: bij de inschrijving, bij de tweedehands veilingen en

rechtstreeks bij de handel. In het laatste geval kon hij ingaan op
aanbiedingen, die de handel hem via zijn reizigers deed.

Het beeld, zoals dat nu geschetst is \an de organisatie van de
tabakshandel, loopt enigszins in de tijd vooruit op de periode  1856-
1865, want het systeem ran inschrij,ing  vas toen. c,ok \oor Ja,a-ta-
bak, zeker niet algemeen. Al in 1855 is het systeem van inschrijving
gehanteerd, bijvoorbeeld toen H.G. Th. Crone te Amsterdam een
grote partij Java-tabak op de hierboven beschreren \vijze verkocht. 17

In de jaren daarna bleef echter het systeem van \,eilen bij opbod
gangbaarder. In het verslag zan de kamer van Koophandel ran Am-
sterdam over 1868 wordt gesproken over Java-tabak, die bij inschrij-

ving of uit de hand verkocht werd. Maar volgens het verslag over
1869 besloten dat jaar vele importeurs de aangeroerde tabak weer in
veiling te brengen in plaats van bij inschrijring te verkopen. 18 Uit de
annonces in de Tabaksplailt blijkt, dat in de jaren zeventig de Java-
tabak afwisselend in veiling bij opbod of bij inschrijring \verd ,er-
1

) a." bli. 50.
18

i l'erslagen K. i'.A. Amsterdam, 1868. bl/. 28,1869. bl/. 27.
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kocht, terwijl de Sumatra-tabak doorgaans bij inschrijving werd aan-
geboden. 19. De andere soorten tabak, zoals Maryland, Braziel, Cu-
ba, Havanna, enz. werden in de regel bij opbod geveild. Het systeem
van inschrijving was hier minder noodzakelijk vamvege de ininder
omvangrijke partijen. De inschrijring had namelijk voor de impor-
teur het voordeel, dat grote partijen in een korte tijd konden worden
verhandeld.

Aan de \·rije handel in tabak kwam in de Eerste Wereldoorlog
tijdelijk een einde. Gedurende de eerste oorlogsjaren had men nog op
de oude voorraden kunnen teren, maar in 1916 werd onder leiding
van de Nederlandsche Overzee-Trust Alaatschappij tot de distribu-
tie  \an tabak overgegaan. Het gebrek aan grondstoffen leidde   tot

grote \verkloosheid onder de sigarenmakers, die zulke vormen aan-
nam, dat de regering in 1917 de uitvoer van tabak verbood. Dit
besluit \,erd weer herroepen, toen het inmiddels opgerichte Alge-
meen Tabaks-Syndicaat zich had verplicht om tenminste 75.000
pakken tabak voor de binnenlandse industrie te reserveren. Toen
echter bleek, dat het Syndicaat niet kon voorkomen, dat tabak tot
export werd doorverkocht, werd in 1918 het Rijksbureau voor Tabak
opgericht. Dit bureau was slechts een kort leven beschoren; officieel
werd het in 1920 opgeheven, maar de in 1919 nieuw aangevoerde

partijen rielen al buiten zijn competentie. 20

in 1920 functioneerde de Nederlandse tabaksmarkt \reer als van-
ouds. Zij bleek. dankzij de buitenge,voon krachtige tweede hand, in
staat de enorme aanpoeren van tabak, die in oorlogstijd Nederland
niet had kunnen bereiken, op te nemen. Gedurende de jaren t\vintig

2ibegon de tweede hand echter in belang al' te nemen.
De toenemende concentratie in de sigarenindustrie maakte het

voor de grote sigarenfabrikanten mogelijk en aantrekkelijk voor hun
aankopen direct op de eerstehands verkopen in te schrij\en. Of dit in
eerdere jaren niet gebeurde, is niet duidelijk. 1n beschou\\'ingen
1.,

I labaksphint.  pa&$ini   1873- 188(1
-"1 A.M.C.. J. Steinkuhler. I)e Ni·clerlandsche NiX.irenindu3trie Kedurende de laatste i·eertig
jaren, in /let Bedrijhle,·en tijdens de regetring ,·an H,fl. Aunit,gin 11'ilhelmina /898-1918 (Am-
sterdam /9383, bl, 2&6.
21 i (),er/;cht jan den taI)ak3handel in 1919 en 1920. in /:comimisch-Statistisc·he Berichte,L j rg
\ 1 19201. bl/. 141 en irg  U 4 1921 3. 1,1/. 67-69
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over de tabaksmarkt in de 20e eeu,v wordt dit punt als een nieuK
,,

verschijnsel omschre,en.-- Voor de fabrikanten had zelf inschrij, en
de cons,equentie, dat Lij ierplicht ir:iren de gehele partij, zoals die
werd aangeboden, te kopen. Het gedeelte ran de partij, dat de fabri
kant niet zelf kon gebruiken, ; erkocht hij  r, eer door aan de handel of
industrie, zodat de fabrikant dan ten dele als handelaar optrad. Om
grote partijen gemakkelijker aan te kunnen, schreven de sigarenta-
brikanten soms gezamenlijk in via eenzelfde makelaar. Zo vormden
de fabrieken Willem Il te Valkenswaard en Aida te Eindhoren gere-
geld een combinatie, evenals de fabrieken Duc George te Zeelst en
Hofnar te Valkenswaard. Ook de tabakshandelaren kochten wel ge-
zamenlijk in. 28

Om op de eerstehands markt te kunnen opereren, moest de fabri-
kant voldoende kapitaalkrachtig zijn, want betaling b contant was
vereist. Hij kon de tabak. evenals de handel dat veelal deed, laten

opslaan in vemen. In de eerste plaats vormde de in vemen opgeslagen
tabak een goed onderpand voc,r bankkrediet en in de tweede plaats

spaarde het in het bedrijf magazijnruimte uit.
Handelen op de eerstehands markt had allereerst als roordeel dat

een schakel werd overgeslagen. zodat de tabak in principe goedkoper

verkregen kon worden. Voor de fabrikant kon het zelf inschrijven
bovendien gunstig zijn vanwege de grotere kans op de meest geschik-
te sorteringen. Een fabrikant, die een constante merkenpolitiek
voerde, moest noodzakelijkerwijs op een vaste aanr'oer van een con-
stante kwaliteit kunnen rekenen. De aanvoer van de betere soorten
tabak kon per jaar erg verschillen, omdat afhankelijk van het weer,
een oogst groter of kleiner kon zijn, van betere of slechtere kwaliteit.
Voor de fabrikanten van de duurdere soorten sigaren was het zaak
Lich zo snel mogelijk san de goede tabakssc,orten te \'erzekeren;
vandaar dat zij de neiging hadden om deze in een eerder stadium, dat
„il zeggen, in de eerste hand te kc,pen. De produktie van duurdere
soc,rten sigaren was dan ook overwegend in handen van de grotere
ondernemingen. Niet alleen konden zij op de eerstehands verkopen

-- 1 O,·er/icht van den tabakshandel in 1927 en 1928, in Economisch- Statistische  Berichten, jrg.
Alll i 19283. bli. 78 en jrg. il\' <19291. bli. 81
24 ) labaksplant, pas,im, rubriek "allc,op der inschrij,ing
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inschrijven, maar ook :varen zij beter in staat voorraden aan te
houden roor het geval de (,Ogst ran een later jaar zou tegen \'allen.

\ian sorteringen, die moc,r de produktie \ an strategisch belang   aren,
had  men   \rel   \,oor   t\\ ee  jaar   in roorraad. Hierin gingen enorme

bedragen 7.it ten.

Toch  rormden de aankopen  op de eerstehands  v eilingen  door de
Nederlandse sigarenfabrikanten slechts een klein deel ran de totale
aankopen. Volgens Van den Woestijne ging het hierbij rooral om het
Sumatra-dekblad. c,mdat de kn aliteitsrerschillen, an Ja, a-tabak min-
der scherp uiteen lagen dan bij Suniatra-tabak  het geral  ras.24  I)e

cilfers. die k'an den \1'oestijne zelf geeft, spreken deze ben·ering
echter tegen:

1-abel 9:  \'crkoop i'an Sumatra- en Jai'a-mbuk op i,ischriji'litge,t.  1937- 1938

in min. guldens

1

totale rerk,)op aa,1 Ned. fabrikante,1 2 ing I

Sumatra, 1937 30,() 1,6 5%

Sumatra, 1938 30,() 1,2 4%

Jaw, 1937 17.() 1.0 6%

Ja\'a. 1938 15.4 , 1 14%-,.

bron:   \\ .J· ,a n  den  \\'ciestilne,   (hiderock  mlar  de  beteekenis  en  de  i·onruitzichten  imi  den
Aederlands(·hen handel m ric„'e tabak e.·\msterdam 19473, bli. 43-44.

\/an hetgeen de Nederlandse fabrikanten op de inschrijvingen koch-
ten,  urrd  nog ongee eer  35  8 40%  weer aan de handel  rerkocht. 27

Het kopen op de t,1 eed:hands \eilingen had roor de fabrikanten
het voordeel. dat de tabak in kleinere hoereelheden rerkrijgbaar was
en dat men ran de handelaar krediet kon krijgen. Dit laatste zal voor
reel tabrikanten een belangrilk punt ian 0,·erz\·eging geweest zijn

Over de organisatie op de Nederlandse tabaksmarkt zijn srij rrij
uitvoerig geweest, omdat, zoals ;ve nog zullen zien, de onderzochte
ondernemers het grootste deel ran hun tabaksbehoefte hier afdeden.

Al \Eden \\'(*·htiine. a.11.. 1)1/. 28
i a.It·.. bli. 87
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§  3.    Tabaksi'00,Zietti,tg  l'an  Boex  en  /'cletier

Wenden  Tre  oris  nu  tot  de  triee  negentiende-eeur, se  bedrij, en.
Ami de hand van de inkoop- en crediteurenboeken is nagegaan,
hoeveel tabak werd ingekocht en e,entueel :eer , erkocht,  n'Adr de
tabak werd gekocht en welke soort tabak werd gekc,cht. 26 De corres-
pondentie , erschafte informatie over de 1\*ijze, \raarop de tabak \\erd

gekocht.

De firma Boex-Hoefnagels kocht de tabak over de jaren 1859-1865

(voor de jaren 1856-1858 ontbrak her crediteurenboek j roor 40% te
Rotterdam, 37% te Amsterdam, 14% te Eindhoven. 7% te Bremen
en 2% elders. Alen was dus iets meer op Rotterdam gericht dan op
Amsterdam, terwill ook Bremen binnen het blikveld lag. Dat de
tabak te Amsterdam, Rotterdam of Bremen werd gekocht, betekende
nog niet, dat Boex of Zeegers daar persoonlijk heengingen. Een
enkele keer wordt er in de correspondentie gesproken over tabak, die
Zeegers gezien had, maar Zeegers kocht die tabak niet ter plaatse, er
werd eerst uitvoerig over geschreven. Uit de correspondentie krijgt
men het volgende beeld van de aankoop ran tabak: Boex schreef de
handel aan en vroeg om offertes en eventueel monsters. Stonden de
offertes hem aan, dan bestelde hij enkele pakken of raten van een
bepaalde partij.   Het ging vrijwel altijd om kleine hoeveelheden.
Soms gaf Boex aan een makelaar opdracht een kleine partij in een
bepaalde veiling  voor  hem  te  kopen.  Ook  ging  hij  wel  in op aanbie-
dingen van reizigers, die nametis een tabakshandel de fabriek be-
zochten. Zelden werd een partij tabak contant betaald, vrijwel
steeds werd een krediet van zes maanden bedongen.

Boex was vaak zeer ontevreden over de hem gezonden tabak. Re-

gelmatig klaagde hij dat de kleur van de tabak lelijk was, dat de tabak
door zeewater was aangetast of dat de tabak, hoewel het monster
gaaf was, geheel Tvormstekig bleek te zijn. Ook lezen 9% e geregeld

opmerkingen als "De paraquay van Kleintjes valt \erschrikkelijk
261  Alle hier,olgende berekeningen ten aaniien ,an de tabak Lijn    at Peletier betreft gemaakt
op basis \an dc ''grwthcxrken 1852-1867 tin\.nr. 263-2651 en de memorialen 1855-1866
lin,·.nr. 135-2421,  at Bc,ex betreft het inkoopbc)ek 1856-!859'ini.nr. 89iuidecreditc'uren
boeken 1859-1872 tim.nr. 99-1001. De inic,rmatic (Aer het inkix,pbeleid is ,erkregen uit de
correspondentieboeken
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tegen" 27 of aan  linningh & van Lith te Amsterdam -lk m'erklaar U
dat ik nog nimmer zulke slechte pakking van tabak gezien heb en nog
nooit van een looyale koopman monsters, die zoodanig geflatteerd
waren ' 28 Zo gaan de klachten brief na brief door. Soms kreeg Boex
schadevergoeding,  maar vaak ook niet.  Of de tabak steeds zo slecht
was als Boex bewfeerde. \alt niet meer na te gaan. Alisschien \ras hij
snel geneigd tot klachten. maar het moet niet uitgesloten warden,
dat hij zich inderdaad bij herhaling de mindere soorten tabak in
handen liet spelen.

Toen  Boex  bij  makelaar  L.J.  Franken  te  Rotterdam  een  klacht
indiende, dat de gezon(len vijf pakken, die hij gesloten had gekocht,
geen Alanilla Visayas Yolila 43 bevatten, zoals er op stond, maar
ordinaire Capitz, gaf Franken hierop als commentaar dat -gesloten
koopen eene loterij is waar geen spraak is van mede of tegen\'allen-
Waarop Boex hem ten intwoord gaf:

-a costy wonende reflecteerde U mij nu en dan ik geene hardie-
se genoeg had. maar ik \erzeker L, ik toch hardie genoeg zou
ge\\ eest zijn oni mij Keene capitz , oor i isa\'as in cle hand te lateri

" 29stoppen .                                   tnFranken w·ond Boex kennelijk geen doorgewinterde zakenman.
ieder geval wreekte zich hier het feit, dat Boex niet zelf de tabak King
bekijken, maar geheel op de makelaar vertrouwde.

De  inkoop  i an tabak heeft tussen  de  trvee firmanten spanningen

opgeroepen. In een brief ,·an 31 juni 1864 schreef Boex aan Zeegers
in  antwoord  op  een  niet  be,vaard  gebleven  brief van Zeegers  aan
Boex het volgende:

U zegt in u\\· brief dat U vertrourrt dat l.1 op onze overeen-
komst zal kunnen blijven rekenen om met Al & \'D (Alilders en
\an Dam) geene zaken meer te doen, het schijnt echter, dat al
zegt U dat U zulks t'ertroilit't, U juist het tegendeel doet. want
den onaangenamen toon, waarin U roortholt, bewijst, dat U
mij mistrouii·t, want U zegt ook dat sanneer ik met makelaar

-  1 Archiet' Blic\. 1)ricici INick I in  .nr. 2 ,, 26 lebr.  1858 .iali L.J.  1-rankeli.
281 t.a. P.. 12 juli 1859.
 1 Archief Boe\. brie,enbock,in\.nr. l i. 8 juni 1857. 12 juli 1857
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F     { Franken) of met een Bremerhuis, nelk dat ocik zijn nic)-
ge, zonder u e :cx,rkennis handel. U zal u eten wat dan u\,

'' W
pl.in is

Het is niet on\\ aarschijnlijk, dat Zeegers toen al het plan had om het
compagnonschap te beeindigen. Overigens \\as Boer het niet eens
met het oordeel van Zeegers o\er Franken en de Bremerhuizen. \\'el
is (,piallend, dat Peletier, zoals :re nog Lullen Lien, nau,velijks in
Bremen kocht. Elders in de brief zei Bciex nog: "dat ik in het \eric-
den speculatien geL,aagd heb, die nadelig zijn uitge,allen. is \\'aar''
Welke speculaties  Boex  bedoelde.  is niet duidelijk,  n ant  met  de
tabaksaankopen  \ as zelden een groter bedrag gemoeid dan f 2.000.-

per aanko(,p. In ieder geval kan men uit de briefconcluderen, dat de
tabak niet steeds op de meest roordelige \1 ijze is ingekocht.

ilet ;veer doc,rrerkopen r:in tabak kWam nauwelijks vcx,r. in tota:11

bedroeg de rerkoc,p niet meer dan 2% \'an de inkoop. De verkochte

tabak ging grotendeels naar de fabrikant Sassen-Cling te Casteren.
een dorp nabij Eindhozen, die voor Boex sigaren tabriceerde.

De voorraad tabak, die Boex aanhield, was niet /0 groot, net
voldoende  om een klein half jaar \ erder  te  produceren.   \'cx)r  de

voortgang \an de produktie \\as het daarom noodzakelijk, dat er
regelmatig tabak  werd  bijgekocht.

\'oor de jaren 1857-1858 isde inkoop van tabak uitgesplitst naar
soort. Daaruit komt naar \(,ren. dat Boex in die t\\'ee jaar grotendeels
Alanilla-tabak rer\r·erkte,   ant berekend naar de waarde bestond
72% van de inkoop uit Alanilla. 13% betrof Alaryland en 9% Jaia-
tabak. De tabakssix,rten uit Cuba. 11:1, anna en Paragua> ma:ikten
samen de overblijvende 6% ran het totaal uit. Het lijkt mij toe dat
zo'n eenzijdige gerichtheid op (ftn soort nooit voordelig kan Lijn
gejf·eest, gezien het feit. dat sigaren in allerlei prijsklassen gemaakt
werden.  Alanilla ;1as bovendien in die jaren een uitstekende tabak,
zodat Bc)ex in zijn goedkopere so(,rten sigaren I aarschijnlijk te dure
tabak heeft \erKerkt.

"'
2 Idem. lirie\clil)ock lin\.tir 6 v. 41 luli 1864. 1,1/ . 49() i·.\
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Betrekken rve nu Peletier in het beeld, dan zien we een totaal
andere werk,vilze. Ook Peletier bestelde wel tabak bij de handel,
maar het overgrote deel van de tabak kocht hij op de \ eilingen tegen
contante betaling. Het kopen op de veilingen impliceerde het kopeIl
van grote hoereelheden, vandaar dat inkopen van tivee tot tien dui-
zend gulden geen uitzondering waren en vandaar ook dat Peletier
weer 30% van de ingekochte tabak verhandelde. Hij ver,ulde in
dezen de rol ran tabakshandelaar. Peletier ging persoonlijk naar de
tabaksmarkten in Amsterdam en Rotterdam om de tabak te keuren,
want hij had als vaste stelregel nooit tabak ongezien te kopen. 3' Zelfs

ging hij wel voor enkele dagen naar Londen, wanneer hij in een
bepaalde partij geYnteresseerd was. In de jaren 1856-1865 kocht
Peletier 49% r an de tabak te Amsterdam,  26% te Rotterdam,  10% te
Londen en 9% rechtstreeks in Manilla. De resterende 6% A,as over-

wegend afkomstig uit Antwerpen, Wageningen en Hamburg. Te
Bremen kocht Peletier nauwelijks. Misschien had hij dezelfde slech-
te dunk van de Bremerhuizen als Zeegers.

De aan\'oer rechtstreeks uit N'lanilla heeft betrekking op een 6dn-
malige aankoop ter waarde van f 95.000 in 1864. Een derde deel
rerkocht hij zeilende, waardoor de aankoop van het resterende twee-
derde deel aanmerkelijk goedkoper werd. Desondanks is de transac-
tie vermoedelijk niet zeer gunstig verlopen. Nadat de tabak was
untvangen. schreef Peletier tenminste een boze brief naar Manilla
om zich te beklagen over de slechte k\valiteit van de tabak. Hij
schreef o.a.   dat de Philipijnse eilanden door deze onloyale handel-
n ijze  in  Europa  ,\ el  \oor  eeu,vig hun Credit zullen verloren  heb-

• 32ben Dat Peletier niet de enige was, die zijn cng op Alanilla

richtte, kunnen we lezen in de verslagen van de Kamer van Koop-
handel van Amsterdam, waarin het volgende gemeld wordt:

'De verwachting, dat van klanilla-tabak weder ruime aanvoe
ren zouden plaats hebben, nu, na eene staking van 5 jaar de
reilingen z eder hervat werden. werd niet geheel verwezen-
lijkt, weI iverden in den aanvang eenige ladingen - tot een
totaal van 7.625 pakken - zeilende gekocht, waarop Keen rer-

' 1

2 .Archiet' l eletier. 1,ric,enboek Iin\.nr.  1104 3 aug.  1861
'.

k Idem. bricienlxrk tilii.nr. 181 1. 8 dec. 1864 aan Jenm· & (.:0.
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lies werd geleden,  doch de consumptie  is  daar\ an  nog niet  z(,0

uitgebreid, dat op den duur hcx,ge prijzen besteed konden \\or-
den, bij hunne daling hielden de aanroeren op". 81

Peletier kocht 375 pakken in Alanilla. In dit geral \\as Peletier
overigens niet naar Allanilla gegaan om de tabak uit te zoeken.

Eenmaal in deze peri(,de heeft Peletier zich in een grote speculatie
met derden begeven.34 Het begun in  1856,  toen een  A·lanilla-specula-
tie in combinatie met L. Jacobi Benjamin en Gebr. Seelig. beide
gerestigd te Amsterdam. een winst van f 12.000 opleverde. 45 Aange-

moedigd door dit succes besloot hetzelfde driemanschap roorjaar
1857 A.J. Walter, een neef van Jacobi Benjamin, naar Indie te
sturen om daar voor de combinatie tabak in te kopen. De tabak ter
waarde van zon honderdzestigduizend gulden werd via de Amster-
damse firma B.H. Schroder & Co. naar Nederland gezonden, Maar
de tabak najaar 1857 aankwam. Seelig en Peletier achtten het tijd-
stip "wegens de invallende geldcrisis" ongunstig om de tabak te
veilen. Over deze kwestie ontstond onenigheid met Jacobi Benjamin.

die uitstel financieel niet kon dragen en daarom eenzijdig het con-
tract verbrak en de andere twee voor de kosten liet opdraaien. Spoe-
dig daarop moest de firma Jacobi Benjamin de betalingen staken,
waardoor voor de andere tA'ee niets meer te ierhalen :iel. Schrikier
was op dat moment bereid de partij niet al te onvoordelig over te
nemen, wat Peletier wel aanstond, maar waar Seelig niets voor ,'oel-
de, zodat Peletier en Seelig samen de partij betaalden na een lening D
5% bij de Nederlandsche Bank gesloten te hebben. Uiteindelijk
werd de partij voorjaar 1858 geveild op naam van makelaar Valken-
burg te Amsterdam. met \vie Peletier nau\ve handelsrelaties onder-
hield. INa afloop van de veiling schreef Peletier aan Valkenburg: -lk
ben met dit al nu in mijn schik, dat de boel nu nog al zonder grote
klappen aan een einde komt". 36 De gehele transactie berekende Pe-
letier uiteindelijk op een verlies van f  18.500.17

14 1   lerslag  A. i·. K.  Amsterdaill.   1864,  1,1/.  30.
14;  Informatie oi'er de speculatie is gchaald  uit Archief l'eletier,  bries·enbc,ek  tim .nr.  1(,6„
passim en brie\·enboek (im·.nr. 1071, 7 mei 1858.
" 3 idem, balans 1856 (ini.nr. 299 en 3(X)1.
I.

i Idem, brierenboek (ini. nr. 106 J, 29 april 1858.
c J Idem. balans 1858 lini.nr. 3(*)1.
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Alet Walter in Indie heeft Peletier steeds contacten onderhouden
en al was \\/alter Keen groot briefschrijver, hij gaf bij gelegenheid
aan Peletier nuttige informatie over te ver\vachten oogsten.

Na deze tijd zijn de speculaties met derden reel bescheidener,an
omvang geworden. Peletier bleef geregeld tabak ' op speculatie" ko-
pen, dat ir'il zeggen, alleen met het oog op rerkoop met \rinst. Hij
had boren de handelaars het roordeel, dat hij altijd kon besluiten de
overgeschoten partijen roor de eigen fabriek te gebruiken. Zo lezen
ne in de correspondentie geregeld: de pakken zijn tot die prijs te
koop. daarbeneden \\·il ik ze niet rerkopen, dan gebruik ik /e net zo
lief in de eigen fabriek. of woorden ran gelijke strekking. Daar stond
tegenover, dat Peletier steeds moest zorgen voldoende roorraad in
huis te hebbeii #oor de \c)c,rtgang ran de pri,duktie, dus niet alles kon
rerkopen,  (*,k  al  zou  dat  \finst  oplereren.  Peletier  schreet in  1861
zich tegen\roordig minder op de "grossierderij- toe te leggen. maar
de aankoop \an 1\lanilla-tabak in 1864 be\estigt deze uitspraak
niet. 48

Een goede \erstandhouding met de tabaks,vereld vond Peletier erg
belangrijk. Geregeld nodigde hij berriende makelaars en handelaars
uit een zondag -geheel familiair- bij hem in Utrecht te k(,men passe-
ren. Bij eventuele moeilijkheden \\,as hij bereid om tot een schikking
te komen. Tc,en bij\·oorbeelil tijdens zijn afirezigheid zijn broer Ba-
rend (,nenigheid kreeg over (le gelijkheid tussen monster en tabak
Ban dc)or Peletier verkochte tabak. n ilde Barend Keen schade,ergc,e-
ding t(}estaan.  I loewel Peletier zijn broer geheel gelijk gat, \erleende
hij toch een schade,ergoeding ter„ille van de goede rerstandhou-
ding. 39

Ten aanzien #dii de in- en rerk<)op \:in tabak zervulde Barend
uitsluitend de rc,1 san zaak\\ aarnemer. cx,k bij afwezigheid van  Pele-
tier nam Barend nooit beslissingen \,66r Peletier schriftelijk geraad-
pleegd te hebben. De t:tbak die Peletier :erkocht. King deels terug

naar de handel en deels naar sigarenfabrikanten. \\aaronder degenen
die \(,or Peletier sigaren fabriceerden.

'.
i lilem.  brii·\c,11*,ek I in\ .tir.  11(1 1.  8 .Illt    1861.

'4 t.,i.p.. 15 lilli 1861. 19 lilli 1861
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Peletier hield steeds een tabaks\,(*irraad  aan.  die  voldoende ,\ as
ioor een en een k,fart jaar produktie. Daardo(,r had hij meer gele-

genheid dan Boex om :en gunstig momentioor zijn tabaksinkopen af
te Kachteri. \\'elke soort tabak Peletier bij soorkeur kocht. is esenals
bij Boex zoor de jaren 1857-1858 nagega:in. Peletier Week reel gera
rieerder in te kc,pen clan Boe). Berekend naar de   aarde bestond de
inkoop voor 31% uit Java. 16% uit Alanilla, 16% Braziel. 12% Ha-
janna, 1 2% Alaryland, 5%   ara en 5% inlandse (Betu\\se) tabak.

De resterende 29 beratte 1)omiiiico en Varinas tabak. Opiallend is

het grote aandeel Ja\,a-tabak. Daarbij is niet inbegrepen de partij, die
in combinatie met L. Jacobi Benjamin en Ciebr. Seelig ir:is gekocht,
want de transacties met derden \rerden apart geboekt. Lit het grote

aandeel van de Jara-tabak Lou men kunnen afleiden. dat Peletier
rerder dan Bo.\ cx,g had \0(,r de mogelijkheden \:in de Ja\ a-tabak.
Om te zien of Peletier in clit opzicht zijn tijdgenoten rooruit was, is
weer de statistiek  van  in-,   uit-.  en  door,oer  geraadpleegd.   Voor  de
jaren 1857-'58 bedroeg de aamoer van [abak uit lara gerekend naar
ge,vicht 20% san de totale tabaksaanvoer:' Hoenel gewicht- en
prijseenheden, ook al zijn ze uitgedrukt in percentages, niet zonder
meer te vergelijken zijn. geren deze getallen toch enige indicatie in
de richting, dat Peletier in de aanwending ,an Ja,a-tabak bij de
vroege vogels behoorde.

De belangstelling \'an Peletier ging e\·eneens uit naar Suriname,
r,·aarheen hij heel \\ at sigaren verkocht. Lit de briefrrisseling met
berriende relaties aldaar blijkt, dat hij hoge rer,vachtingen koesterde
,·an de mogelijkheden om in Suriname tabak te ierbou,ken.41 Hij had
echter geeii animo zelf actief betrokken te zijn bij een tabaksplanta-
ge. omdat hij hierop niet persoonlijk zou kunnen toezien. l\'el stuur-
de hij in 1861 bereidwillig tabakszaden op, doch deze proefneming
liep op een mislukking uit.

42

Voordat  het  inkcx,pbeleid ran beide bedrij\·en  geeralueerd  n·ordt.
is het goed nog even stil te staaii bij de kosten \an het tabaks\ er\oer.

41,1 0. I. L./).. 1857-1858: Ik invi,er \an tabak uit Ja,a bedritegin 1857 en 1858 re p. 2.i en
4.4 mln. kg. dc totale in,oer  :in taliak resp. 14.6 £1118.0 inln. kg.
41 , Archic{ 1>eletier. brie, enl}ock 1(,5. i  1 l.  1   jan,  18(*): 1. 12. 24 mrt. en 27 april 1860
42

i t.a.p.. 1'. 11, 4 mrt. 1861. f. 19. 12 sept. 1862
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Het \enuer per schip , an Rotterdam en Amsterdam naar F.indhoven
kostte in deze jaren 50 A 60 cent per 100 kg. 43 De prijs ran sigarenta-
bak kon r'arieren , an 15 cent tot f 5.- per pond.44 Zelfs bij de
allergoedkocipste tai)ak bedroegen de transportkosten dus nog Keen
2% \an de kosten \an de tabak, terri'ijl bij tabak van 50 8 60 cent per

pcind de transportkosten beneden de  1% ble\en.  l'it het archief Boex
blijkt inderdaad, dat het rer\'oer minder dan 1% ran de tabakskosten
uitmaakte. Hetzelide kan gezegd \\orden roor het Utrechtste be-
driif. Peletier beslc,ot in 1861 niet langer gebruik te maken \an de
schietschuit. ma:ir \oortaan de tabak per trein naar L trecht te laten
brengen. \(,or het Ter\(,er \an de tabak , anafhet pakhuis te Amster-
dam t ,t het pakhuis te U trecht \\erd 20 cent per 100 kg. gerekend.45
I let bedrijf Peletier „as dus iets gunstiger gelegen ten opzichte ran
de tabaksmarkt dan de firma Boex.  Op de tc,tale tabakskosten \\ as dit
echter \ an  te ver„ aarlozen  bet:kenis.

Het is duidelijk gen·orden, dat Peletier en Boe  ten aanzien \an de
ink()op \an tabak een totaal rerschillend beleid \oerden. Gelet op het
aandeel \ an de grondstofkosten iii de totale kostprijs. moet het beleid
ran  Peletier \ eel beter genoeind worden.  Gemiddeld o,er de tien jaar

bedroegen de kc,sten \ an tabak rc}or Boex 53% van de omzet en,oor

Peletier 35%. een \erschil \ an m.iar liefst 18%! 4/ie bijlageti X en
Xl ) Dat zou nog verklaarbaar zijn. „anneer Boe\ duurdere sigaren
fabriceerde dan Piletier. maar het tegendeel „as het Keval.46 Alen
kan zich aft·ragen.  aarom Boex niet nOt Lon beleid voerde als
Peletier. Daarbij moet allereerst opgemerkt \ orden. dat de onderne-
mers zeli Keen inzicht in hun k(,stenstructuur hadden, dus Boex
nist niet, dat hij ruim de helft \an de omzet aan tabakskosten be-
steedde. Alen zou kunnen oprierken. dat Peletier op grotere schaal
produceerde en (,rer meer rermogen beschikte dan Bc,ex. Zodoende
kon hij grootschaliger op de tabaksmarkt opereren, J,aardoor hij

4 4

i h. ll..\.\1. /(lettiwider. /lomieril iciren (1,31-Bnibants lit'dri//sle,·cu. /85/-/952. (,ecle,ikhot,k
im de kilmer i,In ki,Opliumle 1 m 1 11|,fit'ki'11 ,·m Ir ()i,Atelijk \,itirtl-Bralkint te 1 _intillot·elt 1 1_ iiid hc,-
\en 1952  W/. 32-3 
44 4·nhts: A. i .k. .·\1,1.,teril,tni. 186(1, M/.38.
",  Archict iii·Ictier.  brie elilwle:, ili# .iir.  11()3,  1 (ikt.  1861  ' 2 hrie en,.
.·

4 /ic· 11(Mildstuk \ . pura ir.id! 3
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voordeliger uit was dan het Eindh(„ense bedrijf. Daarmee zoil het
\erschil in tabaksinkoop teruggebracht zijn tot een ierschil iii be-
drijfsomrang en financiele middelen. Berredigend is deze verklaring

zeker niet, Hant dan de inkopen op grote schaal en zeker aan de
rechtstreekse inkopen in Ja\'a en Alanilla \Taren grote risico's ver-
bonden en inderdaad zijn slechte resultaten niet uitgeble\'en.

Doc)r zijn geringer vermogen liep Bc,ex de kortingen ii contant mis.
()mdat hij een minder grote voorraad kon aanhouden, \ras hij niet
altijd in de gelegenheid het gunstigste moment roor zijn inkopen af
te wachten. Alaar daar kzvam bij, dat Boex zich reel minder in de

tabakswereld vertoonde. Hij kreeg zodoende niet de zo nuttige infor-
mele inic,rmatie \\aarover Peletier wel beschikte. Boex had ondanks
zijn beperkte financiele middelen e,·en goed naar Amsterdam of Rot-
terdam hunnen reizen, al ir:is de reis \anuit Eindhoven iets om-
slachtiger dan ranuit Utrecht. Ter plekke had hij de marktstemming
beter kunnen peilen en de tabak beter kunnen beoordelen dan via de
correspondentie met handelaars en makelaars. liij had zich toch tcit
aankoop op de t„eedehands verkopen hunnen beperken om de nodi-
ge krediet te verkrijgen. De\oorkeur\an Boex roor Nianilla-tabak in
de jaren 1857-1858 had evenmin met financiele middelen te maken.
maar was een beleidskeuze. Het enorme verschil in tabakskosten zal
dus \veliswaar voor een deel, maar zeker niet geheel en al toege-
schreven hunnen n orden aan de omrang van de bedrijren of het
beschikbare vermogen.

§ 4.  1-abaksi,oorziening bly Van Schuppen, Van Susante en Winter,nans

Gegevens over het inkoopbeleid op bedrijfsniveau moesten voor
een groot deel rerkregen worden uit gesprekken met roormalige di-
recteuren en een tabakshandelaar, terwijl aanvullende gegevens uit
de boekhouding gedestilleerd konden zorden.47 Voor alle drie bedrij-
ren gold, dat de ondernemers zelf naar de tabaksmarkt gingen om
hun keus te maken. De inkoc,p van tabak beschouwden ze als hot
centrale punt \ an  beleid.  -Inkoop is rerkoop. luidde het motto \ an
de sigarenfabrikant, dat ;ril zeggen als men goede tabak heeft inge-

"t Inter,ie„% Li.in geht,uden met J.A.M. ian Nuwntc. A.\1. en 11.,4. J. \Iintermanh. 1.ll
i·.in Schuppen. 11.11,\I.J. Mall,ie.\.(;.ll. kersten en .4.11. \erhoell

99



kocht, dan zal de smaak ran de sigaar zodanig zijn, dat de sigaar als
\anzelf verkocht wordt.  1)at de ondernemers zelf naar de markten te
Amsterdam. Rc,tterdam en Bremen gingen. beh(,elde liiet te bete-
kenen.  d:it  ze bij inschrij\ ing kc,chten.  Ook  wor  aankopen  (,p  de
tuiedehands reilingen \\as het nuttig zich ter plekke te be\inden.
Alleen  de dan\ ullende  partijen \\ erden rechtstreeks  r an  de  handel
betrokken. bij\oc,rbeeld \ ia de reizigers. die zich namens de handel
bij de fabrikanten aandienden.

Hij het onderzoek naar het beleid ten aanzien ran de tabaksink(}op
stuitteii \\'e op een ernstig prol,leem: \an de transacties op de tabaks-
markten. zo die er naren. zijn Keen gege\ens beschikbaar. 1): tabak
werd pas in de bc,ekhouding san het bedrijf opgenomen, nadat men
erin gehandeld had; alleen de partijen die men -mee naar huis- nam.
\\er(len in de boeken genoteerd.  De \·raag is nu: hoe \  erden e\ entue-
le winsten en eerliezen die men maakte met de tabakshandel in de
boekhouding,an het bedrijf ser„erkt? \'olgens mundelinge informa-
tie ,cilgden alle drie bedrij\en hetzelfde s>steem. 1)e winst 01 het
verlies werd verrekend in de prijs \an de resterende tabakken. Had
men wmrdelig gehandeld. dan k\\gm dit tot uitdrukking in gc,edkope-

re tabak. Had men met zijn handel minder gunstige resultaten be-
reikt, dati \\ as nie11 die keei met cle tabaksinkcx,p \fat duurder uit.
De \\inst \cin de tabakstransacties knam dus aan het sigarenbedrijf
ten  gc,ede en  \\erd  niet  als  ne\enbedrijf of pri\£1-\\ inst zeggeboekt.
Aangeiien het hier (,m familiebedrijsen King. die bc,rendien uitslui-
tend sigaren produceerden. was er (,ok Keen reden om scheiding
tussen lieide te maken.

r(,ch mc,et laatstgenc,emde handel\\·ijze \ 01 zijn \(*,rgekomen. Zc,
schre\·en de \rerknemersverenigingen a:in een ccimmissie, die in
1930 ingesteld \ferd om de rentabiliteit ran het sigarenbedrijf te
onderzoeken:

Er  zijn  rerschillende  fabrikanten,   die  grew,te  hoe,eelheden
tabakken serk<,open. meestai met beduidende \\ inst en de Hier-
schietende tabakken noteeren tegen den rollen prijs. Dit is ().i.
niet in orde- 48

#i Rapport  commissie i·an onderof,k  kaa:. /di,lht·,u. ihijssen. li /101,tullerII inilh,„en 1934) ,+
bi'. 1.
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1)e  R. K.  r: erkge,ers<,rganisatie  reageerde hier<,p ilict te  /eggell.  clat
deze irerkn1ijze naar hun inzicht rolkomen in orde .as en dat de

u·insten en verliezen ran de tabakshandel inderdaad beschouwd
moeten  norden  als  ne,enbedrijir

Aloet men nu de winst, die men raak met buitenspc,rig risico
rerdient. 'n maatstaf \\orden ,·oor de geheele sigarenindustrig.
Dat zou zelfs tot de dwaze gevolgtrekking leiden. dat als n
fabrik.int nu eens de geheele partij die hij gekocht heeft aan de
markt met rrinst omzet - hetgeen inderdaad Keen zeldzaamheid
is, dat is herhaalde malen geschied - de gemaakte winst zou
kunnen rvorden beschouird als ontstaan in het sigarenbedrijf,
terwijl er geen enkele sigaar \ an die tabak is gefabriceerd!'949

De werkgeversorganisatie \\'as overigens \ an mening,  dat er slechts
enkele fabrikanten waren die zelf inschreven. \'erder deelde zij me-
de  dat de allergrootste fabrikant in Nederland nooit op gesloten
partijen inschrijft, maar altijd  op de markt  uitkoopt: 5(' Aan  welk
bedrijf hier gedacht   ·erd. is niet duidelijk. 1)eze (,pmerking kan
niet betrekking hebben op Karel 1 te Eindho\en. want die kocht
geregeld bij inschrijving. 5' In dit verband kan nog opgemerkt worden
dat de N.V. Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek v/h G. Ribbius
Peletier uitsluitend op de tn eedehand kocht in deze jaren.,2 Ter,sijl
Peletier vroeger op de eerstehands markt kocht en er zelfs niet voor
terugschrok om tabak uit Alanilla te laten komen. volgden zijn opFol-

gers zestig jaar later volstrekt gebaande paden.
\ oordat de tabaksink(,op \an cle drie  bedrij,en  achtereemolgetis

de re, ue  zal  passeren.  zij  nog opgemerkt,  dat , an de drie bedrij,en
bij gebrek aan boeken geen (,verzicht kon irorden opgesteld over de
socirten tabak die \erii erkt ir erden.

De Firma H. Jos ran Susante & Co. kocht de tabak in de jaren
1925-34 uitgedrukt in Agarde. \oor 45% in Amsterdam, 20% in
Rotterdam en  8% te Bremen. ,'erder n erd 8%  van de tabak  iia  La

4.1 a.... bll. 9
.)

1 a"
:/

i i abaksplant, passim. rubrick "allcxip der inhchrij,ing
u, Archiel' Peletier. accc,untanthrapplirt betreffende de toekomstige financiele tcie.tand en
5,instmogelijkheden inilien alleen de higarentlibriek in e.pic,itatic blijit.  1929 I in\ .nr,  2881.
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Paz betrokken en tezamen 6% uit Eindhoven, Arnhem, Antwerpen
en Hamburg gehaald. Tenslotte kocht Van Susante 1 3% van de

tabak bij de N.V. Tabakshandel-Alaatschappij "De Overzeesche-
te Bredai3 Dit wijst echter niet op een plaatselijk belangrijke tabaks-
handel. maar moet verklaard,i·orden uit het feit, dat drie fabrieken,
Van Susante, Wintermans en Gebr. van der Pas & Zn. te Bladel
gezamenlijk tabak inkochten. Als intermediair fungeerde de "0\er-
zeesche" te Bred:i. Dit gezamenlijk inkopen eindigde wat Van Su-
sante betreft in 1930. Het voordeel van gezamenlijk inkopen nas,
dat men grotere partijen aan kon, maar daar stond als nadeel tegeno-
ver dat het eerlijk verdelen van de partijen orer de deelnemers een
moeilijke aatigelepenheid Ii'as. Dat Van Susante in 1930 uit deze

combinatie stapte, hing waarschijnlijk samen met het feit, dat hij
vanaf 1928 gezamenlijk King inkupen met La Paz, het bedrijf \raar-
van de Van Susantes sinds 1928 de meerderheid van de aandelen
bezaten en riaar, an Jan \an Susante directeur u as.  in feite verzorg-
de H. Jos \'an husante ook de tabaksinkoop ran La Paz. Orer en weer
werd tabak gel«)cht en rerkocht.

In deze periode kocht \'an Susante het Sumatra dekblad op de
tweedehands  markt.   ter\\ ijl op partijen Java-tabak geregeld  werd
ingeschreven.  1)at laatste ,\ as mogelijk, omdat de partijen niet alleen
kleiner waren dan de partijen Sumatra maar ook geringer in waarde,
zodat hier minder grotc bedragen mee gemoeid waren. De naam Van
Susante koint men \ anaf 1929 in de 7-abakspla,it herhaaldelijk tegen
in de rubriek -ailc,op der inschrij\ing-.'4  Hoe vaak het bedrijf pre-
cies bij de inschrijving kocht. kan niet worden nagegaan, omdat ook
geheim werd ingeschreven.  \ran husante schreef in de regel alleen in
en het betrof iii alle ge, allen Ja,a-tabak.  De aankopen c,p de inschrij-
ving werden contant betaald, de overige tabak kocht Van Susante op
3 A 6 maanden krediet. Dat de leveranciers gemiddeld redelijk snel
betaaid \\:erden, kunnen we afleiden uit het feit, dat de post credi-
teuren  op de balans  in de meeste jaren reel geringer  n as  dan  de
omvang van de tabaksvoorraden. Daarentegen k,i am het ,oor, dat
i,

1 Archief \'an husante. inkoopboek 1925-1933.
") under meer in labaksplant. 12 nci\ . 1929. 7juli 1931,23,ept. 1931,10no\. 1911. Ilokt
1932. 25 okt. 1933. 6 'uni 1933, 13 no\. 1934.
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geld geleend #erd,wn de bank om tabak contant te kunnen betalen.

De bedragen, die men aan cle bank \erschuldigd \ras, schommelden
sterk. wat samenhing met cleze aankopen op de tabaksmarkt. De
ingekochte tabak werd roor een toenemend deel weer verkocht in
verband met de relatie met La Paz. De tabaksroorraden namen toe in
verhouding tot het rerbruik in dat jaar. Had men in 1925 roor ruim
een half jaar in voorraad, in 1933 nas dat gestegen tot anderhalf keer
het jaarverbruik. Gemiddeld over de perio(le 1925-1933 bedroegen
de voorraden 88% van het jaar\erbruik.

Het bedrij f Wintermans, dat in om\'ang met Van Susante 0, ereen-
k\vam. kocht zijn tabak e\eneens te Amsterdaiii. Rotterdam en ilre-
men. Exacte cijfers zijn hierover niet voorhanden. Zoals \ermeld,
kocht Wintermans tabak in combinatie met Van Susante via de
"Overzeesche" te Breda. De contacten van l\/intermans met de
'Overzeesche" hielden in 1932 op. Wintermans kocht in deze perio-

de zijn tabak op de tweede hands markt. Dat Wintermans de tabak

bij de handel kocht, die op zes maanden krediet leverde en niet bij de
cultuurmaatschappijen, die binnen acht dagen betaald moesten wor
den, kan ook uit de balanscijfers geconcludeerd worden. De omvang
van de post crediteuren overtrof vaak de omvang van de voorraden.
Omdat Wintermans zich op de goedkopere soorten sigaren had toe-
gelegd, was het minder noodzakelijk om op de inschrijving te kopen,
aangezien doorsnee-tabak in de regel volop te krijgen was.

De voorraad tabak aan het eind van het jaar varieerde van 33% van

het verbruik van dat jaar tot 107%. Deze sterke verschillen rloeiden
voort uit het feit, dat niet alleen de omvang van de voorraden wissel-
de, maar ook het verbruik, d.\v.z. de afzet varieerde. In de t,1·eede
helft van de jaren dertig namen de roorraden echter structureel af
tot slechts 19% van het jaarverbruik in 1938. Dit stond in rerband
met de zwakke financiele positie van het bedrijf, die weer verband
hield met het uittreden van de firmant H. Wintermans in 1934.
Gemiddeld over de jaren 1925-1934 bedroegde \oorraad 59% van het

jaarverbruik.

Over de jaren 1929-1931 is een inkoopboek ran Van Schuppen
bewaard gebleven. zodat voor die periode de herkomst van de tabak
berekend kon \vorden. Van Schuppen kocht, gemeten naar de \\aar-
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de, 65% ran de tabah in Amsterdam, 12% te Rotterdam, 8% te
Bremen  en  15% in diverse andere plaatseii, waaronder Hamburg,
Arnhem en Veenendaal.55 Vergeleken met Van Susante n·as \'an
Schuppen dus wat meer op Amsterdam gericht.

De inkooppolitiek \an \'an Schuppen kiram uitzoerig aan de orde

in de notulen ran de aandeellioudersvergaderingen (de aandelen wa-
ren  geheel in handen  , an  de  directieleden).   Het ,·olgende beeld
kunnen \\ e hieruit opbou \en. Alen nas goed op de hoozte \ an de
situatie op de Nederlandse tabaksmarkt. A\ram er een goede oogst
aan de markt, dan kocht men ruim in. \'iel het volgende jaar de oogst
tegen, dan probeerde men bij de handel nog zoreel mogelij k ran de
oude oogst te pakken te krijgen. In de notulen k\ am rooral de
aankoop van Sumatra- en Vorstenlanden-tabak ter sprake. in de
jaren 1924-25 heeft nien zich verkeken op de ink(*ip \ an dekblad,
omdat men roodachtig dekblad had gekocht. Aan,ankelijk kon men
door de sigaren te -poederen- hiermee nog uit de voeten. maar de
kopers waren hiermee niet tez'reden, zodat men een deel van deze

partijen in 1927 tegen \'erlies heeft moeten opruimen. Tabak, inge-
kocht \·cx,r de 8-cents sigaar. heeft men toen om de 6-cents sigaar
gewikkeld. Dit laatste toont ons aan. hoe belangrijk Van Schuppen
het handharen ran de omzet \ond. 56

Hoe\eel tai)ak bij inschrijving n erd gekocht, ia|t niet meer na te
gaan.  De zeer geringe omrang \ an de post crediteuren dc,et vermc,e-
den. dat de omrang groot n'as. Zo kocht Van Schuppen-llitmeester
in 1932 in ccmibinatie met cle fabrieken N.\. Duc Gec,rge \/h Gebr.
Bazelmans te Zeelst en de N.\'. 1-lofnar higarenf.ibriek \/h J. liees-
terbeek & Co.  te Valkens\\ aard een gehele aflading 1)eli Al>'/AB/1. 97

Deze drie bedrijren maakten deel uit van de klantenkring\an make-
laar De Keyzer te Amsterdam. Zij kochten :aker in deze combinatie
op de inschrij,ing. De ondermerken (sorteringen J, \\ aarin de fabri-
kanten niet geinteresseerd „aren of waarmee ze winst „ilden beha-
len, u erden iii h,in opdracht door de makel.tar  \eer door\erkocht.
Daarna berekende  de  makelaar  de  prijs  rcx,r  de  rest  ran de partij.
55 1 Archiel \ an Schuppen. inki,1,1,1*,ek. dec  1928-sept. 1912
i" i  Archiel \ an fc·huppeli.  ncittili·n aandeellic,lider4\crgaderingen.  31  nici  1927 eti 23 mci
1928

'73  lahaks/,lant. 12 april 1932.
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Eventuele winsten  behaald op de tabakstransacties  Aerden dus  \er-
rekend iii cle uiteitidelijke prils \ ati de tabak.  Iii 1938 kocht Ritmees-
ter zelfs een grc,te partij 1)eli-dekblad uit de hand. dus nog \6('ir de
partij ter inschrij, ing \\ as aang:boden.  Had men zich op de tabaks-
markt eenmaal zan roldoencle voorraad rcx,rzien. dan kc,cht men
aanvulling bij de handel, als deze met aantrekkelijke aanbiedingen
k\ram. De handel op zijn beurt kocht ook tabak, \\,anneer men
vermoedde, dat een fabriek als Ritmeester daarvoor belangstelling
zou hebben. 58

Van Schuppen had gemiddeld orer de periode 1925-1934 bij het
opmaken van de jaarbalans een roorraad van 77% ran het jaar\'er-
bruik, dus minder dan \an hiusante, maar inGigr dan \Vintermans.
Dat grote voc,rraden een verhoogd risico met zich meebrengen, er-
voer Van Schuppen in de periode 1925-'27. toen hij met een grote
partij dekblad \'an de,·erkeerde kleur opgescheept zat. De , c,orraad,

die in 1925 nog 128% van het jaarverbruik had bedragen, had men in
1927 tot 52% teruggebracht.

Wat was nu het financiele resultaat van de inkoop van tabak,
of\vel, welk deel maahten de tabakskosten uit ran de omiet:
Deze gegerens staan vermeld in tabel 10.

-fabel 10: Tabakskosten in procenten ran de onizet. 1925-/934

Jaar Va,1 Schuppen \'an Susante \\'i n termil n s

1925                  27                27                 23

1926                  28                25                 25

1927                  30               26                 26

1928                   28                29                  24

1929                   26                28                  25

1930                  27                27                 23

1931                   27               27                 20

1932                  25                22                 17

1933                  24                22                 19

1934                  24                                   23

gemiddeld
perlaar                 26                26                  23

bron: /ie billage XII, XIII, \Il.
981 Intervie„ A. 11. \'crh(,eff, d.il. 4() mei 1979
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De daling van de tabaksprijzen begiii jaren dertig k„·am bij alle drie
bedrijven tot uitdrukking in een daling ran de tabakskosten. \Vinter-
mans met zijn geringe voorraden kon het snelst van de prijsdaling
profiteren. Van Schuppen  'as speciaal in 1927 duur uit, omdat in
dat jaar de eerder gekochte. niet goed uitgevallen tabak, met verlies
werd verkocht.

Van de drie bedrijven ,raren de tabakskosten bij Wintermans het
minst hoog. Het is mogelijk, dat de heren \Vintermans het meest
handig inkochten. Zeker was het in tijden ran dalende tabaksprijzen
zcx,rdelig niet te grote zoorraden te hebben. Focli moet men md een
ander punt rekening houden. namelijk dat Wintermans w,edkopere
sigaren prc)duceerde dan \.in Susante en \'an Schuppen. Bij gc,edko-
pere sigaren n aren de tabakskosten relatieflager. \ ant juist bij de
betere sigaren mc,esten \'oor de speciale tabakken Vanc>'-prij/en be-
taald u orden.  De mate.  .aarin dit rerschil kon maken. blijkt uit een
kostprijsberekening uit 1935. die in tabel 11 is \\·eergege,en.

Tabel  1 1: labakskosten per sigaar in /935

in procenten van de opbreiigstprijs ,·(Mir de pr(,ducent:
6-cents sigaar 24
5-cents sigaar   22
4-cents sigaar      21
3-cents sigaar    17

bron: A.A.(;. Meijers, 1_eli o,iderioek itaar de m}odzake lilkheid ran cirile Ning iii de sigare „i,idii strie
ITilburg 1941  . 1,1/. 182.

Al met al kunnen we zeggen. dat, rekening houdend met de rerkoop-
prijs van de sigaar. de rerschilleii in tabakskosten tussen de drie
bedrijven  oprallend  klein  \i·aren.

§  5.   Conclusie  e,i  rergelijking  iii  de  tijd

Voor de binnenlandse industrie renulden de Amsterdainse en
Rotterdamse tabaksmarkten een belangrijke rol in de grondstofroor-
ziening. Dat iras het gemal in de peric,de 1856-1865, hoe,\ el de
Nederlandse tabaksmarkt torn internationaal gezien \an weinig be-
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lang  was  en  dat  was  des  te  meer  het  geral  in  latere jaren.  toen  de
Nederlands-Oost-indische tabakken de Xederlandse tabaksm.irkt
weer een internationaal aanzien hadden versehaft.

\'ergelijken we de tabaks\(iorziening in de t\ree onderzochte peri-
oden, dan \alt allereerst op dat in de 20e eeuwse periode een reel
geringer deel ran de omzet aan tabak besteed moest worden dan in de
19e eeuwse periode. Niet langer was de tabak de belangrijkste kos-
tenfactor. Zoals we nog zullen zien, gingen in de 20e eeu„' de loon-
kosten  een  reel  grotere rol spelen. Wanneer zou tabak  een  zoveel
minder belangrijke kostenfactc,r zijii gen,orden? Voor de tussenlig-
gende periode ontbreken helaas gegevens uit bedrijfsarchieven.
Daarom zullen \re proberen aan de hand \an prijsverhoudingen eni-
ge indicatie hieromtrent te ge\'en.

De prijzen voor de tabak lagen in de periode 1856-1865, gezien de
stijgende tendens tot de jaren zerentig, gemiddeld beneden het peil
van begin jaren zerentig Vanaf de negentiger jaren daalde niet
alleen de Java- maar ook de Sumatra-tabak in prijs. Aangezien de
lonen zich toen nog min of meer op hetzelfde niveau bewogen als dat
van de zestiger jaren,  zal al in deze periode de tabak minder z\\ aarop

de  kostprijs  zijn gaan drukken.  Vanaf 1905 begonnen echter zo\\.el
de lonen als de prijzen van tabak en dan vooral van de Sumatra-
tabak, omhoog te gaan. Ten gevolge van de stijging in de kosten van
levensonderhoud verdubbelden de lonen zich in de loop \an de Eer-
ste Wereldoorlog. E.enzelfde verdubbeling bereikte de Sumatra-ta-
bak begin jaren twintig, maar de Java-tabak steeg veel minder. in de
daarop volgende jaren zakten de tabaksprijzen \reer tot het vooroor-
logse peil en daaronder. De lonen bleven daarentegen betrekkelijk
star en daalden  in  geen  ge\,al  w'eer  tot  het vooroorlogse niveau. 59
Daarom is het aannemelijk, dat de rolver\visseling tussen de arbeid

en grondstoffen als belangrijkste kostenfactor in ovenvegende mate
het gevolg was van ontwikkelingen in en na de Eerste Wereldoorlog

Een tweede opmerkelijk punt bij vergelijking tussen de t\\·ee peri-
oden is het feit, dat de verschillen in tabakskosten tussen de drie 20e
eeuwse bedrijven veel geringer \varen dan tussendet\\'ee 19eeeu v-
se bedrijven. Bedroegen bij Peletier en Boer de tabakskosten gemid-
59

j \'cx,r het ,·erlocip van de lonen, zie hc,oidstuk 1\ , paragraai 3.
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deld respectierelijk 359 en 53% rai de omzet, bij \'an Schuppen,

\fan Susante en Wintermans lagen deze getallen respectiezelijk op
26%.  269 en 23%.

1-let enorme \erschil tussen Boex eli Peletier kan niet alleen toege-
schre\en Horden aan het feit dat Peletier \ crel grootschaliger inkocht
dan Boe\. maar ook aan het feit dat Peletier goed bekend was met de
tabaks,zereld. persoc,iilijk naar de seilingen King. cle aatikoop spreid-
de c,ver rerschillende  six,rten  tabak  en ing had \(*ir nieun e ont\\ ik-
kelingen.  zcials  de  (,pk(mist  ,aii  Ja, a-tabak.  13(,ex  daarentegen  lict
veel cner a:in makelaars en tabakshandelaren, kocht partijen onge
zien en hield lang rast aan , ertrou  de sc,orten tabak. Enkele malen
kocht Peletier rechtstreeks  iii  de  produktiegebieden  \an  Ja\.1  en
Alanilla, \fat tamelijk riskant \,as. fegenorer een paar w,ordelige
transacties stonden ook enkele minder gelukkig uitgerallen specula-
ties,  zc}dat  hier niet zozeer zijn wordeel  bo,en  Boex  uit  ,erklaard
kon  worden.

Inkopen in het produktiegebied \an de tabak. Loals Peletier deed,
kwam bij de 20e eeu\\ se bedrijren niet \(,or. \'anwege het internati-
onale karakter ;an de Nederlandse tabaksmarkt zal er (,ok \reinig
aanleiding geweest zijn (,in  zelf naar de produktiegebieden  te gaan:
de tabak kwam wei naar Nederland. De tabaks\#ereld was zoor alle
drie bedrij\en bekend terrein. Foch n aren  er rerschillen in de \rijze
waarop de tabak irerci ingekocht. \'an Schuppen en \'an Susante
kochten geregeld bii inschrii,ing,    at impliceerde dat een zeker deel
\'an de tabak zi erd \erhandeld. teririjl \\Tintermans zich in deze
jaren tot aankopen op de t\\·eedehands markt beperkte. Dit \erschil
in inkcx,pbeleid leidde echter nau,;'elijks tot \'erschil iii kostprils \an
de tabak. De geringe verschillen die tussen de bedrijven gecc,nsta-
teerd kunnen worden. kunnen boven(lien nog ten dele \\orden toege-

schreven dan een zerschil in ,erkoopprijs ,:in de sigaar.
Hieruit kuntien rf e concluderen, dat de aankoop \'an tabak in deze

jaren minder speculatief r\ as dan in de periode 1856-1865. Tabak op
de juiste ;1·ijze inkopen \,as natuurlijk nog steeds belangrijk, maar
minder doorslagge,end  roor een gunstig bedrijfsresultaat dan  in  de
19e eeuA. De mogelijkheid om via de tabaksinkopen een m(x,rsprc,ng
op de concurrenten te behalen \\as kennelijk beperkt.
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ARRIHDA\YX)It> ILKINC;

§   1.    Arbeids„tarkt

in de jaren rc,nd  1860 rerkeerde de Nederlandse sigarenindustrie
in eeii peric,de \Iin 1}1(,ei. In  le gemeente\erslagen uit clie tijd rierd
ro,rtdurend gespri,ken 0\ er een gunstige tciestand.  die (*,k bleck uit
het feit, dat nieu\re fabrieken werclen opgericlit en aaii bestaande
fabrieken uitbreiding \rerd gege\en. 1 Omdat het r.ik san sigarenma-
ker nog maar etikele tientallen jaren i,erd uitge<,efetici.  kan men Lich

ati ragen, of de \ akkennis al iii een n ijde bring n as ierspreid.  Inder-
daad was het \c)or de ondernemers vaak mc,eilijk om \oldoende arbei-
ders te krijgen. 1.0 \ierd in 1857 \an een fabriek te Eindhoren
gezegd. dat zij  u egens gebrek aan n erk,olk niet  aan  alle aan\ ragen
kcin soldoen.2 In de Amsterdamse \erslagen \an de Kamer,an Ac)op-

handel  gaf  iii   1862  de  sigarentitbrik:int  Stoffers  clit  cc,mnient:iar:
-Konde men \ roeger in den \\ inter genoegi:kam \\ii-k\olk beko-

men, zoo is er op het ogenblik gri,ote belic,efte aaii, en helpen
.. 4

zelfs (,proepingen in de nieun sbladen  niet
De klacht (irer gebrek aan geschikte arbeiders nerd in latere jaren
herhaald. Sommige sigarenmakers maakten van de ruime i,erkgele-
genheid gebruik door geregeld \an Herkgeser te veranderen. -Alen
zeide  dat  het  een  in err end personeel.  dcx,r  het  geheele  land  \ er-
spreid is en dat zij c,ok allen met elkancler bekend zijn-,4 luidde het
oordeel zan een tijdgenix,t c„er de sigarenmakers.  I,eze beschrij\ing
is misschien ircit („crdre,en, maar er zijn nicer aan\, ijzingeti, dat de
sigarenmakers gemakkelijk \an \\erkge\er Ferwisselden, zeker bin

' i itreekarchiel'  1.uid-()<It-Braibant.   gelii:ente,erJ:lgeti   Linclhoilii.   1855- 1865:   C,.1
L tri·cht. gemeenteverslagen l trecht. 1855- 1864. Statistik·h jaarhoek.  1858- 1868
i i . tatistiw·h jaarboek. 1857, bl/. 306.
11  \'erslag k. 1'. k. .·\,i,stertium.  1862. Iii/.  168- 169.
4 ,  Ihipptirt Lier i·ommissie  bel,lit  met  het  uitilemiek mi,ir cle,1  tfiestand tier  kintierell  iii  fabricke,i
arheidende.   3-(,ra, enh,iKe 1869 1 dl. \'. Ciliuda. hi/. 785.
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nen een staci of dorp. Sommige sigarenmakers stonden als 'trek\()-
gels" bekend, toch scheen bij een bek\\,aam   erkman het rondtrek-
ken niet de genoonte te zijn.5 \(}or de jaren 1856-1865 kan meti dus
spreken \ an een krappe arbeidsmarkt.  De fabrikanten be\onden zich
ten opzichte \an hun i erknemers iii een enigszins alliankelijke
positie. (,mdat ze moeite moesten doen personeel te krijgen en het te
behouden.

In de perbde 1925-1934 had de arbeidsmarkt een totaal ander
aanzien. Gedurende het gehele interbellum had de sigarenindustrie
met moeilijkheden te kampen. Deze problemen k„ amen onder ande-
re tot uiting in hoge ,f erklo(,sheidsciliers:

(;r.ifick 2:  \ergelijki,ist ,· ,u de zierkini,sheiclin Xederhind. in de Xe,h·rhimiset,thaki- cit
sigareitilidlistric iii iii de Litidlic,i ,ise till,tiks- elt Jigdre,littilistrie.

Inde.cijfers \·an de  ,·erkl(x,sheid oncler de leclen ian alle organisaties.  ,elke inlich-
tingen daarcimtrent :lan het C:eiitraal Bureau ;mr de htatistiek \erstrekten.
4()
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\'ergelijken   ·e  de  \ erkloc,sheid  in  de  taI)aks-  en  sigarenindustrie
met de cij fers ran de gemiddelde nerklcosheid in alle bedrijl'stakke,i
samen, dan kunnen He cen enigszins ,·erschillend ierl(x,p cc,nstate-
ren. Oprallend is de hot:e zferklcx,sheid iii de tabaks- en sigarenindui-
trie  in de jaren  tivintig,  ter,vijl  de  n erkloc,sheid  in de jaren  dertig
relatief mee , iel,  dat „ il zeggen beneden  het landelijke gemiddel(le
lag ran alle bedrijfstakken samen. Ilieruit blijkt n el, dat de zierk-
loosheid in de sigarenindustrie naast conjuncturele rooral ook struc-
turele oorzaken had. O,erigens moiten deze cijfers met enige reser-
re bekeken uorden, oindat alleen \ an georganiseerde werknemers de
\\erkloosheid is nagegaan. De , raag is, of georganiseercle arbeiders
meer of juist minder „·erkloos waren dan de ongeorganiseerde.  Het
Centraal Bureau \<)or de Sttitistiek heeft in 1925 hiernaar eeii otider-
zoek \erricht door de inening cler n crklieclenorganisaties hier(„ir te
iragen.  De  zerklic·den-organisaties  in  de  sigarenindustrie  zeiden
hier<,rer Keen positief antr,oord te kunnen ge,en." Fer be<*,rdeling
ran de representati, iteit 1 an cle cijters is het , ati belatig te n eteii hoi
grcx,t  het  percentage  gec,rganiseerilen     as.  O\ er  de juren   1920-4()
Haren gemiddeld 13.872 arbeiders bij de \\ erklc,zenkassen a:ingeslo-
ten. Het aantal persi,nen. re rkzaam iii de sigareni,idustrie liedrcieg
in 1930 25.311. in de tabaksindustrie 2.351. tezamen 27.622. \'a,i
50% der \Jerknemers kon dus de „erkl(,osheid  worden  nagega:iii.

De Xederlandse arbeidsmarkt rcxir sigarenmakers bestc,nd niet uit
0 n markt, maar er „'as sprake san allerlei regionale markten, die
niet zo gemakkelijk in elkaar o\·enkrkkn. hide jaren 1925-'30 u as
er in het /.uiden des lancls een tekc,rt a.in sigaretimakerA. 11, lat
honderden sigarenmakers uit Belgie in Nederland k  amen \, erken. S

Dit   'as \oor B en \\' Ian Amsterdam aanleiding om een cc,mmissie te
laten onderzoeken, of voor een deel der werkloie ongeschoolden uit
Amsterdam, mits omgeschoold tot sigarenmaker, niet e\eneens eeli
stuk brood in het zuiden \\ ah te \ erilienen.  De commissie ad, iseerde
in 1929 echter negatiet. omdat het niet mogelijk zou zijn orn een

persoon , an 20 jaar en ouder nog tot  behc,orlijk werkend sigarenma-

"    .\Iaandschri# C .8.4..  1925. hI/.  1 463.
9 jitan·er.lage,1 1·,1,1 de  Rijksilie,ist der 2,·crkic ),1311 eids 2·er=cke'rilig fi, arliei,ishe 1,1 i,We hile. \91<)· \ 940.

5 oluierzoek 11·erk/oci,heiti /930.hectic I\'. Iii/. 2(15.
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ker te bek\, amen.' Het n as maar goed dat de plannen niet do(,rgin-
gen \\ ant eerdere pogingen um „erkl(,Le sigarenmakers uit Anister-
dam in het Luiden te nerk te ste|len naren mis|ukt. (,indat zij 7.ich.
naar het scheen. niet konden aanpassen bij de \eel minder zelfstan-

1()

dige n erk\\ij/e der arbeiders in de  Ilibrieken  iii  Ncx,rd-Brabant.
1)eze be. ering \  erd understeund d(*,r dc \olgende uitspraak , an de
Eindho\ense sigarenfabrikanten, die daarmee hun rcurspoed \er-
klaarden:

In deze streek iS men meer met /ijn tijd Ineegegaan dan in
andere streken des lands eli de werklieden hebben zich hier
beter aangepast aan de hoogere eischen, \frlke aan het \rerk

.. 11
gesteld ,verden en zijn meer meegaande

Ook  sommige  fabrikanten  uit  het  ncx)rilen  ne/en  i,p  de  soepeler
houding,an de „ erknemers in hit zuiden ten op,:ichte \an de,rerk-
ge\'ers.

Niet alleen nas er iii die jaren 1925-10 iii het /uiilen \01()11 „ erk,
ink in de jaren dertig „ as de „·erklix)sheid onder de sigarenmakers in
het zuiden ininder groot dan in het ncorden. \'anaf 1933 rermeldde
het Centraal Bureau voc,r de Statistiek naast de landelijke werkloc,s-
heici in de tabaks- en sigarenindustrie cx,k die in de st:id F.indhoven.

1)eze gege,ens, die e,eneens in gratiek 2 zi jn „eergege\en, tonen
aan dat Eindhoven de landelijke trend ndis\\'aar \04de. maar op een
zeel lager ni\eau. Ic,en de industrie na 1936 :feer behc,efte kreeg

:ian meer arbeiclers. naren dezen niet altijd direct te ,'inclen. omdat

n erkloze sigare,imakers hun ,akbeknaainheid „rlc,ren hadden. Ifen
deel , an hen *verd dc,c,r middel \ an herscholingscursussen weer \ ak-
bek\\'aam gemaakt. 1 1

Gezieii de  stagnatie  iii  de  sigareiiindustrie  en de grote \\ erkic)(,s-

heid onder de sigarenmakers,  zal  het  serwer\en  ian  persc,neel ,cx,r
de ondernemers niet zon groot probleem zijn ge\, eest. behah e mis-

schien in het zuiden in de jaren 1925-30. Alaar de \\erkl(*,sheid
heeft oc,k een geheel c,n, er\\ acht effect op de bedrijfsruering uitge(,e-

3 \Icier de Iric.. Bert,ephicrandi·ring in hi·t tai),ikh, ak. in  14,6c·hri# t·,1,1 den Xeder/ands(·hen
11 Prk/ousheids-/dia,l. irg. 1 , 1929).bb. 136.
.

f (hulerztiek Ii·erkloosheid 19.10. sectie \ , bl;. 26 en 118.
11     1,1/ 241 41.1,

12 i (1(,lenbrancler. (_)1·crzic·ht sig,irenindu,tric /939. bl/. 4.
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fend: uit /(,rg \(,or de werkgelegenheid \Terd de mechanisatie,an cle
sig.irenprc,duktie i.in o\erheids,Kege aan bancien gelegd. .\an (lit li·-
nomeell /al een aparte paragra:it besteed „orden. lierst echter Lai
bekeken \Jorden. in h(,cierre de arbeidsmarkt van sigarenmakers
geordend nas.

In de periode 1856-1865 hadden de unclernemers alleen onge(,rga-

niseerde arbeiders tegenc,ver Lich. Het sigarenmaken n as een jong
rak. dus er best(,nd Keen traditie \ an gilde-organisatie. De eerste
,ak\·ereniging \ ·as „aarschijnlijk de ,·ereniging -1)0(,r \ riends:liap
bloeijendi , opgericht in 1864 te ,Amsterdam. H Aktie tegen de werk-

gezers ontploc,ide deze organisatie vcx,reerst niet.
In 1871 Herd een nationale sigarenmakers,ereiiiging opgericht,

die borendien internationale ic,ntacten onderhield. Kennelijk ging
hiervan \·c)(,r de n·erkgevers een grote bedreiging uit, want toen in
april 1873 een staking bij Bergman Carels te Amsterdam \\·erd uitge-

roepen, reageerden de ondernemers buitenge,\(*,n fel. Iii Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag. Utrecht, 's-Hertc,genbosch en enige
andere steden moesten de arbeiders verklaren Keen lid te zijn \ an
deze  rereniging op straffe  , an  ontslag. Feii strijd  om  het  recht, an
organisatie ontbrandde. Ondanks gebrekkige organisatie en geringe
financiele kracht, hielden de sigarenmakers in de grc)te steden de

strijd enkele maanden vol, orertuigd als zij waren ian het principiele
belang van de strijd. In Utrecht u'ercl iia tien ,fieken een zeker
compromis bereikt, maar in de andere steden gingen de sigarenma-
kers tenslotte aan het n·erk zc,nder iets bereikt te hebben. De siga-
renmakersvereniging overleefde de  aamal  niet. 14  De  serenigingen
die in de daaropvolgende jaren werden opgericht, hadden \'c)(,rname-
lijk tot doel onderlinge hulp te \erlenen. in het bijzonder bij ziekte.
\Iaak z, aren de ondertiemers donateur vc,or f 2.50 per jaar, i'.larmee

ze naar eigen inzicht aan hun plicht voldaan hadden. ken sigaren-
makersvereniging te Leiden had zelfs bij reglement rerboden om

I 5ozer \\erkomstandigheden te praten.

"i  M. hch<,uten.  Di' sticiale,i zilit iii mint,Wt.  De \ ederlandse :ir/,cidersheli ·eging in de /91' retilt
' Ani*terclam 19761.111/. 8() en 91.
'4 1  1)1' lierkman.  ()maa,11·nor .·Wriders, erenigingen,  5 april  1871-21 aug.  1873:  1).  Huilig Jr..
De i·akheti·eging in Xederlaild. /866-1,478 1 ·\m0terdam 19(HI. bl/. 123-152.
1.'

i Enquite /890. getuit:emerhi,ren te leiden, hi,. 21(1
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Een \ ereniging, an geheel ander kaliber :ras de in 1887 opgerichte
Nederlandsche (internationale) Sigarenmakersbond. Omdat deze
bc,nd streetile naar i erbetering , an de arbeidssituatie.  Ierd ze d(*,r
de under,iemers als een bedreiging ge,odd. In 1891 te Culemborg,
in 1894 te \ eenendual, lutphen e,1 k.impen en iii 1895 te Bo\meer
n erden leden \ an de Sigarenmakersbonci ,(x,r de keuze gesteld: de
fabriek uit of de Bc,nd uit. 'c' F.n deze ops ,mming is niet limitatief. Zo
stuurde J. \a n Schuppen lizn.. (}ns \\ elbekend. in  1894 een ingezon-
den  I,rief ii.i.ir cle 7 a/*thsphitit.  \  .1.irin  hi i  het c,ntslag ,.in leclen \.in
di   higarenm.ikersl,oiid  ierdecligile.   Hii  schreet  clat  leclen  \ an  de
Bc,nd een :if\ allig lid ian de Bc,nd lastig \ieleii tijdens het \,erk. /ells
n:ici,it  Iii j  lien  eiikele ,11,ilen ge,; ,icirschu\\£1  hail.  Iii i  Ier\(,lAcie  zilii
brief Adus:

1.erst nu deed ik hun den \oorslag \aii den Bond af te zien,
cia:ir die zich als een t\\'istappel opirierp, daar ,\ aar i'rc,eger en

onder de  erklieden onderling On  tusschen   erklieden  en  pa-
trcx,n de beste eendracht heerschte. Ond:inks mijn goede be-
dc,eling.  i iel dit  in  slechte aarde: c      . ,

Xc,g dient, dat ik buitendien niet d\ eep niet eene vereeni-
King clie. \\ anneer Lij eens haar \(,lkomenheid i.al bereikt heb-
ben. zich niet ontzien Lal den patr(*,ns de u·etten te stellen.

0, er 1(x,n en  behandeling ir:,ren allen te\'reden en kort gele-
den toonde ik, dat ik er prijs op stelde. dat de goede #erstand-
h(juding  bleef  cic,c,r  hen  op  hun  \0(,rstel  \ an  locms, erhcx,giiig
enz. niet onbeduidend tegemoet te kc,men ·· 1

Het  ic,mmentaar  \an  arbeiderskant  (,p  deze  k\\ estie  luidde:  -1)e
firma  \:in  Schuppen  te  \'eenendaal  bcx,d  de  arbeiders  f 0.50  per
1.000  meer |c,on. mits ze uit de Bc,nd gingen- 18

\ an oiidernemerszijde bestond oier deze wijze ian (,ptreden niet
langer zoals in 1873. grote eenstemmigheid. Zc, n erd in 1899 in het
ondernemerstijdschrift De 1-al,akspla,it dc)(,r serscheidene sigarenfa-
brikanten bet(x}gd. dat het,erbieden \ an \ erknemersorganisaties uit
de tijd is en dat de ondernemer, c,or het locm alleen arbeid mag eisen
"1 la/%iksplant. 11 aug. 1891, 12 luni. 9 okt. 3() cikt. 1894. 26 mrt. 1895.
I

i a.„.    12 juni  1894
IM I  , \\ .  Mn dir 111'e  en i.  \ ederlamise Sig,triumaker, e,1  1 4,hakheit·erkershond.  Zi/,1 Resthic'dem:3,
11·erken en Atret·en , \m.terclikin  1937 1, hI,.  16.
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en niets meer. " lii het Luiden des lands k\,am het \c,<,r, dat socialis-
tische organicatie \\ erd  zerbc,den eii katholieke toegest.ian.  \\'at  niet

 \egneemt. dat (x,k de katholieke bonden met onderdrukking hadden
te kampen. De kathe,lieke en protestantse arbeiders hadden zich op

landelijke basis georganiseerd respectie,elijk in de Xederlandsche
Rooms-Katholieke  rabaksbe,zerkersbond ( 1897) en in de Christelij-
ke Bond van Sigarenmakers en Tabakbe\rerkers (1899). Een rierde
landelijke \akbond ontstond in 1904, toen een groep uit de Neder-
landsche  Sigarenmakers-  en  Tabaksbei,erkersbc,nd  zich  afscheidde
en de Federatie ian Sigarenmakers en fabaksbenerkers in Xeder-
land opriclitte.

De : ier bonden, die soms meer in een onderlinge concurrentie-
strijd gen,ikkeld leken te zijn dan in een strijd tegen de onderne-
mers,   besloten  in   1910  samen  te  gaan n erken  rond een gemeen-
schappelijk programma ran eisen. dat aan de ondernemers werd
aangeboden.

Om tegenover de arbeiders sterker te staan, hadden in 1907 ver-
scheidene regionale fabrikatitenrerenigingen zich aaneengesloten tot

het \erb(,nd \an \'ereenigingen \an Sigarenfabrikanten. 11:,ar leden

vond ze voornamelijk in het noorden des lands. De \vet op het ar-
beidscontract \an 1907 , ormde hiertoe de directe aanleiding. In het
jaarverslag over 1907 lezen we aangaande de oprichting:

- 't Blijkt goed gezien te zijn door de mannen, die het initiatief
namen tot oprichting van  dit  Verbond,  dat daardoor de belan-
gen  en  i an  „erkgevers en  van  iverknemers ten zeerste zouden
rr·orden gebaat. Immers het aantal botsingen tusschen patroons

en arbeiders in de sigarentabricage is aanzienlijk minder ge-
,forden, omdat de leiders der arbeidersorganisaties hebben  be-

grepen. dat zij niet meer als rroeger \Ieerlooze patroons tegeno-
\er zich hebben, doch thans een macht, waarmede zij moeten
rekenen, en die als een rem kan \\ orden beschouwd roor hun
,·rc,eger - \ aak roekeloos - \; illekeurig optreden .2(1

in het zuiden \\.iren di\erse R.K. diocesane \rerkge\ ersorganisaties
opgericht, die in 1912 aaneenge,oegd  \erden tot de R. k. Zuidelijke

1.1 / i,/,c,ks ,lit„t. 16 mi11 1899

m /Liari·enlitg  \ crhomi ,·,111  Jigure,dit/,rika;,tm.  19()7.
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Bond van Sigarenfabrikanten.  Iii  1918 r,erd de naam gen ijzigd in de

Nederlandsche R. K.  \'ereeniging \an Sigarenfabrikanten.
Nadat \\ erkge\ers en Aperknemers drie jaar over het gemeenschap

pelijke programma der \ierknemers hadden gepraat zonder tot oier-
eenstemming te komen. besic,ten de \ erknemers tot stakings:ikties
m'er te gaan. In het lic,orden „erd staking met uitsluiting beant-

ni,ord. \\ aardo(,r een strijd ontbrandde. die \ ier maanden duurde.  In
het zuiden dicteerde de bisschop \an  s  Hertogenbosch, mgr. \V. \ an
de \Ten, aan de R.K. \\·erkge\ers- en rrerknemers\erenigingen de
zaak dc*,r arbitrage te laten beslissen. hetgeen geschiedde. 1)e goed

georganiseerde sigarenmakers. die borendien financiele steun ont-
,ingen van de di\erse vakcentrales, konden de strijd in het noorden
1.ing genoeg rolhoude,1 0111 in mei 1913 een gunstige 1(,c)norereeii-
komst in de wacht te slepen. In het Luiden kiram \ia arbitrage
tegelijkertijd een knnregeling tot stand. die over het geheel wat lager
lag dan in het nc,orden. maar toch een ierbetering inhield. want de
lonen in het zuiden naren altijd lager geweest.21 Hiermee ,\'as een
groot deel van de arbeidsmarkt geordend. In 1914 was bijna de helft
\an de personen  werkiaam  in de  tabaks- en  sigareninclustrie  bc),en

,.

de 18 jaar georganiseerd.--
Een landelijke c.a.().. geldend \(x)r no(,rd en zuid. k\,am in 1920

tot stand. Bij deze loonregeling waren 25.000 irerknemers betrok-

ken, dus 88% van de beroepsberolking in de sigarenindustrie op dat
moment.2# Zo gc,ed geordend bleef de sigarenindustrie echter niet.
\\ ant in  1921 \\ erd de R. k.  \'creeniging r:in Sigarenfabrikanteii unt-
bonden, (,indat de leden zich wilden distantieren van sommige bepa-
lingen van de c.a.o.  lir bleven echter regionale zi erkgerers, erenigin-
gen bestaan en een nieui,e R.K. \'ereniging ian Sigarenfabrikanten
werd  het  \c,lgend jaar opgericht. zodat de ordening  goeddeels  bleef
bewaard. 24 Gedurende het interbellum  \\as  gemiddeld de helft  r.in
2 1

1 Ntaandschrift ('.B.S., 1913. bl/. 89-91. 81. 965 366. 5;9 541; 1\\ . \·an der lic,e\·en :.
a. ti..  1 1     7 7 ·8 5.

-- i  Oiericht  i·an den  oini·ang der  l'akbeli ·eging op  /  jan.  19/4.  1('.B.S..   s-Gra\·enhag,·1.1)1/.
.\1\ : Beroepstelling 19()9
25 C.)1·ei·zit·lit c m wilit iuklieit·e* 11:. ht,1.11 1.  192(j: Bc,·tic'/'+k·lli,24 192(). c mdat llc i .,1.(1  ill Ii''i''li l'i·11
c,ierectiki)111.t ir,14 mi·t di' i\crkxt. er. iii di' 0igal·entlidu.trit· i·tilili·t nift cli· ta| .ik.  i·Ii 4'K,iri·tti·Ii
ind u.t rir. /iin de L ii li'r. \,in de licm,k kenen I}t i de c..1 ( i. .1 110 On i ,·rxiell·ken Ilic·t dc· lier(,(71.liei (,|
king in ili·.igari·:iindii.tril·.
24 Archief R. K. Sigareti ibrikanten. recle 11. Jos \an husante,  I in, .nr.  55 i
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de personen irerkzaam in de tabaks- en sigarenindustrie lid , an OOn
der vakbc,nden.25 In 1930 ,\aren bijde bedrij\en aangesloten bij de

werkge\ersverenigingen rond de  15.0()0 arbeiders ,verkzaam.  60%
van de beroepsberolking in de sigarenindustrie.26 Een deel :an de
industrie ,\ as dus ongeorganiseerd. Dit deel bestond uit thuisn·er-
kende sigarenmakers, ook wel aangeduid als eigenwerkers, en (reelal
kleine) sigarenfabrikanten, die Keen heil in een c.a.o. zagen. Teza-
men werden zij aangeduid met de term "randbedrijf: Talloos zijn de
klachten, die door georganiseerde fabrikanten en arbeiders werden

geuit ten aanzien van het randbedrijf, omd:it hiermee de geregelde
industrie onfaire concurrentie werd aangedaan,27 waardo()r weer de
c.a.0.-lonen onder druk werden gezet. Vandaar dat eind jaren dertig
pogingen in het werk werden gesteld om de c.a.o. verbindend te
laten verklaren.

Voor de georganiseerde ondernemers lagen de arbeidsvoorwaarden

vast. Wijzigingen in de lonen konden alleen bereikt norden via
onderhandelingen met de werknemers. Tussen de eerder genoemde
vier werknemersorganisaties en de twee werkgeversorganisaties zijn

gedurende het interbellum vele loononderhandelingen geroerd. De
werknemers stonden bij de onderhandelingen enerzijds sterk, omdat
ze goed georganiseerd waren, maar anderzijds zwak, omdat er in de
meeste jaren een aanzienlijke werkloosheid onder de sigarenmakers
heerste. Voor het verloop van de c.a.0.-lonen zij verwezen naar

paragraaf 3.

Nieuwe c.a.0.'s k,ramen tot stand in 1922, 1928, 1930, 1931.
1933, 1935, 1937 en 1938, iedere keer na maanden van onderhande
len. Het gelukte de werkgeversverenigingen niet altijd de onderlinge
eenheid te benaren. Zo zei de Nederlandsche R. A. liereeniging man

Sigarenfabrikanten in 1924 de c.a.o. op, maar werd hierin niet ge-
volgd door het Verbond van Sigarenfabrikanten. Officieus bleef
daarna de c.a.o. ook i,oor het zuiden ,an Nederland ran kracht tot

29) 01'erzk·ht oliti'ang t'akbeit·eging. /920-1940.
36 M   Jaan'erslag   \'erbond  i'an   Sigarenfabrikanten.    1929,   bl/.4.  Jaanerslag   R. k.   \ereniging   ran
Sigarenfabrikanten. 1930. bli. 1: Bed,ijfstelli,ig 1930.

22)  Klachten komen iii \·eel\·uldig \·cxir, dat het bijna oiidoenlijk is alle plaatsen op te noemen.

Hier wlgen er een paar:  erslag K.1·.K. Amsterdam. 1923, bli. 339; \erslagen K.i'.A. Delft ·
1922. bli. 19: 1924. biz. 20,1934. bl/. 68. 1 erslagen  k. i·. k. Eindhm·en. 1924. biz.. 20: 1934.

biz.  l l,  1 erslag k. i'. k Ltret·lit. 1937, bli. 82: 1-abaksplant, 28 dec. 1926.
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1928. Bij de onderhandelingen in 1928 urrd de eenheid nog net
gered, maar in 1930 bereikten de R. K. Vereeniging,an Sigarenfabri-
kanten en de confessionele sigarenmakersbonden een akkoord buiten
het Verbond van Sigarenfabrikanten en de t\\'ee neutrale sigarenma-
kersbonden om. Deze organisaties sloten zich, eenmaal voor het blok
gesteld, direct  bij de overeenkomst aan.28  In 1935 konden de  t 'ee
werkgeversorganisaties het op enkele punten niet eens \rorden. 1.0-
dat twee enigszins verschillende c.a.o. s in Noc,rd- en Zuid-Neder-
land tot stand kzvamen. Deze verschillen bleven tot de c. a. o. ran
1938 bestaan.29 Trokken de iverkgerers niet altijd den lijn, de \ier
werknemersorganisaties hadden nog meer moeite de eenheid te be-
\,1aren,  want meestal n aren de cc,nfessionele bonden eerder tot een
compromis bereid. Bijna altijd moest er bij de onderhandelingen een
Rijksbemiddelaar in  het  ge,\ eer komen,  maar hem gelukte het \ aak
evenmin om de partijen aan de conferentietafel te houden. reel\ ul-
dig heeft men arbitrage in hit le, en gernepen. sums om te beslissen
orer een bepdald punt. soms om een oordeel te \'ellen over het geheel
ian dec.a.o. Zo\ond er iii 1921 arbitrage piaats c)\ er de k\\ estie \ an
deglijdeiide 1(xmschalen, in 1928 cier de kwestie vrou,r·enarbeid en
\ rou\\enl(*,n,  iii  193() \feril  cin  ccitiimissie  ingesteld om een (,tider-
zoek naar de rentabiliteit in de sigarenindustrie te rerrichten en in
1935 nerd een arbitragecommissie ingesteld met een zc; uit\oerige
opdracht. dat allerlei problemen als 10(,nsh(*,gte. mechanisatie en
ordening, tegelijkertijd ter .irl,itrage ,r erden  \ c,orgelegd. 4' Net  I,e-
hoeft dan  (}c,k  Keen  rer \ondering  te n ekken.  dat de uitspraak  ran
deze laatste commissie ,(Mir \elerlei uitleg \ atbaar bleek.  zc)dat Leits
om een  t\\ eede uitspraak „crd ge\ raagd. I)aar k„am bij. dat alleen

de Christelijke Bond ian hig:irc·nmakers en Fabakbe\zerkers iii de
arbitrage had toegestemd. zodat de andere drie ,\'erknemersorgaiiis.1-

  3  C.edeitkliciek wmcilgestel,1 ter :tie*·liheid i·,IN ha 25 jarie best,t,i,1 1·,i,1 Iici \ erlii,itch'aii \ cree,Ii-
gi,tge,1 1·,1,1 3 igii re„jit/,riki,itteit i,1 .Xeticrlitiul / 5 mei / 907-/ 5 itte i / 912 w .\111 Mi·ril :im 1932 3, 1,1/. 5 5-
147.
.. Jaan·erslage„ \'crhond lai, Siiareith,hrilwitten.  1935. hi/. 2- 17.1938. bli. 2-29: ./a,in·c·nhize,1
it. A. \ u#*FRHm  111:111.t•libib,·i/ ti,t ,i,  1945. IiI/.27  W.  19 .8.1,1/   21 -28.
"',  (.edeitkhock \ c r l it,11,1 1 m  hi wi r c it t a l,i· i k i l l i tc 11 . 1,1,„ 55 147. Ill'  \IL·,ickeli.,ch. 1 ,·11 .irl),tr.ile
ilit•,i·,ritak iii di· .tu.Iri·11111 lu.tric·. Iii / ci,iu,1„t,i·/1·  tit/t,li·,c·he /b·A·htt·11,11.\\ 19 5 . Iii/ -3
71().
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ties zich niet gebonden behoefden te \'c,elen. Er moest dan ook nog
heel wat overlegd rrorden,  voor de c.a.o.  eind  1935 werd afgesloten.

De uitgebreide loononderhandelingen hebben natuurlijk aan bei-
de zijden \'eel tijil en energie gekost. maar zij hebben toch als resul-
taat gehad, dat stakingen en uitsluitingen, hoewel er herhaaldelijk
mee  gedreigd  \rerd.   na 1920 alleen incidenteel zijn voorgekomen.
Behalve o,ver de lonen werd overigens ook onderhandeld over de
sociale roorzieningen. Zo ontstond er in de loop der jaren een pensi-
c,enti,nds, een ziekenionds en een kindertoeslagfonds.

§ 2.   Alechanisatie en uerkloosheid

Uitbreiding ran de mechanisatie begin jaren dertig "iel samen met
een zeer snelle stijging van de werkloosheid. Ongerustheid over de
werkloosheid bracht de vier zverknemersorganisaties in de sigarenin-
dustrie ertoe op 21 juli 1934 een rekest te sturen naar de minister
,an Economische Zaken met het verzoek de mechanisatie een halt
toe te roepen. Oprallend in de actie tegen de machine is het feit, dat
allddn de sigarenmachines werden bestreden, terwijl over de strip-
machines en ringmachines, die toch ook arbeidskrachten overbodig

maakten, niet werd gesproken. Het was duidelijk een actie ran de
sigarenmakers, die vochten voor hun eigen \\·erkgelegenheid en zich
over het behoud van het Ongeschoolde (vrouwen)\verk weinig zorgen
maakten.

Als reactie op dit rekest zond het Verbond van Sigarenfabrikanten
in Nederland aan de minister een tegenrekest waarin het bedenkin-
gen aanvoerde zowel tegen een ierbod van de bosjesinachine als
tegen een verbod van de compleetmachine. Dit rekest werd niet
mede ondertekenddc,orde Neclerlandsche R.K.  Vereenigingvan Siga
renfabrikanten, omdat zij meende zich in dezen afzijdig te moeten
houden. Een mening die ze overigens later heriag. \\'el ,rendde de
Eindhovense  N. V. Karel  1  Sigarenfabriek zich mede namens onge-
reer tachtig ondernemers, waaronder vele grootfabrikanten vooral in
het zuiden, tot de minister met het verzoek de compleetmachine te
5 erbieden. De bosjesmachine werd van clit verbod uitdrukkelijk uit-
gesloten. Deze fabrikanten, u'aartoe ook \Vintermans en \'an Susan-
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te behoc,rden, steunden clus ten dele de actie ran de ,zerknemersor
ganisaties. De adressanten rroegen de regering om s,tel in te grijpen,
omdat de fabrikanten anders niet langer met mechanisering of rerde-
re mechanisering konden \,achten.

1)it adres \\.is \oc,r een achttien-tal fabrikanten onder leiding \an
de Sopla-fabrieken te Amersfoort aanleiding oni bij de regering te
bepleiten. dat de mechanisatie Lich onbelemmerd Lou kunnen cmt-
wikkelen. Tot deze groep behoc,rde c,ok Van Schuppen/Ritmeester.
De tegenstanders Jan beperking ran de inechanisatie ,reesden. dat
oierheidsingrijpen  de  prijzen  \:in  sigaren  z.ou  \erhogen.   \ aard(*,r
het \erbruik Lou afnemen. Dc)or het ,erminderd #erbruik Lou de
werkic*,sheid illeen maar toenemen, in plaats z an afnemen.  zoals de

r(*irstanders  \ern·achtten.  1 ensic,tte   as er n<,g een derde groep
\(,oral  bestaande  uit  kleinfabrikanten, die pleitte  \0(,r  serbod  \ an

compleet- 3n bosjesmachines. 41

Op 8 maart 1935 n'erd een Comitf ter beperking\an de machinale
arbeid in de sigarenindustrie opgericht. dat optrad namens de Ned.
R.k. 1 ereetiigitig \Iin Sigaretifcibrikanten en eeii decl ,an de ledcti
\an het \ erbond \ ati  higarenfubrikanten  i het  \ erbond  /elf hicld
zich strikt afzijdig), de Eerste Ned.  Bond \ an Kleintabrikanten in de
Sigarenindustrie,  de \ ier \rerknemersorganisaties en de \\ inkeliers-
organisaties.  Aan de regering wierd in eeli rekest, dat (,ok \J'err inede
door  \'an  husante  en  \\'intermans  \rerd  ondertekend.  \(,orgesteld
een \erschil te maken tussen hand\\:rk en heel- c,f h:ililmechanisch
geprc,duceerde  sigaren  \  at 1)etreft  de  te  heffen  acci ins.  /(,clat  het
sc,ordeel \ an inech.inis,atie teniet /ou \\(,rclen gedaiin.  ille„ meencle
dat het Ic*)n\cx,rdeel \old(,ende geni\"elleerd kon \sorilen. dix,r cle
geheel  handmatig \er\:,ardigile sigaren met een accijns \ an  1()%  te
belasten.  halitmechanisch met 17'/2% e,1 heel-mechanisch met
259. 12

De regering had echter andere plantieti. Iii mei 1935 liet ze „.1-
ten. besl()ten te hebben een \ ets ,nt\,erp te maken. i: arbij het in

,,
1 1)c (Ii\ir.e reki ;ti·n k.in incn uridcr inet'r iijidi·n iii JL  j uhak.,plant. 24 luli t/in 4() „kt

1914

12 1  1 h .J J . \1 . de k rc Min. /k artie w heperking dir mic·hailisatie iii de *igarenindilitrie ' l indho, en
1942 i, bli.  1()- 12 m 23
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gebruik stellen s an c(,mpleet- eti  b(,s lesm£,chines na  15 mei  1935.i.in
een ,ergunning irerd gel)(,nden. 1)it „'as niet de maatregel. die de
actie,oerders ;0(,r ogen hadilen gehad, oindat hiermee de fabrikan-
ten.  die uit  -sociale /(,rg-  merit:inisatie tot  nu  toe achter,1 ege had-
den gelaten, gedupeerd nerden. '1 E.On san de actiesoerclers schreet'
zelt's clat hii de ni't lieser Lag ki'kleren dan ee,1 dergelijke regeling te
accepteren. 34 De regering „as echter ran mening dat een hogere
accijns op sigaren. die machinaal gemaakt ,rerden. een rem op de
'aanpassing der prij/:en- ic,u inhoucien.i' Het zc,u serstorend wer-
ken op haar pc,litiek \aii prijcclaling

Na een jaar discussie werd de mechanisatie in de sigarenindustrie

geregeld  bij  cle  „et  \ an  5  lic„ember  1936.  De  \\Tt \ erbc,oil machines
ter ver\'aardiging \an  sigaren  \(x,rhanden te hebben, tenzij die  ma-

chines op 26 mei 1936 reeds in het bedrij f aanwezig \\aren, of dix,r
de hetrc,kken minister ontheffing  ·erd zerleend. In ambtelijke taal
luidt artikel 2 uit de „et op de mechanisatie:

1.  Het is \erboden. iii een open of besloten ruimte. bestenid
\0(,r of gel)ruikt tot het benerken ot zerwerken \'an tabak. een
machiiie ter vervaardiging san sigaren \(*,rhanden te hebben.
tenzij die machine op 26 mei 1936 reeds in die ruimte, of, zoo
deze deel uitmaakt van een fabriek of werkplaats. in die fabriek
of die \\erkplaats, roorhanden nas, het be,sijs hier\an kan
slechts worden  gelererd dcx,r oierlegging , an een  schriftelijke
verklaring vati het hix,fd der Arbeidsinspectie in het district,
:saarbinnen de ruimte zich be\ indt.
2.  Onze met cle zaken betreffende cle nij\erheid belaste Alinis-
ter is be\oegd, den Bedrijfsraad in de higarenindustrie gehoc,rd,
ran het \erbod, gesteld in het \c,orgaande lid al dan niet under
het stellen \an zoornaarclen, ontheffing te \erleenen. \'an deze

a' i  l erslag k. 1·. k.  1 imihol·en.  1915.  blt.  76: i), krcx,ii. a 11·.   1)1/  25.
'4 J Archiel H.K. higarentabrikaliten. corrc.pcmcientic 1935
4& //andelinien Iii·eede kamer 1939/36, Biilage 282. nr. 1.1,1,. 4
"i 'I-en onrechte,ermeldt De (,raaIT en in /i iii Ick·tywxir Brugmanf. dat de regering tcr„ille
i an de 1*·lant<en , an de sigarenmakers de mech.ini.ch geprc,duccerde sigaren met cen hcizere
aicilii. bel.16tte. A. de C,raal . 1)e industrie. in De .\ederlamise \ <,lks/iicirhomh'14 tii sien tilee
im'Moorlogen. cil. \ 111 f l treclit 1952 i. bl,. 180.1 1. Itruqmans. Paardekrac·ht en mensenmacht.
Sociaal-economische Zest·hit'dems ,·an  Xederland.  1 797- / 940 1.4-(;ra,enhage  1961 i.  1,1/.  491
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ontheffing „ordt di,or of\.in\\ ege dien Alinister een schriftelij-
ke \erklaring rerstrekf. 86

Ontheffing \an het \erbod tot het in gebruik stellen ran machines

kon bij de ministerian Ecoiiomische Zaken \rorden aangez raagd, die
hieroler  .id,ies  inron  bij  de  bedrijfsraad  ,'c,(,r de sigarenindustrie.
De bedrijfsraad hanteerde als norni ,(,or het zerlenen ,:iii een Ier-
Running. dat 60% ran de totale prc,duktie machinaal rer,aardigd
mocht \\orden. Bedrij\en. die minder dan 60% ran de produktie
machintial rervaardigden. konden de mechanisatie up\'oeren tot

60%. Bedrijren, die echter op 26 mei 1936 al \·oor 10()% gemechani-
seerd n aren, behoefden geen machines in te le\'eren. Zodoende wer-
den met deze "rt ongelijke produktiemogelijkheden gecreeerd. Ore-

rigens kon men, gebruikmakend ran de in de arbeids,ret tc,egestane
,verktijd \'oor machines van 60 uur per neek, de machinale produk-
tie met 1/4 uitbreiden tot 75% \an de totale produktie. 6 Dit heeft
Ritmeester gedaan. toen het. ook na herliaalde :ian\'ragen, niet mo-
gelijk bleek vergunning roor extra machines te krijgen.

klerkwaardig is, dat de rergunning om machines te gebruiken niet
verleend werd aan een bepaalde onderneming, maar dat het recht
van gebruik gebonden  werd  aan de plaats ( ruimte,  werkplaats  of
fabriek ), waarin de machine zich op 26 mei 1936 berond. Zo kon het

gebeuren, dat een fabrikant. gebonden aan de norm ran 60%, niet
rerder kon mechaniseren en er daarom toe cnerging een deel van zijn
sigaren op de machines \Iin een andere onderiieming te laten maken.
Op deze manier handelde hij, zo niet tegen de letter, dan in ieder
geval w61 tegen de geest van de mechanisatiewet. 38

De mechanisatiewet heeft remmend ge\\ erkt op de aanschaf van
machines. Jioor 344 machines u·erd er tussen 1937 en 1939 een
rergunning aange\'raagd. tern'ijl roc)r 155 machines een \ergunning
werd  verleend. 19  Daar  komt  bij.  dat „ ellicht fabrikanten,  die  irel
een machine zouden ,r i lien hebben, maar daarrcxir toch niet in
aanmerking kwamen, uberhaupt Keen aanrraag hebben ingediend.
3.

3
Wet #·an den Sden Nc,feml)er 1936, ht,udende tijdclijke maatregelen betreffi·nde de me-

chanisatie in de sigarenindustrie. Smatsblad nci. 639'
,- 1  A.A.G. Aleijerb, Een oitilerzoek naar de ili,(*izakelijkhei,1 1·,ai, orile,ling i,1 de sigareili,Idi,strie
(Tilburg 19411. bl/. 134-135
38

} Archiel R.K. higarentabrikanten, corre·,iwindentic 1935-1937.
44) De kro(in. a. 11'.. bl/. 92.
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Zeker is dit laatste niet. u ant Ritmeester ,·roeg herhaaldelijk machi
nes aan, hc,es,el het bedrijf tc,ch niet :ian de norm ,(,or een \ergul,-
ning voldeed.

Dat de 0\ erheid uiteindelijk in het mechanisatiepri,ces lieeft inge-
grepen,  is  \\·el  \ erbazing\\ ekkend, gezien de  liberale  kc,ers  \ ati  het
kabinet. In Keen enkele .indere beclrijfstak heelt zich iets scx)rtgelijks
vc,orgedaan. Trouivens. oc,k in socialistische kring  aren er teger,-
standers ran de mechanisatie\\'et. 1-let Yzeed: Kamerlid roor de
S. D.A.P., -Th. ran der \\'aerden, betc)ogde, dat: -rerlaging ran de
produktiekosten, - zelfs als het ten koste gaat :an arbeidsgelegen

heid - primair moet zijn ,(*ir de gemeenschap".,·\Ileen op die manier
kunnen de produkten binnen het bereik ran alle leden der samenle-

4()ving  komen.
Dat de werkliedenorganisaties de mechanisatie \vilden beperken,

is vanuit hun standpunt zeer begrijpelijk. 1\laar waarom steunde een
deel van de ondernemers deze actie: I\'as het zorg rix,r hun L\1erkne-
mers? Zelf noemden cle ondernemers als eerste argument het punt
van de werkgelegenheid. 1-)at :ras niet alleen sc,ciaal voelend. Im-
mers de werklozen vormden  \oor de ondernemers een bedreiging,
omdat  ze zelf sigaren konden gaan produceren.  Een  ded  \wn  de
werkloos geworden sigarenmakers ging naar de randbedrij\en.  \\ aar
zij bereid \varen tegen een lager ic,on dan de c.:1.0.-1(men te werken.
Hierdoor kon het randbedrij f sigaren le\eren tegen een prijs, ,\'aarte-
gen het geregelde bedrijt niet kon concurreren. tenzij het mechani-

seerde. Op die manier zouden werkloosheid en mechanisatie elkaar
versterken. De ondernemers waren dus beducht,oc,r overproduktie.
Verder vreesden zij te snelle kapitaalvernietiging:

-Alet de mechaniseering gaat het als met de be\\,apening. Het is
een \redstrijd naar een onbekend dod. de eindstreep bereikt
men nimmer. De voorsprong, dien men gisteren meende te
hebben, wordt heden in een achterstand veranderd. doordat de
concurrent een nog meer volmaakte machine in bedrijfstelt: 4I

w)  Th. i·an der A'aerden, Stop/etting der mechanisatie 61 beheersing van het tempc,3. in De
Socialistische (,id5. jrg. AIX 1 1935 i. bl,. 85 5.
4i

i Schrij,en  #an  het  \·oorlopig  "C omite ter beperking  \an  de  mai·hinale  arbeid"  aan  de
,ersihillende organisaties in de si<arenindustrie orn te komen tot oprichtin< san een definitiet
comite j'an actie. d.il. 15 lebr. 1935. iii lahaksplant, 5 mrt. 1935, De Arc,on. a.u·.. bl/. 11
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Alen kan zich ali ragen, waarom de ondernemers in het zuiden eer-
der geneigd \\+aren in de mechanisatie in te grijpen dan de onderne-
mers in het noc,rden. Het verschil in standpunt blijkt nog eens uit de
commentaren op de n·et in de rerslagen van de Kamers ian boophan-
del. In het noorden leest men: -Beperking ,·an de inechanisatie is de
laatste klap, die men de industrie kan toedienen", terwijl in het
zuiden de toeneming ran de uerkgelegenheid aan de gunstige I,er-
king \an de mechanisatiewet „ordt toegeschre\en.42 Zeker speelt

hierbij  het limns\ erschil  een  rol. De plaatsen  in het zuiden  \1 aren
0\ er het algemeen iii een lagere lo,nklasse ingedeeld dan dc· grotere
steden in het noc,rden. l\laar het rerschil tussen de hcmgste en de
laagste loonklasse werd in de loop der jaren steeds kleiner. Bo\ en-
dien  „as een plaats  als  Amerstoc,rt  (Sopla-fabrieken )  in  dezelfde
loonklasse ingedeeld als Eindhoven C karel 1 ),  een plaats als Veenen-
daal (Ritmeester) in dezelf(le loonklasse als Boxtel (ElBas).41

Madden de ondernemers in het zuiden dan meer zorg roor hun
\\serknemers-1 Het is mogelijk. maar het \ alt moeilijk na te gaan. Of
hadden de ondernemers in het /uiden het gew<,el de 'mechanisatie-
wedloop" al verloren te hebbeni Wij zagen, dat in 1930 Noc)rd-
Brabant in de sigarenindustrie over minder mechanisch aandrilfier-
mogen per arbeider de beschikking had dan de rest van Nederland.44
\'ermoedelijk had deze proiincie Mok iii 1935 nog een achterstand,
\vant  de  Eindhovense  sigarenfabrik.int.  te\ens  lid  ,an  de  T,reede
KHmer, K.L. H. ran der Putt, vroeg bij de openbare beraadslagingen
o,er de mechanisatieiret op 26 mei 1936. of het de bedoeling ran de
\vet \\as om het noorden ran Nederland de ,rije beschikking cner
machines te laten en in het zuiden het hand\verk te be,riezen.45
Zijn bezorgdheid   .is echter ongegrc,nd. zoals we kunnen zien aan
tabel 12:

4'3 lerslag k.i'.A.  \nihent. 1957. bl/.44: lerslag k.,·.A. / i,idho ·eit. 1947. bl/.14: 1938. 1,1/.
12

4 ,  C-('llectiei·e  Arbeids(,1·ercenkonist ,·cilir de,  higare,ii,ititistric  m  Nederlailti rai:  1  .eptember  19 11.

()\'erigens iiaren alle , ier genoemdi· plaatkn int:edri·Id iii de derde v middelste i loonklaNi,
*, , /ie hoofdstuk ll. paragraaf 4
45

i //andeli,igeit ju·eedi' Aainer. \ ergaderint  26 mei 1986. bl,. 1902
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labell 2: Stand *r meclia,lisatie itt 1939

aa,ital Keprckluceerile sigare,1 lia,uli,·erk. h,ilt m heel-nicclicillihch

N icliorlanci 119 7(196 7%

Ncx,rd-Braliant 16% 78% 6<k

rest-Nederland 309 619; 9%

bron: A. R.A.. Archiet Rilksliureail \Ixir -I-abilk en T,ibak.prixiukten. in\.nr. 144.1

iii Nederland ,\'erd nog steeds 23% , :iii  de sigaren geheel  met  de

hand gemaakt in 1939. in Noord-Brab.int was het hand\,erk zerder
teruggedrongen dan  in de rest \ an Nederland,  doordat de nadruk op
de half-mechanische produktie \\ as komen te liggen. Wat betreft de
heel-mechanische produktie lag Noord-Brabant iets ten acliter bij de
rest van Nederland. Bedenkt men hierbij. dat de tiorm #oor het
verlenen ran vergunningen roor machines lag bij maximaal 60%
machinale produktie, dus 40% hand\rerk, dan moet men conclude-
ren, dat of\\'el reel fabrieken vckjr mei 1936 al meer dan 60% ran de
produktie machinaal maakteii, ofivel reel fabrieken inderdaad de
machines optimaal benutten. zodat dan een machinale produktie ran
75% kon worden bereikt.

Tot slot kan men zich afvragen of de toenemende werkloosheid in
de sigarenindustrie begin jaren dertig inderd:,ad het gevolg was van
de mechanisatie.  in de jaren dertig is over dit probleem druk gedis-
cussieerd. Natuurlijk is het duidelijk, dat len machine \ele arbeids-
krachten overbodig kan maken. Zo rekende men roor, dat bij een
dubbele bosjesmachine circa twintig arbeiders orerbodig \\aren en
bij een enkele bosjesmachine acht tc,t negen. De machines nerden
bovendien door jonge, niet rakkundige meisjes bediend.46

Optimisten, zoals Th. ran der \\'aerden, meenden. dat de mecha-
nisatie weliswaar in eerste instantie nerklcxisheid zou brengen,
maar dat na kortere of langere tijd de prijsverlaging, die het gevolg
zou zijn ran de rationalisatie, de markt zodanig zou uitbreiden, dat
de arbeiders #eer hetzij geheel of grotendeels werden opgenomen. ja
zelfs in sommige gevallen een groter aantal Heer werk zou r inden in

461 Ierslag A.i·.A. Emdhoi·en. 1934. bl/. 8(}
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het bedrijf. \Vat betreft de situatie in de sigarenindustrie sprak hij
\an een grote ,•.·aarschijnlijkheid, dat op den duur alle sigarenmakers
„eer aan het nerk zouden komen.47 De secretaris r.:n de Ned.
Sigarenmakers- en Yabaksbe\,erkersbond. 11'. ,:in der lic,e,en, \\as
\ eel pessimistischer gestenid. Hij rekende roor,  dat  zelfs  als de me-
chanisatie en de daaruit \oort\loeietide prijsdaling leidde tot een
tc)enaine ran de consumptie van 20%,  t(,ch nog 25% ran de \\'erklie-

den do(,r de mechanisatie overbc,dig zou zijn ge,rorden. Een zeer
grote toename van de consumptie leek hem bovendien on„aarschijn-
lijk.  \ an\\ ege de grenzen. die het menselijk organisme stelt: -hij, die
in (,ptimisme meent, dat dc,or het gc,edkc,per norden \,an het produkt
het opnemen \an de \ele en ,ele malen grotere produktie mogelijk is
ge\rorden. ziet deze kant van de zaak geheel onjuist-. 48

\Vie heeft nu achteraf bezien het gelijk het meest aan zijn kant
gehadl

kijkt men naar het , erloop ran de „'erkloosheid in de sigarenin-

dustrie (zie paragraaf 1 ), dan constateert men dat de werkloosheid in
de jaren twintig al tamelijk om\angrijk was. Deze werkloosheid kan
men moeilijk a:in de mechanisatie toeschrijven. Tevens ziet men.
dat  de  n erklcusheid  tot   1936  niet mdigr toenam  clan de gemiddelde
werkloosheid in alle bedrijfstakken samen. zodat eerder de depressie
oorzaak lijkt zan de \rerklcx)sheid. In 1939 publiceerde de Hooge
Raad \,n Arbeid een onderzoek naar de "blijr·ende zrerkloosheid-,
n aarbij men onderscheid probeerde te maken tussen conjuncturele
en structurele A·erkloosheid. \Vat betreft de sigarenindustrie kwam
inell tot de conclusie, dat o,er de jaren 1925-1935 de stijging \an de
arbeidsprcidukti\iteit en de daaruit \oortrloeiende vermindering zan
de  werkgelegenheid  niet  , an zo grote omvang  ·as  als de  reeds  ver
doorgeroerde mechanisatie  70U doen Jern,achten.   \Vel  n ees  men
erop, dat Sigarenmakers ;1 erden  rervangen door jeugdige perm,nen,
die de machines bedienden. -Er is dus naast,rerkloosheid vix,r oude-

\'iin der \\'aer(|rn, t.,i.P.. bl/. 854
"1  \\ . \,ill (ler 1 Ick\en. lict mi·ch.ini.,itie-iraciptuk in de .igarenitidustric. iii /)e , ocmlisti
 c·he (,ids. jrt.  \/ ' 1945 3.1,11.  71.
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ren  een - Lij  het  in  , erhouding geringere - irerkierruimitig \Yx,r cle
jongeren ontstaan".49

Ook deed zich het \ erschijnsel scx,r, dat juist de bedrij,eti. die
mechaniseerden. Lich ilitbreidden. F.en worbeeld hierian „as de
Ritmeesterfabriek te Veenendaal. ivaarian het aantal personeelsle-
den toenam,an 352 in 1933 tot 1 170Oin 1939. i:lders in het land5() I.

cc,nstateerde men  hetzelkle."  Dit be„ ijst echter niet.  dat de mecha-
nisatie geen rierkloc,sheid  z(,u  \eroorzake,1,  n ant  de  n erkloosheid
kon op andere plaatsen ontsta:in. w,aar zu·akke bedrijren dix,r sterke,
gemechaniseerde ondernemingen \1 eggeconcurreerd \rerden.  Oreri-
gens kon oc,k mechaniseren een bedrijf niet altijd ran de ondergang
redden. Zo moest de N.\i. Hillen te Delft na herhaaldelijk gerationii-
liseerd te hebben, toch in 1937 de strijd definitief opge,en.52

Men mag aannemen. dat de inechanisatie kostprils\erlagend
werkte. Volgens berekeningenian de accountant Wijsmuller \f·as dit
inderdaad het ge,al. 54 Om die reden zou men zelfs kunnen bet()gen.

dat dankzij de mechanisatie de werkloosheid in de sigarenindustrie
,ergeleken met de werkloosheid elders wel mee riel. De kc,stprijsver-
laging en de daaruit \7*,rt, loeiende prijsdaling maakten het nic,gelijk.
dat ondanks de dalende koopkracht het aantal rerbruikte sigaren niet
afnam, integendeel zelfs iets toenam. S4

Vergelijken \ve tenslotte de bedrijfstelling ran 1930 met een be-
drjjfstelling uit 1939, dan zien we dat de werkgelegenheid zelfs
enigszins is tc,egenomen van 25.311 personen in 1930 naar 26.838
personen in 1939. Wel heeft het aantal jeugdigen zich uitgebreid.
Bedroeg het aantal arbeiders beneden 21 jaarin 1930 26%, in 1939
A'as dat gestegen tot 39(k. 55

'",   0,111cra1ek naar  de    Blij,·ende  i,·erkio,) heid    e„  hacir  bestrijding
Rapport i·an de C ommissie. ingesteld bij beschikking ,an de \(mr,itter \·an de 11(*igen liaad
ian Arbeid d.d. 18 dec. 1936 ('3-(iravenhage 1939,. bl/ 141-142

9'1  .lubileunt,iummer Ritineater  ,\'ieuit·v.  bli.  17
 'i \ers/tig K. i·.K. ,\rithem. 1938. bl/. 45: \erslag A.i·.A. 6-(;ral·enhage, 1935. blt. 41.
91,  erslag K.i·.K. /kip, 1937. bl/. 41
iiI Meijers, ()rdening in de sigarenindustrie. bl/. 182: De Ciliers komen aan dc (irde in h,)(iici
stuk \'ll. paragraaf I
-, ,ie billage 1\
"  b Bedrijfstellitig 193(1, dI. 1. \\'11. 45: \an Berkum eti I)e \ rie:. a.u ., bl/. 6-7
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Zo te zien heeft de mechanisatie in deze periode dus geen arbeids-

plaatsen gekost. Alaar i,at zou er gebeurd zijn. als de fabrikanten de
mechanisatie ook na mei 1936 onbeperkt hadden kunnen roortzet-
ten? Een blik in de toekomst leert ons, dat het aantal arbeiders,
werkzaam in de sigarenindustrie,  na de T: eede Wereldoorlog steeds
meer is afgenomen, naarmate de mechanisatie \ oortschreed, terwijl
de mechanisatie niet automatisch gepaard ging met markt, errui
niing. Die automatische compensatie, „·aarop \'an der \Vaerden
ho()pte. is kennelijk niet uitgekomen. iii het eerder genoemde rap-
port \:in de Hooge Raad ran Arbeid 11939) had Tinbergen in een
bijvoegsel algemene berekeningen gemaakt 0, er de arbeidsprodukti-
viteit en de werkgelegenheid. Hij kwam onder meer tot de volgende
conclusie:

"De in\1(,ed , an stijgende arbeidsproductiviteit op de werkgele-
genheid is, Agnneer rekening wordt gehouden met de meest
automatische der compenseerende krachten, (prijsrerlaging,
afret,ermeerdering iii binnen- en buitenland) ongunstig.
d.w.z. de automatische compensatie is slechts een gedeeltelij-
ke. Veelal is compensatie opgetreden dciordat nieu,ve kapitaal-
goederenconstructie, welke slechts in een betrekkelijk los ver-
band staat tot de vermeerdering \an de productiviteit, en de
ontwikkeling \an het internationale handelsz erkeer. alsmede

-   56werktijdverkorting tezelfder tijd plaats vonden
Automatische compensatie konden we, vc,lgens Tinbergen, dan ook
niet  vern-achten.

Wel is goed om nog even stil te staan bij de compensatie in de
kapitaalgc,ederensfeer. W\/aar kwamen de sigarenmachines,andaan?

Le\:rde dat soms nog \\ erk op \(mr Nederland. Volgens het  "ComiK
ter beperking ran den machinalen arbeid in de sigarenindustrie- zou
door stopzetting der mechanisatie Keen enkele tak van bedrij f in het
saderland geschaad worden. daar alle machines z:in buitenlands fa-
brikaat \\ aren. " De eerder gene,emde sigarenfabrikant Van der Putt
lietoogde in cle firciede Kamer, dat de 0\ erheid in 1934 de mechani-
satie een halt had moeten toeroepen. toen dc machines tegeli all)ra.ik-

'hi (imierzoek  hliji·emit, 11·erkloo3heicl   1939. 1,1/. 181.
<, l)e knxin. a. 11·. bl,. 14

128



prij/en (,ns land binnenk\\:imen. 98 1)e reden hierian „as. dat in
Duitsland in  1933 een rerbc,d „erd uitgevaardigd om nieune machi
nes \'oor \er\aardiging \ an  sigaren  aan  te  schaffen.  ter\1 ijl cle st(,p-

zetting \an reecls in gebruik zijnde apparaten werd gestimuleerd.
Inderdaad kwamen \an oudsher reel machines uit Duitsland. I)e
populaire lorniator bosjesmachine was echter afkonistig uit /:\,eden
(Arenco). 1)e X.S. le,erde speciaal cc,mpleetmachines. die echter
voor Europa minder geschikt 5:tren. omdat de Amerikaanse sigaar.
die nat wordt gercx}kt, aan andere eisen mort \(,ldoen dan de droge
Europese sigaar. klet name de N.\I'. Hilleii te Dellt scheen zich
hierop rerkeken te hebben. Align(,t & De Bl(,ck had een eigen ma-
chinefabriek (Patent Alachine Bc,un·), die in 1936 de eerste ringma-
chine eerkc,cht. \'6(,r de F„eede \Vereldoork,g maakte ze nog geen
bosjes- of compleetmachine." In de machinebc,u,r bestond er zc,-
doende nauwelijks compensatie roor arbeidsplautsen, die in de siga-
renindustrie dcmr mechanisatie verloren zouden gaan.

§  3. /jet rerloop ra,1 Cle 1(me,1

Het is buitengewoon moeilijk om een indruk te ge,en van de lonen

man de sigarenmakers. De moeilijkheid schuilt in het feit, dat zij op
stukloon werkten, terwijl deze lonen borendien alhankelijk zvaren
van de verkoopprijs der sigaar. Hc,e hc,ger de verkoopprijs, hc,e zorg-
r uldiger cle sigaar gemaakt moest worden, hoe geringer de uurprc,-
duktie van de maker. hot hoger echter (als compensatie) het stuk-
Icx,n.  0\ er het algemeen  konden de sigarenmakers met  het  fabrice-
reti  ran de betere sc,(,rten  sigarcii  een  h<)ger  1(,on  , erilietien dan  met

de prc,duktie \an goedkop: sigaren. Net betere   erk was dus Iii\ oriet
(,()

bij de sigarenmakers.
Hoereel produceerde nu een sigarenmaker per rreek; Dat hing

helemaal af van de vraag, c,f de sigarenmaker een bosjesmaker naast
zich had of niet. i\let behulp ,an zon jongen Acm hij mi:Or stuks

fabriceren. zc)dat hij meer \erdiende. maar daar\an moest het loon

:M
3 Handelinge,1  -1 11·eede  ilwmer.  \ ergadering 26 mei 1936. hi/. 1898.

<'1 Interiieii P. ,an der lie\·den en 11. \1,1.1.. d.d. 8 Jan. 1981
 j E Iiquate /887. cll. 1. bli. 238. 244. 28(1: i.nqi,i;te /890. bl/. 110. 257. 5,-4. 321.
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\(x,r de hulp  \eer \\orden afgetrc,kken. De ge,rcionte om de bc,sjes-
maker niet d<x,r de undernemer te laten betalen maar clix,r de siga-

reninaker, die hem u,erigens oc,k in dienst aannam, is \\aarschijnlij k
in de knp der jaren zestig oritstaan. Althans, bij Boex ierd\\enen cle
bc,5 iesmakers in de t\\ eede helft ian de jaren zestig ran de loonlijsteti
ran het bedrijf. Bij de c.a.c). man 1920 werd bepaald, dat de b(,sjes-

makers  n eer  dc)(,r  de  n·erkgerers betaald moesten  orden.   In  de
jaren tachtig werd de \\eekprc,duktie per sigarenmaker opge,oerd
dc)c,r de intrciduktie ran de sigaremormen. Aamankelijk  ·erden al-
leen goedkopere scxirten met \ormen gemaakt. De lonen :an sigaren-
sc,rteerders waren gelijk  aan  (,f  een „·einig lager  dan  die  \.in  de
sigarenmakers. De oierige arbeiders ,erdienden minder dan deze
t,fee categc,rieen.

\'c,or cle periode 1856-1865 konden zeer gic,bale 10(,ngege\ens \ er-
kregen i,orden uit het Statistisch ./aarboeh.61 De 1(,nen voor de v(,1-
\\'assen arbeiders /ijn in tabel 13 bijeengebracht.

f,ihe\  \ AI   i .0, cit  i·a,1  1'(,li,·usseiz  arbeuters  m  dc  sigare,zi,idtistrie.  iii  grillcits  per  2,'cek.
18 5-(1-/864

1856/1857 1859/ 186(} 1861/1862 1863/1864

Amsterim 5,0()-1(),0() IWINH 3 .C)(i- 11.50

L t recht 1,00- 11.()0
Amnpui 3,00-14.0()
Grciliingen 8.00- 8.0/) 6,(*)-8,9) 5.5()- 8,5() 5.50-  8.50
Lindhc„ Lii 1.80- 4,2() 1 ,8()- 6.(}() 3,()()- 6,()()

1 en Boscli 5,()(1- 6.(}() 3.6()- 6.9() 3,(*) 7.()()

bri),i  . tati.,ti,i·h ./a,irbock.  1858-1868.

De representati,iteit \an deze cijfers is niet al te gr(*,t. aangezie,1
het element \ an  ti)evalligheid bij  het veriamelen  er,an destiids een
belangrijke rc,1 gespeeld heeft. \<aak zijn de gegerens gebaseerd op de
(,pga\'e ian een onder:,emer ter plaatse. Zo is de informatie over
Utrecht , rii\\ el zeker van Peletier afkomstig.  Het zou te ser gaan om

"1 3  *mstij,·h ./,iarb<ic·k.  irK.  \'I * 18·373.1,1,.  4(,6-4()7: irg\11118581.1,1/.  8 1 1-3 1 2: .Irg  \Ill
11859·. bl,  296 297. Irst. 1.\ 1 186(11.1)1/. 295, Irt<. \ t·n \1  18631. bl/. 179-28(}: irg. flien
\Ill 1186·3i. 1,1/. lib-117, trK. \11' en X\' '186; en 1868. bl'. 138-339.
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op grond \an deze enkele gege#ens te concluderen dat de lonen in
Aampen hoger lagen dan in Amsterdam, 9,·ant het verschil kan ver-
oorzaakt zij n dc,or 06n meesterknecht in Kampen. die toerallig ieel
ri1rdiende. Ook is er Keen reden om aan te nemen, dat in Amsterdam
de lonen in 1863 gedaald z ij Ii, eerder nijst het in de richting, dat de

loonopgave ieder jaar enigszins toe,allig was, afhankelijk ran de

bedrijven die inlichtingen ga\en.
De lonen, die als hoogste werden opgegeren, hadden meestal be-

trekking op de meesterknecht, zodat de gemiddelde sigarenmaker
daar onderbleef. In het Statistisch Jaarboek kan geen enkele aanwij-
zing gevonden \vorden, dat de sigarenmakers van het ontrangen loon
nog een eventuele bosjesmaker moesten betalen. Voor de meeste

plaatsen kan in de loop ran de onderzochte periode een zekere stij-
ging van de lonen geconstateerd worden. Dat in het zuiden des lands
de lonen lager waren dan in het noorden, wordt door deze gegevens,
al zijn ze nog zo gebrekkig, bevestigd.

Llit de regeringsenqu6tes \an 1887 en 1890 krijgt nieii de indruk.
dat de lonen ran de sigarenmakers zich, vergeleken met de zestiger ja-
ren, nog op hetzelfde nizeau beronden. De Amsterdamse sigarenfa-
brikant Justus van Nlaurik deelde in 1887 aan de regeringscommissie

mee, dat de sigarenmakers f 1 5,-- 1 f 16,- zouden kunnen verdie-

nen, als ze maar niet -maandag hielden-, hetgeen inhield dat ze
maandag de roes pan de zondag moesten uitslapen. Gemiddeld \verd
volgens hem per week f 8,- J f 9,- verdiend.62 De tabaksbewer-
kersvereniging "Door Eendracht Saamgebracht- schreef de commis-

sie echter, dat goed doorwerkende sigarenmakers bij Van Maurik
raak niet meer dan f 6.- 8 f 7.- per week konden verdienen,
ter\vill ook lonen van f 5,- voorkivamen, zonder dat er sprake was
\an maandag houden.63 De sigarenmaker H. Bungenaar vertelde dat
ran de  50 A 60 werklieden van de Amsterdamse sigarenfabrikant
Bergman Carels tenminste 40 naar huis gingen met een loon. dat

64niet hoger was dan f 5.- b f 8,- per week.

..1, i.lum,t,C /887. dl. 1. bl,. 172.
"'i a.11·., di. \', bl/. IN.
hI

i a.zi.. d!. 1. bli. 318
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Loongegevens betreffende andere steden dan Amsterdam konden

verkregen n·orden uit de regeringsenqu6te van 1890. De sigarenma-
kers die ,rerden onder,raagd, behocirden naar eigen zeggen tot de
zeer goede, snelle sigarenmakers. Zo ,erdienden de onder\ raagde
sigarenmakers te Haarlem f 10,- b f 12,-per\veek, inaar\'olgens
een Haarlemse sigarenmakersbond bedroegen de gemiddelde lonen
f 7,- 11 f 8.- per \\'eek. 65 in Eindhoven rerdiende een goede siga-
renmaker f 7,50 A f 8.-, maar met dat weekloon behoorde hij tot
de best betaalden.66 Een Groningse sigarenmaker merkte op, dat zij
door de bank genomen" nog geen f 6.- verdienden.67 De genoem-

de bedragen hebben betrekking op de netto-lonen, waaronder men
verstaat de lonen. nadat de bosjesmakers zijn betaald.

Gedurende de jaren 1902-1911 verzamelde het C.B.S. loongege-
\ens ria de kamers van Arbeid.68 Hieruit blijkt. dat de lonen zich
enigermate in opwaartse richting begonnen te bewegen. In het over-
zicht 0, er  1911  \\ erd \ oor .Anisterdain een gemiddeld Ic,cm , .in j   10,-

..tot f 13.- opgegeven. \(,or c,roningen j 10.-, r(K)r kampen
f 8,50 en zoor s-Hertogenbosch f 7.50 tot f 10.25 per\\eek. Bijhet
cij fer voor Groningen is het niet duidelijk (,f het om nettc)-lonen gaat,
bij de overige cijfers is dit ;fel het geval. De Aamer \'an Arbeid,an
Utrecht durfde zich niet uit te laten over een gemiddeld loon en
meldde dat de lonen tussen de f 6,- en f 16.- per ireek lagen.

69maar dat beide uitersten zelden soorkwamen.
Een  verdere ;erbetering en  standaardisering van  de  lonen  k\, a-

men tot stand in 1913, toen voor het noorden en het zuiden san het
land twee loonovereenkomsten werden gesloten, waarbij overigens
de regionale lix,ns\erschillen in stand ble, en. Di minimum-stuk-
lonen \(*,r vormifierk bedroegen \oor Amsterdam f 5.25 per 1.000
sigaren, i (*,r l.:trecht. Cironingen. Kainpen, 's-Hertc,genbosch en
Eindhoven f 4.- en roor de kleine dorpen in het zuiden f 3,50. Bij
een weekproduktie \:in 2250 sigaren zou dat neerkomen op een

65 1 1 „qutte /890. getuigemerhcirrn te Ilaarlem. bli. Ill
.,

1 zi.u, getuigen\·crhorrn te '4-C,ra\Cnhagi'. bli. 107.
6-

I a.11·.. getuigen\crhciren te (,r(iningen, bli. 257.
681  1)C sigarenindustric iici nict (incler cle (}nge\alleni,et \an  1901, lodat Keen h*ingege\ens
lijn ,·er,ameld dixir de Rijksier/ekering4hank.
69

i \latindschrift ('.8.S.  1911. bli. 190-191.
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minimumloon van respectiewelijk f 11.81, f 9.- en f 7.87 per
week. 70 1)e gemiddelde lonen lagen uiteraard,zat hoger dan de mini-
mumIc,nen.

in de ic,c,p ;an de Eerste Wereldix)rlog ondergingen de lonen een
snelle stijging ten gevolge san de  toenemende kc,sten  ran  le,enson-
derhoud. Een eerste duurtetoeslag van 10% werd in 1916 gege,en;
in 1919 nerd een toeslag van 100% op het loon van 1915 bereikt. Bij
de c.a.o. van 1920 kwamen de lonen nog hoger te liggen. \'oor de
derde-klas-gemeente  (de middengroep. tevens modale  groep)  \\ as

daarmee het stukloon roor vorm\\erk gestegen \an  minimaal f 4,-
tot f 5,75 per 1.000, afhankelijk ran deprijsklasse van desigaar, in
1913 naar f 16,- roor alle prijsklassen in 1920. Dit loonpeil werd.
zoals we nog zullen zien, in de daaroprolgende jaren niet gehand-
haafd. Van de enorme loonstijging tussen 1913 en 1920 konden de
sigarenmakers uiteraard maar zeer ten dele profiteren vannege de

gestegen kosten van levensonderhoud.
De ondernemers konden op twee manieren proberen indirect op

de loonkosten te besparen: ten eerste door het systeem van de ge-
dwongen winkelnering en ten tweede door de sigaren in huisindus-
trie te laten vervaardigen.

De ged#vngen #inkelnering hield in, dat in kleinere, afgelegen
gemeenten de sigarenfabrikanten een winkel hielden. waar de arbei-
ders min of meer gedwongen werden hun inkopen te verrichten.
Niet  alleen  liet  de  kwaliteit  van  de  verk(,chte  waren  C het  betrof
rooral kruidenierswaren en manufacturen) vaak reel te nensen
over. maar ook lagen de prijzen hoger dan in de gegone winkels. De
d\\'ang tot kopen  \vas vaak indirect, doordat de lonen  in de \vinkels
werden uitbetaald, waarbij de vereffening \an de schulden plaats
vond. Ook kon de sigarenfabrikant druk uitoefenen door het betere
werk te geven aan degene, die het meeste in de winkei besteedde. De

gedwongen winkelnering in de sigare,iindustrie kivam vooral in
Noord-Brabant  voc,r.   in het rapport over de kinderarbeid  (1869)
wordt omtrent de situatie in Eindhozen het volgende gezegd:

"3  Alaandschrip (..8..6.   1913. bli. 365-366 en 539-541. \'c,lgens deskundigr,erklaringen kon

een sigarenmaker, die  ·erkte ./onder bc,sjesmaker, bij ,·orm erk per  eek 1 2.250 sigaren
prf,duceren
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-Vroeger werden de arbeiders ook betaald in winkel\\aren, nu
alleen in geld. Het schijnt echter, dat er somrvijlen ziinkel
wordt gehouden door den meesterknecht, en daar loon wordt
uitbetaald. C  .  .  .  )I n deze fabriek werd,vinkel gehouden - ook
van tabak en sigaren - maar het rolk werd, verzekerde men.
betaald in geld".71

Vele jaren later.  in   1914,  rerscheen  er  een  rappc)rt  o\er de  ged\Yon-

gen winkelnering in de sigarenindustrie en andere bedrijfstakken.
Volgens dit rapport ran de Directie Fan de .\rbeid \\aren er in 1914
ten zuiden van de \Vaal 20 fabrieken met tezamen i 1040 arbeiders
bij de ged\vongen winkelnering betrokken en in de rest ran Neder-
land 4 fabrieken met 56 arbeiders, totaal t 1100 arbeiders. 72 Verge-
hjken we dit aantal met het aantal personen volgens de beroepstel-
ling van 1909 iverkzaam in de sigarenindustrie, dan komen rre op
een getal ran 4%. Welis\\aar had de gedwongen \rinkelnering in

bepaalde plaatsen een neerdrukkende n·erking op het reele loon,
maar o\er de gehele bedrijfstak gezien, iras het verschijnsel in ieder
geval in deze jaren \an geringe betekenis.

Waarom trof men deze misst:ind naunelijks aan in Noord-Neder-
land: Het borengenoemde rapport :eeft hierover als hoofdcmrzaak,
dat het sigarenmakerbedrij f zich iii het noorden zo goed als geheel in
de grote steden geconcentreerd had. Uiteraard kan n inkeld\vang het
beste tloreren in afgelegen streken, svaar weinig wrinkels zijn en een
goede groepscontr6le mogelijk is. I)aarnaast wijst het rapport op een
mentaliteitsrerschil:    1-)e  ,( lkso\ertuiging  roorts,  dat  de \# inkel-
d\\ ang  uit  den  tijd is, speelt te,1 noorden  \ an  de  l\'aal in dezen
bedrijfstak, 1.elfs in atgelegen dorpen bij overigens gelijke roorH'aar
den als in het zuiden, een belangrijke rol  r3 Dat het voorkomen van
de gedwongen winkelnering te maken zou hebben met de huisindus-
trie, zoals Luysterberg in haar artikel o,er de gednongen \\ inkelne
ring in Noord-Brabant suggereert, lijkt ,fat betreft de sigarenindus-
trie  niet zo \vaarschijnlijk. 74 Allereerst betrof de winkeldwang niet

2   Rapport jahneksarbeid kindere,i.  dl.   \  .  bl,.  871
2 1  (iedit.011ge,i 14·itike himiig m , le  I ah,iks,i ij 1·e Thi' ki m co, igi· ,11 2,icrc bedrij fstakker  .-C,raienhage
19/4 L biz. 41
5  (VA·i ,ige,   11·i,lkclneri, g. Mi .  1.
-4 1 A. Luviterberg, Ged  cingen   inkclnering in icurd-Brab;int 187(}-1920. in h <monits,·Ii
en Soc·nuil-Historisi·h j,mrbeek. dl. A.\.\\'11 ' 19743. bl/. 292.
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hoofdzakelijk thuis. erkers.75 Bovendien kwam de huisindustrie ook
in het noorden van Nederland voor, ter\rijl daar \'rij\vel Keen irin-

keldwang bestond.
Een t.rede manier H+aarop de ondernemer de loonkosten Cindi-

rect 1 kon drukken, nas het systeem ran huisindustrie. Hiermee

bespaarde hij aan werkruirnte, licht en \ en# arming. Soms lagen de
stuklonen in de huisindustrie lager, maar dat iras niet altijd het
geval. Wcil werden meestal de goedkopere soorten sigaren in huisin-
dustrie vervaardigd. Huisindustrie in de sigarennijverheid kwam in
relerlei gedaanten  \·cx,r.  Een  vorm  n as het  thuisnerken \oor eigen

rekening, wat ,7,oral in Amsterdam vaak gebeurde, maar ook elders
n·el voorkwam. Amsterdam leende zich goed hiervoor, omdat de
aanwezigheid van de tabaksmarkt ruime mogelijkheden schiep om
aan tabak te komen, terwijl de grote stad voldoende afzetmogelijkhe-
den bood. Een enkele maal konden dit soort thuiswerkers het tot
sigarenfabrikant brengen, zoals het geval was met de fabrikant Berg-
man Carels te Amsterdam en J. Heesterbeek (Hofnar) te Val-

76

kenswaard. 77 Ten tweede konden sigarenmakers thuis werken  met
enige schijn van zelfstandigheid: zij kochten de tabak en verkochten
de sigaren aan dezelfde persoon, soms een tabakshandelaar, soms
een fabrikant. Deze werkwijze bracht, zij het in mindere mate dan
de eerste, toch enig risico met zich mee voor de thuiswerker, omdat
het  nooit  van te voren  viel te zeggen, hoeveel sigaren  er  uit  een
bepaalde hoeveelheid tabak te maken waren. Een sigarenmaker  kon
ook thuiswerken in opdracht van een sigarenfabrikant, en wel gedu-
rende de gehele dag of alleen 's aronds na aHoop van de werkdag op
de fabriek. Speciaal in Kampen werd veel voor rekening van de
fabrikant thuis gewerkt. Tenslotte kon ook het voorbereidende
werk, zoals het strippen van de tabak, thuis door vroufven en kinde-

75, In het rapport Gedit'ongen  winkelnering.  bli.   14-22  staat ren oier:zicht i.iii de arbeiders en

arbeiders*·rounen, die ten behoew van  het onderzock geenqueteerd nerden.  In het OVer,icht
worden 227 thbrieksarbeiders en 59 thuis\,·erkers \·ermeld. \#':it betekent dat sit:chts /0'n 24)'*
ian de onder,raagden thuis erker  as
63 Etiquete /887. dl. 1, bl,- 276-282.

3 j. Bots en 11.  10lotte. \ an Weden toi Z alken,uward. En historieheschrijring ran \alkens-

ii·aard in tli·ce dele,i. 1. pI.  1977. bli 228-229.
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ren gedaan \\orden. terwijl de overige \verkzaamheden op de fabriek
werden verricht.

\'aa k w<,rdt aangenomen, dat rond 1860 de sigaren ozerwegend in
huisindustrie werden zerraardigd. Zo schreef De Jonge: -Het staat

„el vast, dat de huisnij\erheid, die in de jaren rijftig nog de orer-
heersende bedrijfsvorin n as, tegen het einde \an de eeu\\ reel ter-
rein had verloren aan de manufactuur'  78 Hij King bij dit c,ordeel
\vellicht af op Brugmans, die sprekend orer de periode ,<Or 1870
stelde dat huisindustrie in de sigarenindustrie \ eel moet zijn vo,rge-
komen, doch de bronnen, die anders hieromtrent inlichtingen ge-
\en: pro,inciale en gemeente\erslagen. laten ons hier in de steek- "
Het is echter de Traag, of de bronnen ons hier in de steek laten of dat
niet veeleer de bronnen in de steek gelaten zijn. IVaarom zou men
niet liever aannemen, dat de geringe bewijzen \oor huisindustrie een
aanrrijzing zijn, dat de huisindustrie tiiet zo oferheersend was? Ze-
ker. er kwam huisindustrie voor in \elerlei gedaanten. maar is dat
een reden om aan te nemen, zoals Brugmans deed, dat er ireinig
manufacturen hebben bestaani Waarom z(,uden de fabrieken. die in
deze jaren blijkens de gemeenteverslagen \  erden opgericht en uitge-

breid, niet deels konkrete fabrieken zijn geweesti Daar zijn ook
aanwijzingen ic,or te gez'en, zoals het volgende citaat uit het gemeen-
tererslag van U trecht o,er 1862 (dat Keen betrekking heeft op Pele-
tier):

Eene der sigaren-fabrijken werd dcx,r eene andere grotere lo-
kaliteit :eel uitgebreid en kon dientenge\olge c,ok aan meer
arbeidslieden \rirrk verse*haffen' .8'

Ook de opmerking  in het gemeentererslag  ran  Eindhoren  dat  een
aanzienlijke fabriek neder in aanbourv is, Trijst in dezelfde rich-
ting.HI Het is heel gc,ed mc}gelijk dat de sigarenindustrie aamankelijk

oser\\egend  in  fabrieksarbeid  \rerd  rerricht.  maar  dat  de  ,·c,ortdu-
rende expansie \ an de industrie ertoe geleid heeft dat werk naar huis

5, 1)l' 1 1111:,·. ,/ 11 . 1)1' 62
4,  I J.  Brugniaits.  /k ,ir/,cidemic klas.5c iii  Xederl,i,ki m th' /9e efuli·.  /81 1-/870 w Ltrecht

1971 81.111/. 61
.1 .

i c...1. l trecht. tic·meente,erhlag l tri'clit ci\·er 1862. bijlage N. biz.  17.
HI

i htreekarchiel Zilid-()cist Brabant. gi·meente,er3lag Eindho, eli „,er 1862
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n·erd meegege\en.  De fabrikanten,  t\Vij felend of de expansie \rel \ an

blijvende aard zou zijn, aar/elden  aarschijnlijk de fabrieksruimte
\erder uit te breiden en Lich hogere easte lasten op de hals te halen.
ZO"Unk omtrent Kampen gezegd. dat in de jaren ze\entig tot huis-
industrie Herd mergegaan. 82

Over de omiang van de huisiiidustrie kan z cor 1889 een schatting
gemaakt worden aan de hand ran de nijverheidsenquOte van Struve
en Bekaar en de beroepstelling raii 1889. Een derde decl ran cle
beroepsberc,lking,sas,rerkzaam in fabrieken met m(jOr dan 50 arbei-
ders, een derde in undernemingen met  1 1-50 arbeiders en een derde

8&in bedrijtjes met lo of minder arbeiders of in de huisindustrie.
Bij cleze rerdeling zijn arbeiders, die voor grote labrieken thuis
A·erkten, bij de categorie huisindustrie gerekend.

1n 1911 heeft de Directie ran den Arbeid een onderzoek gepubli-
ceerd naar de toestanden in de Nederlandse huisindustrie. Ook de
sigarenindustrie werd in dit ;erband onderzocht.84 Het aantal perso-
nen, dat uitsluitend thuiswerk ;errichtte. bedrc,eg +  1500. hetgeen
op een beroepsbe,olking in  19()9 \ an 25.872 personen  neerk\,am Op
6%. Ifierkzaam in huis na afloc,pian de dagtaak op de fabriek waren

+ 700 mensen maar deze vorm van huisindustrie scheen nogal con-

junctuurgeroelig te zijn. 71, cleelde men ten aanzien ,an Amsterdam
mee:

Ten tijde ran het onderzoek heerschte er eren\\'el een zoo
groote slapte in dit \ak, dat het azond\\ erk abnormaal   einig
voorkwam. De algemeen bi.i de sigarenmakers \ernomen mee-
ning, dat door zeer velen na allc,op  an de fabriekstaak nog thuis
ge\verkt \\01-dt. \rerd daardoor roor dezen tijd niet door de
feiten bevestigil 85

Speciaal in Amsterdam ivaren reel "eigemverkers", naar schatting
zc)'n 300 8 400. 1-loewel deze sigarenmakers zelfstandig \\ erkten,
kir amen hun lerensomstandigheden \ rij\  el overeen met die ran de

921 1.asel. t.a.p. bli. 140.
8'1 1.ie tabel 3. hocildstuk 11. paragraai I

"4 j   ()nderzoeki,ige,1  naar  de  toestailden  in  de  Xederla,uische  I litisi,iditstrie.'   s-Gra\en'ha*  14\ .4 *,
dl. 3. biz.  14(1. 163. ITT-178. 196-198. 2(18-211
.i

i Li.it·.. bl/. 161
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huisarbeiders. 'fen slotte noemde het rapport nog +  1500 hulpen,
\(x,rnamelijk eigen kinderen. die na ailimp \an de schcx,ltijd :ian het
\verk gezet werden. of echtgenotes, die meehielpen met strippen en
dergelijke.

Alles bij elkaar „·aren \\aarschijnlijk zon 4.000 personen bij de
huisindustrie betrokken. \ ergelijken ne dit aantal met de beroeps-
telling \ an  1909,  dan  komen  \re  tcit een percentage \ an  16%.  Het is
mogelijk, dat de huisindustrie in het rapport onders,chat is. inaar
ander,ijds zullen niet alle in het rapport genoemde hulpen bij de
beroepstelling als werkzaam in de sigarenindustrie geregistreerd
zijn

\\'as de huisindustrie afgaande op deze tellingen niet zo oierheer-

send als \rel \\ orilt aangenomen. een opmerkelijk rerschijnsel in de
sigarenindustrie is \\·01, dat de huisindustrie zo lang is blijren be-
staan. De vakbonden hebben steeds geprobeerd het thuisir'erk tegen
te gaan, maar wonden in dit streren hun eigen leden tegenorer
zich.86 Het Ioc)rdeel \:in de huisindustrie \\as een zekere irijheid
voor de arbeiders rergeleken met de geregelde fabrieksarbeid. 1)aar
stonden echter grote nadelen tegenover.  Er   erden zeer lange \rerk-

dagen gemaakt en de arbeiders\\,oningen \ormden niet de meest ge-
schikte bedrijfsruimte. 's Zoiners kon men nel eens op een zolder
terecht, maar  s \\inters \\erkte men , rijiiel altijd in de huiskamer.
\, aar dan 0(,k nog gekookt sierd en soms zelfs geslapen. V(,oral het
drogen  ran  de  tabal< \ eroorzaakte een benau\rende  damp,  zodat  de
gezondheid van de gezinsleden wel niet al te best zal zijn ge ·eest.
Geen A·onder, dat de arbeidersorganisaties geij\erd hebben \·oor de
afschaffing ran het thuis\\'erken.

In de c.a.0. \'an 1920 werd de bepaling opgenomen   dat een lid
werknemer, buiten de fabriek  isaarop  hij n erkzaam is, geenerlei
arbeid mag rerrichten. trelke direct of indirect betrekking heeft op
of in verband staat met de sigarenfabricage-.87 Hiermee \rerd het
-uitbesteed-systeem, het thuis„erken in opdracht \an de fabrikant.

861 jaan'erslag ran de  Xederlainlk·he  figart,inwkers N  / abakheri·erkershomi.  1905,  bl/.  24.
873 G.H. C. Hart. 1)e nieur e collectie, e :irbeid0mereenk(imht in de £ilarennii,erheid. in
Econontisch-Statistische Berichte,1. jrg. \ 1 .(1,, bl/. 293
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\'erboden. Veel moeilijker bleek echter het thuisnerken ic*,r eigen
rekening uit te bannen. Alen heeft geprobeerd met de tabaks\, et \.in
1921 dit probleem definitief aan te pakken. door eisen te stellen ten
aanzien \an de lokalen. \\ aarin het bedrij f \\ erd uitgeoefend.  Bor en-
dien werd bepaald dat de lokalen , an de c,penbare weg af toegankelijk
moesten zijn en middellijk noch onmiddellijk gemeenschap mc,cliten
hebben met de ,roning H8

Het effect van deze wet was niet zo groot als men gehcx,pt had.
Ten eerste ;vas de overheid nogal coulant tegenover al die onderne-
mers.  die  tijd nodig hadden  om  zich  om  te  schakelen.  'Ten  t\\ eede
bleek contr6le in de praktijk erg moeilijk. Volgens de sigarenfabri-
kant C.N.J. Hioolen te Delft \\ as de toestand van de huisindustrie,
al dan niet gecombineerd met een winkeltje, in 1926 \'an veel ernsti-
ger omvang dan gedacht werd. Vele werkloze sigarenmakers kochten
kleine hoeveelheden tabak, om die in hun woningen tot sigaar te
verwerken. Dit produkt \verd dan verkocht aan particulieren en
koffiehuizen, of er werd mee gevent aan de uitgangen van de grote
bedrijven: "en 't is Keen zeldzaamheid aan eigen fabriek des Zater-
dags den huiswerker met sigaren en sigaretten aan den fabrieksuit-

•'   89
gang te zien venten  . Deze eigen\f'erkers behoefden zich uiteraard
niet aan de c.a.o. te houden en er werd aan getwijfeld of ze wei
accijns betaalden. Zelfs het -uitbesteed-systeem" stak in de crisistijd
,veer de hop op. In 1933 bijvoorbeeld voerde de R.K. Tabakbewer-
kersbond actie tegen de sigarenfabrikant H. Hoekx te Valkensii aard,
die alle arbeiders had ontslagen en zichzelf voortaan als tabakshan-
delaar beschouwde. Hij rerkocht de tabak aan werkloze sigarenma-
kers en kocht de sigaren terug. Uiteraard verclienden de sigarenma-
kers met deze transactie geen c.a.0.-lonen en van ziekengeld, rakan

tietoeslag en kindertoeslag was helemaal geen sprake.9° De. huisin-
dustrie bleef dus gedurende het gehele interbellum bestaan en vorm-

..
1 Smatsh/ad 1921. no. 712. \tet \an den Wen mei 1921, tot helling ian een tabak3accij:15.

artikel 23
H'; Ir  .J. Hioolen. De toestand der Sigarenindustrie ,·mrjaar /926 11)eli't 19261, blt. 6.
w M   l)c  Katholieke  l abaksbeu'erker. Orgaan  van den  :\ederlandschen  R.K.  Tabaksben·erkers
kind.  16 mrt.  1933, 8 juni 1913, 20 Juli 1933. 7 dec.  1933.  13 sept.  1934: bericht dat de

staking beeindigd is. dat met thuimerken ial norden opgehouden en Hoek, ,·(*irtaan c.a.0.-

lonen /al beta len.
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de d(}or de lagere lonen een concurrentie voor de geregelde industrie.
I)it waren overigens niet de enige loons,erschillen in deze

bedrijfstak, want in de c.a.o. van 1920 was Xederland verdeeld in
vij f plaatsklassen in overeenstemming met de reeds bestaande loons-

rerschillen. De indeling is in de loop der jaren weinig,eranderd. De
eerste klasse had de hoogste lonen, de r ijfde de laagste. Tot de eerste
klasse behcx,rden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ter\rijl de
overige grote steden, \\ aaronder Groningen en Utrecht, in de tweede
klasse waren ingedeeld. I)e derde klasse. die vern·eg het om,ang-
rijkste \1 as. be\atte de kleine en middelgrote plaatsen. Zoals Amers-
foort, Boxtel, Culemborg, E.indhozen. s-Hertogenbosch, Ataas-
tricht. Valkenswaard en Veenendaal. om enkele centra ran sigaren-
fabricage te noemen. De grotere dorpen waren  in  de  vierde  klasse

ingedeeld. De kleinere, speciaal  die  in het zuiden  , an  Nederland.
zoals Bladel, Duizel, Eersel, Reusel en Hc,geloon, behoorden tot de

vijfde klasse.w
Deze indeling, historisch gegroeid en vanuit de kosten rkin le\ens-

onderhoud \ erdedigbaar. had als consequentie, dat de produktiekos-
ten \'c)(,r de ondernemers zeer verschillend waren. ter\\'ijl zij op <jun
nationale markt moesten opereren. Zc,dra de loonkosten een belang-
rijk deel van de totale produktiekosten uitmaken, zal zon verschil in
loonkosten gevolgen hebben. Inderdaad iras er sprake ran een ver-
plaatsing van de industrie van de hogere naar de lagere plaatsklas-
sen. Aangezien de plaatsen in het zuiden over het algemeen in de
lagere loonklassen n aren ingedeeld. betekende dit te\ens een \'er-

schuhing ran Noord- naar Zuid-Nederland. =ferwijl in 1916 bijna
een derde ran de sigarenmakers in de le en 2e klassen Herkten,
bedroeg dat aantal in 1933 niet meer dan 10%. Hier\'an profiteerde
rooral de industrie in cle Se klasse. die haar aandeel zag toenemen

van 3% tot 16% van alle sigarenmakers (zie tabel 14).
1)e regionale loonsverschillen \\erden door de ondernemers in

de grote steden als onbillijk en·aren. , andaar dat zij ernaar streetden
deze kleiner te maken. Naarmate de transport,erbindingen in Ne-

derland zich ,erbeterden. werden de kosten ran levensonderhoud in
de diverse streken meer aan elkaar gelijk, zodat het oak om die reden
911 (1,1.0. 1931, bl,. 29-32.
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Tabel \4: \ erileling ran de sigare,inwkers orer de riif plitatsklitsse,1

klasse aantal sigarenmakeri in procenten \'an het totaal

/9/6 /925 1927 /933

le kiasse                   16               5               5               4

22  klasse                                    1 7                            9                          10                            6

3e klasse                   58             70             68             65

#e klasse                    6              8              9               9

Se klasse                    3               8               8              16

bron· jaanershig \erbond ,·ait figarenfabrikanteu. 1925. biilagc, De Sigarenmaker, 1 ()kt. 1927,
24 maart 1934.

gerechtvaardigd \\as de lc*)nsverschillen te rierminderen, hetgeen in
de knp der jaren inderdaad is gebeurd (Lie tabel 15)

Tabel 15: 1.(jonsrerschille,1 rolgens de c.a.0.'s. 1920-1938

1920 1928 1933 1938

le klasse + 1()% t 5% + 2'/2% + 19

2: klasse + 5% + 2'/2% + 1% geli.ik aa,1 3

3e klasse uitgegaan „erd van de Ae plaatsklasse

4e klasse - 3% 3% - 2'/296 - 2%
Se klasse - 6% - 6% - 5% -   4ck

bron:   Jaan'erslagen  \irbond  i'mi  Sigarenjhbrikanten,   192()-1939.

Fer  indicatie  van  de loonben eging tijdens het interbellum  volgen
hier de sigarenmakerslonen, stuklc,nen per 1.000 stuks, voor vorm-
werk, geldend zoor de le plaatsklasse, zoals die bij de achtereenvol-
gende c.a.0.'s werden bepaald. Hierbij is geen rekening gehouden
met indirecte loonsverhoging, die voort\loeit uit vergoedingen w,or
teest- en vakantiedagen, ziektepremies. kindertoeslag en dergelijke.
Foch zijn deze Ic,ongegevens heel bruikbaar om de trend te illustre-
ren. Ter vergelijking: de minimumlonen voor vormwerk werden bij
deloc,nregelingran  1913 roorde middenklasse bepaald op f 4,- per
duizend sigaren,  die  in de winkel voor minder dan f 13,- iverden
aangeboden, ter\\'ijl roor sigaren met een dOtailprijs ran f  13,- tot
f 36,- en daarboven het loon opliep tot f 5,75 per duizend stuks.
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Bij de c.a.0. \,an 1920 werd het loon, onathankelijk van de ddtailprijs
\'an de gefabriceerde sigaar, bepaald op f 16,-. Al na twee jaar
kivam men op deze regeling terug en werd het loon \\·eer gekoppeld
aan de prijs van de sigaar. &len lette bij bestudering van tabel 16
rc,oral op de lonen voor de fabricage van sigaren ran 6-cent en min-
der, omdat in deze groep sigaren de grootste groei zat.

1-abel 16 Sigaren,nakerslonen  rolgens  de  ,·. a. o. 's.   1920-1938  in  git/dens.

3/ plaatsklasse, i'<)rmwerk, stuklonen per  1.000

iktailprijs sigaar 1920 nirt'22 okt'22 /923 /928 /933 /919 1938

bo\en  15 cent 16,- 15,16 15.30 16,50 16,- 16,- 16,- 16.50

H, 14, 15 cent 16.- 15.20 13,83 14,50 15,50 15,- 15.- 15.75
11,12 cent 16.- 14.40 12,38 13,75 14.75 14.25 14.25 15.-
9,10 Cent 16.-- 13,6() 11.02 13.- 13,85 13,25 13.25 14.25

7. 8 cent 16,- 13.6() 11,02 13.-- 13,60 13,- 12,75 13,50

6 cent 16,- 12.80 9.73 12.25 12,50 12.- 11.75 12.75

5 cent 16.-- 12,8() 9,73 11.75 12,--  11,50  11,25  12,25

4 cent 16,-- 12.80 9.73 11,75 12.- 11.50 10,75 It,50

3 cent 16,-- 12,80 9.73 11,75 12,- 11,5() 10,25 11.50

bron    Rapport commissie  i·mi  omlerzoek.  \,\/.  3-4:  ]aan'erslage,i  \erlicmd  i.,1,1  Sigarenfabrikanten.
192()-1939

Bij het vaststellen van de lonen  verd altijd uitgegaan ran de derde

plaatsklasse. Omdat in de loop der jaren het plaatsklasseverschil
minder is gen·orden, „aren de loonsverlagingen voor de le en Ze
klassen hoger dan uit deze loonstaat blijkt, aangezien hun opslagper-
centage geringer \rerd. De loonsverlaging voor de te en Se klassen
was daarentegen minder, omdat het aftrekpercentage e\'eneens ge-
ringer werd.

De lonen. die in het hausse-jaar 1920 waren vastgesteld, werden
dc}or de ondernemers vrij\\'el meteen te hoog beoordeeld. Vanaf 1921
stelden zij pogingen in het werk om deze te verlagen. Een dieptepunt
bereikten de lonen in oktober 1922, toen de \\,erk,\ eek ;reer verlengd
werd van 45 (volgens de c.a.o. van 1920) naar 48 uur. met een
o\'ereenkomstige  r·ermindering  , an   het  loon.   in  oz·ereenstemming
met de opgaande conjunctuur na 1925 eisten de werknemers loons-
rerhoging. Deze kwam in de c.a.o. van 1928 tot uitdrukking. De
verhoging door de iverknemers in 1930 geeist. werd door de werkge-
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vers gen,eigerd. Een arbitragecommissie. die moest beslissen of de

sigarenindustrie een loonsverhoging kon dragen, \rees deze af. ln de
crisis jaren zijn de lonen tamelijk star gebleren. al moet gezegd

warden dat vanaf 1933 in het bijzonder de lonen van de goedkopere
soorten sigaren, die steeds meer geproduceerd werden, rerlaagd zij n.
De c.a.0. \'an 1937 is niet in tabel 16 opgenomen. \Yant deze \,as

gelijk aan die van 1935, met alleen dit verschil, dat het loon van de 3-
cents sigaar werd opgetrokken tot het peil van de 4-cents sigaar. In
1938 wisten de werknemers weer een algemene loonsverhoging te
verkrijgen. zoals op grond  \ an de conjunctuur  ook  A'as  te  ver-
wachten.

We weten nu een en ander over de loonbe\veging en de stuklonen,
maar wat is er nu in feite door de sigarenmakers verdiend? Naar de

feitelijk verdiende lonen ,verd door de werknemersorganisaties enke-
le malen een uitvoerig onderzoek verricht. De resultaten publiceer-
den zij in hun tijdschriften. Vanaf 1936 nam het C.B.S. de bewer-

king \·an de gegerens over, hetgeen een andere rangschikking, an de
cijfers ten gerolge had. Uit het rerkrijgbare materiaal is tabel 17
samengesteld.

Tabel  17:   Gemiddeld uurloon iii  ce,tten  va,1 de sigaren,nakers

dec. 1923 okt. 1927 okt. 1932 mrt. 1936

Boxtel                   46           46 48 (47)'

Eersel                                 38 44 41  (39*
Reusel               33         35        41 (3511'
Veenendaal           58         51        52 (52)'       44
Nederland                          48                    49                51                        44

a. dit cilfer heeft betrekking op \'an husante
b.  dit c41er heeft betrekking cip li'interman 4
c. dit cijler heeft betrekking c,p \ an sl'huplien

bronnen: De Katholicke 'labaksbeti'erker. 17 juli 1924,19 april 1928, 13 april 1933: Mattinj-
schrifi C'. B. S 1936, biz. 1546-1547.

Bij een achtenveertig-urige \rerkneek \erdiende de sigarenmaker iii
Nederland gemiddeld in 1923 f 23,04, in 1927 f 23,52. in 1932
f  24,48 en in  1936 f 21,12. Overigens lag de gemiddelde \ ·erk\  eek
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in feite in 1933 door arbeidstijdsverkorting op 44 uur, wat dus een
gemiddeld loon van f 22,44 opleverde. in 1936 ,rerd gemiddeld 43
uur per week gewerkt, zodat het gemidelde weekloon f 18,92 be-
droeg. Dat de gemiddelde uurlonen iii 1932 hoger lagen dan in 1927
lijkt \\ellicht rreemd. maar heeft te maken met het feit, dat de
gunstige conjunctuur na 1925 niet eerder dan in 1928 in een loons-
rerbetering resulteerde, ter\vijl de teruggang na 1930 pas in de c.a.0.
van 1933 tot uitdrukking kwam. De loonsverschillen tussen de plaat-
sen,   i\'darin   de drie onderzochte 20e eeuwse   bedrijven   gerestigd
Agren, komen uit het gegeren overzicht duidelijk tot uitdrukking.

§  4.    Arbeidsvoorziening  van   Boex  en   Peletier

De expansie, die beide bedrijven doormaakten, kwam tot uitdruk-
king in een groei van het personeel. Boex begon in 1856 met 24
personeelsleden, in 1859 was dat aantal tot zo'n 80 gegroeid, in 1861
lag  het  rond  de   130  en  in  de  loop  van   1863  werd het hoogtepunt
bereikt van ongeveer  150 man.  Sindsdien kon een teruggang gecon-
stateerd worden naar ongeveer 130 personen  in  1864  en  rond  de
honderd in 1865.92 Arbeid van vrouwen en meisjes kwam bij Boer
niet voor. Het verloop van het personeel correspondeert redelijk met

93
het verloop van de omzet.

Het personeel kan, blijkens de loonboeken, zeer globaal verdeeld
ivorden in drie categorieen: ten eerste de sigarenmakers, ongeveer
een derde deel; dan de bosjesmakers, eveneens een derde deel, ten-
slotte de overige arbeiders, zoals sorteerders, natmakers, pakkers,
strippers. De leeftijden \verden in de loonboeken niet vermeld. De
bosjesmakers werden vroeger altijd als )ongens aangeduid. Tegeii-
woordig zou men in dit verband van jongeren spreken, Kent bedoeld
worden personen in de leeftijd tot negentien jaar.94 Uit de laagte van

.2
3 Archiet' Boer, register \·an uitbetaaide lonen, 1859-1864 cim. nr. 26-28, 323: register \ati

de per dag per i·erknemer i·erlette uren en opgelegde boeten ini.nr. 13-21 1
93

j Zie hoofdstuk \, paragraaf 3, men houde er rekening mee, dat het Jaar 1863.oor Boe\

slechts 10'/2 maand bedroeg. zodat eigenlijk de jaaromiet gesteld mu kunnen  orden op
f 89.000.
94

1 Rapport jabrieksarbeid kinderen.  di.   T.  biz.   868.
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sommige lonen bij Boex kan \rorden geconcludeerd, dat ook het
overig pe rsc,neel niet uitsluitend uit vc,lwassenen bestond. l(,doende
kan men zeggen. dat bijna de helft r:iii het personeel tot de groep

jongens en jeugdigen beh(,orde.
1n het archief Peletier ontbreken vele loonboeken. uaardoor een

orerzicht ran de aantallen arbeiders moeilijk te ge\en is. Gege\ens
daarover moesten grotendeels buiten het archief gezocht :rorden in

de gemeentererslagen en deze gegevens n aren ir el Leer globaal. Voor
dejaren 1856. 1857 en 1858 \rerd steeds een aantal van 75 voln·asse-

nen en 85 kinderen opgegeren. ln 1859 „erd gesproken over 160
mverklieden (voln*assenen en kinderen samen) en 70 meisjes „'erk-

"

zaam in ae  vrou,reniabriek, in 1860 sprak men o\er 160 werklie-
den en 80 meisjes en in 1861 plotseling over m66r dan 300 werklie-
den. In 1862 \#ordt dit getal afgezwakt, doordat men het o\er onge-
veer 300 heeft en in de jareii 1863-1865 Ivorden mdJr dan 150
arbeiders genoemd. In deze opgaven \varen ek'entuele thuis\\'erkers
begrepen.95 Uit de gestaag toenemende omiet van Peletier kan ech-
ter niet anders gec()ncludeerd worden dan dat het aantal arbeiders
voortdurend moet zijn toegenomen, zodat de -terug,·al" naar meer
dan 150 moeilijk te verklaren is. Uit april 1864 en maart 1865 zijn

tnee opga\'en van Peletier be  aard gebleven,  die \'c,or de commissie
De Vries-Robbd bestemd waren (van de ene opgave is dat duidelijk,
van de andere is het \\,aarschijnlijk). Deze opgaren laten inderdaad
een toename van het personeel zien: in 1864 werkten er 150 volwas-

senen, 81 jongens en 83 meisjes, totaal 314 personen. in 1865 „'aren
dat 140 mannen, 60 Frougen en 82 jongens en 79 meisjes in de
leeftijd van 7 tot 19 jaar, totaal 360 personen. Het aantal kinderen
beneden de twaalf jaar bedroeg in 1865 twintig.  Zij \\'erkten na
schooltijd ran vier tot acht uur. Het werk op de fabriek werd door
Peletier aldus omschreven: "ligten handenarbeid die e\ enmin \er-
moeyend voor geest als ligchaam is-.96 Hij beschou\\,de het versch:if-
ten \an dit \rerk als een zeer zerdienstelijke bezigheid, getuige het
r·olgende citaat uit 1863:

wi (;.A. Ltrecht. Remeente,erblagen 1856-1865.
wi Archiel'Peletier. stukken betreffende werkuren etc. tim.nr.  1961,1864.  1865.
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daar ik hier niet alleen nerk om geld te verdienen, maar ook
mede \c,c,r een .indere zelf,(,ldoening, namelijk om mede door
het zoeken \ an nieuive bronnen voor deze fabriek (naar gelang
dezelre zich uitbreid) c,c,k het ;velzijn der arbeidende klasse

· ·   97meer en meer te kunnen rerzekeren en be,orderlijk zijn
Kan men de undernemingen van Boex en Peletier als manufactu-

ren  be<tempelen  of \ras er sprake  \ an  huisindustrie? De arbeiders
ran Boex ,r: ren m rij,  el allemaal op de fabriek werkzaam. Dit blijkt
uit de lijsten \an \erlette uren en boeten, die bijna geheel overeenko
men met de loonlijsten.98 Slechts vijf arbeiders ontbreken op de lijst
ran \'erlette tiren en boeten, omdat ze nerkzaam zijn op de -fabriek
\an  L.  111an lers-.  Le staan dub „fl op de loonlijst,  e,enals Alanders
zelf. (,1 achter deze benaming een werkplaats of het „c)onhuis van
Alanders schuil King, kon uit het archief niet worden opgemaakt. Als
de overige arbeiders na hun dagtaak op de fabriek al thuis j,'erkten,
dan deden ze dat in ieder geral niet voor rekening van Boex.

\'an Peletier zijn \(,or de jaren 1860-1863 produktiegege\ens be-
\raard gebleven, waaruit blijkt, dat 7% van het aantal sigaren thuis
gemaakt K erd.99 Deze sigaren kunnen deels gemaakt zijn door thuis-
H'erkers en deels door sigarenmakers, die eerst een dagtaak op de
fabriek hadden rerricht. De bedragen. die met het thuiswerk \varen
gemoeid, 1%:iren tamelijk klein. Thuis  erkers \rerden alleen inge-
schakeld rcx,r de prc,duktie van goedkopere sigaren.  Vaak wordt aan-

1(*)genomen.    dat het strippen ,an de tabak do(}r rrounen thuis werd
gedaan. Er zijn echter in de kasboeken van Boex en Peletier geen
bedragen  te \ inden, die hiermee 8,uden kunnen correspondereii.
zodat de tabak hoogstisaarschijnlijk op de fabriek z, erd gestript door
kinderen.   De  triee  otidernemingen   Boex   en Peletier kunnen  dus
getypeerd frarden als manufacturen.

4;1 idem. bricie:11)(ick tin\.,ir. 111117 april 1863.
.8

J Archici B(,e\. register  ,in dc per dag per i,·crknemer irlette uren en (4>gelexde boeten
I in\.nr. 13-21 i.
* ,  Archiel' Prictier. register 11(,udenlic gege,en4 1,\er de labricage :an ile ierschillende mer
kc'n +igareti lier ,#cck, 1839 186 1 4im.nr. 3111.
11 ..'

# Brugmam. Igardekrat·ht eu mense,imacht. bl/.  2(}7.  ' \ el is bekend. dat de sigarenindu,
trie tc Linclho,en in 1856 reedh het manufactuurvadium had bereikt: alleen het wrippen ,an
de tabak geschiedde nc,4 (IM,r thuis  irkers.  meest i rounen eli kinderen' . ·  Ile J,inge. a. 11

1,1,. 6-1. '·,trip,irr:, dat altild al in htii.nilierheid \\i·rcl ierric·lit dcxir \rc,unen en kinderei,
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Dat de arbeiders ;Lin Boex en Peletier roornamelijk op de fabriek
werkten, is goed te verklaren. Bij de produktie van de betere sigaren
was dure tabak nodig. Op het rerbruik ran de tabak kon de onderne-
mer beter toezicht houden, wanneer de sigaren op de fabriek Hrrden
gemaakt. Terens n·as het bij dure sigaren mder nodig dan bij got:dko-
pe om een keurig afgewerkt produkt te leveren, waarop in de werk-
plaats van de fabrikant gemakkelijker toezicht gehouden kon "or-
den. Alen ziet dan ook dat de ondernemers liever de fabrieksruimte
uitbreidden dan dat zij de arbeiders met de kostbare tabak naar huis
stuurden. "1 Zo ,%·ees Peletier in 1857 orders van nieuwe klanten af,
omdat zijn produktievolume niet toereikend was.  In zijn brief voegde
hij eraan toe, dat hij hoopte deze klanten te kunnen bedienen, wan-

102neer de aanbouw bij de bestaande fabriek klaar zou zijn.
In 1859 moest Peletier wederoin nieuwe klanten afwijzen, omdat

hij niet aan alle aanvragen kon ,oldoen. Dit keer was niet alleen de
fabrieksruimte een probleem. maar ook de beschikbare arbeid. Om
dit probleem op te lossen, richtte Peletier in 1859 een "vrouwenfa-
brick- op, bedoeld om meisjes tot sigarenmaakster op te leiden. 103

Hiermee sloeg hij een nieuive weg in, \vant tot dan toe werden
\'rouwen hooguit voor nevenwerkzaamheden in dienst genomen. In
een "open brief aan den ambachtsman en zijn huisgezin" moedigde
PeJetier de arbeiders aan hun dochters naar zijn fabriek te laten

gaan:

"Ge kunt bij den winter uwe kinderen doen verblijven in een
goed verwarmd vertrek, waar zij onder een goed opzigt nuttig
worden bezig geliouden, waar zij in naaijen worden onderwe-
zen, les in het zingen krijgen om den arbeid op te vrolijken dien

zij daar moeten verrigten en waarvoor elk kind wordt be-
taald". 104

Dit initiatief had succes, want in  1860 had Peletier al 70 meisjes in
dienst en in 1865 79 meisjes en 60 vrouwen.los ln 1873, tijdens de
"9 peletier breidde de labrieksruimte uit in  1857 en  1859, Boex nam in  1863 een nieuwe
fabriek in gebruik.
11)2

1 Archief Peletier, brievenbock linv. nr. 106 i, 1857 passim.
10,1 Idem, reglement ,·0(,r de fabriek ,(x,r vrou\,elijk personeel. 1859 lim·.nr. 1921

"" J   idem. circulaire aan den ambachtsman lim·.nr.  193 j, uit het kasI)oek (im.nr.  245 j ralt op
te maken, dat de naai- en /anglessen in de/e jaren inderdaad geges·en zijn
It"

i Idem, staten , an  eeklonen, 1859-1863 lin,·.nr. 198): stukken betreffende i,·erkuren etc.
<in\.nr. 196 1 1865.
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grote staking der sigarenmakers, overwoog Peletier zelfs geheel op
rrou,renarbeid over te gaan, maar voor het zover kon komen,1/)6

waren de mannen  al  zveer  aan  het werk getogen.
Ook Boex had te kampen met de krappe arbeidsmarkt. Toen bij

hem in  1863 tien arbeiders rertrokken (de reden van hun vertrek
\1erd uit de correspondentie niet duidelijk), kon hij niet op stel en
sprong nieuwe arbeiders krijgen, zodat hij ten opzichte ian zijn
afnemers in gebreke moest blij\en. It)- Hij King niet (,\ er t(,t \ roun'en-
arbeid. hoe\,el hij in dezen het \0(,rbeeld \an Alignot en De Block
te Eindhoren had kunnen volgen.'08 Uitbreiding ran de produktie
kon (,ok bereikt worclen door werk uit te besteden aan kleine sigaren-
fabrikanten. Zo\vel Peletier als Boex hadden dergelijke kontakten.
Het ging hierbij om de produktie,an de goedkopere soc,rten sigaren.

1n 1865 \ormde de arbeids,c,orziening. nat Peletier betreft, nog
steeds een knellend punt, blijkens het volgende citaat uit het rapport
ran de commissie De Vries-Robbd, dat betrekking heeft op het be-
drij f \an Peletier:

'Arbeiders verwisselen gaarne van meester en standplaats.
Kinderen, die hun „erk verstaan, rerlaten spoedig de tabriek.
De onzekerheid omtrent het al of niet aann·ezig zijn van een
voldoend aantal werkvolk. maakt dat men zeer voorzigtig moet
wezen in het aannemen ,an bestellingen en van deze zoo \vei-

nig mogelijk dc,en blijken, daar anders hooger loon geeischt
wordt-. '° 

Kennelijk zvas de arbeidsmarkt in deze jaren een beperkende faktor
in de expansie. Bovendien gaf de krappe arbeidsmarkt aan de arbei-
ders enigszins de mogelijkheid om looneisen te stellen. Inderdaad
wordt in het eerder geciteerde rapport orer de Utrechtse sigarenma-
kers gezegd, dat zij een hoger loon \erdienden dan de andere arbei-
ders.

11 ()

/..1 Idem. brie,enboek tin\.nr. 1251 23 md 1873 in 11 'uni 1873.
„.

) Archiel licie\. bricietiboek lini.nr. 41. 9 nci\. 1863.
108/ Ilet omblaadje, herdenkingsnummer t.w.3. het honderdjarig bestaan :an de X.\. \ ereniK

de labaksindustrieen Mignot & de Blck·k te Eindhmen. 1898-1958. biz. 5
lot#

1 /tapport jabrieksarbcid kimiereit. dl.\ . bl/. 837-838.
11.

, a.1,·.. dI.\'. bli,. 838.
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De ondernemers hadden in de perhde 1856-1865 geen georgani-
seerde arbeiders tegenc,\'er zich, zc,d:it zij een grote rrijheid \.in
handelen bezaten. Geheel naar eigen inzicht kon Lie ondernemer
arbeiders aannemen of ontslaan, 1(inen ferhogen of verlagen en fa-
brieksreglementen ont\\erpen met een uitioerig boetestelsel. De on-
dernemers konden onderling het lot van de arbeiders bedisselen. Zo
had  Boex  met drie .indere  fabrikanten  te  E.indhoren  (vermoedelijk

Mignot en De Block, Van den Bichelaar & Co. en J.\V. Hoefnagels
& in.) een overeenkomst gesloten om elkaars arbeiders niet aan te
nemen om zo het verloop van het personeel te verhinderen. "'  Om
als arbeider toch van werkgever te kunnen veranderen  vas dan.
getuige de volgende brief, toestemming ran de vorige nerkgever
nodig:

"Wij geven Ued. door deze de rrijheid Kan den sigarenmaker,
Hendricus \:in Dijk, \\'oonachtig te Stratum in u\re clienst te
kunnen aannemen, met roorbehouddat Ued. ons het door hem
aan ons verschuldigde, zijnde f 3,-, bij de indiensttreding

uitbetaaidu. 112
Op zijn beurt was Boex gaarne bereid, desge\'raagd, schulden te
innen van sigarenmakers. die bij hem in dienst waren. Hij hield dan
van hun loon \vekelijks 50 cent in.

Toen deze volkomen vrijheid van handelen, naar het inzicht van

de ondernemers, bedreigd \rerd in 1873, reageerden zij hierop bui-
tengewoon fel. Hoewel de sigarenmakersstaking (en uitsluiting) ran
1873 buiten de behandelde periode valt, lijkt het mij toch gerecht-
vaardigd de reactie van Peletier te laten zien. omdat zijn visie op de

arbeidsrerhoudingen juist op zo'n moment blijkt.  Hoe de reactie \ an

Boex geweest zou zijn, kunnen He helaas niet nagaan. omdat Boex
inmiddels het land had rerlaten in \erband met het faillissement \an
zijn effectenkantoor.

Op 1 mei 1873. twee Heken later dan de Amsterdamse sigarenfa-

brikanten, legde Peletier zijn sigarenmakers een lijst ,oor #aarop zij
moesten verklaren Keen lid van de Sigarenmakersbond te zijn en niet
daaraan te contribueren. De sigarenmakers weigerden deze lijst te

"i a.u·., dl.\', bl/. 870.
1121 Archiel' Boex. briezenboek vm.nr. 41. 3 sept. 1863.
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ondertekenen en werden ontslagen. Het vaste personeel, dat drie
weken later een lijst kreeg voorgelegd. weigerde eveneens te tekenen
en werd ook ontslagen."3 Peletier gaf het volgende commentaar op
de strijd:

-het zal de vraag wezen of alle fabrykanten hunne belangens
naar behoren zullen begrijpen dit is om geen werkvolk in hun
dienst te nemen die leden van eene verderfelijke communisti-
sche troep zijn en waardoor de patroon als een stroopop door de
fabryk zou mogen wandelen maar verder niets zou te zeggen
hebben en 2400 moest toezien dat er slecht gewerkt werd en als
hij dit niet zou willen, dan liepen zij maar weder alle de deur
uif: 114

Peletier wilde echter maar al te graag weer aan het \verk. Hij had
hier weI een loonsverhoKing voor over, zodat in Utrecht veel eerder

dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de uitsluiting beeindigd
werd. Een zeker compromis met de sigarenmakers werd bereikt; dit
hield in het recht op een neutrale Utrechtse sigarenmakersbond en
een  loonsverhoging  \'an  f 0,50  per   1.000  voor de minste soorten
sigaren, f 0,75 voor de middelscx,rt en f 1,- voor de beste kwalitei
ten.'1' Op 8 juli 1873 kon Peletier dan ook het volgende berichten:

'zo is het mij thans aangenaam, rooral met het oog op de
belangens dezer arbeiders, dat zij, na verleden week aan de
billijke verlangens hunner patroon te hebben ged:ian (die hun
daardoor nu oc,k alles vergeeft en zich rerder hun stoffelijk
belang ten zeersten zal aantrekken) thans alle weder eren orde-
lijk als \'roeger aan 't \rerk zijn •' 116

Zoals al in paragraaf 3 uiteen is ge/et. is het Iiiet eemoudig
een goede indruk \an de lonen te ge;'en. De lonen zijn stukionen
en alhankelijk,an de verkoopprijs van de sigaar; daardoor wisselen de

sigarenmakerslonen per \veek en per persoon. Bij Peletier komt hier
nog een probleem bij: in het bedrijfsarchief zijn bijzonder u·einig
It4

i Foor de sigarenmaker \'eenendaal \,as dit ontslag /0 n sch(,kkende er\·aring. dat hij ,ich
die/ellde dag \·erdronk. De ll'erkman. Irg.\'. 7 juni 1873
III Archiel Peletier. brie,enl) ,ek lini.nr. 1254 23 mei 1873
"xf liudig, a.Ii·., bl/. 143-144.
1 1.

1 Archiei Peletier, briemenboek Iin, .nr. 125i, 8 juli 1873.
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stukken te rinden, die betrekking hebben op de arbeiders en de
lonen. Voor de periode 1856-1865 ontbreken de boeken, :vaarin de
lonen van de volwassen sigarenmakers genoteerd werden. Dat is erg
jammer, omdat deze boeken meestal ook een inzicht geven in de
produktie per sigarenmaker per \reek  en de lonen  per 1.000 stuks

sigaren.
Over de stuklonen hebben we intussen wel enige infi,rmatie. De

lonen per 1.000 stuks varieerden van f 2,50 tot f 10,-. Er waren
nogal wat merken,  die met f 3,50 beloond Kerden, diverse merken
leverden f 7,- en f 8.- op en zelfs f 10,- kwam enkele malen

117
voor. Hieruit is duidelijk op te maken, dat Peletier zich op de

betere sigaren had toegelegd. Het aantal sigaren dat de sigarenmaker

bij Peletier per week fabriceerde, weten we niet. Uit het archief
Boex kunnen we concluderen, dat de sigarenmakers er gemiddeld
2.500 per week maakten; het aantal was echter, zoals gezegd, sterk
afhankelijk van de kwaliteit van de sigaar. Bij zeer dure en veeleisen-
de modellen behaalde de sigarenmaker soms een weekproduktie van
nog geen duizend stuks. ' 18 Maakte een sigarenmaker tegen een loon

van f 3,50 de  1.000 zo'n 2.500 stuks, dan ontving hij een weekloon

van f 8,75 bruto. De bosjesmaker, die de sigarenmaker meestal ter
zijde stond, werd vaak door de sigarenmaker in dienst genomen en
betaald. Deze verdiende f 1,- b  f 2,-. Dit betekende,  dat  de
sigarenmaker netto niet meer verdiende dan f 6,75 A f 7,75. Het is
overigens erg speculatief om aan de hand van stuklonen en -gemid-
delde produktie- een weekloon te berekenen.

Gegevens over de werkelijk verdiende lonen voor ander personeel
dan de volwassen sigarenmaker kan men wat betreft Peletier vinden
in twee soorten loonboeken: a. loonboeken van het "vast personeel,
dat wil zeggen, personeel met een vast weekgeld en geen stukloon;
hieronder vielen de meesterknechts, kantoorbedienden, sigarensor-
teerders en enkele jongens; deze boeken beslaan de gehele perio-
de, 119 b. loonboek van de "vrou,venfabriek"; dit boek loopt van 1859

117) Idem, register houdende gege;ens c„er de fabric,iKe \an de ,·erschillende merken sigaren

per week(im·.nr. 311), 1859-1863.
i 11,1 Enqu ?te /890, getuigenverhoren te Haarlem. bli. 250.
119

3 Archief Peletier, staten i·an  ·eeklonen. 1831-1867 lin,·.nr. 197).
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tot januari 1863; achterin  zijn de lonen opgenomen van jonge  siga-
renmakers. ook een groep die het vak nog moest leren. 120

Om met de lonen \an de beide groepen leerlingen te beginnen, de
jonge sigarenmakers verdienden enkele guldens, zo'n f 2,- tot
f   4,- per iveek. De lonen \'an de meisjes zouden. zoals in het
fabrieksreglement aanvankelijk bepaald was, opklimmen in het eer-
ste jaar \an  70 cent tot f  1,-,  in  het  t\r eede jaartot f 1,75. inhet
derde tot f 2.25 en in het rierde tot ·f 2,75 per week. In de regle-

menten, zoals die in het archief te \inden zijn. ,ras deze gefixeerde
loonregeling echter veranderd. Voortaan zou het loon per  \·eek \ror-
den bepaald -naar gelang dat zij zal t()oneil \'an te \\'il|en aan leeren
en \'lijtig te zijn" In de praktijk \arieerden de weeklonen ran12I

f 0,25 tot f 2,-, met enkele uitschieters ran f 3.- tot f 5.-. Het
loonboek hield begin 1863 op, zodat niet nagegaan kon u'orden,
hoereel de volleerde meisjes en \rou\\ en konden verdienen. Volgens
een opga\'e van Peletier rerdienden de vrouwen in 1865 ten hoogste

f 7.- per week. 122 Verder \ras er in het reglement bepaald. dat de
meisjes per week een toelage ran .f 0.25 zouden krijgen, die na
a floop van de leertijd \ an i ier jaar uitbetaald zou worden. Inderdaad
troffen \\'e ranaf 1864 een enkele maal een uithering van f 52.- in
het kasboek aan.

Bij de lonen van het "vaste- personeel kunnen \re een stijgende
lijn constateren. 1)eze kan enerzijds rerklaard \rorden uit het toene-
mend aantal 'dienstjaren-  \ an sommige personeelsleden en ander-
zijds uit de expansie \an het bedrijf en de opgaande conjunctuur in
deze jaren. In 1862 zrerclen alle lonen met bijna 10% \erhc,ogd. Het
overierk. dat af en tc,e \(*,rk\\ am.  \rerd altijd extra betaaid.  Onder
het \ aste personeel werden onder andere gerekend de sorteerders.
die bij Peletier kennelijk geen stukloon kregen. hetgeen elders \\el
roorkwam. Het sorteren \ an de sigaren naar kleur gold als geschoold
\verk. Het hoc,fd ,.in de sorteerderij verdiende f 8,-, later f 1(),-.

12.
i idem. 9,iten ian iiceklc,nen. 1859-1863 lin\.nr. 198 1

I ./ 1

1 Idem. reglement ,rciu\,ent.ibriek met register ,an irc,unelijke pers„neelsleden cin .nr
192 3. I)e ixirsprcinkelijke ,ersie ,an het reglement i3, cm onditidelijke redenen. cipKentimen alh
billage.  in  Her·rding.  (,esc·hiedem& icili de ,\'.\ .  Glocihimpelifthriekeit. dl. 1 1 198()1
122

i Rapport kihrieksarlicid kilkieren. di.\. bli. 837
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De sorteerders (,ntringen c,p basis m an vaardigheid na de 10(,nrc,nde in
1862  f 4,-  t(,t  f  8.-  naar,an  mbadr  dan  de  helft  f 6.- of meer
kreeg. 1)e oudste meesterknecht. \':in der Linden, ierdiende in 1856
f 9,-en vanal' 1862 f 11.-. Enkele andere personen, \ aar, an de
functie niet \rerd \ermeld, maar die \ermoedelijk c,ok toezicht hiel-
den, ontvingen f 9,-, f 10,- (,ff 11,-. De kantoorbediende B.
Filet begon in 1856 met f 3.-, maar na vier jaar was dat opgelopen
tot f 13,- per week. F.c3n correspondent nerd in 1863 zelfs aange-
nomen voor een salaris van f 800.-per jaar(+ f 15.-per\reek).
Over deze persoon schreef Peletier in het kasboek:

"Aan Kingsma Geboren Gekke Schoolmeester voor engagering
van 11\laand proeftijd als Correspondent op kantoor, dc,ch kan
nog geen Lijntjes trekken, ir aarom hij binnen 14 dagen is opge-

·· 124ruimd tegen betaling \an l \bile Alaand
De depc,thouder ran het 'dep(,t Lijnmarkt" te Ltrecht, de \\inkel
van waaruit de stad Utrecht van Peletier-sigaren ,; erd ,7)(,rzien,
kreeg een salaris  van  f 7,50  per  week en bovendien 5% van de

omzet.  Aan  loc,n  en  provisie  verdiende  hij  bijroorbeeld  iii  1863  met
zijn vrou\\ gemiddeld f 24.- per week. 124

Tenslotte gaf Peletier ieder jaar nieuwjaarsfooien. kermisfooien
en toeslagen. Voor het gewone personeel zullen de fooien zeer ru\\

geschat onge\'eer neergekomen zijn op f  1.20 voor de sigarenmakers

en f 0,30 voor de kinderen \\'at betreft de nieu,rjaarsfooi en nog eens

f 0.80 en f 0,20 ter gelegenheid ran de kermis. Voor het raste per-
soneel waren de fooien \ eel hc,ger en  konden samen met de toelagen
een niet onaanzienlijk deel ran de verdiensten uitmaken. Zij verte-
genwoordigden als het ware een stuk loc,nsverhoging op basis van
r rijblijvendheid.  Soms  z,erden de  fooien of toelagen na z'erloop \'an
tijd inderdaad omgezet in een lc,onsverhoging. Alet het klimmen ran
het weekgeld steeg bijvoorbeeld van de kantoorbediende Filet de
nieu\vjaarst'ooi van f 20.- in 1858 naar f 75.-in 1862. Demees-
terknecht \ an der Linden kreegianaf 1859 naast zijn lix,n ian f 9.-
later f 11.- aan lix,ien: een nieunjaarsfix,i. een kermistooi. nin-

121, Archiel Peletier. kash,jek 1853-1865 Iin,.nr. 246 . 1863.
124

1 Idem. \·curraadbc,ek der)(it t.ijnmarkt f in .nr. 3(11 i. 1863
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terprovisie en huishuur, elk ten bedrage \an f 25.-, tezamen
f 100._ per jaar.  Vanaf 1866 werden de toelagen aan winterprovi-
sie en huishuur bij  het n eekgeld geroegd. De bediende Corper kreeg
in 1859 naast zijn  zast ,% eekgeld z'an f  8.- per ireek een  b(,nus , an
f  1.- per  \\'eek te betalen  van  half jaar  tot  half jaar. In het reke-
ning-courant-boek schreef Peletier o,ver deze toelage:

"Hij moet zich daar\'c,or geheel \·an den drank mijden en b\'zon-
der (,ppassen, daar de eerste overtreding of wangedrag aan zijn
constitutie eigen hem dit borengenoemde recht zan f 25,- per
'/2 jaar geheel verbreekf: 125

In 1861 \\'erd de toelage zelfs tot f 2.- per week \erhingd. Ook
enkele andere arbeiders kregen toelagen van f  1,- tot f 2.-.  tom-
mige fooien ,rerden incidenteel uitgereikt, n anneer bij,cx,rbeeld Pe-
letier enige tijd iras negge,1 eest en op kaiitoor extra „ erk was rerzet
of zoals in  1865 -Aan Bode ter no()dige tegemoetkoming bij be, alling
zijner vroun'  f 20.--. 126  De  kermis-  en  nieu\\jaarsfooien  be-
schou\rde Peletier waarschijnlijk als een rast bestanddeel van de
lonen,  want toen in  1873 raste arbeiders irerden ontslagen, kregen
ze wel eerst \(}or 20 weken fooien uitbetaald.

Van de Utrechtse sigarenmakers #erd in deze jaren gezegd, dat ze
een hoog loon verdienden. '27 Dat zal dan ongetwijfeld gegolden heb-
ben voor het bedrijf ran Peletier. dat tenslotte het belangrijkste ter
plaatse was.

Ower de lonen bij Boex zijn meer gegezens te zinden dan bij
Peletier, omdat  roor de jaren  1859-1864 de loonboeken  rolledig be-
waard zijn geble\'en. Net personeel bij Boer verdiende een vast dag-
geld,  waarvoor een bepaalde,  \ astgestelde, produktie geleverd moest
worden. Presteerde de werknemer meer of minder dan het \astge
stelde, dan werd dit in zijn weekloon verrekend. Zo gold in 1859 voor
sigarenmakers eerste klas de bepaling dat zij \oor hun daggeld van 60

12,1  Idem. rekinint:-c·(,urant-Ixick \:inl)innen  cit'buitet,1.indriii,  :ir  329 i. 1'. 96.  I c,1 (inrech
te ii dit Ix}i·kin drin,elit:iri. een \crk<*,111)tick Ketiliciml.    it.li-(1(Mir lict (,1, i·l·ii ierki·L·rdl· 1,1.1.it.
ih terec|11 Kebme,1
126

, Idem. kasboek tim.nr. 246J, 16 sept. 1865.
127

3 Rappon jabieksarbeid kindere,i. dl.\ . bl/.838.
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cents bij gewoon model dagelijks \ ierhonderd 1\lanilla sigaren of rij f
honderd Java sigaren of vijfhonderdrijftig Alaryland sigaren moesten
maken. Bij buitengewone modellen lagen de aantallen lager. Vo(,r de
sigaren. die zij mifdr maakten, \erdienden zij respectie,elijk 10,9 en
8 cent per honderd extra. Het daggeld ran sigarenmakers. die niet
tot de eerste klas gerekend werden, varieerde \:in 25 t(,t 55 cent per
dag; de bosjesmakers verdienden  17 /2 cent. Het topsalaris van 75 cent

per dag was bestemd voor de meesterknecht. Overigens werd men
aan het eind van de week betaald. 128

Uit het loonboek over 1859 blijkt, dat de weeklonen voor de goede
sigarenmakers f 4,- 8 f 5,- bedroegen, terwijl enkelen een top
van  +  f 5.50  per week bereikten; de helft  van  de  sigarenmakers
verdiende echter niet meer dan f 2.- tot f 4.- per \reek. Dit
hunnen moeilijk allemaal beginners geweest zijn. zodat er kennelijk
volwassen sigarenmakers waren, die nog geen f 4,- per week ver
dienden. Eind 1863 trad een zekere stijging op in de lonen, waardoor
lonen van f 5,- A f 6,- vaker voorkwamen. Toch verdiende ook in
maart  1864 (de laatste maand waarover loongegevens bewaard  zijn

gebleven) nog bijna de helft van de sigarenmakers niet meer dan
f 4,_. Van deze lonen behoefden de sigarenmakers Keen jongens te
betalen; deze werden rechtstreeks door Boex betaald. De jongens
verdienden f 0,20 tot f  1,5 0 per week. De lonen van andere volwas-
senen, waaronder de sorteerders en pakkers, bedroegen f 3,- A
f  4,- per week. Ook deze lonen vertoonden eind 1863 een lichte

stijging. 129 De meesterknecht Hendriks werd in 1856 aangenomen
tegen een daggeld van 75 cent (= 4,50 per week), terwijl hij in 1863
gemiddeld f 7,70 per week verdiende. De kantoorbediende Vlij-
mincx, met wie Zeegers in 1865 een compagnonschap aanging, ver-
diende in 1861 gemiddeld f 1,90 en in 1865 f 6,75 per \\'eek.

Waren de lonen laag, ook de fooien hielden niet over. De nieuw-
jaarsfooi van het personeel, en dan nog vermoedelijk alleen het kan-

128) Archief Boex, register houdende de namen \·an het aangenomen personeel en de daarbij
overeengekomen daggelden (im.nr. 12), 1859.
124 i  Idein, register i.in uitl)etiialde kincn cim .nr. 26-28. 121. Zo beilrcieg het izeiniciclel Ii· lAM,Ii
1,01 Ijahsen en kinderen samen 1 11 juni 1 8 59: 2.48 per \\cck : 11 iuni 1 86 5. 2,46 per I,eck en
26 mrt. 1864: 2.85 per \ eek
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toorpersoneel, had meestal de vorm ran een tractatie bestaande uit
bitter en peperkoek. Dat kostte Boex in totaal zo'n twee gulden. De
meesterknecht Hendriks kreeg enkele malen een nieuwjaarsfooi van
r()nd de gulden en wor extra werkzaamheden ontiing hij \\·el eens
een k\\ artje. 11° Kermisfooien stonden nergens vermeld.

Alle arbeiders waren rerplicht \erzekerd in het ziekenfunds \an
het bedrijf Uit het reglement citeren wij het w·olgende:

Uit belangstelling in het lot der \verklieden, zvordt op deze
fabriek het onderstaand reglement tot onderstand der zieken
\astgesteld.
Art. 1: Alle personen in dienst bij de ondergetekenden, /ijn
\erplicht in deze inrigting deel te nemen". 11'

Alen betaalde naar gelang het loon een bijdrage van 1 tot 5 cent per
Aeck en kreeg dan bij ziekte f 0.60 tc)t f 3.- per week uitgekeerd.
()\ er de duur ,an de  uitkering ;r as niets bepaald.  De inkc,insten , an
het funds bestonden naast de bijdragen uit bc,eten. Tegelijk met het
ziekentonds was namelijk een fabrieksreglement ont\\orpen. naarin
talloie |)(,eten \(Jork„ amen. ic):ils \Yx,r te laat komen: '/2 knartier 1
cent. mcidr dan een k\1artier 3 cent. indOr dan een uur 10 cent. Op
\1(,eken stond 10 cent en op drc,nkeiischap 50 cent boete. '12 lii 1861
bedroegen de bc,eten 2 1% ,an de inkomsten :an het timds. Aan het
fc,nds werd dcx,r de firmanten met bijgedragen. ' 11 'I'er\\ ijl alle arbei-
ders \ erplicht skiren aan het ziekenfunds cleel te nemen. „as te\'ens
in artikel  8 , an  het  reglement  bepaald

Art. 8: Die uit eigene be\reging de fabriek rerlaat zal in het
minst geen amispraak hebben op eenige uitbetaling  \ an  door

-    1 34hem bijgedragen penningen iii de ziekenbeurs
Het veranderen van ,1 erkgever ,1erd door dit artikel bepaald niet
gestimuleerd!

De zrerkdag bij Boex duurde in de zomer,an s morgens 6 uur tot
s  avonds 7 uuren tijdens de „inter ran  's  morgens 7 tot 's  a,-onds 8

1,0
i lilem. unk<,sti'nl)„ekle 1856·1865 lili\.tir. 125 cii 1261.

11 11  Rapport jahriek.wrheid kinderen. cil.\ . 111,. 88()-881.
142 J a.11.., bl/. 879.
1,+

M Ari·hiet' Boe\, stukken bet reffende inluirn+ten en uitga, M /ie ken hinclh tin\.nr. 24 3.  1861.
1.1 1861 \ a. het niet mogelijk de bijdragen en b(,eten te  inderwheiden.
144

i Rapport fithrieksarbeid kimiereit. cil. \'. bl/. 881
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uur.  fussend(x,r had men tnee uur schafttijd. 1 45 Alen nerkte clus.

wat destijds ongebruikelijk :ras.  s zomers en  s n inters ejeti lang.
Kennelijk \onden de firmanten het Keen bez,faar om in de \\inter
langdurig bij lamplicht te laten arbeiden. Bij Peletier bedr<,eg de
\ erktijil. i ulgens zijn (,pgase a.in de commissie De \'ries-lic,bbe. six,r
jongens ei, meisjes tien uur en \(,or voluassenen elf uur. lit het
loonboek blijkt, dat in 1860 s zomers ook #rel tn:iall' uur ger irkt
Irerd. ' ib

Bij geen ,·ali beide bedrijsen k,f·am gedz,·ongen „ inkelnering \0 ,r.
Dit \\'as in de regel ook een k,raal ran kleine bedrij,en in kleinere
plaatsen. De stad L'trecht leende zich daar niet roor. in Eindhozen
kwam het \rel Ioor. niaar niet bij Boex.

Ondanks de gebrekkigheid van de cijfers is duidelijk, dat de 1cmen
\'an Peletier hoger lagen dan bij Boex. Ifielis„aar kunnen de sigaren-

makers niet rergeleken \rorden, maar de sorteerders wul. Zij rer-
dienden bij  Boex f  3,- 8 f 4,- en  no<,it  nicer dan  j  4,50,  tern ijl
Peletier zijn sorteerders f 4.- A f 8,- betaalde, van „ ie zeker de
helft boven de f 6,- uitkwam. Het toezichthoudend personeel \ er-

diende bij Peletier f 9.- tot f  11.-- per week. afgezien van fooien
en toelagen, terwijl de meesterknecht van Boer nog Keen f 8,-
kreeg. Het personeel op kantoor verdiende eveneens bij Peletier #'eel

meer dan bij Boex.
Nadat \\e gecoi,stateerd hebben, dat de loonsverschillen gro(,t

,varen, is het des te opvallender dat de loonqu6te weinig uiteenliep.
Gemiddeld over de tien jaar bedrc,egen de loonkosten bij Peletier
19% en bij Boer 18% van de omiet (zie bijlage X en XI). Dat het
rerschil niet groter .vas. zou toegeschreven kunnen worden aan het
teit. dat Peletier duurdere sigaren fabriceerde dan Bc,ex. Duurdere
sigaren le\erden rc)or de sigarenmakers in de regel een beter 1(Xm op,
zonder dat daarmee de loonkosten per sigaar relatief hoger lagen.
Het is ook mogelijk dat Peletier het ,rerk ran zijii arbeiders efficien-
ter georganiseerd had. Belangrijker echter dan de constatering dat

1.;
i .Archiet Bcri, register \,in #erlette uren en opgelegde Ixieten lin\.nr. 17-21 i

1 4.
i Happon fabrieksarbeid kinderen. cll.\. bl,. 837. Archief 1 eletier, staten ian „eekl()lien

Eini.nr. 1974 mei 186().
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het verschil in loonqu6te niet zo groot was, is de constatering dat de
loonkosten toen helemaal niet zo'n belangrijke rol speelden in deze
als arbeidsintensief aangeduide bedrij fstak. Voor deze jaren han men
de sigarenproduktie. afgaande op de kosten, eerder grondstofinten-
sief dan arbeidsintensief noemen.

§  5.    Arbeidsvooniening bij  Van  Schuppen,   Van  Stisante en  Wintermans

Vanuit de bedrijfsarchieven kon vrijwel geen informatie verkregen
worden over de arbeidsvoorziening. Zelfs de gegevens over de aantal-
len arbeiders moesten elders verzameld worden. Hiertoe werden

geraadpleegd gemeenteverslagen, gedenkboeken en werkgevers- en
werknemerstijdschriften. Op grond hiervan kon tabel 18 worden

samengesteld:

tabel 18: Personeelsbestand J'an Schuppen,  \'an  Susante en  LVintermans,  1923-1939

jaar \'an Schuppen \'an Susante Nintennans

sig. makers totaaj sig. makers totaaj sig. makers totaal

1923             95                              37            94b            28             49'
1924 63.

1925        92                   38        67        58         55'

1926                                                                                           61 b                                          63'

1927             78                             33            661'                            62'
1928        98                   35        82"                  86'

1929        98                   45 68b 89'

1930

1931 172                   40                   59

1932

1933 200 361 1352/'   58      87      87      132
1934 452''

1935 543«

1936 769'

1937 1460''

1938 1660'

1939                  1700«                                      240d

brcm:  /(mder iermelding = tellingen Jerknemersorganisaties: De Sigarenntaker. 12 dec. 1925,

25 junt '27,  11 mei '29.  11 cikt '30. 23 april '32, 7 mei '32,  30 juni '34.
d = jithilet,/i,ittimmi:r Riti,teester \,em·s. 1)1/.  17.
13  =  ecmecittcl cr,l,44'11  /joitcl.  1923- 1929.
c = *i,ict'I,trier0liticit /:erscl.  1923- 1929
d = ,·\.R.A. Rijksbureau ioir Tabak en Tabaksprodukten, corres,ixindentie met \rin-

termans lin\.  nr.  41 1
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De cijfers zijn allemaal indirect verzameld, hetgeen de betrouwbaar-
heid niet ten goede zal zijn gekomen. De telling ten aanzien van
Wintermans van de iverknemersorganisaties en de opgave van de
gemeente in 1925 zijn duidelijk met elkaar in tegenspraak, daarente-
gen komt de opgave van de werknemersorganisaties in 1933 ten
aanzien van Van Schuppen goed ozereen met de gegevens uit het
gedenkboek van dit bedrijf.

Een probleem bij de tellingen is niet alleen de betrouwbaarheid
van de cijfers, maar ook het feit dat het personeelsbestand fluctueer-
de. ls die dne peildatum rvel representatief voor het gehele jaar?

Volgens de bepalingen van de c. a.o.  kon personeel met een opzegter-
mijn van 66n week ontslagen worden. Zodra ondernemers met een
slecht gevulde orderportefeuille zaten, konden ze sigarenmakers ont-
slaan, om hen zo nodig enkele maanden later weer in dienst te
nemen. Zo lezen we in de notulen van de aandeelhoudersvergadering
van Ritmeester, dat in 1931 een vijftigtal eerder ontslagen arbeiders

Nfer n'as aangenomen. Het rerslag rer,olgt
De omzet over de eerste drie maanden (van 1932,S) bleef

beduidend achter ten opzichte van de eerste drie maanden ran
1931 en moesten er ongeveer een 30-tal arbeiders geleidelijk
afvloeien. Er werden vervolgens plannen gemaakt om met het
bestaande personeel tot taakwerk over te gaan. Gelukkig bleek
dit niet nodig, daar vrij plotseling de toestand zich gunstig

wijzigde en er in plaats van inkrimping weer een 25-tal arbei-
ders konden worden aangenomen' 137

In gevallen dat tot taakwerk of arbeidstijdverkorting werd overge-

gaan, was het aantal arbeiders natuurlijk niet representatief voor de
produktie. Taakwerk hield in, dat de sigarenmaker per week een
bepaald quantum niet mocht overschrijden. Het leek mij dan ook
niet zinvol te proberen het aantal sigarenmakers en/of personeelsle-

den in verband te brengen met de produktie. Bovendien vormde de

opkomende mechanisatie een zeer verstorende faktor bij dit toch al

schaarse cijfermateriaal.

1
;

i Archief Ritmeester, notulenboek, aandeelhouderstergadering d.d. 7 juni 1932.
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Aan de personeelscijfers kan men in ieder ge\al zien, dat de fa-
brieken IVintermans en Van Susante elkaar in omvang zeer nabij
kwamen, terwijl de onderneming van Van Schuppen duidelijk een
stuk groter zzas. Na 1930 gaven alle drie bedrijven een toename te

zien, \Ian Susante het minst, en het zich mechaniserende bedrijf
\'an Schuppen/Ritmeester het meest, maar groeien deden ze alle
drie. Dat is zeer opmerkelijk in een tijd van depressie, waarbij bo-
\endien de sigarenindustrie als bedrijfstak al ranaf 1920 stagneerdc.

Over hit rier\ crven ran het personeel kon weinig informatie ver-
gaard worden. \\'intermans had de produktie \'erspreid (,\er diverse
filialen. Naar Eersel ging men in rerband met beschikbare fabrieks-
ruimte. maar het filiaal te Reusel werd waarschijnlijk opgericht
, amrege de Belgische arbeiders. Het is mogelijk dat Van Susante1 8

en  Wintermans  tot  1930,  toen  er  in het zuiden sprake  was  ian  een

(}serspannen arbeidsmarkt. moeite hadden steeds voldoende perso-
neel te krijgen, maar na die tijd heerste er ook in het zuiden werk-
loosheid, zodat het niet aannemelijk is dat zich iii dit opziclit proble-
men,oordeden. Van Schuppen kende na 1930 een enorme exp:insie.
Alen heeft toen niet via filialen het werk naar de arbeiders gebracht,
maar omgekeerd de arbeiders naar \'eenendaal gehaald. Speciaal uit
de piaatsen Culemborg. k:impen en Cuijk knamen reel sigarenma-
kers naar \'eenendaal. '  ' kennelijk :r.iren niet alle sigarenmakers zo
moeilijk te verplaatsen als de Amsterdamse. In de notulen van de
aandeelhouders\ ergaderingen komen geen opmerkingen roor die er-
op \vijzen, dat het \verven van sigarenmakers problemen met zich
meebracht. In 1937 \\(,rdt er inelding gemaakt,an een cursus UX,r

ze,entig nerklozen, die docir Ritmeester nas opgezet kennelijk met
het doel hen aan machines te \\ erk te stellen of machinale bosjes te
laten opdekken. Ritmeester kreeg echter geen toestemming de ma-
chines aan te schaffen in de notulen Herd hierop het volgende

commentaar gegeren:

1,»
i Blijkens enquite* in 1926 en 1934 naar ireemde .irbcidskrachten m de 3igarcnindustrie

had \\'intermans in het filiaal te Reuwl ren aantal Belgihche arbeiders in dienst: Jat,ri·erslai
1·ait dcu  \ederlands(·he Litholiekt'  1 ,thakshelierker,/10114/   St   Itillihi·imht,  .  192426 1,1/. 84-85
De  /vitholieke   / cibaksbeiterker.   2 3  mil   1 9 3 3
1 441 jubtleum,iummer /htmeester Xi'eun·5.  1,1/   7
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Dan zijii L\ij door de Regeering belemmerd, het aantal \an
onze bosjesmachines uit te breiden, ic,(,dat een dcx,r uns opge-
richte cursus roor 70 werklooze Jonge mannen tusschen  18 en
25 jaar. geraar loopt niet aan haar dc,el te beant\\(*,rden. door-
dat deze jonge mannen niet aan den slag kunnen kc,men en dat
ondanks het motto \an onien Alinister President, Dr. 11. Co
lijn: 'Jong Holland snakt naar \\erk
Er  is  nu   icx,r  de  Ze  ma.il  een  \ erzoekschrift  ingediend  \(*,r
verbetering in deze dir: ze maatregelen. We hebben eenige
hoop, dat men tenslotte zal inzien, dat deze maatregelen be-
doeld zijn tot uitbreiding van werkgelegenheid-. 14,

Er is in dit citaat uiteraard sprake van een schijnbare tegenstelling.
Ilet is heel goed mogelijk, dat de werkgelegenheid bij Ritmeester
zich uitbreidt dankzij de mechanisatie, maar \\.inneer niet tegelij-
kertijd de aizetmogelijkheden voor sigaren zich vergroten, zal dit ten
koste moeten gaan #an \, erkgelegenheid elders.

Ritmeester behoorde, zoals ook uit het citaat blijkt. tot de roor-
standers,an de mechanisatie. dus tot de tegenstanders, an de mecha-
nisatie\ret. Van Susante en \Vintermans hadden hieroser :en andere
mening. Zij waren mede-ondertekenaars ran het rekest, dat het
comitd  ter  beperking  san  de  mechanisatie  18  niaart   1935  aan  de
regering stuurde. Hierin werd voorgesteld door middel van de ac-
cijnsheffing mechanisatie onaantrekkelijk voor de producent te nia-
ken. 141 Het streven naar mechanisatie was intussen volstrekt begrij-

pelijk in een tijd, A'aarin steeds goedkopere sigaren werden ge-
praagd, ter,vijl de lonen tamelijk star ble,en.

In hoofdstuk 1 is reeds aan de orde geweest. dat de ondernemers

ran de drie bedrijven aangesloten u aren bij ;rerkge,ers,erenigingen.
\/an Schuppen ivas lid van het Verbond van Sigarenfabrikanten in
Nederland, zoals gebruikelijk was Loor een protestantse fabrikant in
het noorden des lands. De tu'ee katholieke fabrikanten in het Luiden
ria ren, e\eneens traditiegetrc,u„, aangesloten bij de Nederlandsche
R. A. Vereeniging\:in Sigarenfabrikanten. Alle drie bedrij,en behoc,r-

lilI
i .\rchiel Itittii<·c,ter. Iicitu|c „|Mick. .1.ilicl,·clhom|,1 .1 i· 4.,cli·ri 11,  il il . 9 iI,ni 1947

I.1
J De figarenmaker,  1 3 april 1935: /il' ink paragraai'  3.
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den dus tot \\'at men toen noemde de "geregelde industrie" Volgens
de bepalingen ran de c.a.o. waren stakingen en uitsluiting verboden
gedurende de tijd dat deze van kracht was. Eventuele geschillen

\rerden a.in het oordee! ,an een scheidsgericht onder\vorpen. Waar-
schijnlijk hebben zich bij \Vintermans en Van Susante geen ernstige
conflicten  voc,rgedaan. In ieder geval konden  in de werkgerers-  en
\\erknenierstijdschriften Keen k\resties gevonden \,orden.

Bij \i.iii Schuppen speelde in 1926 een loonk\vestie, die landelijke
.1.Iii clacht kreeg, omdat het King over sigarenmakerslonen roc,r het
opdekken van machinaal vervaardigde bosjes. Omdat hier als het
ware een precedent geschapen zou  orden,  aren zowei de #erkge-
\ ers a Is de n·erknemers zeer belanghebbend bij een goede regeling.
\lie zien dan ook dat Van Schuppen deze kwestie niet met de betref-
fende arbeiders kon regelen,  maar dat zoivel de werkgerers- als de
H erknemersorganisaties zich ermee bezig hielden. in de c.a.o. ,an
1920 \\ aren ozer het  loon  voor het opdekken van machinebosjes Keen
bepalingen opgenomen. Van Schuppen betaalde aanvankelijk 60%,
later 66% ran het 10:,n, dat de sigarenmaker zou krijgen, wanneer
hij de gehele sigaar zelf maakte,  in het zuiden  n·as  het  ge,foonte om
2/3 deel te betalen. Volgens de c.a.o. had de sigarenmaker, die met
een bosjesmaker „'erkte, recht op 75% ran het loc,n. dat hij zou
rerdienen. \\ anneer hij alleen  \perkte. De bosjesmakers ,verden  in
deze tijd narnelijk dc)<,r het bedrij f in dienst genomen en betaald.  De

kwestie was, of deze laatstgenoemde bepaling uit de c.a.o. ook gold
vo(}r machinebosjes. Om hiero\er te beslissen werd een arbitrage-
commissie ingesteld, die op 17 februari 1927 de uitspraak deed, dat
dit  artikel  0(,k  \(,or  machinebosjes  gold.   Van  Schuppen  moest  toen
met terugwerkende kracht 75% \an het loon betalen. Bij het afslui-
ten ran de nieune c..1.o. in 1928 werd het betreffende artikel zoda-
nig gen,ijzigd, dat 65% moest worden betaald. 142

Dit conflict demoristreert duidelijk, hoezeer de loonbepaling een
k,restie  ran  georganiseerd  ozerleg  was  ge\r·orden. De ondernemer
die georganiseerd was, behoefde geen kostprijsberekening op te stel-
len om te beoordelen welk loon hij zou betalen. irant dit :vas al tot in

142
) ./,uiri e,·.01,44'1 ,  1 ('r/uni,; 1 ,„i  *iaa i,11#,thrikitint'ii. 1 926.1,1,.  18:1927. bl,.  7-8 i n l l-1 1.
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details geregeld in de c.a.0. Welke lonen ,oor de verschillende mo-
dellen sigaren golden,  welke toeslag voor moeilijk verwerkbare tabak

gegeven moest worden,  A at strippers \erdienden,  dat alles stond in
de c.a.o. Bij twijfelge,allen kon de ondernemer iemand van de werk-
geversverenigingen laten komen om bij\(,orbeeld te laten beoordelen
 velk loon roor een speciaal model sigaar met een bepaalde tabak
bestemd was. Waren werkgever en werknemer het oneens, dan pro-
beerde een geschillencommissie, samengesteld door de werkge,pers-
en werknemersorganisaties. de kerestie op te 1(issen.  Af en toe moest

een geschil aan arbitrage onderworpen worden. Toch was er, juist
omdat de c.a.o. zo ingewikkeld was, nog wel enige ruimte voor een
eigen interpretatie. Speciaal van de arbeiders in het zuiden des lands
iverd gezegd  dat  zij de bepalingen  van  de  c. a.o. soepeler uitlegden
dan de arbeiders in het noorden. 143 Dit versterkte de toch al bestaan-
de loonsverschillen.

De plaatsen in Nederland waren, zoals gezegd in paragraaf 3,
ingedeeld in vijf loonklassen. Veenendaal en Boxtel (Van Schuppen
en Van Susante) waren ingedeeld in de derde plaatsklasse, Duizel,
Eersel en Reusel (Wiiitermans) in de vijfde. Nu konden er binnen
de plaatsklassen nog aanzienlijke loonsverschillen bestaan, zoals ta-
bel 17 (paragraaf 3) duidelijk demonstreert. Het gemiddelde uurloon
in Eersel en Reusel was niet aan elkaar gelij k (Duizel is vermoedelijk
bij Eersel gerekend). Ook Boxtel en Veenendaal verschilden onder-
ling, hoewel beiden tot de derde klasse behoorden. Dit verschijnsel

kan deels verklaard worden uit de kwaliteit sigaar die ter plaatse

werd gefabriceerd. Het maken van een dure sigaar leverde de siga-
renmaker in de regel een hoger uurloon op dan het vervaardigen van
een eenvoudige sigaar. (Overigens waren voor de ondernemer de
loonkosten bij het produceren van dure sigaren relatief lager dan bij
goedkope.) Ten dele zal een verklaring gezocht moeten worden  in
het feit, dat de ene onderneming beter de hand hield aan de c.a.0.
dan de andere. Misschien waren ook niet alle ondernemers in de
diverse plaatsen georganiseerd. Dat gold overigens wel voor de on-
derzochte drie bedrijven.  zvaarvan voor  1932 het gemiddeld uurloon

'441 Omierzoek uerkloosheid /930. sectie \'111 , b17. 85 en sectie IX, bli. 207
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achterhaald kon worden. Zoals te verwachten, was dat loon moor
Wintermans het laagst, roor Van Schuppen het hoogst. ter„'ijl \'an
Susante een tussenpositie innam (tabel 17). Jammer genoeg kunnen
deze cijfers naurrelijks aange, uld worden met gegerens uit de be-
drijfsarchieven, \\ant \:in Keen der clrie I)edrij\en zijn („ver deze
jaren loonboeken be\vaard gebleven. Alleen de totale loonsom kon
worden \ astgesteld.

Hoe belangrijk waren tenslotte de loonkosten, nelk decl maakten
de  loonkosten  uit  van de totale kosten  of lie,er  gezegd,  rrelk  deel
bedroegen  de  loonkosten  \ an de om zet2 Deze gegerens konden A·e
ontlenen aan de diverse verlies- en n·instrekeningen.'44 Zij /ijn in
tabel 19 naast elkaar gezet.

I-al)11 19:  Loonkoste,z i,i proce,zten ,·a,1 de o,Nzet. 1925-/934

jaar Van Schuppen \'an Susante U'intermans

1925                       39                 34                34

1926                     39                35               34

1927                       38                 34                35

1928                      36                 34                36

1929                     34                35               37

1930                      35                 15                35

1931                      34                38               35

1932                                       35                            4()                            37
1933                     34                40               35

1934                     33                                 35

bron /ie billage XII.XIII en \1\

Op de loonquc,te heeft een aantal faktoren in verschillende richting
inrloed. Ten eerste is ian belang de himgte ran de lonen in de
betreffende plaats en de mate. waarin aan de c.a.o. de hand gehou-
den wordt. Lage lonen beznvloeden de loonqu6te in neer\\'aartse
richting. Ten t,reede speelt de prijsklasse  \ an de geproduceerde

144
3 1-(jongegi·,em nerden \crkregen ,(wir \'an husante uit de kasbocken 1925-1928 en dl•

balansen 1929-1933, ,(wir Ritmeester uit de grmtbc,eken 1928-1913 en balansen 1925- 1927 en
1934, \·oor H'intermans uit de balansen 1925-1934
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sigaren een rol. 1 loe\Lel de lonen gekoppeld Haren aan de prijsklasse
van de sigaar. was toch het aandeel van de Ic,nen in de totale kosten

bij goedkope sigaren groter dan bij dure, net zoals orngekeerd de
tabakskosten  bij  goedkcipe sigaren  relatief lager ; .iren dan  bij dure.
De eerder geciteerde kostprijsberekening uit 1935 geeft roor 6-cents
sigaren  een  Ic,(,nquc,te  ian  369  en  i (,(,r  3-cents  sigaren  i an  605*,
indien beide geheel handmatig worden geproduceerd. 145 Vanda:ir dat
de 3-cents sigaren alleen machinaal nog enigs,ins Icmend geprc,du-
ceerd konden worden. Daarmee komen we op de derde factor, die de

Ic,onquote beinvloedt: de mechanisatie. Dc*,r inschakeliiig ran ma-
chines kon op het loon van de sigarenmaker 35% bespaard worden.
Een deel van dit loonrc,ordeel Ring ;veer teniet door de betaling van
de arbeiders werkende aan de machines en de arbeiders, die de tabak

geschikt moesten maken voor de machinale verwerking. Lliteraard
moet ook rekening gehouden worden met de onkosten roor afschrij-
ving van de machines, maar deze \'allen niet onder de loonkosten.

in de jaren 1925-1927 kunnen we constateren, dat de loonqu6te
voor Van Schuppen hoger ligt dan voor \'an Susante, hoewel beide

bedrijven zich in dezelfde loonklasse bevinden. Bovendien produ-
ceerde Van Schuppen sigaren \an iets betere k\valiteit en z.ou om die
reden juist relatief wat lagere loonkosten moeten hebben. Dit beves-
tigt het beeld dat de zuidelijke ondernemers meer van hun personeel

gedaan kregen dan de noordelijke. Men zou verwachten, dat de
loonqu6te voor Wintermans lager lag dan voor Van Susante, omdat
Wintermans in de 5e loonklasse iz·as ingedeeld. Dat dit in de jaren
1925-'30 niet het geval was, moet waarschijnlijk toegeschreven wor-
den aan het feit, dat Wintermans op zijn beurt weer goedkopere
sigaren produceerde dan \'an Susante. Gedurende de crisisjaren
heeft Van Susante zich wat meer dan teroren op de produktie van
goedkopere sigaren moeten toeleggen, waardoor de loonqu6te toenam
en boven die van Wintermans kwam te liggen, zoals ook te verwach-
ten was.  Of Wintermans en Van Susante in deze jaren verschilden
in de mate waarin ze gemechaniseerd waren, ralt moeilijk na te
gaan. Zeker is dat \/an Schuppen op beide bedrijren een roorsprong

I 4:
) Accountantbrapport \f'ijsmuller. geciteerd bij \Ieijers. Ordening. bl/. 182
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had. Bij deze onderneming kunnen we dan ook een afname van de
loonqu6te constateren, die zou kunnen corresponderen met de gesta-
ge uitbreiding van het machinepark. Overigens wist de laatste zijn
omzet in de duurdere soorten sigaren beter te handharen dan de
andere twee, zodat ook dat een gunstig effect op de loonqu6te had.
Alen ziet hoe moeilijk het is de drie inrloeden af te \regen. Uit de
loongegevens wordt ecliter ;'olstrekt duidelijk. hoe belangrijk, in
tegenstelling tot de 19e eeuir. de Icx,nkc,sten voor de sigarenfabrie-
ken  \raren.  reden  ,raarom het in dit ge,al dan ook gerecht, aardigd is
om \,an een arbeidsintensiere bedrijfstak te spreken.

§ 6. Coitchisie e,i vergelijkiizg iii de tijd

In de 19e eeun' had de ondernemer tegenover zijn arbeiders een
grote mate van vrijheid. Alleen het feit dat de arbeidsmarkt voor
sigarenmakers krap was in de periode 1856-1865 maakte, dat de
sigarenmakers enige looneisen konden stellen. Een oiidernenier, die
behoorlijke sigarenmakers in dienst w ilde hebben, moest niet teveel
onder het plaatselijke loonnireau blijven. Huisindustrie had in deze
periode niet zo'n over,vegende positie als meestal is aangenomen.
Peletier en Boex ziin daarTan een duidelijk be\\ijs. Hun voorbeeld
opent de ogen voor andere aamvijzingen in die richting. Het is heel
goed mogelijk, dat bij voortgaande expansie in de jaren zeventig de
huisindustrie zich uitbreidde. Dat is daarom ook aannemelijk, omdat
inmiddels de rakkennis roldoende verspreid ge\\'eest zal zijn. Bij het
werren ran personeel legde Peletier meer lust tot experimenteren
aan de dag dan Boex. getuige het feit dat Peletier rrouwen tot siga-
renmakers opleidde.

De houding van Peletier ten aanzien van het personeel zou men
patriarchaal kunnen noemen. HU Ads bereid de arbeiders een be-
hoorlijk loon te betalen (in de rerhoudingen ran die dagen), het vaste

personeel in het bijzonder kreeg geregeld fooien uitgekeerd en af en
toe een extraatje toegestopt, maar Peletier wilde geheel en al onbe-
lemmerd baas in eigen fabriek zijn. Hij zag zichzelf als de \erschaf-
fer van werk, maar het kwam geen moment bij hem op om de arbei-
ders te zien als degenen, die hem hielpen zijn winst te maken. Hij
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zag die winst helemaal als eigen verdienste en dat was wel begrijpe-
lijk, want sommige andere bedrijven uit die tijd, zoals Boex, maak-
ten veel minder winst zonder dat zij nu hogere lonen betaalden,
integendeel! De houdingvan Boex ten aanzien van het personeel was
veel afstandelijker, voor zover hierover tenminste op grond van de
correspondentie en boekhouding wat gezegd kan worden. Fooien,
toelagen of extraatjes homen zeer weinig voor. Dat deze ondernemer

zo'n speciale vaderlijke zorg voor zijn arbeiders zou hebben, zoals
voor de zuidelijke ondernemers nogal eens wordt aangenomen, blijkt
in ieder geval uit het archief niet.

Zulke schilderachtige opmerkingen als in het kasboek van Peletier
staan,   komt  men  in  de 20e eeuwse boekhouding niet tegen.   Er  is
geen sprake meer van fooien en toelagen, maar daarentegen van
duidelijke loonafspraken. Trouwens ook Peletier schreef in  1894 in
zijn kasboek bij de uitgaven van kermisfooien voor dat jaar: "kermis-
fooijen een verouderde gewoontel"146 Voor J. van Schuppen moet het
een hele omschakeling zijn geweest van eenvoudigweg arbeiders ont-
slaan omdat ze lid waren van een vakbond, naar het accepteren van
een loonsverhoging met terugwerkende kracht op grond van een
uitspraak van een arbitragecommissie. Voor de 20e eeuwse georgani-
seerde bedrijven lagen de lonen  via  de  c. a.o.'s goeddeels  vast.   Dit
beperkte hun bewegingsvrijheid in de beleidsvoering des te meer,
omdat de loonkosten zo'n belangrijk deel van de totale kosten uit-
maakten.

Bij Peletier en Boex bedroegen de loonkosten gemiddeld respectie-
velij k 19% en 18% van de omzet, bij Van Schuppen-Ritmeester, Van
Susante en Wintermans respectievelijk 35%, 36% en 35%. We zien
dan ook, dat het verschil in loonstandaard tussen de plaatsen Eind-
hoven en Utrecht in de periode 1856-1865 van ondergeschikt belang
was. In de twintigste eeuw speelden echter de loonkosten en daar-
mee de loonsverschillen een uitermate belangrijke rol, zodat een trek
van de industrie naar de lage loongebieden te zien was. De verschui-
ving naar het zuiden vond op twee manieren plaats: ten eerste wer-
den bedrijven overgebracht naar het zuiden of werden filialen opge-

146) Archief Peletier, kasboek (in,·.nr. 247), 2 juli 1894.
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richt aldaar, ten tweede breidden bedrijven in het zuiden zich uit,
tern'ijl tegelijkertijd bedrijven in het noorden m·er de kop gingen. De
bedrij\'en Van Susante en Wintermans bevestigen het beeld van de
zich uitbreidende industrie in het zuiden. Het bedrijf Van Schup-
pen-Ritmeester vormt hierop een grote uitzondering. Nu was dit
bedrijf ook niet in de plaatsklasse met de hoogste lonen ingedeeld,
maar in de derde modale plaatsklasse. lierder irist deze onderneming
door vroegtijdig te mechaniseren de loonkosten te drukken. Alecha
nisatie nas voor de ondernemers een voor de hand liggende mogelijk-
heid om de loonkosten te drukken in een tijd dat de lonen door goede

organisatie ran de arbeiders \reinig flexibel K aren. Deze keuzemoge-
lijkheid werd de ondernemers echter in 1936 door de overheid ontno-

men,  doordat zij  uit zorg ,c,or de  \verkgelegenheid aan \ erdergaande
mechanisatie een halt toeriep.

Voor de periode 1856-1865 typeerden  ij de sigarennijverheid als
een bedrij fstak, die eerder grc,ndstofintensief dan loonintensief \\ as.
Precies het (,mgekeerde kan gezegd worden  \ an deze bedrijfstak iii

de jaren 1925-1934. In de afsluitende paragraaf van hoofdstuk 111

werd al de vraag aan de orde gesteld, wanneer deze omkering plaats

gevonden zal hebben. De voorzichtige conclusie luidde, dat de ont-
wikkelingen in en na de Eerste Wereldoorlog hiertoe in belangrijke
mate zullen hebben bijgedragen. De lonen, die in de loop van de
Eerste Wereldoorlog verdubbelden, zijn in de periode na 1920 wel is-

waar weer gedaald, maar lang niet in die mate als de prijzen voor de
tabak en eveiimin in die mate. als de gemiddelde prijs van de sigaar.

Dit  laatste  zal  in het rolgende hoofdstuk besproken \\orden.
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HOOLI.)h'I-Lk \

PRODL k-FIL E  \'ERKOOP

§  1.   kenschetsi,ig 121,1 de marht tia,1 sigaren

Al\'(,rens te bekijken hoe de verschillende bedrijven hun rerk(x,p

geregeld h adden. is het goed zich af te \ragen hoe men de markt san

sigaren zou moeten typeren.
-

I\'as er op de markt ran sigaren spr.ike \an volledige concurrentier
Er waren ied aanbieders, er „aren zeer zeel ,ragers en er bestond
vrije toetreding tot de markt, niet alleen in theorie. maar ook in de
praktijk. Een sigaar \\ as echter geen homogeen produkt. De fabri-
kant kon door de keuze ran de tabak en de modellen zijn produkt iets

aparts meege\'en. Door middel \an reclame kon hij de indruk zer-
sterken dat zijn merk zich onderscheidde \'an alle andere sigaren.
Was de goede naam bij de afnemers eenmaal gezestigd. dan kon de
fabrikant proberen voor zijn merk een iets hogere prijs te \'ragen of
zijn marktaandeel te vergroten. Alen zou in dit rerband kunnen

spreken van monopolistische concurrentie, met de nadruk op con-
currentie.

Een ander probleem ten aanzien \an de markt rati sigaren is de
elasticiteit \'an de, raag zon'el ten aanzien zan de prijs van de sigaren
als ten aanzien van de inkomens van de consumenten. Zal bij een
stijging van de prijs van sigaren of bij een daling \an de inkomens
van de consumenten een daling van de rraag optreden en orngekeerd:
Wie kochten eigenlijk de sigaren? 1'(*,r de peric,de 1856-1865 kan
men ervan uitgaan, dat de sigaar een luxeprc,dukt \\as, dat vo ,ral
door de beter gesitueerden Kerd gekocht.  Toch  n as de sigaar rond
1860 al zc,ver ingeburgerd, dat   Jan Rap  zich op zondag een sigaar

permitteerde, als ne het solgende couplet uit een gedicht \ an De
66nestet tenminste letterlijk mogen nemen:

-Jan is niet kerksch, dat spreekt \an-zelf,
Hij denkt zoo heel \erhezen:
'Zijn tempel is het blau„ ge\#'elf,
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Zijn godsdienst is - zijn levenr
Zoek hem int Zondagmorgenuur
Niet bij de vrome scharen!
Hij, mr'el zoo goed, in Gods natuur,
Houdt kerk en - rookt sigaren!'  1

Er zijn mensen die zeggen. dat een kleine prijsverhoging door de
beter gesitueerden  u el gedragen  kan  norden  en  dat  de  \raag  naar
sigaren om die reden toentertijd inelastisch geweest zal zijn. Aange-
zien echter sigaren ook tc,en in \ elerlei prijsklassen Nerden aangebo-

den, kon de consument eveneens besluiten op een goedhoper type
over te schakelen. Prijs\erlaging zou bovendien grote groepen kun-
nen overhalen om sigaren te gaan roken dc,or bij\·oorbeeld de pijp
door de sigaar te vervangen. \\'e kunnen daarbij constateren, dat de
stijging van de inkomens per hooid ,:in de berolking in de jaren
1890-1910 de vraag naar sigaren heeft doen toenemen.2 Er is dus
reden om  aan te nemen.  dat de  z raag inderdaad zowel ten aanzien
\'an de prijs als ten aanzien ran het inkomen elastisch was.

In de periode 1925-1934 bedroeg het Nederlandse \erbruik van
sigaren ruim 150 stubs per jaar per hoofd van de bevolking. 1 \Van-

neer men bedenkt, dat kinderen en \rou\\en in de regel geen sigaren
rookten, dan kan men ec,ncluderen, dat het verbruik van sigaren
inmiddels \vas doorgedrongen tot brede lagen  van de (mannelijke)
bevolking. Uitgaande riin een elastische \'raag naar sigaren,4 zou
men in de loop van de depressiejaren. toen het inkomen daalde, een
daling van het verbruik verirachten. Om hieromtrent iets naders te
kunnen zeggen, hebben #re enige budgetonderzoeken uit de jaren
twintig en dertig bekeken op het punt van de uitgaven voor roken.
Het betrof hier uitgaven \·oor roken in het algemeen, dus niet be-
perkt tot sigaren. De vergelijkbaarheid ran deze onderzoeken laat te
wensen over. aangezien .iaar, plaats en onderzochte groep , erschil-

' J P.A. de (itnestet. Leekedicht.les nr. 10: Jan Rap. i,1 Dic·htlierken i ·\msterdam  1877i,  bl,
317.

4 De Jcinge. a.11·. bl/. 64
4 j   Zestig  jaren  statistiek  iii tildreekse,1. /899-/959 Il trecht 1959#. bl/.  116.
41 Me;jers, Ortle,ting  iii  de sigare,Ii,ttlustrie. 1,1/. 164. bet<Kigill• l•\Cneen. dat cle i r.,4 /12 ar
sigaren elastisch „,14.
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len. Enigszins met elkaar vergelijkbaar zijn \ier onderzoeken iiaar
arbeidersgezinnen en drie onderzoeken naar gezinnen ran onder-
steunde ir erklozen:

T·abel   10:   Perce,itage   ra,1   het   i,ikonie,1  d(it  cia,i   roke,i   t sigtire,1.  sigarette,1,   pijptabak.

shag)  besteect   werd

(1(MA l'err(M,kte

jaar plizats gezill,le, i percelitage

Arbeidersgezi,ine,i
1921/1922 Enschede                             29               1.4
1923/1924 Alphen a/d Rijn                      4              1,9

1934 Tilburg                                         3                   1.9

1934/1935 Amsterdam                                          75                      2,0

Ondersteunde u,erklozen
1934/1935 krimpen a/d 1Jssel                  44             0.9

1934/1935 Amsterdam                                          78                      0,9
1935 Den  Haag                                                62                         1,0

bron:    Ajarktamilytisch   Handboek  i,oor  Nederlami  f 's-Gravenhage   19371.  1)17.   55-77.

Het deel van het inkomen van arbeidersgezinnen. dat dan roken
werd besteed, was in de crisis niet afgenomen. Het absolute bedrag,
aan roken besteed, was, gezien de inkomensdaling in de jaren dertig,
weI verminderd. Het inkomen van ondersteunde n erklozen was ken-

nelijk dusdanig laag geworden, dat het bedrag dat aan roken werd
besteed niet alleen absoluut, maar ook relatief afnam. Voor de werk-
loze was het roken een luxe, die hij zich nauwelijks kon permitte-
ren. De sigarenfabrikanten werden in de crisis dus geconfronteerd
met het feit, dat de consumenten absoluut en relatief minder geld
aan het rookgenot gingen uitgeven.

Een consument, die minder aan roken wil besteden, kan eenvou

digweg minder roken, maar gezien de hardnekkigheid van de ge-
woonte zal de consument waarschijnlijk een andere \\·eg kiezen: hij
zal goedkoper gaan roken. De roker kan or'ergaan op een goedkopere
sigaar of sigaret.  of\\ el \an sigaar overgaan op sigaret of pijp. In dit
verband is het nuttig de verhouding tussen het verbruik van sigaar,

sigaret en tabak (pijptabak, shag) onder de loupe te nemen:
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Tabel 21: \ Lirhntik t'a,1 sigare,1. sigaretten en mbak in Nedertand. 1923-1939

in milj<,enen guldens en in procenten san het totaal
jaar sigaren sigaretten tabak totaal

bedrag % bedrag 9 bedrag % bedrag

1923 78,5     55 35,2 25     28.4     20       142,1

1925 77.4     56 34,7 25     26.1     19       138,2

1930 94.1     51     61.7     34     27.3     15       183.1

1935 64,8         51         43,2         34          19,4         15              127.4

1939 7(),5 49 53.5     37     20,9     14       144.9

Brcin:  i. billage |l

Alen ziet een rerschub ing ten gunste van de sigaret, , ooral ten
nadele van de pijptabak en shag. Het Handeel van de sigaren is iets
teruggelopen, maar deze verschui\ing \ond al in de jaren t\\'intig
plaats en heeft \·ermoedelijk meer te maken met smaakierschillen.
Het is duidelijk dat de sigarenrokers in de crisis niet op grote schaal

orergeg:ian zijn op de sigaret, maar bezuinigden door goedkopere
sigaren te roken.

§  2. Nationale produktie mi aflet, 1850-1940

Uit de jaarverslagen van de gemeenten en Kamers \.in Koc,phandel
kan men alleiden, dat in de peric,de rond 1860 de \raag naar sigaren
groot n·as. Veel\·uldig wc,rdt er gesproken ozer het oprichten ran
nieu \e bedrijmen, het uitbreiden ran bestaande en c,ver de gunstige
toestand \an de sigarenmakerijen. Uiteraard kwam het ook voc,r dat
ondernemingen ,r erden opgchezen, maar de positieie geluiden orer-
heersten: er was sprake van -een groot debief: "een toenemende
afzet',druk \verk- en  'reel bestellingen-. In de opmerkingen kan
een zekere stijgende lijn geconstateerd \\orden, z(,als uit mededelin-
gen dat het verbruik \an sigaren rermeerdert. dat het debiet toe-
neemt of dat de zaken zich in66r en mOOr uitbreiden.' De sigarenin-

'i Statistik·/1 jacirbock, 1853-1868: h..4. Zuid-()ost Brab.irit. twmeelite,i'rslagen 1-indhc„iii.
1850-1870: (i.A. l'trecht, gemeente,·crrlagen Ltrecht, 1855-1865, lerslage,i A. 1'.K.  \mskr
dam. 1861-187().
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dustrie te E.inclhc)\ en   maakte  bijicK,rbeeld  een  enorme  grc)ei  £1(,or

\\'erden in 1852 \(,lgens hit gemeenteserslag 7 miljc,en sigaren ge-
maakt. in 1860 becirc,eg het aantal 2() miljc,en en in 1866 prc,duceer-
de de l:indhc),ense sigarenindustrie niet mitider dan 33.5 milj(,ell
sigareii. b

De binnenlandse prc,duktie en ic,nsuinptie \an sigaren zijn in de
19£ eeu„ niet geregistreerd. \Vil men hiero,er iets kunnen /eggen.
dan mc,et dat gel,euren aan de hand ian schattingen.  \(x,r het jaar
1859 is geprobeerd een benadering te maken ian de binnenlandse
prixluktie  #an  sigaren.   Hiert<)e  moest  ik  een  \ iertal  schattingen
maken

\'oor het jaar 1859 \\:ten ;re, dank/ij de berc,epstelling, dat
i 6.300 pei sonen n·erkiaam :raren in de tabak- en sigarenindustrie.
-  We nemen aan dat hier,an 4.5()() in de sigarenindustrie „erkten.
op grc,nd \an de verdeling die De Junge vt,or 1849 mciakte. nl.
+ 2.000 sigaremnakerij en +  150() tabakskerrerij en c,p grcmd \:in
het  feit dat de sigarennij\erlicid reel sterker grc,eide dan de tabaks-

ker\ erij
fen  t„'eede  nemen  „·e  aan  dat  '/, decl  san  het  personeel  best(,nd

uit sigarenmakers. 'A deel uit bosjesmakers en '/1 decl uit o,erig
personeel  als  sorteerders,  inpakkers enz.  1)eze \ erdeling is  in orer-
eenstemming met gegevens uit het archief Boe\-11(,efnagels.8
- Ten derde stellen ze.  1eclerom op basis \'an Boer. de prc,duktie
per sigarenmaker (,p 2.500 stuks per „eek. Deze maatstaf is niet
tijdloc,s.  want met het  in gebruik raken ran de sigarenvormen  in de
juren tachtig Herd de produktie per sigarenmaker hoger. tern'ijl docir
het verkorten der arbeidstijd de prc,duktie per sigaremnaker lager

19irera.
- -ren viercle gaan we er,an uit dat er ic,or de prc,duktie van 1.000
sigaren 8 kg. tabak nodig nas. Dit getal is gebaseerd op het archief

"i  f..A.  /.uid-()oht  Brabalit.  twincente, crd.isten  1·indht,\cn  1851-1866
& 1)e J<ingl·, a.ti·.. bl/. 56.

M f Archiet' B ,L·\, regixter \an uitlietaa|de |(inen 'iii\.nr. 26 27,: cen/ellill· 0chatting tri,|lrn \,i·
:ian m be 1,11„iksplaut. 28 di·i. 1875.
vi  Arihiel' Bot·\. rewiter bi·trettende aantal griii.,akti·  igari·,1 tin,.nr.  17-40
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Peletier en wordt eveneens genoemd door de tabaksdeskundige10

S.C.J. Bertram. 11 Ook deze maatstaf is niet tijdloos, omdat de siga-

ren in de loop der jaren steeds kleiner (en dus lichter) zijn geworden.
Na al deze schattingen  kan voor het jaar  1859 een  produktie

berekend worden van 195 miljoen stuks sigaren en een tabaksver-
bruik van 1,6 miljoen kg. (Het zal niet nodig zijn de betrekkelijkheid
van deze cijfers te onderstrepen, gezien de vele ingevoerde schattin-
gen).In datzelfde jaar bedroeg de export 189 duizend kg, wat omge-
rekend ongeveer 19 miljoen stuks sigaren zal zijn. 12  De export be-
droeg in 1859 dus 10% van de binnenlandse produktie, \'olgens deze

berekeningen.

De export van sigaren vertoonde in deze jaren het volgende beeld:

Tabel 22: Nederlandse export z'an sigaren 1856-1865. iii 1000 kg.

jaar export jaar export

1856 175 1861 137

1857 183 1862 141

1858 156 1863 187

1859 189 1864 239

1860 216 1865 216

bron: S. l. L. D. 1856-1865.

De export fluctueerde nogal, maar hield duidelijk Keen gelijke tred
met de expansie, die de sigarenindustrie doormaakte. De Nederland-
se sigarenfabrikanten gaven kennelijk aan de voorziening van de
binnenlandse markt de voorkeur boren de ont\vikkeling van de
export.

Mi  Archief l'eletier, stukken houdende aantekening oier de fabricage ,·an sigaren Cin, .nr.
3131. regi*ter houdende Kege\·ens (1,·er de knaliteit der ingekochte pakken dekbladen c im·.nr
315 1, S. 1. Zuicl-Ocist Brabant. archiel k.\. A. E indho\·en, correspcindentie (in,·.nrs. 17, 18 en
22,.  uit de wrresfindentie met  Boe, bleek dat dit bedrijf gemiddeld 8 kg.  tabak per  1.00()
6*garen lerlierkte.
" 1 0.C: J. Bertram.  Leiddraad bi) de  le(·hniek der Sigare,1-Fabric·,ige en de .11Wanges ,·oor het
Sigare,1- en  i tibaksfabrikaat 1 Culemborg 1899). bl/. 60. S. C.J . Bertram. De -l abak. 1 jandleiding
ty,<ir heit die =ich iii   het  /cibaks,·ak'' il·ens(·heit te hege,·eu , Culemb,irg /.j. 3.  1,1/.  19
  , 51.l.1).,.i14 hi·t brut,1 0,·\,icht wirdt Keregistrei·ril. kati men er\an uitg.ian. dat Ic) 4.
sigarin in ierpakkinK gelijk is aan 1.0(K) sigaren.  lahaksplant. 28 dec. 1875.
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De expansie uit de jaren vijftig en zestig zette zich ook in cle
zeventiger jaren mocirt.  waarbij de aandacht van de fabrikanten \oor-
al op de binnenlandse markt gericht bleef en de export niet meer dan
6 8 9% van de produktie uitmaakte. in de eerste helft van de jaren
tachtig breidde de produktie zich nog slechts ,\einig uit, ter\vijl in cle
tweede helft zelfs ran stagnatie sprake  was.   Deze  \\·as  vooral  te
wijten aan een enigszins teruglopende binnenlandse afzet,want de
export nam juist in deze perio(le  toe.   Vanaf  1895  vert(,onde  de

sigarenindustrie weer groei. Dit werd mogelijk gemaakt, doordat de

stijgende wehaart het binnenlands sigarenverbruik deed toenemen,

terwijl de export kon worden opgevoerd tot bijna 20% van de binnen-
landse produktie. 13 Daarbij vergeleken  was de import van sigaren,
die 1 A 2% van het binnenlands rerbruik bedroeg, van Keen wezenlij-
ke betekenis. De import betrof voornamelijk luxe sigaren. zoals Ha-
vanna's. In het wetsont\verp tot heffing van een tabaksaccijns van
1915 werd het aantal in 1914 gemaakte sigaren geschat op 1.680
min.  stuks.  waarvan  280  mln. roor export bestemd waren. 14  De

export werd dus geschat op 17% van de binnenlandse produktie.
Het is begrijpelijk, dat de Eerste Wereldoorlog de sigarenindustrie

in moeilijkheden bracht in verband met de haperende tabaksaan-

voer, vooral na 1916. Stijgende tabaksprijzen resulteerden in stijgen-

de sigarenprijzen. De buitenlandse consument was echter wel be-
reid de hogere prijs te betalen, gezien de stijgende sigarenexport tot
1916. Het binnenlands Kerbruik liep tijdens de Eerste Wereldoorlog
sterk terug tot naar schatting 500 8 600 mln. stuks vergeleken met
1.400 mln. stuks in  1914.15 Ten behoeve \an het binnenlands \er-
bruik verbood de regering in maart 1918 de uitroer \an sigaren.
Vervolgens  werden  door het inmiddels opgerichte Rijksbureau  \ oor
Tabak plannen ontnorpen om exportvergunningen alleen te rerle-

1, 1  De Jonge, a.u·.. bl/. 467-468. Hij heeft aan de hand ian personeelsbe/etting en tabaks\er
bruik berekeningen gemaakt omtrent de binnenlandse pr(duktie #an sit<aren en tabak. Ziln
eigen commentaar bij de/e berekeningen luidt "De absolute hoogte \·an de gepresenteerdc
cijfers lijkt Keen grote betrous\·baarheirl te be/itten, doch de,·erkregen cijteropstelling kan met
betrekking  tot  de ont\\ ikkeling op langere termijn  ,an  de  onderscheiden  grcxitheden  ieer
bruikbaar worden geacht
14 3   1/andelingen der  Staten (,eneraal. Tn·eede Aamer, 1915/1916, bijlage 219.
" 1 W. ,·an der Hoe\·en, Bedreigde bronnen \an bestaan I De Aigarenindustric. iii Judschri./t
ian  den  Xederlandschen  li'erkloosheids- Raad.   irM.   l i l l i 9203.   bl,.   327.
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Tabel  2 3:    Nederlandse  export  i·an  sigaren   /9 1 0-1 9 2 0.   in   /000  kg

jaar e\p()rt Jaar export

1910 1.735 1917 2.739

1914 2.()31 1918 2.668

1915 2.670 1919 5.961

1916 3.026 1920 1.669

bron. 3./. L./). 191()-1920

nen  aan  fabrikanten,  die  bereicl  „aren  een e, enredige hoe,\ eelheid
goedkope sigaren beschikbaar te stellen \ ,or de binnenlandse inarkt.
rer,zijl de fabrikanten al begonnen „aren de/e -,1enheidssigaren- te
produceren, bleef de exportrergunning uit en \Terd het \(,orstel zelfs
helemaal ingetrc,kken. Eind oktciber 1918 mocht tenslotte t(,ch een
beperkte hoereelheid  sigaren  uitge,oeril  \rorden. '<'  Kennelijk  had
men  iii  de eerste maanden  \ an   1918 al grote hocreelheden kunnen
exporteren. \\ant uiteindelijk bleek de expc,rt \ix,r dat jaar \\'einig
onder te dc,en  \ cx,r die i an  1917.  De in de (*,rli,g (,pgelicx,pte \Ix,rra-
den hebben de fal,rikanten. aan het exportcijfer te becK,rdelen. in
1919 \c,or een grc,c,t decl alsnc,g :lan de man kunnen brengen.

Aan de hoge expcirtcijfers uit de oc,rlogsjaren ks,am na 1919 een
abrupt einde.  De cx,rzaak moet gezocht norden in het herstel \ an de

sigarenindustrie riders, maar ook in de protectionistische maatrege-
len van andere landen  en  de  \ alutaproblemen begin jaren twintig
Voor bedrijien. die zoals de firma \1.in Best te I alkens\\aard in 1914
85% van de produktie expc,rteerden. bracht het weg\'allen ran de
export de licxxiza:lk tot complete omschakeling. 1 7 De  Nederlandse
export ran sigaren, die in 1914 nog 17% ian de produktie bedroeg,
maakte later slechts 4% en minder \an de totale produktie uit.'H

Tegelijkertijd met het sterk teruglopen van de export werd de
Aederlandse industrie begin jaren twiiitig geconfronteerd met een

1" b  jaun·ersitig \erbo,id wii  Sitttircitfabrikabiteit. 19\8.
171  h.11.,7. 11.  Zortmulder. 1 1„,ideril i,ireii ()<ist-ltrcibititt  bcdrijfslet·eit, 1851-1951,\ ind11(1\ en
1952 i. bl,„ 156.
IM f lie bijlage 111
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buitenge\\(*,n grote in\(,er uit Duitsland ten gevolge van de extreem

lage markenk(,ers. Dit onge\\·oon karakter blijkt direct, Nanneer He
naar de im'oercijters kijken:

TaI)el 24: 1,ir,jer i'titi sigare}i  iii  Xetierla,id  1920-1924,  iii  1()()0  kg

jaar 111,·c,er

1920 3()2

1921 606

1922 2.179

1923 361

1924                                  21

bron :   3 .1. L. /).     1920- 1924.

De ozerheid k,ram de industrie te hulp. In 1921 ,\·as het in\oerrecht
op sigaren gewijzigd ran f 40.- per 100 kg. in 30% ian de waarde.
Juist de imoer van goedkope sigaren werd hierdoor ieel minder
belast dan vroeger het geval u as. Daarom rferd iii 1922 het inroer-
recht tijdelijk verhoogd naar minimaal  f  15,- per duizend  siga-
ren.'9  En  nwaren de ondernemers de overheid  hiervoor dankbaari
"Veel te laat - en toen nog voor vakkringen op onbegrijpelijk langza-
me wijze - heeft de regering ingegrepen door tijdelijke verhoging \an
het invoerrecht luidde het commentaar in het Eindhorense \erslag
van de kamer van Koophandel.2° In het ,erslag  ·an de Kamer van

Koophandel \:in Amsterdam stond zelfs geschre,en, dat het beeindi-
gen van de Duitse concurrentie minder het gevolg was ran het ver-
hoogde inroerrecht c,p sigaren dan  ·el ,an het feit. dat de produk-
tiekosten daar te lande op een peil kwamen. waarbij de Duitse op of

2lbc,ven  het  r,ereldni.eau   kAamen.
Pas vanaf 1923, na de im·oering van de tabaksaccijns, zijn wij

goed geinformeerd over het binnenlands rerbruik van sigaren. De bij
het C.B.S. geregistreerde hoereelheden ,eraccijnsde sigaren vormen

14)  11. ,an der l'utt, 1)c .\ederlandsche higarenilidustric. in L.i·o,iontivch-  tatistische  Berichten.
jrg. Xii + 1931 j. bilic,eg el Ept., bl/. AlIJA.
-", 1 ersl,ig k.1. A. Lindhoreli. 1922. bl/.28
2/

) lerdae K. i·.A. Amsterdam. 1928. bl/. 86
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een  betrou  bare  maatstaf roor  het  binnenlands  verbruik.  De  bin-
nenlandse produktie kan men berekenen door bij het verbruik de
export op te tellen en de import at te trekken, zoals in tabel 25 roor
enkele jaren is gedaan:

Tabel 25: Hi,inenlantise produktie rali sigare,i i,i mhz. stilks. 1924-1939

Jaar scrbruik uit\·(,er im,(,er prixiuktie

1924 1037          54       1           1090

1927 1198          55       2           1252

1930 1370          51        1           1420

1933 1409          11        1           1419

1936 1459          13       1           1471

1939 1678          23       1           1700

Brcin: ile bijlage Ill.

1)uidelijk blijkt de geringe omrang zowel,an de export als de import.
Alen begaat geen al te grote onnauwkeurigheden. als men de rer-
bruikscij fers, \, aarover tamelijk reel gege,ens zijn. als uitgangspunt
neemt bij de beschoun ingen  over het wei en  n ee ran de betreffende
bedrijfstak. Het eerste dat opvalt ten aanzien \'an deze cijfers, is het

toenemend \'erbruik ran sigaren qua hoe\eelheid gedurende de derti-
gerjaren, ondanks de crisis. illen kan dit\erklaren door testellen,
dat de mensen juist in de crisis een extra sigaartje nodig hebben,
maar deze verklaring is  vat al te simpel. Betrekt men de prijs van de
sigaren iii de redenering. dan krijgt men een totaal ander beeld. De
gemiddelde prijs daalde zan 7,29 cent per stuk in 1924 naar 4,2 ceiit
in 1939. Het sterkst was de daling tussen 1930 en 1936. namelijk
\an 6,87 cent naar 4,22 cent (zie tabel 26 J.

1,e daling \ an de gemiddelde prijs van de sigaar k„ am,oort uit het
feit. dat de consunienten steeds meer sigaren uit de lagere prijsklasse
gingen kopen. Het aaiidee! ;':in de 10-cents sigaar in het totale siga-
remerbruik nam :if,an 22% in 1923 naar 2% iii 1939. ter\\'ijl het
\..rbruik ,an de 3-cents sigaar toenam \an 3% in 1923 ti,t 42% in

=    . ,1938  met  een  terug\al  naar  36%  in   1939.--
221  .ilaamischri# C. B. S.. Rubriek \ wrtbrenging en \ erbruik.  1933.1)1/. 489: 1939.1)1/. 565.
1940. biz. 56.
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Tabel 26: Binnenlands  rerbntik  ,·an  sigaren  1924-1939

jaar aantal kleinhandels; aarde gemiddelde

in min. stuks in mln. guldens pruS

1924 1037 75,6 7,29

1927 1198 83,0 6,93

1930 1370 94,1 6,87

1933 1409 74,1 5.26

1936 1459 61,6 4,22

1939 1678 70,5 4,20

Bron: Lie bijlage I\'.

Hoe sterk de gemiddelde prijs van de sigaar daalde, blijkt als we
het verloop ran de gemiddelde prijs van sigaren rergelijken met het
verloop van de kosten van levensonderhoud:

Cir·afiek 3: 1,idexcijfers ra,1 de prijs ra,i sigare,1 e,1 de Itoste,1 ra,1 lerelistintlerlioud.
/923 = 100

100 ......'
/ ,     .  kosten van levensonderhoud.--..'

.

90

6
80 - --. .'

-

-.. 'r
.':

.,

70 -

60 · prij s van sigaren

50 r,

1924 1926 1928 1930 19321934 1936 1938 1940
Brcin·  ·11aamischrifi  (BS.  \(*irtbrenging en  \'erbruik 1  igaren i: 7.estig jaar statistiek. bli.  116

c le,enwinderhciud,.
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Dat de prijs  \ an sigaren zo sterk daalde,  is  mede het gerolg ran  de
reactie , an de producenten.  Op de  vermindering van de koopkracht
ran het publiek reageerden zij niet met produktiebeperking, maar de
individuele ondernemers probeerden ieder roor zich, desnoods ten
koste van de \\1instmarge, in de krimpende markt toch een groter
aandeel te krijgen.

Een herige concurrentie tussen de sigarenfabrikanten was al van-
af de jaren t\vintig aan de gang, omdat sinds het wepallen \an de
erport de produktiecapaciteit te groot \ras voor het binnenlands \ er-
bruik. De onderlinge concurrentie bracht vele ondernemers ert()e
kostprijsverlaging te zoeken door middel \.in mechanisatie. Onder-
nemers, die zich eenmaalop hogere \Yste kosten hadden gejaagd,
konden zich niet bij een omzetdaling neerleggen. Daarom probeer
den zij de totale geldopbrengst op peil te houden door bij dalende
prijzen de afzet te vergroten. Prijsverlaging \ras, afgezien van nog
verder beknibbelen op de \rinstmarge, alleen mogelijk bij kostprijs-
\erlaging en deze kon men alleen verkrijgen doc)r mechanisering of
,·erdere mechanisering. 1)e mechanisatie leidde tot ontslagen en
werklozen gingen in het randbedrijf   erken tegen lonen, naartegen
het geregelde bedrijf alleen gemechaniseerd kon concurreren.  Rand-
bedrijf en mechanisatie u erkten beide  door  aanbodvergroting  de
prijsverlaging in de hand. Deze prijsverlaging uitte zich in een toe-
nemetide concurrentie op de markt r:in de 3-cents sigaren. Waar-
schijnlij k   is  de   k\raliteit   \.in de sigaren rerbeterd  door de grote
concurrentie.21 Uit dit alles kunnen we concluderen. dat het hand-
ha\'en  \ an de omzet  in  aantallen  en/of  in  'aarde gedurende  het
interbellum hOt grote probleem rc,or de fabrikanten rormde. Dat de
prijsdaling na 1936 tot stilstaiid k\\'am, kan op rerschillende manie-
ren zvorden \erklaard. Alen kan \rijzen op het aantrekken \an de
conjunctuur na 1936.  Alen kan ook wijzen op de de,aluatie in  1936,
waardoor rele grondstoffen in prijs toenamen, maar de export ids
gemakkelijker werd. Tot slot kan men de mechanisatie ·et naar,o-
ren halen, \riaarbij het in gebruik stellen \an nieu\\ e machines aan
een  \ ergunning \\ erd gebonden.

1# i  Archiet' Ritmerster,  notulen a.indeelhoudemergadering d.d.  7 juni  1932
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i.en deel van de sigarenfabrikanten had het ge,c,el dat. iranneer zij
maar 7.ouden samenz,erken, de consumenten wel een duurdere si-

gaar opgedrongen Lou kunnen worden.  Dat zou \c,or hen \·c,ordeliger

zijn, omdat de winstmarge (,p de duurdere sigaren groter \\as dan (,p
de goedkopere. Om die reden gingen er stemmen op om tot ordening

in de sigarenindustrie te komen. \/c,oral in het katholieke zuiden
sprak de orde,iingsgedachte aan. De animo bij het \Ierbond van

Sigarenfabrikanten  rc,or dit probleem  nas  niet zo groot, zodat  de
R. K. Vereeniging,an Sigarenfabrikanten alleen een rapport hieroi er

heeft laten uitbrengen door Prof. Alr. C.W. de Vries uit Rotterdam
en de account.ints J. Al. 4.. 1.ngelen en E. ,\. \\'ijsmuller. De com-

missie, die in 1937 haar nota publiceerde, kwam tot de conclusie.
dat de doorsneeprijs te sterk gedaald was en dat derhalve iedere

ordening, die erop gericht zou zijn de prijs op een
'

juistere plaats ,
dus hoger ni\eau, te brengen, economisch juist en rechtraardig was.

De commissie zou de voorkeur geven aan een algehele regeling v an

de produktie, maar meende dat dit niet haalbaar was. Daarom be-
perkte het roorstel zich  tot cen regeling zan de produktie van de
allergoedkoopste sigaren.24 I.)e nota vond bij de leden ,·an de R.k.

\'ereeniging r:in higarenfabrikanten Keen gunstig onthaal met als ge-
volg dat een gewijzigd vc)orstel geformuleerd werd.25 Ondanks de

wijzigingen werd het voorstel door de leden van het \'erbond van

Sigarenfabrikanten rolledig  verworpen.    Onder  de  vele  bez  aren
tegen dit plan domineerden de bezwaren tegen de rergaande Orer-

heidsbemoeiing en de quoteering welke daaraan inhaerent „·aren-,
zo stond in het jaarverslag over 1938 te lezen.26 plannen om de

minimumprijs voor sigaren te verhogen van 3 naar 31/2 cent vonden

zowel in het nix,rden als in het zuiden meer \reerklank dan plannen
tot produktieregeling in dit ge\:il produktiebeperking. De praktische
uitvoering van een prijs\'erhoging stuitte echter op talloze bez,varen.
Alen was nog druk hierover aan het overleggen, toen de oorlog uit-
brak  en  men op geheel andere u·ijze tot ordening  \verd  ged,rongen.

24, ,\'Ota commissie De i'Ties. /:Imelen cit 117/smuller. 19;7.
i jittin·ershig R. k.  , ireet,iMini lilli hit,tre,th'hrikantin.  1947. bl/. 24. jitari ·cirlag \ er/irinth·m

Sig,ire,ijubrikulit.Ii.  191, . hi, 25
163 Jaan'erslag \ erholid i·an Sigare,dithrikanten.  1938. 1,1/.  29
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§  3.    Prothiktie en afzet  van  Boex en Peletier

Gegevens over de jaarlijkse omzet hebben de ondernemers Boex en
Peletier niet voor het nageslacht bewaard.  Het is zelfs de vraag, of zij
precies wisten hoe groot de jaarlijkse omzet r#'as. Peletier bijvoor-
beeld schreef in 1861 dat er dagelijks 25.000 sigaren gemaakt wer-
den  en  in 1863 noemde hij eenzelfde getal, terwijl de produktie
inmiddels aanzienlijk gestegen was.27 Nergens kan uit de boekhou-
ding opgemaakt worden, dat zorgvuldig aantekening werd gehouden
van de aantallen en de waarde van de jaarlijks verkochte sigaren.

Aangezien men zonder kennis van de omzet al heel weinig over de
bedrijfsvoering kan zeggen, is voor beide bedrijven voor de periode
1856-1865 aan de hand ran de boekhouding geprobeerd de omzet

,8 Het valsnog vast te stellen.- 'as niet mogelijk om voor beide bedrij-
ven over een jangere periode de omzet te berekenen, want Boex
begon zijn bestaan pas in 1856, terwijl van Peletier de klantenboe-
ken  na  1865 niet compleet zijn  en het memoriaal niet doorloopt.  Bij
berekening van de omzet is uitgegaan van het verkochte produkt,
waarbij rekening is gehouden  met de voorraad, eranderingen.

De twee bedrijren hadden als hoofdbestanddeel de produktie ran
sigaren.  Boex verkocht daarnaast nog snui f ( i 5% van de omzet) en
Peletier pijptabak. snuif. koffie en thee. Terwille van de vergelijking
tussen beide bedrijren is \'an Peletier de in- en verkoop van koffie
(+ 10% ran de omzet) hier buiten de berekeningen gehouden. De
resterende omzet , an Peletier bestc,nd \oor ruim 90% uit sigaren.  1)e
tabakskerverij (pijptabak) beschouwde Peletier als nevenbedrijf.

waaraan hij geen uitbreiding \\'ilde ge\ en. De omzet van Boex en

27J Archief Peletier, brie\·enbc,ck (in\.nr. 1()51. 26 fel)r. 1861: brie,·enl)ock (ini .nr. Ill f. 11
lebr. 1863
28 )  De om/et voor Pelet jer is eerst berekend met behulp \ an grootlwx.ken  . rekening-courant·
boeken van binnen- en buitenland. rekening-courantboeken \·an p.irticulieren, \oorraadboek
depot Lijnmarkt en ter aam·ulling & memorialen en nat Boex betreit de debiteurenboeken.

De resultaten hier\·an /ijn ten dele gepubliceerd in K. E. flu,·terman. ()ndernemersgedrag in
Mee Nederiandse sigarentabricken. 1856-1865, in Ecoitomisch- eli  Soc·itial-Historisch jaarboek.

dl.  XLI\' 11981 3,  bl/.  100.  Aange/ien de al'sluiting #an het balansjaar meestal niet in de
debiteurenboeken  erd genoteerd. kon niet altijil nagegaan „orden I,ij ,#·elk jaar bepaalde,

soms aan/ienlijke, , erkopen gerekend moesten  \1 orden.  1)aaroin is de omiet  ,·oor beide bedrij -
i en nogmaals berekend aan de hand,an het memoriaal I l'eletier i en de \erkoopbc,eken ' Bot,\ i.
\'andaar dat de cijiers in tabel 27 enigs/ins atz,ijkin \an die in het cerder genoemde artikel.
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Peletier staan ,reergegeren in tabel 27. Bij het rerloc,p van de omzet
moet worden opgemerkt, dat het jaar 1856 voor Boex maar een kwart
jaar was en dat de teruggang in  1863 een boekhoudkundige reden
heeft: Boex ,erschoof in dat jaar het moment waarop de balans werd
opgemaakt van 9 februari naar 31 december, waardoor het jaar 1863
wat korter is uitgevallen.

Tabel 27: Omzet i·an Peletier e,1 Boex. 1856-1865. in f 1.000

jaar Peletier Boer

1856 124                      6

1857 145                     26

1858 161                     30

1859 177                     47

1860 194                     72

1861 190                     88

1862 201                     88

1863 254                     78

1864 272                     86

1865 296                     75

gemiddeld
per jaar 201 65*

* voor Boex bedroeg de periode 914 jaar.
Bron: zie bijlage X en XI.

Bij beide bedrijven kunnen we voor deze jaren een grote uitbreiding
van de produktie constateren. Deze uitbreiding is geheel in overeen-

stemming met de indruk die wij al op grond van mededelingen in
gemeenteverslagen en verslagen van Kamers van Koophandel hadden

gekregen. In de landelijke groei van de sigarenindustrie deelden ook
deze twee bedrijven. Opvallend is de teruggang in omzet van Boex in
1865. Peletier ondervond eveneens een teruggang in de binnenland-
se afzet, maar deze teruggang werd gecompenseerd door een uitbrei-
ding van de export, zodat de totale omzet zelfs nog toenam. Gemid-
deld over de tien jaar was de omzet van Peletier drie keer zo groot als

die van Boex.
Voor het jaar 1863 was het mogelijk een berekening te maken van

de produktie in aantallen sigaren. In dat jaar produceerde Boex
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ongeveer 4 miljoen sigaren 29 bij een omzet van f 78.000. Aangezien
5% van de omzet uit snuif bestond, zouden de sigaren gemiddeld
f 19,_ per duizend stuks opgebracht hebben. Peletier produceerde
in 1863 onge,eer 8 miljoen sigaren. *' bij een omzet \an f 254.000.
Brengen \\'e op dit bedrag 10% roor pijptabak, snuif en thee in
mindering (de koffie was al eerder afgetrokken). dan kostten de
sigaren gemiddeld f 29,- per duizend. Peletier rerkc,cht dus duur-
dere sigaren dan Boex, maar daaruit kan men niet concluderen, dat
Boex zich op de goedkope rnakelij had toegelegd. De goedkope siga-
ren leverden f 8,- 8 f 10.- per duizend stuks op. zodat 0(,k de
gemiddelde rerkoopprijs van Boex \·dr daarbo\en lag.

1n zijn brieven schreef Boex herhaaldelijk dat hij geen -ordinaire-
s(,orten sigaren rerkocht. 1'  Gaan  we  uit  ran eenzellile gemiddelde
verkoopprijs voor 1859 (waarschijnlijk lag de rerkoopprijs toen iets
lager),dan produceerde volgens deze berekening Peletier 5,6 miljoen
sigaren in 1859 en Boer 2,4 miljoen. \'ergelijken \ e deze aantallen
met de geschatte nationale produktie van 195 miljoen sigaren, dan
zien  \\e  dat  het  markt-aandeel  , an  deze  t\\ ee  bedrijven  niet  groot
genoeg was oIn de markt te beheersen.

Om informatie te \erkrijgen waarheen de sigaren rerki,cht wer-
den,   is   voor  beide   bedrijven  de   afzet  gemiddeld  over  de 10 jaar

gesplitst in binnen- en buitenland en voor het binnenland nog eens
perprc)\incie. 1 let resultaat i an deze berekeningen is in graftek 4 „ eer-
gege\en. Hieruit blijkt. dat de :if/et zeker niet alleen regionaal Has.
Beide bedrij\'en verkochten zielis,raar het meest in hun eigen pro-
rincie, maar daarnaast u as de nationale en roor Peletier zelfs de
internationale markt ran belang. "Fer,1 ijl De Jonge constateerde.  dat
de Nederlandse sigarennijverheid in deze jaren de buitenlandse
markt  uit  het oog verloor.  zien  \, e bij Peletier het omgekeerde.  De
export ,'an Peletier had zich juist in deze jaren ontwikkeld, „*ant in
1856 bedroeg de export slechts 3% ,an de afzet en in 1865 \\'as dat
percentage gestegen naar 431 Omgerekend naar aantallen zal dat iii

291  Archiet' Bix'\, regihter 1*·treffende aantal gemaakte higaren tin,.nr. 411.
.,

i .Archief Peleti, r. htukken ht,udende aantekeningen ti,er de labricage \an wgaren 1 in\ .nr
313
,/

i Archiet  Boer, 1}rieienlx,ek  in\·.nr.  1(,1. 9 c,kt.  1865
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(;rafick 4. Attet t· 1,1 Peletier en B(,ex per proi'i),cie en Ittiar Fiet biliteitiatid
i,: ck ran tie tlitale afit. 1856-1865.
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Bronnen:  Archiel'   Peletier,   "grixitlxxken''   Cim.nr.    263-265 4   rekenmg-courant   boeken
1 in\.nr.  329-330 i.  memorialen  lim .nr.  235-242 i.  ;cnrraaillx,ek deixit  Lijnmarkt
lin\.nr. 303,: Archiet' Ikier. debiteurenboeken (in,.nr. 101-1023.

1865 vermoedelijk  zc)'n 4 miljoen stuks ge  eest zijn. De landelijke

export bedroeg in dat jaar ongereer 22 miljoen stuks, z(,dat Peletier
hien an bijna 1/5 deel im,r zijn rekening nam. \'an de buitenlandse
afzet \an Peletier King 4Ack naar Alex.indrie, 23% n:iar 1)uitsland,

21% iiaar Surinanie en 1 3% naar diverse landen, \rciaronder Xeder-

lands-Indie. De buitenlandse af/et ran Hoex King in hooidiaak naar
Belgie.

Dat Peletier zijii afzet voornamelijk in cle provincies Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland en het buitenland vond, ter,rijl Boex meer
in de -periferie" werkzaam was, Lou te maken kunnen hebben met
het duurdere produkt ran Peletier in \ergelijking met Boex. Aange-
zien echter Boex evenmin het goedkope produkt maakte, lijkt mij
deze verklaring onvoldoende, zodat een \erklaring meer in de afzet-
politiek gezocht moet zvorden.

§  4.   lerkooporga,zisatie  ra„  Boex  e,1  Peletier

Hoe kwamen de ondernemers a:in hun clientble: informatie hiero-
ver kon verkregen zvorden uit de correspondentie. Boex en Zeegers
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reisden het land door om orders te verkrijgen en om rekeningen te
incasseren. In de regel bezochten zij of een vertegenwoordiger drie
keer per jaar de klanten.32 De reizen dienden uiteraard ook om
nieu\ve relaties aan te knopen. Zo schreef Boex in 1862 aan zijn
reiziger Piet Jacobs het volgende:

"U moet van Enschede uit eens gaan naar Gronau (een Duitse
plaats een paar uurtjes van Enschede) daar wonen Ciebr. Fi-
scher, die zeer veel sigaren van Peletier uit Utrecht krijgen en
aan wie wij gerecommandeerd zijn door de heer Spanjaard uit
Borne, een vriend van  Elias Strijp c. . . )I k heb destijds naar
hun geinformeerd bij Jannink in Enschede, die hen voor puik
solide heeft opgegeven, daarbij weet ik zij buitengewoon reel
doen-:1

Het gelukte Boex echter niet orders van Fischer te krijgen. De
reizen van Boex strekten zich orer heel Nederland uit; hij beperkte
zich niet tot het zuiden des lands. Misschien was daarom de verkoop

gelijkmatiger verdeeld over het land dan bij Peletier het geval was.
Peletier liet namelijk op zijn produkt niet reizen, aangezien, zoals

hij schreef -goede wijn Keen krans behoeff : 14 Om dezelfde reden

vond hij het plaatsen van advertenties overbodig. A,lisschien heeft dit
bijgedragen tot de grotere concentratie in afzetgebied zvat betreft
Nederland, daar de reikwijdte van mondelinge reclame niet zo groot
is. De grote afzet in Utrecht en Zuid-Holland kan mede verkliard
worden uit het feit, dat Peletier in Utrecht, in Den Haag en tot 1862
in Dordrecht eigen winkels bezat. In Dordrecht \rerd het depot
beheerd door een z\vager i an Peletier. Het depot in Den Haag \\·erd
in 1872 opgeheven, omdat Peletier het te -bewerkelijk" vond gewor-
den. Verzoeken van personen om depothouder te mogen worden,
wees Peletier altijd af. Hij zag daar geen voordeel in, omdat de afzet
van sigaren niets te wensen overliet. Boex had Keen eigen winkels.
Wel heeft de heer D.J. du Croo te Gorinchem enige tijd als depot-

5 Idem, brievenboek (in\.nr. 4). 3 iebr. 1862
11) Idem, brie,·enboek (inv. nr. 43. 8 febr. 1862.
,+

1 Archief Peletier, briei·enboek (in,·.nr. 1062 7 maart 1857, brieienbock Iim.nr. 108 . 22
april 1859; brievenboek <im·.nr. 1143,22 okt. 1862.
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houder gefungeerd, maar dat was meer de wens ran Du Croo dan
van Boex.

35

Het afreizen,an klanten ,; as een dure bezigheid, ,; ant de reiskos-
ten bij Boex bedroegen bij\'oorbeeld in 1858 f 1330 (= 4% ,an de
omzet), terwijl Peletier met zijn tochten naar de tabaksmarkt niet
meer dan f 702 (= 0,4% ran de omzet) kwijt n'as. Het rei/en lf'as
bo,endien arbeidsintensief,  naardoor minder tijd overbleef \oor be-
zoeken aan de tabaksmarkt, aangezien Boex of Zeegers raak zelf op
reis rraren. Bo,endien zal de ()nderlinge communicatie niet be,or-
derd  zijn  dcx,r  het  feit  dat geregeld slechts een  r:In  de  t\Jee  (,p de

fabriek aamvezig was.
Peletier reisde niet en hij plaatste geen advertenties, zodat men

zich kan afvragen hoe hij aan zijn afzet kwam. Het contact met de
klanten onderhield hij, aflezien van de winkels, door middel \ an een

uitvoerige correspondentie. Ten aanzien   'an het vern erven van een

aandeel op de binnenlandse markt biedt de correspondentie niet
zoveel informatie, omdat deze afzet  in  1856 al opgebouwd was.  Wel
kunnen we constateren, dat de relatie met bestaande afnemers ge-
continueerd werd, terwijl nieuwe klanten werden afgewezen als er
een td grote vraag naar het produkt bestond. De geregeld betalende
afnemers werden in tijden van grote drukte het eerst bediend.In
zijn brieven probeerde Peletier zijn klanten voortdurend de indruk
te geven, dat zij een speciale behandeling kregen. Meende hij bij-
voorbeeld dat de prijzen van sigaren verhoogd moesten worden, dan
schreef hij dat bepaalde merken in prijs verhoogd waren, maar dat de
bewuste afnemer vanwege de goede verstandhouding deze keer de
sigaren nog tegen de oude prijs kreeg. Dergelijke brieven treffen we
in de correspondentie van Boex veel minder aan; zijn brieven zijn
veel zakelijker gesteld. Zo kondigde hij aan, dat de prijzen van de
sigaren verhoogd waren en dat de afnemer, als hij daarover niet
tevreden zou zijn, die sigaren kon terugsturen. Helemaal gaat de

vergelijking niet op, want Boer bezocht de klanten persoonlijk en \vij
weten niet welke eventuele mondelinge -roordeelaanbiedingen"
#erden gedaan.

'5
f Archiei Boex, brie\·enboek tin,·.nr. 41, 3 febr. 1862.
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De prc,duktie kon enigszins op de klant toegesneden worden. Hoe-
\\ el er \aste merken bestonden. ,\aren aftrijkingen mogelijk, omdat
alles  hand\\ erk  n as  en  borendien de tabak zeer rariabel kon uit\al-

len. Zo kon men trouie alnemers met de beter uitge, allen partijen
bedenken. Peletier maakte \an deze mogelijkheid geregeld gebruik.

Het rolgende citaat uit een brief aan de heer G.J. Leus te Almelo
rormt een representatief vc,orbeeld ,.in zijn klantenbenadering:

deze offerte is daarom dan ink een \iesentlijk koopje te noe-
men  als  zijnde een restant der mooiste  w an grote uitgez (,erde
orders \c,or het buitenlancl „elke ik als toen (be\\aarde. S. 1 met
het  idee om  hiermede  later de een of andere goede \ riend of
oude at'nemer een plesir te zullen kunnen domi en waanan ik

..  4(,L:ed dus nu daarc,m alleen deze eerste offerte kai, maken
In feite nerd de produktie op bestelling \erricht, omdat ran\\ ege de
talrijke aan\'ragen enkele maanden \'erliepen \66r de bestelde sigaren

rzerden afgele,erd. Iiaak kreeg de klant het adries de sigaren eerst
nog enige tijd op een droge plaats te laten liggen.

Speciaal de buitenlandse afzet \an Peletier rerd met behulp ran
relaties opgebourrd. Ging bij\oorbeeld een kennis naar een Herk
kring in het buitenland, dan kncmpte Peletier meteen betrekkingen
aan. Peletier stelde voor of hij niet vo(ir zijn rekening sigaren zou
sturen, die de betreffende persoon daar zou kunnen rerkopen. Of
Peletier informeerde. of de persoon in kwestie hem niet in contact
kon brengen met iemand. die zijn sigaren zou kunnen introduceren.

De handel met Alexandrie in Egypte, die in de loop \an enkele
jaren van gro(,t belang \,erd, is op deze wijze ontstaan. Peletier
ontmoette iii  1859 J.N. Anslijn \ lak \oordat hij na.ir het consulaat te
Alexandrie ,ertrok en trad direct met hem in correspondentie. Pele-
tier bleek echter niet de enige te zijn, die op deze markt aasde, want
de firma Alignot  & De Block te Eindhoven  prc,beerde  , ia  protectie

\·an de consul. de heer Rursenaers (de chef \an Anslijni contacten
te leggen.47 ()f Alignot & de Block hierin succes hadden.
viel niet meer te achterhalen, maar roor Peletier \\erd Ale\andrie

46
1 Archiet l'eletier. bricienbirk lin#.nr.  1121.  15 jan.  1864.

'1# idem. ingeki,men Mukken Ansliin lim.nr. 601. 26 maart 1859
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het grootste buitenlandse aizetgebied. Overigens getuigt het ,.iii
doortastendheid, dat Alignot & 1)e Blc,ck, die in 1858 met de sigaren-
fabricage \\aren begonnen. Lich meteen op de buitenlandse markt
orienteerden. Egypte en in het bijzonder de handelsstad :\lex:indrie
verkeerden in deze jaren in een hausse dankzij de hoge katoenprij-
zen, die weer het gevolg waren .an de Amerikaanse burgeroorlog

Uiteraard le,erden niet alle relaties, die Peletier prc,beerde aan te
knopen zo'n succes op als in Alexandrie. In 1861 stuurde Peletier
monsters naar J. Couderer. \,erkzaam op liet Belgisch consulaat in
Rio de Janeiro, nadat hij toe\allig in Nederland kennis met hem
gemaakt had. Alaar op deze monsterzending zijn Keen \erdere orders

gevolgd. 9

De verkoop naar Alexandrie, maar ook naar Suriname en Neder
lands-Indie betrof ,oornamelijk consignatiezendingen. Dat bete-
kent, dat het initiatief \an Peletier uitging en hij ook het risico liep.
Consignatiezendingen konden rc,ordelig zijn. maar zij \\'aren tevens
riskant. Zo behaalde Peletier op zendingen naar de firma Schimmel-
penninck & Co. te Batavia en Soerabava in dejaren 1859-1863 een

overwinst van f 8.269. Onder over\vinst \erstond Peletier het be-
drag, dat de sigaren mddr opbrachten dan \%1anneer ze iii Nederland
verkocht zouden zijn. fc,en de I irma hihinimelpenninck & C.o. in
1863 liquideerde, leed hij echter een rerlies \'an f 6.326. Daarmee
was de overwinst goeddeels afgeroomd, al ging het niet ten kc,ste i an

de gezzone ,rinst. 19

Peletier had ook een grote afzet naar Duitsland. Hier had hij een
net\\erk \an relaties opgebouwd, \eelal bestaande uit particuliere
klanten. Aan goede afnemers vroeg hij, of zij de sigaren van Peletier
in hun omgeving zvilden recommanderen om zo n ieu\,'e contacten te

kunnen leggen. Peletier kon ook allerlei Duitse vorsten tot zijn afne-
mers rekenen.

Aan de export verleende Peletier roorrang boven de binnenlandse
afzet, \\'ant terrvijl hij in 1859 Keen Nederlandse klanten meer aan-
nam, was hij tegelijkertijd druk doende een handel met Alexandrie

181 Idem. brieienboek ilm.nr. 11(,i. 6 april 1861
491 Idem. grootboek #im.nr. 2651: ingekomen stukken Schimmelpenninck lin,.nr. 611,
1860-1866
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op te bouwen. Kennelijk verwachtte hij meer roordeel van de buiten-
landse dan \'an de binnenlandse afzet. Tevens had hij het risico
gespreid door op binnen- en buitenland te mikken. Wel was zijn
buitenlandse atzet in 1864-65 in sterke mate op Alexandrie gericht.

Zijdelings is de vraag al aan de orde geiveest, aan \Fie de sigaren
verkocht werden: aan particulieren, sigarenwinkels of grossiers.  De-
ze iraag is niet zo eenroudig te beantwoorden, want \vie achter de
namen in de klantenboeken schuil gaan, valt uit de boeken maar
zelden op te maken. Soms wordt er een firma genoemd. maar vaak
staat er alleen een naam. Zonder informatie uit andere bronnen kan
dan niet nagegaan ;vorden, of het om particulieren, winkels of gros-
siers gaat. Het onderscheid was toen waarschijnlijk niet altijd even
duidelijk. Af en toe staat er in de boeken achter de naam de aandui-
ding burgemeester, predikant, pastoor, kapitein, boekhouder, loge-
menthouder en dergelijke. De titel jonkheer treft men bij Peletier
nog al eens aan. Boex had als regel dat hij buiten de stad Eindhoven
niet aan particulieren verkocht. Van deze stelregel week hij in latere
jaren wei eens af door particulieren op naam van de betreffende
reiziger te bedienen. Peletier maakte zo'n onderscheid niet. Integen-
deel, hij deed graag zaken met particulieren, zoals we ook in de
contacten  met het buitenland konden constateren. Deze politiek
werd in later jaren roortgezet, :\'ant toen Peletier in 1895 de zaak
verliet en omzette in een n.v.,  werd in de prospectus als speciaal
roordeel rermeld dat er reel particuliere afnemers waren.4<, Dat
neemt niet \\·eg, dat Peletier eveneens enkele grote afnemers had,
zoals P.G.C. Hajenius, die een gerenommeerde sigaren\\'inkel in
Amsterdam bezat. In Groningen verkocht Peletier \eel sigaren aan
de firma H. & F. hyphens. 1)eze firma bleek ook grote hoeveelheden
van Boexte betrekken. Dit is de enige keer, dat we konden constate-
ren dat beide bedrijven dezelfde afnemer hadden.

Soms traden tabaksmakelaars op als bemiddelaar bij het verhande-
len \·an sigaren. Boex probeerde er een ruilhandeltje van te maken.
In 1863 schreef hij aan makelaar B.J.P. Zeeman te Amsterdam:

"5 Idem, circulairc betrefTende de (,prichting \an de \.\'. Acininkliike -1 abak- en figari·111'a-
1)rick ,(*,rheen (;. Ribbiu+ Peletier jr.  1895 tim.nr. 21
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'Wat nu onze inkcmpen van tabak aangaat, zoo dient L te
berigten,  dat  n ij aan geeti makelaar U costy tot hiertoe :enige

,·erpligting hebben.  Jiiij  \villen  dan   U (,ok gaarne  met  een  ge-
deelte onzer inkoc,pen belasten.  n elk gedeelte stee(is gepropor-

·· 41tionneerd zal A'ezen naar hetgeen U voor ons verkoopt
Deze  constructie van Nederzijds commerciele actir iteit is ozerigens
niet van de grond gekomen; het is bij enkele iii- en rerkopen over en
\veer gebleven.

Vormde het merk een onderdeel in de verkooppolitiek? Van Pele-
tier is een boek met merken bewaard gebleven.42 De oudste etiket-
ten. van rond 1850, dragen meestal een Spaanse naam, ter\\'ill er
vaak ook enkele Spaanse woorden op staan. Toen Peletier in  1860
het recht kreeg het Koninklijk wapen te voeren en hij terens zijn
fabriek -Koninklijk- mocht noemen, maakte hij fraaie etiketten met
daarop de koninklijke leeuw en de naam Koninklijke Tabak- en
Sigarenfabriek, G. Ribbius Peletier jr., te Utrecht. Hij dacht  heel
nayef dat hij door zijn kistjes met dit etiket te beplakken namaak van
zijn produkt kon voorkomen. Niets bleek minder waar te zijn, want
in 1866 berichtte J.N. Anslijn hem. dat te Alexandrie zijn sigaren

werden nagemaakt. Kennelijk stond de naam Peletier z6 goed in
Alexandrie aangeschreven, dat namaak lonend was. 43

Wij hebben in paragraaf 1 de markt van sigaren getypeerd als
"monopolistische concurrentie-. Kan men nu ook zeggen, dat de
naam Chet merk) werd gebruikt om de prijs op te voeren? Peletier
hechtte zeer aan het voeren van de eigen naam, meer uit trots dan

vanwege de eventuele mogelijkheid om via merkenconcurrentie de
prijs te kunnen verhogen. Toen de firma h chimmelpenninck & Co. te
Batavia hem adviseerde zijn sigaren niet van de naam Peletier te
voorzien, omdat dit onvoordelig op de verkoop zou kunnen werken,
schreef hij als antwoord:

'Durfden wij dus nu in deze alle vero()rdelen op zijde stellen en

dus rondweg met eigen merk voor den dag komen, dan was de

4' ) Archief Boex. brie,enbock fim·.nr. 43. bli. 415
41, G. A Ctrecht. bibliotheek: merkenboek Peletier
41 J Archief Peletier. ingekomen Mukken Anslijn {ili·.lir. 6()1, 17 juli 1866

191



roldoening in ieder geral roor den fabrikant grooter alsdat hij nu
zijn fabrikaat om zoo te zeggen om der nille van de dubbeltjes
,erlochent en onder andere namen moet zien aan de man te
brengen-.44

Of Roex en Zeegers de naam 'Boex-Hoefnagels- kozen om ran de
ge\estigde reputatie w an de firma J.\r. Hoefnagels & Co. te Eindho-
zen te profiteren,  is  niet  te berr ijzen, maar zeker niet uitgesloten.
Logischer immers zvas het ge,#veest de firma Boex en Zeegers te
noemen. In ieder geral ir.iren er afnemers die zicli in beide firma 's

rergisten. 45

In de onderzochte periode was het artikel sigaar enigszins schaars,
behalve wellicht in 1865. Voortdurend kan men in de corresponden-
tie lezen. dat men niet aan alle aan\·ragen kan voldoen, dat orders
\\'egens grote drukte niet op tijd klaar kunnen zijn enz. We zien dan
ook. dat hogere tabaksprijzen en/of hogere lonen in de verkoopprijs
werden dc,orberekend. Vooral voor Peletier zou het denkbaar ge-
weest zijn, dat hij geprobeerd zou hebben zijn exclusief produkt nog
exclusierer te maken door de produktie te beperken om op die ma-
nier een enigszins hogere prijs te kunnen berekenen. Of het merk
Peletier voldoende bekend en geliefd  „as om zon politiek  tot  een
succes te maken, is nog de vraag. Alaar in ieder geral heeft Peletier
geen pogingen in die richting aangewend. Bij beide ondernemers
zien ne een streven om de produktie uit te breiden en aan te passen

aan  de  \raag.   Kennelijk  prefereerden  zij  omietvergroting  boven
prijsverhoging.

§  5. Proditktie c/1 aj'Zet l'U/t \'an Schzippen. \'an Susailte en \Vil terilians

\'an Schuppen. \ an Susante en \\'intermans \erkochten uitslui-
tend sigaren en eventueel cigarillos, maar Keen pijptabak en zeker
Keen koffie en thee. Ten aanzien , an de produktie is dus een sterke-
re specialisatie opgetreden dan in de 192 eeu„ het geval was. Ook
het bedrijf Peletier, dat in deze jaren nog bestc,nd, \verd in 1929

+4
1 ..\rcliief Pcletier. 1,rie,enboek :in\.nr.  1101.-V maart  1861

.:
1 Archiel Bcic\. bricienlxick viii.nr.  1 f. 7 eii 19 febr. 1857
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gereorganiseerd in dier rc,ege dat de koffiebranderij iverd \erkoclit.
de tabaksfabricage „·erd be€·indigd en alleen de figarentabricage

46
werd gehandhaafd.

in deze jaren was voor alle drie bedrij,en de afzet beperkt t()t het
binnenland, afgezien \an een kleine \·erk(*}p naar Nederlands-indie
in dit opzicht rormden de drie bedrij\ en geen uitzondering op de rest
ran de Nederlandse sigarenindustrie. Pas na de de\aluatie in 1936
gelukte het Van Schuppen enige be\reging in de e\port te krijgen.
Voor het jaar 1938 kon de omrang op 6% geschat norden. in 1939
was de export echter weer gedaald tot 1% ran de produktie.47

De archieven van de genoemde ondernemingen hadden tenminste
dit \oordeel, dat jaarlijks een \erlies- en „instrekening \\erd ge-
maakt, waarin de jaarlijkse omzet rermeld stond.48 Het r·erloop van

de  omzet  is in tabel 28 opgenomen.

Tabel 28: (),nzet  ,·an  Zan  Schuppen,  \'an  Stisante e,1   i'intermans.  /925-1934.  in

f  1.000

Jaar Ian Schuppen \'an Susante It'intermans

1925 52() 206 194

1926 447 162 ,)9

1927 403 155 228

1928 539 190 291

1929 601 183 278

1930 7()9 174 254

1931 930 186 258

1932 973 200 182

1933 1128 210 179

1934 1345 312

gemiddeld

per jaar 76() 185 24()

Bron: zie bijlage XII, XIII en Xii

4'J Archiel Peletier. aca,untanthrapport betreffende de tcil·kcimstize financiele t,Jestand en
„·instmogelijkheden. indien alleen de sigarentabrick in e\pkiitatie blilit. 1929, in\ .nr. 288,;
notulen aandeelhoudersiergaileringen I in\.nr.  5 1. d.cl.  25 lilli  193().
4  1  Archiet ilitmec ter. notulen aandeclhouderweri adering d.d. 23 inaart 1939: meerjurenci-
„.r,icht. ongetekend Huk uit 1 1961
41  ,   't}Or   'an  husante  moest met behulp  \ an het 1(lurnaal  cle  accijn,  bij  de  omiet  Keteld
iiorden.  terwille van de (ii·ereinstemming met de andere t„ ee bedrill,en.
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Iian Schuppen kampte in de jaren 1926-27 met een dalende om-
zet, Naarim een stijging tot ongekende hoogte plaats vond, een ver-
drie,oudiging zanaf 1927. De omzet ran \'an Susante bereikte even-
eens een dieptepunt in de jaren 1926-'27, terwijl pas in 1933 het peil
ian 1925 ii·erd bereikt. Bij \Vintermans daalde de omzet in 1932-'33
zeer sterk om in 1934 nog sterker weer te stijgen.

Net \ erloop , an de omzet is in grafiek 5 ;ergeleken met het lande-
lijk verbruik. 1)e cijfers ran het landelijk verbruik kunnen, zoals we
in paragraaf 2 aantoonden, gebruikt ,# orden oin het \ cri loop r.in de
nationale produktie n·eer te Keren, omdat de export en import ran
geringe omvang \\'aren. Gemeten is de omzet in gelds\raarde en niet
in aantallen sigaren. lit de grafiek kunnen ne zien, dat bij \'an
Schuppenen Van Susante de omzet terug liep juist in de jaren 1925-
27, toen het landelijk \erbruik \an sigaren toenam. Na 1927 maakte
kan Schuppen een en  rme groei dc)or. die de andere twee bedrij\en
\erre oiertrof en een zeer sterk contrast \ormde met de landelijke
achteruitgang iii :erbruik en produktie. 1)e opgaande lijn ,an \'.in
husante :r.is ieel bescheidener. J\'el is opiallend dat juist na  1930.
tc,eii het landelij k \ erbruik \ an sigaren begon te dalen,  de omiet ,.in
\ an Susante zich in stijgende lijn be,ond. \Vintermans volgde nog
het meest i an de drie  bedrij,en de landelijke trend met een opgang
in de jaren tivintig en een zeer snelle daling begin jaren dertig. in
tegenstelli,ig tot de landelijke trend steeg de ornzet   an  \\'intermans
in 1934 opeens enorm.

Hoe  belangrijk  het  handhaven  ian de omzet  voor  de  \1 inst  is,
kunnen Ae constateren, n anneer,ve kijken naar de kostenor erzich-
ten opgenomen in de bijlagen Xll-XIV. De jaren \\aarin de omzet
sterk is teruggelopen, zijn te\'ens jaren met verlies of uiterst geringe
\zinst. Een uitzondering is \'an Susante in 1927, maar dit heeft te
maken met een zeer ongelijke rerdeling van de afschrijvingen 0,·er de
jaren  1927 en  1928. Net blijkt dat een bedrijf omzetrerlaging heel
mocilijk kan verdragen ranwege de vaste kosten.

Over de Kerhouding tussen omzet en jaste kosten \verden enkele
berekeningen gemaakt in een reorganisatierapport Kan de Koninklij-
ke fabak- en Sigarenfabriek ,/h (i. Ribbius Peletier .ir. uit 1929.
De accountant Groenhuijse rekende \oor. dat de \ aste kosten bij
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Grafiek 5: indexcijfers  i·,1,1  de  ot,izet   ill  11·aarde  ,·51,1   \an   Schuppe,1.   Ian   Susante  en

Winternia,ts eit het Iiatioiwle rerbruik. 1925-1934.
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een  omzet  \an 5 miljoen stuks f  12,60 per duizend zouden bedra-
gen. ter\\ ijl dit bedrag bij een omzet ran 7 miljoen stuks zou teruglo-
pen tot f 9.-.  Het advies luidde dan ook de omzet, die in  1927 6,3
miljoen stuks bedroeg, op te \'oeren tot 7 miljoen stuks. Om dit te
bereiken stelde hij \'oor te mechaniseren, \,at een besparing ran
f 2,57 per 1000 zou  ople\ eren.  Van  deze f 2,57 moest  men  f  1,-

aan de koper geven om de verkoc,p te stimuleren. Hoe deze prijsverla-

ging gestalte zou moeten krijgen, namelijk \# elke prijsklassen men
goedkoper \\ ilde gaan  aanbieden.  daarover „·erd in  het rapport niet
gesproken. Evenmin werd orer\\1ogen dat n'ellicht andere fabrikan-
ten eenzelfde taktiek zouden volgen. zod:it omzetzergrciting niet au-
tomatisch te verwachten zou zijn. terwill de raste kosten in ieder
geval zouden zijn toegenomen. Het behoeft dan c,ok niet te rerbazen,
dat ondanks reorganisatie en mechanisatie in 1930 de omzet 5 mil-
joen stuks bedroeg en in  1933 1.5 miljoen, \\ aarna liquidatie i an het
bedrijf plaats \'Ond. 49

Zoals \ve in paragraaf 2 opmerkten. kampte de industrie na 1930
met het probleem.  dat de cc,nsumenten  minder geld aan roken  ,# il-
den  besteden,  maar :rel liefst eenzelide hoereelheid  n ilde roken,
dus overgingen op goedkopere sigaren. Het antwoord van een bedrijf
hierop kan zijn. dat het goedkope sigaren gaat produceren om zich
juist in de zich ont\rikkelende markt te bege\en. Het bedrijf kan ook
proberen uit te blinken in de coiicurrentiestrijd om de markt ran
betere sigaren door een beter produkt te maken UP door de suggestie
te wekken met behulp : an reclame dat  het prc,dukt beter is.

De verkooporganisatie en het \erkc)opbeleid ran de drie bedrij.en
komen in de volgende paragraaf aan de orde.

§ 6.  Ierhooporianisatie Van Schuppen. \'an Stisante en 11'intermans

Ten aanzien van de verkooporganisatie Acm tussen de drie bedrij-
ven \Leinig verschil ;forden geconstateerd. Alen z# erkte met reizi-
gers, die zowel orders moesten zien binnen te brengen als rekenin-

44
1 Archiet Peletier. aci·(,utitantsrapiwirt I,etreffentle de twk<mi.tigl' l'inanciele t<,c4tand en/.

tin,·.n r. 2881, rapplirten betreffetide de wn trcile :an de Ix,ek hc,uding <„er 1928-1915 lin\.nr
2873
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gen moesten innen. Voor de jaren. dat de kosten van het reizen
vergeleken konden n·orden. rert(*inden de bedrij\en een tamelijk

grote overeenhomst. „aarschijnlijk dankzij het feit. dat de beloning
B.oor de reizigers voor een groot decl geschiedde in de zorm van
provisie.

Tabel 29: Reiskoste,1 in pruceitten ran de m,izet, 1929-1934

Jaar \,in Schuppen \'.in husatite \\'intermans

1929                  5                  5                  4

1930                  5                  6                  4

1931                  5                  5                  6

1932                  4                  5                  5

1933                  4                  6                  6

1934                  3                                     4

Bron: zie billage All. Alll in 11\'.

Het bedrijf Wintermans had tot 1935 een ,erkooppunt te Haar-
lem, dat geleid  werd  door G.J. Wintermans. De rerkoop   ia  het
magazijn te Haarlem rertoonde een zeer duidelijk dalende lijn, :an
42% van de omzet in 1927 naar 0,5% in 1934.5(' Dit scheen volgens

de familie te wijten te zijn aan de geringe inzet van genoemde fir-
mant. Dat neemt niet weg, dat c,ok bij andere bedrijven geconsta-
teerd kan worden dat eigen winkels in deze jaren niet lonend

51waren.
Alle drie bedrijven maakten reclame. Van Schuppen besteedde 1 8

2 procent van de omzet aan reclame, wat relatief en zeker absoluut
meer was dan de andere tz\'ee bedrijven. \Vintermans maakte tot
1930 nauwelijks reclame, terwijl in de daaropiolgende jaren de re-
clame-uitgaven nooit boren de  1 %  ,'an de omzet kwamen.  \Ian  Su-
sante geeft pas in 1929 aparte cijfers voor reclamekosten. Deze be-
droegen ten hoogste 1% van de omiet. Hoewel Van Susante wei enig
geld aan reclame uitgaf, A·as hij toch van mening dat de mondelinge

i Archiel' 1% interm.in+. grcxitixiekcli: intenicu .\.M . iii Al ...\.J. Hintrrm.in.. d.d. 20 „kt.
198().
"i rergelijk de X.\'. Hillen te Dellt en de firma (,oulm, en Ba:ir te  5-Ilert<,gi·nlxisch
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reclame belangrijker was. Hij ging ervan uit, dat als iemand eenmaal
Van Susante-sigaren had gerookt, de voortreffelijke kwaliteit vol-
doende reclame  zou   zijn  om een goede afzet te verzekeren. 52  Van

Schuppen-Ritmeester daarentegen had meer pertrouwen in de
macht van de reclame. Zo maakte dit bedrijf al in 1923 reclame op
stationsborden.53 In de jaren dertig voerde men grootscheepse recla-
meacties  in de dagbladen. Toen bijvoorbeeld  in  1938 de orders  niet
snel genoeg binnen kwamen, startte men een actie met als motto:
Het puikje van de oogst 1937 is voor de Ritmeester Rookers'  Deze

campagne had zo'n succes, dat voortijdig gestopt moest worden, om-
dat men het niet met de produktie kon bijbenen.54

Bij het voeren van reclamecampagnes waren de grotere bedrijven
in het roorded, omdat zij, ook als zij eenzelfde percentage ran de
omzet aan reclame besteedden, toch absoluut gezien reel meer geld
daarvoor konden uittrekken. Sommige kleinere bedrijren beklaagden
zich over de concurrentie zan de grootindustrie, die door het voeren

van reclamecampagnes de naam van een bepaald merk zodanig be-
kend kon maken,  dat het publiek alleen dit merk kocht. 55 Om deze
reden lijkt het mij ook juist om ran monopolistische concurrentie te
spreken.

Een belangrijk punt \an de verkooppolitiek was oc,k de keuze in
welke prijsklassen men probeerde de sigaren te zerkopen. Voor \/an
Schuppen kon hierover informatie verkregen worden uit de notulen
van de aandeelhoudersvergaderingen. Zoals in hoofdstuk 111, para-
graaf 4 al aan de orde kwam. deed men partijen tabak met verlies van
de hand, toen men merkte. dat de koper geen prijs stelde op sigaren
met een roodachtig uiterlijk, n(,ch op sigaren, die gemateerd wa-
ren. 56 Alen  leed liever verlies op de  tabak,  dan dat  men een terug-
gang in de omzet zou riskeren. Zo schreef men in het jaarverslag
over 1926: "ons ingenomen standpunt de zaken. wat betreft de om-
zet bloeiende te houden, zullen \ve met Gods hulp handhaven-. Voor

521 Interi·ie  J.A M. ,·an husante d.d. 22 okt. 198(), 24 juni 1982.
") Archiet Ritmeester. dcxis losse stukken.
'*l  Idem, mitulen aandeelhouders,ergadering d.d. 23 maart 19 j9.

-1 (hiderzoek it·erkloosheid /930. ,ectie 111, bl/. 8()
..

1 Archiet' Ritmeester. ni,tulen aandeclhc,uders, ergadering. d.d. 25 mei  1925 en 31  mei
1927
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het jaar 1928 weten we toevallig de verdeling in prijsklassen: telkens
30% van de omzet had betrekking op 6, 8 en 10 cents-sigaren, terwij 1
de overige 10% goedkopere en duurdere soorten betrof.57  Tot  1930
gelukte het om de verkoop in de duurdere soorten nog te verhogen.
Na die tijd werd alle energie gericht op het handhaven van een goede

omzet in de 6-cents sigaar. Alen verhoogde de kwaliteit van de 6-
cents sigaar door het gebruik van betere tabak. In feite was dit een
vorm van prijsdaling. 58

in het streven naar handhaving van verkoop in de betere soorten
heeft men bijzonder veel succes geoogst, vooral nadat men in 1933
begonnen was met de produktie van de bolknak. De bolknak was een
vanouds bekend model, dat echter in de vergetelheid was geraakt.
Ritmeester introduceerde dit model weer als een nieuge mode. De
bolknak sloeg ge\veldig in, boven iedere verwachting. Het eerste
model was een acht cents sigaar, vervolgens werden bolknakken in
de prijsklassen van  10 en  12 cent geproduceerd en tenslotte werd er
ook een 6-cents bolknak op de markt gebracht.59 In het jaarverslag

over 1936 werd over de gang van zaken het volgende geschreven:
"Het verloop der zaken is nog altijd wonderlijk, we worden nog
steeds grooter en het oog der geheele tabaksbranche is op ons

gericht. \/an den produktie van de betere soorten sigaren heb-
ben wij 30% naar ons kunnen toehalen en wanneer we op tijd
zouden kunnen leveren, zou dit percentage hooger kunnen
zij n.

Nu worden onze afnemers gerantsoeneerd, hetgeen veel on-
tevredenheid onder hen verwekt. We kunnen nooit voorspellen
wat de toekomst zal brengen. We gaan met een vaart van 100
km. Uitkijken en oppassen is nodig.

We weten, dat alles in Gods hand ligt. De groote Beschikker
over alle dingen. Dat geeft rust".60

In 1936 was de verdeling over de verschillende prijsklassen zo, dat
64% van de omzet uit 6-cents sigaren bestond, 24% uit 8 cents en 5%

,71 t.23·p.' 30 mei 1929.
58

1 t.a.p., 7 juni 1932.
54 3  ./ubileumnummer Ritineester Nieuu·s, bl/. 16-17.
6°) Archief Ilitmeester. notulen aandeelhouders\·ergadering, d.d. 9 juni 1937.
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uit 10-cents sigaren. De overige 7% King naar duurdere en goedkope-
re sc,orten.6' De rerdeling ,ras ongunstiger dan iii 1928. maar altijd
nog ,'eel gunstiger dan de landelijke rerdeling. want iii 1936 bedroeg

de landelijke doorsneeprijs 4,22 cent.
Voc,r \''an Schuppen kon voor de jaren 1924, 1927 en 1935 een

gemiddelde \ erkoopprijs zoor sigaren berekend  ·orden. 1)eze prijs

bedroeg in 1924 per sigaar 7,9 cent, in 1927 slechts 6,6 cent, maar
in 1935 ivas de prijs gestegen tot 6,8 cent ondanks de landelijk
dalende trend.62 Dergelijke gege\ens konden ic,or \\'intermans niet
gevonden norden. maar wel voor Van Susante. Van dit bedrijf kon
over de jaren 1925-1933 de gemicidelde ,erkoopprils ,vorden vastge-
steld,  omdat  in het journaal steeds aantekening \rerd gehouden van
de waarde en de aantallen \:in de,erkochte sigaren. Des·erk(*,pprijs
schommelde tussen 1925 en 1930 tussen de 5.3 en 5,4 cent per
sigaar. Vanaf 1931 zette een daling in van 5 cent in 1931 naar 4,8
cent in 1932 en 1933.M We kunnen de zerkoopprijs \an \'an Schup-
pen-Ritmeester en \'an husante omrekenen naar de prijs in de
winkel door een handelsmarge van 30% te veronderstellen. Vergelij-
ken we de geraamde winkelprijs met de landelijke doorsneeprijs, dan
ontstaat het volgende schema:

r·abel  30:  rergelijking rati de  gemidilelde prijs ran de sigaar  in  cle irinkel.  iii ce,zten.

laar landelijk gemiddelde \'an fusante \'an Schuppen

1924 7,3 10,2

1925 7.3 7,0

1927 6,9 7,() 8,6

1933 5,1 6,2

1935 4,5 8.8

Brim: bijlage I\'; Archict Ritineehter. \erkociplbileken. Archief \'an husante. iournaal 1925
1933.

De gemiddelde prijs \an de sigaar bewc,og zich \cur J'an Schuppen
ver boven het landelijk gemiddelde, al blijkt 0(,k uit dit schema dat

"1 1  1(Irm. licns 10*SC Mukken.
"1 Idem. \crkix,pl)ticken 1924.1927,1935
«,

1 Archiet \ an Su.ante. 1(,urnaal jan. 1925-dec. 1943.
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ioor Ritmeester de situ:itie rc,nd  1927 kennelijk niet zo gunstig \\ as,
gezien de reel grotere daling in dc,orsneeprijs tussen '24 en '27 in
vergelijking met het landelijke cijfer. \'an Susante \rist zich in de
Ic*,p cler j.iren e, enee,is op de markt \.in cle I)eterc· sigareii eet, p|.1.its
te behouden.  ·elisn·aar in ieel mindere mate clan \'an Schuppen,
maar toch iets beter dan de gemiddelde sigarenfabrikant in Keder-
land.

\,'an Susante heeft zijn omzet vanaf 1931 vergroot do(,r langzaam
maar zeker de produktie ;an La Paz Sigarenfabriek te 's-Hertogen-
bosch over te nemen. La Paz. dat in 1928 door de heren Van Susante
werd gekocht, werkte aanvankelijk zelfstandigdoor, zij het met wei-
nig succes. In 1937 sloot La Paz met de N.\'. Kosmos-sigarenfabriek
te Eindhoren een overeenkomst rraarbij La Paz een decl ran de
produktie ran Kosmos zou ;'erzorgen  ( een soortgelijke overeenkomst
sloot Kosmos met de Willem 11 Sigarenfabriek te Valkenswaard 64,.
Door deze omzetrermeerdering hoopte  La  Paz de kostprijs  i an  de
betreffende merken te reduceren. Toen deze omzetrermeerdering
w:it betreft La Paz toch niet kon leiden tot een lonende produktie,
werd in 1938 ook de rest \'an de prc,duktie naar Van Susante overge-
bracht, een deel ran de merken iferd al eerder door Van Susante
gemaakt in opdracht \ an La Paz. In feite trad La Paz sindsdien op als

65
grossier voor Van Susante.

Hoe was nu de situatie bij W\'intermansi Toen in 1940 de oorlog
uitbrak. werd in verb.ind met de toez,·ijzing van tabak een oierzicht
gemaakt van de sigarenproduktie en het tabaksverbruik in 1939. Uit
dit onderzoek konden we voor Wintermans en Van Schuppen de
gegerens achterhalen, maar voor \/an Susante helaas niet, aangezien

geen correspondentie met dit bedrijf bervaard is gebleren. De siga-
renprc,duktie in aantallen en het tabaksverbruik in kg. zi.in in tabel

31 vergeleken met de landelijke cijters:

I.
i A.A. Zuid-()ost Brabant. archict \'an der Putt vin\·.nr. 164

"9 ,  Archiet' 1.a ia/ ncitulenl)(rk 1928-1938.
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Tabel 31: Sigarenprodicktie e,1  tabaksi·er/,ruik in  1939

\'an Schuppen \f'intermans Landelijk

produktie in min. stuk: 107            16          1.772

tabaks,perbruik in 1000 kg 940                               95                         13.000

kg tabak per 1000 sigaren 8.8 5,9 7.3

Bron. A.11.4. Archiel' liijksbureau 1cx,r labak en 1-abak*prcxlukten, corresixindentie met
sigareniwbrieken, \\'interman. lim·.nr. 41 J en Hitmeester {im .nr. 50); prc,duktie en
ierbruik \an tabaksprcklukten lini.nr. 116Ii,.

Deze cijfers laten zien. dat Van Schuppen zich meer dan de rest ran
Nederland had toegelegd op de grotere sigaren, ter\vijl Wintermans
zich juist had gespecialiseerd in het kleinere produkt. Van Susante
produceerde in 1939, volgens mondelinge informatie, 18.5 iniljoen
stuks, waarvan amper 1% senoritas en de rest sigaren.66 Het tabaks-
verbruik kon, zoals gezegd, niet w(,rden achterhaald.

Niet alleen op het kleine, maar ook op het goedkope artikel had
Wintermans zich toegelegd. Dit iras \olkomen logisch, omdat de
lage loongebieden, zeker zolang er niet gemechaniseerd n'as, hierin
het grootste kostenvoordeel hadden ten opzichte van bedrijven in de

hoge loongebieden. In de jaren 1932 en 1933 liep de omzet van
Wintermans schrikbarend terug. Uit dit dal is het bedrijf weer om-
hoog gekomen door zich nog meer dan te\,oren te richten op de kleine

goedkope sigaar. De introduktie ran een kleine 3-cents knaksigaar in
1934 onder het merk Agio werd een enorm succes, waarschijnlijk
omdat in deze prijsklasse de meeste groei plaats rond.67

Ten overvloede zij hier nog opgemerkt, dat alle drie bedrijven
uiteraard een ruim assortiment van sigaren tegen rerschillende prij-
zen aanboden. Nlaar het verschil tussen de drie bedrijven was. dat
Van Schuppen-Ritmeester binnen dit ruime assortiment in verhou-
ding veel dure merken verkocht, terwijl Wintermans de grootste
omzet juist in de goedkope merken vond. Van Susante nam als het
ware een tussenpositie in.

663 Inter,·iew J.A.M. ,·an Susante. d.d. 24 joni 1982.
67) Interr·ie  A.M. i\'intermans, d.d. 2 sept. 1982. 1-let merk Agio „·erd op 1 april 1932 als
fabrieks- en handelsmerk ingeschre,en, Tabaksplant. Ic) mei 1932.
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§ 7.  Conclusie e,1 rergelijki,ig iii de tijil

Voor de peri(}de 1856-1865 constateerden ne. dat de verk<*,p Keen

problemen oplererde en dat de beide ondernemers probeerden hun
omzet zc, groot mogelijk te maken. In dit stre,en ,r.is eerder de
produktiecapaciteit dan de aftet een belemmering Peletier had, on-
danks de binnenlandse mogelijkheden. toch zijn afzet in belangrijke
mate op het buitenland gericht. In dit op/icht iorinde hij een uition-
dering vergeleken met de Nederlandse sigarenindustrie als geheel.
De afzet in het buitenland bracht hii tot stand door vrienden en
kennissen in het buitenland te verzoeken zijn sigaren voor zijn reke-
ning te verkopen. De correspondentie vervulde voor Peletier een
centrale rol zowel bij de binnenlandse als bij de buitenlandse afzet.

Reizigers had hij niet in dienst. De klantenkring van Boex werd wei
met persoonlijk bezoek vereerd. De firmanten zelf ofwel hun reizi-
gers kwamen om de paar maanden langs om orders op te nemen en

rekeningen te presenteren. Het kontakt met de klanten werd door de
drie 20e eeu\rse bedrijven ook op deze wijze onderhouden.

De periode 1925-1934 vormde een sterk contrast met de jaren
1856-1865, want er was binnen de bedrijfstak geen sprake van ex-
pansie, eerder zan stagnatie en contractie. De afnemende omzetten
\\wren des te moeilijker op te vangen, omdat het aantal ge\,raagde

sigaren wel toenam, maar de gemiddelde prijs sterk daalde. Van dit
algemene beeld \an stagnatie en teruggang,  \,eken  de drie onder-
zochte bedrijven af. In deze moeilijke situatie :vist Van Schuppen-
Ritmeester zich van de drie bedrijven het best te handhaven dankzij

een duidelijk op omzetvergroting gerichte pc,litiek. Door kwaliteits-
verbetering en redame werd de markt voor betere produkten vero-
verd. De omzet, die al stijgende was, werd nog extra gestimuleerd
door de vondst van de bolknak, die een gelukkige greep genoemd kan
worden. Waarschijnlijk had Wintermans een stijgende omzet dank-
zij het feit, dat hij zich toelegde op het produkt. zvaarin de meeste

groei plaats zond. namelijk het goedkope artikel. Van Susante had
eigenlijk niets, waardoor hij zich speciaal onderscheidde. Hij intro-
duceerde geen nieuw model sigaar, maakte geen reclame, had zich
niet toegelegd op het goedkope fabrikaat. Het enige, dat van dit
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bedrij f \alt te zeggen, is dat het niet tot de verliezers behoorde, maar
de omzet tot 1933 redelijk op peil wist te houden en dat ;vas in deze
periode al een hele prestatie. in de jaren na 1933 maakte ook dit
bedrijf kennelijk een periode \ an groei door, \\'ant in 1939 rerkocht
Van Susante zelfs een iets groter aantal sigaren dan I\'intermans.
Het  handharen  \ an de omzet   'as daarom belangrijk, omdat  een

positief bedrijfsresultaat bij dalende omzet uiterst moeilijk gereali-
seerd  kon  worden.
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1{()()FI)S Fl'k \'1

FIXANCI 1.RING

§  1. Alge,„eite en bedrijfstakiliforniatie (,rer filia,icierilig i,1 de 19£ eli 2()e
ec zili'

Voor de Nederlandse sigarenindustrie in de underzochte peric,de
kan men stellen, dat de behoefte aan iermcigen ailiankelijk nas ran
het beleid dat de fabrikant wenste te \'oeren. of anders gefc,rmuleerd,
dat de fabrikant zijn bedrijfsbeleid kon aanpassen aan de hoeveelheid

vermogen \\aaro\er hij de beschikking had. lien sigarentabrik.int
kon vermogen hebben rastliggen in de bedrijfsruimte, de voorra:id
tabak.  de voorraad sigaren en krediet  , erleend  :ian  de  afnemers.
Voc,rts kon hij effecten en kasvoorraden aanhouden.

Een  bedrijfsruimte  kon  de fabrikant kopen  of bou\\ en.  maar  hij
kon ook besluiten deze te huren. Het fabricageproces stelde \reinig
specifieke eisen aan het gebouw. Ook z,as het mogelijk te besparen

op de kosten ran de bedrijfsruimte door alle arbeiders of een deel
daarvan thuis te laten werken. Een sigarenmaker, die Ioor zichzelf
wilde beginnen, kon de bedrijfsruimte beperken tot de zolder of zelfs

de huiskamer ,an zijn zi oning, ,rant het produktieproces was een-
voudig. Machines waren tot 1920 niet of naur,·elijks in gebruik. Na
die tijd deden machines langzaani maar zeker hun intrede. maar zij
mraren ook in 1940 nog niet (,nontbeerlijk. De in\ estering in \aste
acti\'a behoefde roor een sigarenfabrikant z(,doende niet omrangrijk
te zijn. Dit neemt  niet weg.  dat .ele ondernemers n el degelijk  be-
schikten over royale bedrijfsgebounen. soms nog aange,uld met en-
kele winkels verspreid over liet land. 1)e ondernemer had in dezen

een gr(,te keuzevrijheid.
De A#ze, waarop (le ondernemer de tabak inkocht, kon hij e,en-

eens laten ailiangen ran zijn financiele situatie. Kocht hij de tabak

bij de inschrij,ing dan  had  hij  een  grote hoereelheid contant  geld
nodig. Aangezien de tabaks\ eilingen geconcenteerd  \\·aren   in  de
maanden maart tot eli met september, met uitzondering zan augus-
tus. '  had  hij  in die periode  mO(ir  geldmiddelen  nodig d.in  in  de
i Blink, t.a.p., bl,. 336
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\% intermaanden. Kopen op de inschrijvingen impliceerde dus grote
schommelingen in de rermogensbehoefte. Kocht de ondernemer de
tabak op de tz\'eedehands-,eilingen, dan kon hij een le\,eranciers-

krediet bij de handel bedingen. Citeraard miste hij dan zijn korting
\'(}or contant betalen. De ondernemer kon de tabak ook rechtstreeks
bij de tabakshandelaren kopen. In dat geral kon hij de inkopen

gelijkmatig over het gehele jaar rerdelen en ,ras daarmee ook zijn

rermogensbehc,efte veel gelijkmatiger.
De inkooppolitiek had, zoals \\e in hoofdstuk 111 zagen, zrel conse-

quenties  \ oor de bedrij fsroering.   \Vilde de ondernemer  zich  op  de
dutirdere sigaar richten, dan moest hij zich tijdig van goede tabak
,erzekeren. Kocht hij bij de inschrijving, dan had hij de meeste kans
orn de beste partijen te bemachtigen. Bovendien moest de onderne-
mer van de goede tabakssoorten een grote voorraad aanhouden, wilde
hij een constante hoge k,raliteit van de sigaar kunnen garanderen.
Immers. de k\faliteit \ an de  tabak kan per oogst zeer z,isselend zijn.
Richtte de ondernemer zich op de goedkopere sigaren, dan was de
kwaliteit van de tabak van minder belang en kon hij zich op de
t\\eedehands-reilingen of reclitstreeks bij de handel ,'an tabak i'(*)r-
zien. Ook behoefde hij niet zon grote roorraad aan te houden, want
middelmatige tabak was altijd wel te koop

De produktie ;an sigaren vond in principe geregeld het hele jaar
door plaats, want het was niet moeilijk tabak en sigaren geruime tijd
te bewaren, mits gelet werd op een goede temperatuur en vochtig-

heidsgehalte. Ten aanzien van de afzet bestond een zekere piek in de
maanden september en oktober, ,\ anneer de sigaren\\ inkeliers  hun
roorraad insloegen ,·oor de feestdagen, maar,·erder,verden het gehe-
le jaar door sigaren verkocht. klen mag dan ook aannemen dat de
roorraad sigaren tamelijk constant was, terwijl hetzelfde gegolden
zal hebben \cx,r de kredietverlening aan de afnemers.  Of de sigaren-
tabrikanten F·eel rcirmogen in lererancierskrediet hadden vastliggen,

hing af,an hun klantenkring. Werden de sigaren geexporteerd, dan
kon het lang duren eer de betalingen binnenkwamen, zeker wanneer
het consignatiezendingen betrof. Bij de afzet in het binnenland \\,as
het ge\\ oonte  in  de 19e eeuK  om de afnemers enkele maanden  kre-
diet te verlenen,  ter\\ijl  ook  in  de  20e  eeuw  reel  sigaremvinkeliers
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zich een rovale termijn  rercx,rloofden.  Alleen  de  ;oor  zichzelf \\ er-
kende sigarenmaker, die zijn produkt op de markt of in het catij :tati
de man bracht. zal niet of naun·elijks krediet , erleend hebben.

70 kon dus het bedrijf (,pgezet u orden naar gelang de financiele
middelen. Beschikte de ondernemer over reel\ermc,gen, dan ki,n hii
een fabriek laten neerzetten. tabak bij inschrij, ing kopen. de betere

sigaar produceren en deze vervolgens exporteren. Had hij neinig
vermogen. dan kon hij zich toeleggen op het goedkope produkt. tabak

op krediet bij de handel kopen en sigaren regionaal of zelfs op de
weekmarkt afzetten. Hetivas mogelijk om met zeer weinig vermogen
aan de slag te gaan. De consequentie hier\an \ras echter dat deze
kleine bedrij\,eii zeer kwetsbaar u aren.  Kon men tengevolge z'an een

economische inzinking zijn produkten minder goed  kwijt of stegen
de tabaksprijzen of kreeg men een andere tegenslag, dan hadden

deze bedrijven geen enkele financiele reserve en gingen over de kop.
Aan de andere kant kon het gebeuren dat zo'n (fen of tweemansbe-
drijtle uitgroeide tot een behoorlijke onderneming. Een frappant
voorbeeld hiervan ivas de firma B. Bergman Carels te Amsterdam.
Bergman Carels begon als jongen te werken voor 40 cent per \seek.
werd sigarenmaker en klom op tot meesterknecht. Toen hij beslcx,t
sigarenfabrikant te rforden. startte hij met twee sigarenmakers en zag
hans de zaken zodanig uit te breiden, dat hij in 1887 t\\'ee A driehon-
derd mensen in dienst had.2 Een roorbeeld uit later tijd rormen de

Hofnarfabrieken te Valkenswaard.  Rond  1900 begon J Heesterbeek,
de stichter van Hofnar, voor zichzelf te \verken na een ruzie met zijn
patroon. Zijn eerste produkten verkocht hij bij barbiers en in herber-

gen. Na verloop van tijd had hij al veertig mensen in dienst. De grote
groei kwam met de toetreding in 1911 van de firniant A. Wolters. die
de zakelijke leiding op zich  nam. 3 Er zouden reel meer voorbeelden
te noemen zijn. Waarschijnlijk zijn zeer reel ondernemingen in de

sigarenindustrie op een dergelijke geleidelijke ivijze ontstaan. nant
het sigarenbedrijf was bij uitstek geschikt om zich door interne groei
te ontwikkelen.

2, ti:quate /887, dl. 1. blt. 276-282.
13 Hots en Melotte, a.u'.. bl,. 228-229.
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Zoals gecronstateerd,  u aren er Keen oms angrijke #'aste acti\'a nodig
om sigaren te kunnen fabriceren. Zo beschou,rd had de ondernemer
niet \eel permanent \ernic,gen ni,dig. Alaar een deel \ an de \(,orra-
den  en  \ an de krediet,erlening aan  afnemers  had  ereneens een per-
manent karakter. zc,dat het toch zin\'01 kcin zijn om ook in deze
\ erm<,gensbehc,efte d(*,r middel ;an permanent of langdurig tijdelijk
\'ermogen te ,'(*,rzien. \'oor het fluctuerende deel ran de behoefte
aan geldmiddelen kon de ondernemer dan kortstondig tijdelijk \er-
mogen :iantrekken.  \\/enden „ij ons dan nu tot de , ermogens,Imrzie-
ning

De 19e ecu„se ondertiemer, die een bedrijf,vilde (,prichten, kon
in de regel geen beroep doen op de binnenlandse kapitaalmarkt. Het
is algemeen bekend. dat Nederlandse beleggers meer geinteresseerd
naren in buitenlandse ti,ndsen Loals Amerikaanse spo(,r\\egaandelen
of Russische sta:itscibligaties dan in de Nederlandse industrie.  Pas in
1889  ·erd het eerste industriele funds ter beurze genoteerd.4 Het
bankize/en \ erstrekte /elden \ ermogen (,p lange termijn.  In de jaren
zestig  \ an  de   190  ecuir   nerd er korte tijd geexperinienteerd  met

industriefinanciering cloc,r middel  ,:in  ont  ikkelingsbanken  in  de
Rees,t \an het Franse -Credit mobilier-, maar deze ont ·ikkeling liep
op niets uit.' t\Ileen lokale banken „iaren soms bereid op grond ran
bekendheid met de perscxm \ an de ondernemer langlopend krediet te
IerschaRen.6

Als banken en kapit:ialmarkt Keen uitkomst bolen, hoe moest de
undernemer dan aan permanent of 1:ingdurig tijdelijk verniegen zien
te k(,men: Het meest \imr de hand liggend was om in eigen familie-
kring rond te kijken en inderdaad „aren,eel bedrijren in de sigaren-
industrie familiebedrij,en. Zc, , anzelfsprekend als het was clat de
ouders hun kinderen met beginkapitaal aan de slag hielpen, zo ian-
zelfsprekend was het dat  broers en  zonen in de zaak betrokken

* , Jc,h  de \'ric4. / e„ eelii,  2·(,1 eftel·teli.  HN<,risclic sc·11,1, 1·ail cle \ erciligi,14 1·11(ir Lie 1  Ifectuillatidel
en de .4,1,stenlailise L:j»·tenbelir5. /h,6- 1976 ' 1 ill}urg 197(1. bl/.  42-16.
11 1'.\\'. klein. 1 let bank„ e,en en di 111(Kier,11.cring i.in de \ederlandhe ,(ilk.huishi,uding
ti.iden4 di  t,#eede  hclft  , an cle  19L· ecu„ .  iii  k·0,101,;is ·h-  c,i  Soci,%,il-/listorisch  /aar/,oek dl.
A\\\1119781, bl/.141
" f  11.1-.J..\1. \an clin li·renbecint. ()ntii·ikkcliN.i,Jh/,;eu ei, 9(·h,ir,iter/,unte,i tit het Anibants indus-
triet'l bedri)f /777-19/4 , I-ilbilrg 1977 . bl,. 89.
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nerden. De familieband kon behalie een steun (x,k een ge\:iar \c)or
het bedrilf ople\eren.  Zo k\Jam het vaak foor. dat te veel familiele-
den deel uitmaakten ran de directie, \\·aarbij borendien de samen-
werking tussen de br(,ers en hun e,entuele zonen niet altild even
soepel verliep. Besloc,t men om de laatste reden tot splitsing #'an het

bedrijf. el:iii betekende dat in zeel gevalleii een onrerantwcx,rde ft-
nanciele aderlating \an het oorspronkelijke bedrijf. Godefroid Ala-
joie, oprichter ran de G. en S. Alajoie's Sigarenfabrieken te filburg
(merk Gulden Vlies) nam geheel volgens deze traditie al zijn broers
in de zaak op. 1)ejongste broer Charles hielp hij zelfs met financiele
en vakkundige steun aan een eigen bedrijf. Toch had Godefroid ook

oog voor het belang ran de continuiteit ;'an het oorspronkelijke be-
drij f, zoals uit het rolgende citaat uit een brief aan zijn zuster blijkt:

"Charles bezit behalve zijn eigen tabriek te Alaastricht een
even groot aandeel als \zij in de fabriek te Tilburg.  Dit acht  ik

zoolang hij er zelf is en \\ ij er zijn niet ZO() bezwaarlijk. wel
echter  roor de toekomst en vooral  ix,k  mede  (en dit laatste
beteekent voor mij als oprichter ran het oorsprc,nkelijke bedrijf
zddr v661 j voor het voortbestaan van hetzelve. Welke groote
gevaren   er   aan Last zitten   met   drie   aan het hoofd   van   Gen
bedrijf te staan, heb ik helaas maar al te goecl onder\onden-. '

Aangezien het sigarenbedrijf zich uitstekend leende voor opbouw
door interne groei, zal financiering uit de winst een belangrijke rol
gespeeld hebben in perioden  I an \'oorspoed.      Had  men  geen  kapi-
taalkrachtige familie dan kon men nog rondkijken in de kennissen-
kring. Zo was het mogelijk een combinatie te vormen. waarbij de ene

partner de technische deskundigheid inbracht en cle andere het \er-
mogen. Dit \ras bijvoorbeeld het geval bij de in 1858 te Eindhoven
opgerichte firma Alignot & De Block, naarbij de tabakskennis irerd
geleverd door Alignot. ter\\'ijl De Block roor het rermogen zorgde. 8

Sommige sigarenfabrikanten probeerden lungs de weg ran de adver-
tentie een compagnon te , inden. Zo stonden er in het tijdschrift  De

labaksplant advertenties \an deze en soc,rtgelijke strekking:

-1  Archiet  A.\ .  C,ulden  \ lies  sigarent.ibriek  ,/h  (,.  &  S.  \Iaj(,ic  te Tilburg.  per,oonlijk
archief' R.11..\I.J. M.ijoic te Tilburg. briet' uit 193().
M 1   Het on,hlaadje.  1,1/.  2
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Compagnon: In een ruim 16 jaar bestaande Sigarenfabriek
N'ordt ter uitbreiding een compagnon of commanditaire Ven-
noot ge\·raagd, die 8 A 9 mille kan storten-.9

De ge, raagde bedragen , arieerden Lan enkele duizenden    tot
f so.000.  Of op deze advertenties ook gereageerd i,erd, is niet na te
gaan. maar het lijkt wel \\aarschijnlijk. anders zouden ze er niet zo
\aak in gestaan hebben. Wilde men wei geld maar Keen compagnon
hebben. dan kon men proberen onderhandse geldleningen te sluiten.
al dan niet in de vorm van een hbpotheek. Notarissen traden hierbij
n'el op als intermediair, ter„'ijl ze scims ook eigen vermogen ter

beschikking stelden. Bankkrediet k,rim namelijk zoals reeds is opge-
merkt in de 19e eeurv  ·einig ic,or en  „·anneer het verleend z,erd.

1()betrof het steeds korte-termijn krediet.
Niets zou meer wx,r de hand hebben gelegen dan dat handelaren

in tabak betrokken waren bij het opzetten van sigarenfabrieken.
Fenslotte heeft de handel zich ook met het \ erbou\ en #an tabak in
Nederlands-Indie ingelaten. .roch schijnt deze omzetting ,an coni-
mercieel in industrieel kapitaal weinig te zijn roorgekomen. De Rot-
terdamse tabakshandelaar de firma P. \:in den Arend richtte in 1865
te Rotterdam een sigarenfabriek op, \,an 1866 tot 1874 had hij een
fabriek te Leiden en van 1866 tot 1868 te Hintham nabij 's-Herto-
genbosch.ken sigarenfabriek  te  Eindhoren  nerd  in   1903  gecipend
en in 1915 weer gesloten. " \Ieel meer dan een \# einig succes\·olle
nevenactiviteit lijken deze fabrieken niet geweest te zijn. Veel meer
succes had men met de oprichting in 1887 ran de Tabaksmaatschap-
pij  Arendsburg.  k\\ am rechtstreekse beinoeienis van de tabakshan-
del met de sigarenfabricage weinig roor. moeilijker is het om na te
gaan. of de handel door middel \an leningen op lange termijn de
industrie steunde.  \ant over het algemeen zal men aan dergelijke

P  labaksplaitt. 1873-1914 pawm: dc/c ad,irtentic Al.itccrt uit !894.
1" 1   11. F.J . M .  i an den ieretil)cemt.  Bedrilhkavitaal M „inieriteinew·hap  in  Xech'rlaitd  / 800- 1 B IO
'1.eiden 1965,. bl/. 17-19,11 1·.J.M. ull, clell Leretibeemt. kapit,iii! en industriele (inderne-
ming in \cord-ltraliant in cle  19, Le un . iii (,eld en omierite,ning. opstellm aange/,oilew :ia,1 Prof
tir.  ('. 1- .  Scheffer ter  gelege,ilieiti  i·an  Litn alscheid als geri'„„11 hooglelaar a,111 tic katht,licke hoge-
khool  Tilburg , l.ei(len  1976 i.  bl,.  53,
",  Gedenk,clirijt  ra,i  de   1,11,aksmaatschappii  .·\reittislit,rg ter gelege,ilicid  , iii,  haar  i·ijftiluarig  be-
staa„ 1877-1927. jamenge+teld (1(xir A. 11(,\i,Ck  an I':ipendrecht t lic,tterdam 1927). bl/.  19.
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leningen niet te reel bekendheid hebben gege,en.  In de jaren dertig
\varen grote tabakshandelaren als A.L.  ran Beek en Koch weI bereid
sigarenfabrieken met leningen over een moeilijke tijd heen te hel-
pen. 12  Of dit in eerdere jaren of in  de  19e eeu,v ook is  voorgekomen,
is niet duidelijk.

In ieder geval speelde de tabakshandel #d een belangrijke rol bij
de korte-termijn financiering. Bij levering van de tabak werd in de
regel drie tot zes maanden krediet verstrekt. In het algemeen zal het
verkrijgen van kortstondig tijdelijk vermogen voor de ondernemer
minder moeilijkheden hebben opgele\' erd dan het verkrijgen van per-
manent of langdurig tijdelijk vermogen. De Nederlandsche Handel-
Xlaatschappij was bereid voorschotten op consignatiebasis te geven

van  50%  van de factuurprijs, 1 4 \vat interessant kon  zijn voor firma's
die zich hadden toegelegd op de export, want zij moesten vaak lang
wachten op de opbrengst van geexporteerde goederen. De 19e eeuw-
se banken ivaren welisrr aar niet bereid vermogen op langdurig tijde-
lijke basis te verschaffen, maar daarmee waren zij voor de financie-
ring toch niet onbelangrijk. Zij leverden krediet op korte termijn, bij-
roorbeeld  door  wissels  rc36r  de  vervaldag te disconteren.   Ook  voor-
schotten op grond van consignatiezendingen of met tabak als onder-
pand zullen wel tot de mogelijkheden behoord hebben.

In het begin ran de 20e eeu\v werd de emissie van industriele
aandelen meer gangbaar. Aangezien de banken hierbij vaak bemid-
delden. kregen zij er een dienstverlenende taak ten opzichte van de
industrie bij. Deze ontwikkeling kan men ook in de sigarenindustrie
weerspiegeld zien.

in de jaren 1916-1920 konden de Nederlandse industriele aande-
len zich in een buitenge\\'one populariteit verheugen en was er spra-
ke van een grote emissie-activiteit van het bedrij fsleven. 14 Het bank-
wvezen beperkte zich niet langer tot een bemiddelende rol. maar ging
zel f op ruime schaal over tot het rerlenen van langlopend krediet aan
de industrie. Toen aan de oorlogshoogconjunctuur eind 1920 een

4  Inter,il'n A.,\1. \\'intermans. d.d. 2() c,kt.  1980, 1ircx,khoot'dstuk\'l, paragraai 4
7  Van den brenbeemt. Ontit·ikkelingsli)nen  en scharnierpunten. bIL. 86.
14 1 F. de Roos en \\'.J. Ii'ierinia. Ee,i kali·e eemi· rente iii  ,\-ederlaild c Schiedam  1953 i.  bl/.
112.
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eind kwam, raakten banken en jonge ondernemingen in moeilijkhe-
den. Als reactie hierop trokken de banken zich weer zozeel mogelijk
terug uit de langlopende financiering. 15 De sigarenfabrikanten lie-
ten  iii  i920 in de Kamer ran koophandel-rerslagen van Eindhozen de
klacht horen. dat het bankwezen hier te lande meeging met de
internationale tendens om de in oorlogstijd zo ruim rerleende kredie-
ten  sterk  in te krimpen. 16 Het terugtrekken  van de kredieten  was
niet altijd mogelijk. Zo had de N.V. Tabaksindustrie ,/h Gebr.
Philips te Maastricht in 1928 nog steeds eeii bankschuld ran meer
dan een miljoen gulden, die dateerde uit de oorlog.

I 7

Dat de jaren 1916-1920 topjaren  \ aren ten  aanzien ran financie-
ring dcxir middel ran uitgifte \ an aandelen. blijkt ook uit de gang z an
zaken in de Nederlandse sigarenindustrie. Tussen 1895 en 1920
Aerden \ijf n.v. s opgericht, Aganan de aandelen ter beurze geno-
teerd stonden.   Bi.j de uitgifte  ran de aandelen  gren  onder  meer  de
volgende banken betrokken: Associatie Cassa en H.H. Kerkhoven te
Amsterdam, Alarx en Cos Bank en de Rotterdamsche Bank\'ereni
ging te Rotterdam en de Utrechtsche Bankrereniging te Litrecht. I)e
n.r.'s waren alle vijf voortzettingen van reeds jarenlang bestaande
firma's. Tot 1916 werd \(,or 1,3 miljoen gulden aan aandelen uitge-
geren, maar in de vier jaren \'an 1916 tot 1920 \verd roor een bedrag
van 9,8 miljoen gulden aan aandelen aan de man gebracht. 18 Deze
n.\:s, die tot 1920 in groot optimisme het aandelenkapitaal w,ortdu-
rend hadden uitgebreid, maakten na 1920 ecliter zeer slechte tijden
dcxir. Het betrof de rolgende n.\.s:

a.   1 let otis n el bekende bedrijfde Koninklijke Tabak- en Sigaren-
fabriek r/h G. Ribbius Peletier jr. te Utrecht \\erd iii een n.\.
omgezet in 1895, toen de stichter en oudste firm:int zich uit de
zaken terugtrok.  Tot  1920 boekte het bedrijf goede resultaten, maar
na die tijd \\erden er enkel ;'erliezen geleden. kapitaalsreductie en

" 3  P. 1:-. de lien. .·\(·tter·e en re-actiei·e mihistriepolitick m  \,·dt rland.  i),· 01·erheid en de Mtii ikke
ling ,·ail ile  Xederlit,idse i,litti,trie i,1 ,le Wre„ derlit eit tlisse,1 1945 eit / 950 1,\Insterd:im 1980 J. 111/ .
82-133

"' i \'erslag K. i .k. 1 indlic,# en, 192(), hi,. 27
r 3  kroniek \·un 1,r.  .·\  hter,iheim. lial ji,1,2,inilt·tijks til,lwhrift 24,(iF ert),ionlit·. fi,1,1,1Cien. htativiek.

bedrijfshuishoutikunde.   1918119
IM i  lail ()ss  i-jjecte,tbock  192().
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daarmee gepaard gaande reorganisatie in 1929 boden niet volcioende
soulaas, zodat in 1934 met de sigarenfabricage gestopt moest

worden. 19

b. A. Hillens Sigaren- en Tabaksfabriek werd opgericht in 1908
te Delft als roortzetting \an de firma A. Hillen. De n. v. breidde zich
tot 1920 roortdurend uit. maar begon daarna \erliezen te lijden. 1n
1924 en 1929 werd tot kapitaalsreductie overgegaan. Ondanks her-
haalde reorganisatie moest in 1937 de strijd definitief worden opge-

20
geven.

c.  De N.V. Vereenigile Hollandsche Sigarenfabrieken, die in 1916
te Culemborg werd opgericht, ,ormde een combinatie \ an de konink-
lijke Sigarenfabrieken der Fa. Dresselhuys & Nieu,renhuysen, de
kon. Ver. van Nederlandsche Sigarenfabrieken -Trio Culemborg
en van de Alvana Cigar Alanufacturing Cy te Tiel. Later werden ook
de sigarenfabrieken v/h C. Otto Roelofs Jzn. te Amsterdam en B.
van  der   [ ak  &  Co. te Rotterdam overgenomen.   Deze  bedrijven
werkten zelfstandig door, evenals de nog weer later overgenomen
N.V. v/h Ciebr. Claassen te Hapert, Casteren en Bladel, de N.\i.
Sigaren- en Cigarillosfabriek r/h F. M. Houbaer & Co. te Amers-
foort.  In de eerste jaren kon deze combinatie dividend uitkeren.  \/an
1920 tot 1924 werd er verlies geleden, waarna in 1924 kapitaalsre-
ductie plaatsrond. fc,t 1930 kon over het gereduceerde kapitaal
dividend uitgekeerd worden, maar na die tijd werd er weer met
verlies gewerkt. Toch heeft men de jaren dertig weten te over-
leven.21

d.  De N.V. Nederlandsche Sigarenfabrieken "Globe- v/h Ypes &
Posthumus en \/an der Sanden & Co. \verd in 1917 opgericht als een
roortzetting van de firma Ypes & Posthumus te Utrecht. In 1918
combineerde zij zich met de firma Van der Sanden & Co. Deze n.v.
leidde een zeer kort bestaan, want de slechte resultaten en onenig-

")  Jaan'erslagen    i\'. \.    Aloninklijke    labak-   en    Sigare,iji brick   i·/h   (..    itibbitts   f'eletier  jr.    te
L trecht. 1917-1919, 1923-1933, archiel l'eletier. accc,untantsrappcirt betreffende de toekclm-

stige financiele tcrstand en n'instmogelijkheden indien alleen de sigarentabriek in e\ploitatie
blijft. 1929 (in\·.nr. 2881.
2'13 Jaan'erslagen X. \.  A.  Hillen's Sigaren- en Tahaksfabriek te Delft 1921-1922,  1924- 1936
2I

F /,tari enlageit  \. ,.  Ierce,it#ch·  1/0/hindwhe Jig,irei,jithrickm.  1924- 1941

213



heid in de boezem van het bestuur zorgden er voor, dat in 1924 tot
liquidatie werd besloten.22

e. De N.V. Tabaksindustrie v/h Gebr. Philips te Alaastricht
werd in 1917 opgericht als voortzetting van de rennootschap onder
firma Gebr. Philips, die in 1916 al was omgezet in een commanditai-
re vennootschap. Wat opvalt is, dat dit de enige open n.v uit het
zuiden \an Nederland  vas, afgezien dan ,an Claassen te Hapert,
die zich als enige fabriek uit het zuiden in het monsterverbond van de
Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken bevond. In 1920 \ferd een
belangengemeenschap aangegaan met de Internationale Tabakshan-
del Maatschappij onder de naam Tabaksunie. Deze combinatie van
tabakshandel en industrie bleek weinig gelukkig. De Tabaksunie
werd in 1922 in staat van faillissement verklaard. evenals de inter-
nationale Tabakshandel Maatschappij. De Tabaksindustrie  v/h
Gebr. Philips wist zich slechts met moeite staande te houden, want
de obligatiehouders van de Tabaksunie probeerden hun verlies op de
Tabaksindustrie v/h Gebr. Philips te verhalen.23

Gezien de weinig florissante resultaten van deze vijf open n. i :s is
het begrijpelijk, dat in de jaren na 1920 niet door middel van openba-
re uitgifte van aandelen is gefinancierd. Wel worden er vele n.\:s
opgericht die in teite besloten pennootschappen waren, maar nog
niet door een aparte juridische sorm hiervan \verden onderscheiden.
Het C.B.S. gaf inzijn Statistiek der Naamloze Ve,inootschappen hier-
van de volgende omschrijving

Voor de statistiek is als 'besloten gerekend elke vennootschap,
ir'aar\'an de aandelen niet ter beurze worden genoteerd en ten
aanzien waarvan kan worden aangenomen, dat alle aandeel-
houders natuurlijke personen zijn en dat de meeste - uiteraard
weinig in getal zijnde - aandeelhouders elkander allen bij name
kennen-.24

Vaak ging het bij besloten pennootschappen om familie n., . s.  In de
jaren twintig werden in de sigarenindustrie vele firma's omgezet in

.,

-- 3   jaarverslagen   X. I  .   Nederlamische  sigare,iji:brieken  "(,lobe   .   1919,   1920,  \'a,1  Oss   Effecten-
boek 1929.

211 Jaan'erslagen ,\'.\ . 1-abaksindustrie 1'/h (Mbr. Philips te Maastricht. 1919.1921.1923-1935
24) C.B. S.. Statistiek cFr X.\ . 's. 1929-1932. bl/.  1.
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een n.\. Van de 61 bedrijven, die in 1934 het -Gentlemen Agree-
ment' ten aanzien van de verkoopcondities onderteken(len, hadden
38 de n.\·. vorm.25 De reden, waarom men tot omzetting van de
firma in een n.5. besloot, kon rarieren. Het kon zijn, dat men
behoefte had aan extra vermogen of dat men wilde voorkomen dat
het familieiermogen door Fererving zou ,vorden gesplitst. Waar-
schijnlijk heeft bij veel bedrijven een ftscaal motief een rol gespeeld,
want de wet op de dividend- en tanti6mebelasting van 1917 stelde
alleen uitgekeerde winst van een n.v. belastbaar, namelijk via de

inkomstenbelasting; de binnen de n... ingehouden winsten werden
tot 1939 niet belast. 26

In het algemeen kan van de Nederlandse industrie in de periode
na 1921 gezegd worden, dat zij streefde naar interne financiering.
Bij de n. v. s bleek tenminste de zelffinanciering hoog in het vaandel
genoteerd te staan.27 Een dergelijke politiek van interne financiering

gelukte echter niet aan de open  n.v. s in de sigarenindustrie,  want
daar was kapitaalsreductie aan de orde van de dag.  Of de familiebe-

drijven in dit opzicht een beter figuur sloegen, zullen we in de
volgende paragrafen bekijken.

§ 2. Enige opmerki,igen over de balansen

De meeste informatie voor de komende paragrafen is geput uit de
balansen. Peletier en Boex hanteerden het systeem van het enkel-

voudige enkel boehhouden. Dit hield in, dat er een balans werd

opgemaakt maar geen verlies- en winstrekening. Peletier maakte

ieder jaar de balans op rond 15 februari.  Het was aanvankelijk de
gewoonte van Boex om de balans begin januari op te maken. In 1863
liep dat uit tot begin februari, terwijl hij dat jaar al in 31 december

afsloot.  Het jaar  1863 is zodoende een  kort jaar geworden. Voortaan

hield hij vast aan de datum 31 december. In de jaren 1858, 1859 en

251  Jaan,erslag  Verbond ,·an  Sigarenjhbrikanten.  1934.  biz.  5-6.

26) J.L. Bouma, Lgerbock der bedrillseconomie. dI. 11 c\Vassenaar 198023 biz. 253-254.
27 f  N.L.  Ruizendaal. De financiering bij de Nederlandse ondernemingen sinds  1921,  in Tot
de orde geroepen. Opstellenbundel t.g.r. het reertig jarig bestaan tier rere,ziging ,·an Academisch
get'ormde accountants op 23 april 1967 (Deventer 19671. biz. 93.
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1865 maakte Boex bovendien in de zomer de balans op. Bij het maken
van de tien-jaarlijkse gemiddelden is ter\\'ille ran de uniformiteit met
de overige bedrijren. alleen gekeken naar de stand van zaken rond 1
januari (uiteraard zijn de halijaarlijkse ,rinsten samengeroegd tot
een jaarlijks bedrag). Een uitzondering is gemaakt roor het jaar

1865. In dat jaar trad Zeegers uit, zodat een groot rerschil bestaat
tussen de balansen ran augustus en december 1865. Om het gehele
jaar recht te doen, is een gemiddelde \ an beide balansen genomen bij
de tien-jaarlijkse berekeningen orer eigen en rreemd rermogen en

dergelijke.
De Zoe eeu\\ se bedrij,en kenden alle drie het dubbel boekhouden.

Aan het eind ran ieder jaar werd de balans c,pgemaakt. Het balans-
boek, dat ran Van Susante be„aard is gebleren. liep van 1910 tot en
met 1933. Na die tijd heeft men , oor het opstellen ran de balansen
accountants ingeschakeld. Helaas bleken deze balansen niet meer te

achterhalen, terwijl ook de grootboeken verdzvenen zijn. \irat betreft
Wintermans zijn ranaf 1921 de pri„6 en Fiscale balansen doorlopend
be,vaard gebleven.  Met de omzetting ran firma in n.I.  k,ramen voor
Van Schuppen door accountants gecontroleerde balansen. Voor de
jaren 1920-1927 en 1934 konden de door accountants opgestelde
jaarstukken achterhaald worden, voor de jaren 1928-1932 moesten

de balansen en rerlies- en n instrekeningen opnieuw opgesteld \vor-
den aan de hand ran de groc,tboeken. \'oor het jaar 1933 ontbrak
eveneens het grocitboek en moest met behulp,an het journaal, het
voorraadboek en enige interpolatie een reconstructie gemaakt wor-
den. Ter\ville ran de virrgelijkbaarheid van Van Schuppen met de
andere bedrijven is de n.v. beschousvd als firma, ziat gerechtraar-
digd n as, omdat alle aandelen in handen waren van drie \'an Schup-
pens, die te\ens directeur \,aren. Leningen door directeuren mer-
strekt, zijn tc,t het eigen vermc,gen gerekend, evenals de n inst. De
salarissen van de directeuren zijn bij de \vinst geteld en niet als
kosten gerekend.

Om de vijf bedrijven op zin olle nijze met elkaar te kunnen, erge-

lijken, moesten de balansen zc,veel mogelijk met elkaar in overeen
stemming gebracht wor(len, terwij 1 tegelijkertijd geprobeerd is de
veranderingen tot een minimum te beperken. Sommige posten zijn
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van de ene naar de andere zijde \an de balans gebracht; bijsoorbeeld
de reserve dubieuze debiteuren is in alle gemallen op de post debiteu-
ren in mindering gebracht. Leningen Yan firmanten aan het bedrijf
zijn bij het eigen vermcgen geteld en schulden aan het bedrijf zijn er

af getrokken, als dit al niet gebeurd n .is. Rente orer het eigen
vermc,gen is bij de winst opgeteld. hetgeen bij de 20e eeu,#se bedrij-
ven ook gebruikelijk nas, maar bij de 19e eeuu·se niet. \\'aarderin-
gen van Taste   activa   en  voorraden   Lijn onreranderd gelaten.   De
balansen zijn, zoals tegenwcx,rdig gebruikelijk is, opgesteld in \,olgor-
de,an liquiditeit.

In de bedrijfseconomie is het gangbaar een onderscheid te maken
tussen verschillende  scx,rten   ran   vermogen.   Zo   kan   het   rermogen

ingedeeld \vorden in ondernemend en niet-ondernemend vermogen
of naar gelang de herkomst in eigen  of v reemd  vermogen of naar
gelang de looptijd in permanent, langdurig tijdelijk (looptijd langer
dan den jaarj en kortstondig tijdelijk (looptijd korter dan 66n jaarj.
Uiteraard zijn er nog iveer verdere verfijningen in onderscheiding
mogelijk. Nu bestaan er tussen de genoemde indelingen van het
verm(,gen wel enkele samenhangen. Voor vennootschappen en voor
de persoonlijke. niet rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemin-
gen in het algemeen, geldt dat het eigen vermogen terens permanent
en ondernemend vermogen is, ter,r·ijl het vreemde vermogen veelal
tijdelijk en niet-ondernemend is.28 Bij dit onderzoek leek het mij
daarom voldoende om bij de indeling van de balansen onderscheid te
maken tussen eigen vermogen, vreemd vermogen op lange termijn
ofu,el langdurig tijdelijk vermogen en wreemd vermogen op korte
termijn, wat men ook kan aanduiden met kortstondig tijdelijk ver-
mogen.

De balansen van de vijf bedrijren zijn in bezverkte vorm opgeno-
men in de bijlagen V t/m IX. Om de vergelijking tussen de rerschil-
lende bedrijven te vergemakkelijken zij n tien-jaarlijkse gemiddelden
gemaakt. Bij de drie 20e eeuwse bedrijven zijn voor berekeningen
omtrent het gebruik ran vermogen en de aanwending daarvan gemid-
delden gemaakt van de balansen \'an 31 dec. 1924 tot en met 31 dec.

2.
i Bouma. a.u·. bl/.249
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1934.  Deze ll-jaarlijkse gemiddelden geven een  inzicht in de tien

jaar 1925-1934. Bij Van Susante moest bij gebrek aan een balans
over 1934 met een gemiddelde m·er de jaren 1924-1933 genoegen
genomen worden. Bij Peletier is met 1856 begonnen. Korrekt zou
geweest zijn om ook, net als bij de 20e eeun se bedrij\'en, in 1855 te

beginnen, maar daarran heb ik afgezien, omdat hierdoor de jerge-
lijkbaarheid met Boex niet r'erhc>ogd zou i,orden. Bij Boex kon niet
eerder dan met de baians van 1857 begonnen Korden. Zoals gezegd,
urrden de balansen zan augustus en december 1865 gemiddeld.
Hoewel de termijn waarorer een gemiddelde is berekend bij de vijf
bedrijven enigszins verschilt. wordt in de wandeling toch gesproken
over "tienjaarlijkse gemiddelden

Tenzij anders vermeld, zijn alle cijfers uit de volgende paragrafen
verkregen door analyse van de balansen. Om die reden leek het mij
onnodig om aan alle cijfers iedere keer verwijzingen naar de balan-
sen toe te voegen.

§  3.    Financiering  bij   Boex  en   Peletier

Vermogensbehoefte ran Bc,ex en Peletier

Op de balansen  an Boex en Peletier stonden rrij\vel Keen \aste
activa. Dit kwam omdat de gebouwen voor het merendeel niet het

eigendom van de firma waren, maar gehuurd werden. A.W. Boex
huurde aanvankelijk de bedrijfsruimte zan zijn schoom:ider P.A.
Hoefnagels. In 1863 nam hij een nieuwe fabriek in gebruik, die zijn
rader F. Boex gefinancierd had en die om deze reden dan ook niet op
de balans stond vermeld. Pas in 1868 n'erd de fabriek door Boex voor

de som van f 4.000 van zijn vader gekocht.29 G Ribbius Peletier jr.

begon de fabricage in een fabrieksgebouu dat zijn,ader, G. Ribbius
Peletier te Zaltbommel, had betaald en dat geleidelijkaan door de
firma werd overgenomen.  foen in 1854 de broer Barend Peletier in

de vennootschap n'erd opgenomen. ,verd het merendeel der gebou-

29
3 Archief Ant. Baer F/n., billagen
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wen als privibezit \an Ribbius beschouwd. waarozer een rente \,in
5% werd rergoed bij \rijze,an huur. De fabrieksgebou ·en verdwe-

nen daarmee ran de balans, alleen de depots in Utrecht en Den Haag
bleren erop staan.

Met de aanschaf van machines Hwren Keen grote bedragen ge-
moeid. In het bedrijf Peletier Agren Keen machines in gebruik. De
gereedschappen, zoals kerfmessen. had Peletier jaar in jaar uit voor
f 2.000 op de balans staan. Boex schafte in 1863 in samenwerking
met drie andere bedrijven een sigarenmachine aan, die hem op
f 375,_ kwam te staan. Deze machine, waarvan de aanschafeerder
als experiment dan als noodzakelijke uitgave moet worden be-
schouwd, verdween na drie jaar van de balans. Gemiddeld over de
tien jaar hadden Peletier en Boex respectievelijk 3% en  1 % Kan het

vermogen vastliggen in vaste activa.
Het merendeel van het vermogen was dus geinvesteerd in vlotten-

de activa, zoals de voorraden tabak en sigaren, de kredietverlening
aan afnemers, effecten en kasmiddelen. Peletier, die zich toegelegd

had op de produktie van exclusieve sigaren, had gemiddeld zoveel
tabak in voorraad dat hij voor 6dn en een kwart jaar met de produktie
vooruit zou hunnen. Boex, die weliswaar niet de goedkoopste maar
toch wat minder exclusieve sigaren produceerde dan Peletier, had
voldoende tabak in voorraad om  een  half jaar de produktie veilig te
stellen. Waarschijnlijk was deze voorraad aan de krappe kant, want
het kon gebeuren, dat Boex minder voordelig moest inhopen om op
korte termijn aan een bepaalde soort tabak te kunnen komen. Een
grotere voorraad was hem zeker van pas gekomen, wanneer hij zich
dat financieel had kunnen permitteren. Voor het overige bestonden
de belangrijkste voorraden uit sigaren, verpakkingsmiddelen en wat
Peletier betreft voor een klein deel uit thee, koffie, snuif en pijpta-
bak, terwijl Boex enige carotten en snuif in voorraad had.

Behalve voor de voorraden was er tamelijk veel vermogen nodig om
afnemers krediet te kunnen geven. Boex had als leveringsroorwaarde
betaling binnen 3 A 4 maanden. "Onze conditie is 3 A 4 maanden, in
welk tijdsverloop wij gewoon zijn urve plaats te bezoeken, als zijnde
zulks 3 maal per jaar en dan met onze handelsvrienden af te reke-
nen", zo kan men lezen in de correspondentie. In uitzonderingsge-
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vallen werd een krediet van 6 maanden toegestaan. 3° In feite bedroeg

de betalingstermijn 5 A 6 maanden, want de omvang van de debiteu-
ren was gemiddeld 43% van de jaaromzet. Peletier had als verkoop-
voonvaarde betaling op termijn van  3 84 maanden met  1 % korting A
contant, terwijl onbekende of onsoliede afnemers op contant met 1%
korting werden gesteld. u De condities werden gehanteerd  als  mid-
del in de verkooppolitiek om bepaalde afnemers gunstig te stemmen
door bij\ oorbeeld een extra procent korting of een langere kredietpe-
riode toe te staan. De afnemers ran Peletier betaalden gemiddeld
binnen 4 8 5 maanden, want de omvang van de post debiteuren op de
balans bedroeg gemiddeld 37% van de jaaromzet. Deze termijn is
niet lang, 32 als men bedenkt dat Peletier gemiddeld 21% ran de
omzet exporteerde, waarvan een groot deel in consignatiezendingen,
en  men  weet  dat op betalingen  van  de  export  vaak  lang  gervacht
moest n orden. Peletier had kennelijk een goed betalende afnemers-

kring. Eigenlijk is het vreemd, dat Boex met zijn uitsluitend binnen-
landse clientOle niet een snellere betalingstermijn had dan Peletier.
Alisten de klanten de aansporing van 1% korting A contanti

Komen we tenslotte aan de effecten en kasmiddelen. Boex had
geen effecten op de balans staan en had zelden meer dan een paar
honderd gulden in kas. Peletier daarentegen hield in de meeste jaren
een ruime kasvoorraad aan en bezat een snel groeiende effectenpor-
tefeuille.  in deze portefeuille zaten, zoals in die jaren gangbaar was,
Amerikaanse sporen en Russische staatsobligaties. In zijn keuze van
effecten was Peletier weinig origineel. De kas\'oorraad varieerde van
enkele duizenden guldens tot een piek van f 74.000 in 1864. Deze
ruime voorraad liquide middelen kan ten dele verklaard worden uit
het feit dat in de \\inter de tabakshandel stil lag, zodat juist midden
februari, het moment waarop bij Peletier de balans werd opgemaakt,
de tabaksroorraad het laagst was (hoewel toch nog zeer aanzienlijk
van omvang) en de liquide middelen het ruimst waren. De sterk

R,
1 Ari hief Bc)e\, brie  enboe k ( im . lir. 4 1, 3 1 fbr.  1862; bric\ inl)(}ck l in\ . nr. 21,1.2 aug.  1858.

,
i Archiel Peletier. :erk(x,pboeken lim.nr. 129-3303, brie,enboek lins.nr. 1131, 17 okt.

1865.
 2

3 /te &,olastuk \. paragraai 1.
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groeiende effectenportefeuille heeft, zoals ire zullen zien. te maken
met het feit. dat de grote frinsten die nerden geinaakt in deze jaren
in het bedrijf \,erden gelaten.

\'erinogens\(*,rLiening bij ieletier

De firma Peletier  kon  van  start  gaan  met  een  „,rmogen  i an  be-

hoorlijke om\ang dankzij een lening \an de \.ider, G. Ribbius Pele-
tier te Zaltbommel.  (-)p de eerste balans opgemaakt op  13 augustus
1846 blijkt. dat Peletier sr. een bedrag van f 30.000 in de zaak had
gestoken, terwijl Peletier jr. niet meer dan zestien gulden op zijn
naam had staan. De lening van Peletier sr. werd in de daarop\olgen-
de jaren langzamerhand afgelost. Toen Peletier jr.  tien jaar later,  in
1854, met zijn broer Barend Peletier een compagnonschap aanging,
had hij inmiddels een vermogen opgebound van f 135.000,  aar\an
f 68.000 op de balans stond, terwijl de fabrieksgebouzzen en imen-
taris ter waarde van f 67.000 als persoonlijk bezit van Peletier \\·er-
den beschouwd. Hij had dus in de eerste tien jaar al heel   at be-
reikt, maar de iolgende tien jaar waren nog succesrijker. De inbreng

van Barend Peletier bestond in 1854 uit ruim t\\'eeduizend gulden.
Financieren uit eigen middelen was een bewuste politiek van Pe-

letier, zoals  uit onderstaand citaat  uit een brief i an  1871  aan  een
vriend in Indie blijkt:

"Gaat het u dus in den beginnen goed, \\ ordt  dati  nooit   te
weelderig, bespaar de verdiende duitjes en breid daar mede dan
met u eigen verdient geld u zaken uit. dan bespaart gij rente.
Ontwikkeld u zaak langzaam maar zeker'  11

Over de jaren 1856-1865 u'erd een winst behaald \an f 561.()0(),
ter\\,ijl de firmanten aan zichzelf 5% rente o,er het ingebrachte
vermogen uitkeerden, \\at hen over de totale periode een bedrag
opleverde  van   f  150.000;   in   totaal ont\ ingen  de  firmanten   dus

f 711,000.14 Van dit bedrag Kerd f 582.000 (82% 1 in  het  bedrijf

7  irchill' l'eleticr. bricgetil)(,e'l, tini.nr.  17(,i. 2411'br.  1871.
i' 1 1)ete splitsing in if·inst en rente mailkten de ondernemer* iell. 1)e (14%,r mil Kemaakte
indeling in hcxitilstuk \ 11, parairaaf 4, \ ilkt hier\an enip/ins al'.  imilat ik \cxir alli· bedrilim
een/elide meth()de gehanteerd heb
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gelaten. zodat het eigen rermogen van beide firmanten in de zaak
toenam van f 157.000 tot f 739.000. Alen zou kunnen zeggen dat de
firmanten leefden ,an de rente en dat de ;r inst met zelfs nog een
klein deel \ an de rente in het bedrij f werd gelaten.  Het is overigens
niet duidelijk waarom de winst helemaal in het bedrij f gelaten werd,
want voor de bedrijfsvoering was zoveel extra vermogen niet nodig.
Dat blijkt uit het feit, dat de toename van het vermogen roor een
groot deel gebruikt werd om effecten te kopen. Het effectenbezit
nam toe ran f 2.000 in 1856 tot f 438.000 in 1865.

1)e Traag lijkt gerecht,aardigd of Peletier niet reel te veel vermo-
gen in het bedrij f had. Om hieromtrent enig inzicht te krijgen is een
berekening gemaakt van de omloopsnelheid van het totale vermogen.
dat  is de omzet gedeeld door het totale vermogen. Deze bedroeg voor
Peletier gemiddeld over de tien jaar 0,57. Alaar wat weten we hier
mee? Dit soort getallen gaat pas spreken bij vergelijking met andere

bedrijven of perioden. Zoals we nog zullen zien, varieerde de om-
loopsnelheid van het bedrijfsvermogen van de andere vier bedrijven
van  0,99  tot 1,40. Daarbij vergeleken  was de omloopsnelheid van

Peletier dus laag. \'anuit deze maatstaf bezien, had Peletier inder-
daad zeer veel vermogen in de zaak. Toch kan men hieruit niet

concluderen, dat hij irrationeel handelde. Ten eerste is het de vraag,
of hij zijn geld elders beter had kunnen beleggen. Ten tweede kon-
den het geld of de effecten van pas komen bij gr(,te tabakstransacties.
In dat ger konden de effecten rerkocht \vorden of als onderpand
dienen bij leningen. Peletier maakte in deze periode ten minste edn
maal gebruik ran kredietrerlening door de Nederlandsche Bank in
\erband met een uitgebreide tabakstransactie. Het is mogelijk dat
hierbij de effectenportefeuille als onderpand diende, al kan ook de
tabak zelf basis roor de lening geweest zijn

Het is duidelijk dat Peletier met zo'n omvangrijk eigen vermogen
Keen behoefte had aan vreemd langdurig tijdelijk rermogen. Peletier
sr. stond in 1854 nog met f 15.000 en in 1856 met f 7.500 op de
balans, maar was in 1857 daarvan verdwenen. Ander langdurig tij-
delijk \ermogen \ras er niet.

Van kortstondig tijdelijk vermogen maakte Peletier slechts een
bescheiden gebruik. Gemiddeld bedroeg dit maar 6% ran het totale
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vermogen. Peletier betaalde namelijk bij , oorkeur contant met OOn of
meer procent korting. Kocht hij tabak bij keiling of inschrij, ing dan
gold in de regel de verkoopconditie ter keuze: contant met  1 %  kor-
ting of op promessen  \an  31/2 maand. 1' Le\eranciers ,'an  hout of  cti-
ketten gaven wel 2 of 3% korting bij contante betaling. Peletier
maakte altijd dankbaar gebruik ran  de  kortingsmogelijkheden.

F irma s zoals Peletier, die zich hadden toegelegd op de export,
moesten vaak zeer lang wachten op de opbrengst van geexporteerde
goederen. De Nederlandsche Handel-Alaatschappij was bereid,oor-
schotten op consignatiebasis te Keven van 50% van de factuurprijs.
Van deze mogelijkheid maakte Peletier echter geen gebruik. Wel
vroeg hij in 1863 in een brief aan de heer A. ran Bosse te Amster-
dam,36 of deze hem in contact zou \villen brengen met de N. H. Al..

opdat hij via deze maatschappij zijn fabrikaat in onbekende streken
en werelden zou kunnen introduceren. Uitdrukkelijk schreef Pele-
tier hierbij, dat hij zich - ii iet alleen alle moeite maar zelfs alle
risico's zoude willen getroosten". 47 Aangezien de ingaande brieven

grotendeels verloren zijn gegaan, weten we niet wat Peletier hierop
ten ant\voord kreeg. Het is echter duidelijk, dat Peletier hier niet
naar financieringsmogelijkheden zocht. Van zijn leveranciers ont-
ring hij veel minder krediet dan hij op zijn beurt verstrekte aan zijn
afnemers. Met andere woorden, de post crediteuren op de balans
was veel geringer dan de post debiteuren.

De firma Peletier kan men roor het midden van de 19e eeuzz zeker
een kapitaalkrachtig bedrij f noemen. J. A. de Jonge berekende, dat in
de jaren 1861-1862 de 52 n.v.'s in de nijverheid tezamen over een

gestort kapitaal  \'an 12 miljoen gulden beschikten, 18 dus gemiddeld

zo'n f 250.000 per bedrijf. Daar steekt de firma Peletier met in 1865
een eigen vermogen  'an f 700.000 gunstig tegen af. Dat dit vermo-

gen geheel door Alnstreservering is opgebouwd, past in het 192
eeuwse financieringspatroon en wverpt te\,ens enig licht op de winst-

45
3 Archiel' Boei.  catalogus ,·an de te  Rotterdam c,p  13 en  14 libr.  gehou(len tabaks#eiling.

1868 lin, .nr. 36), H.(i.'/h ( mize. 1,90-/940. bl/. 48.
163  A. ian Bosse „·as ian 1859-1875 directeur der .\.11..\1.. Jlan.\'eli. a.ti·., dl. ll. bl/. 4()1
*-) Archief l'eletirr. brierenb(,ek lin\.iir. lili, 16 april 1863
48 3  De Jonge.  a. 11·.. bl/ 299-3()0.
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hansen in die peric,de. \fiat Peletier aangaat \\as \erder de \ermo-
genfzoorziening beslist geen belemmerende factor zoor verandering
ran de prc,duktiestructuur. 1)at Peletier zijn fabriek niet mlzette
inet  stoommachines,   i# as iii ieder ge\al  niet uit gebrek  aan  rer-

moge n.

\ erm(,gen\c*)rziening bij Bc,ex

Bc,ei en Zeegers /ijn hun bedrijf met,eel minder \ermogen ge-
start dan Pdetier. Op de eerste balans d.d. 18-1-1858 bestc,nd het
gezamenlijk  rermogen  uit  f 4.500,  tersrijl  Bc,ex  als  crediteur een
bedrag aan f 3.363 op de balans had staan. zodat het eigen ,ermogen
f 7,863 bedroeg. 29% ian het totale,ermogen. In de volgende jaren
,erminderile het eigen rermi,gen. totdat het in 1862 slechts 7% \an
het t()tale rermogen bedroeg,  \\ aarna  het  \\'eer  toenani  tot  20%  in

aug.  1865. Zelf hadden Boex en Zeegers het eigen rermogen anders
berekend. Le hadden namelijk een rekening -kapitaal der \ennoot-
schap -, Ii.aarc,p beider inbreng stond. Omdat Boex f 3.()00 inbracht
en /.eegers f 1500, zierd de ninst rerdeeld in 2/3 Joor Boex en 1/3
roor Zeegers. In 1859 werd de inbreng \an beiden gelijk getrokken.
doordat aan Boer zijn extra inbreng U f 1500 \\ erd uitgekeerd, met
het claaro,er ont\ angen  1/3 deel ran de  \ inst.  Afgesproken n erd,  dat
de witist ,c,ortaan gelijk \erdeeld zou \rorden.

rc,t 1861 nerd de winst trc,uw (,p de kapitaairekening bijgeschre-
ven. Op die manier groeide het kapitaal aan tot f 17.498 in dec.
1861. Daar stond tegen(),er, dat Bc,ex en Zeegers geld leenden Ban
de /aak \(*)r hun eigen huishouden. dat onder hoot de \ an debiteuren
in de balans ir erd opgenoinen. 'roen in 1862 de kapitaairekening en
de debiteurenrekening „ erden rereffend, bleek het kapitaal Cafge-
zien i an de winst \ an dat jaar) nogslechtsuit f 553.-tebestaan. In
feite was er Keen sprake \ an opbouw van een eigen vermogen of ran
financiering uit de \rinst, men had (,p het eigen :ermogen ingeteerd.
Dit laatste \\as \'c,oral te \f'ijten aan Boex. Hij had ruim twee keer
zo,eel geld opgenomen als Zeegers, namelijk f 12.000 tegenower
f s.000.  ter\rijl  Bc,ex ook  iii de \olgende jaren suortdurend  bij  de
7.aak in het krijt stc,iici. Toen Zeegers in aug.  1865 uit de firma stapte
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om een eigen bedrijf op te richten, nam hij behalve zijn inbreng ii

f 1500 een bedrag van f 8.750 mee, dat bestond uit opgespaarde

winst. In die negen jaar had hij Jan de in totaal verdiende f 17.500
de helft gespaard, terwill Boex op dat moment een schuld ran

f 3.000 aan de zaak had. Het eigen vermogen zou na uittreden van

Zeegers negatief gen,eest zijn, als de rader van Boex, F. Boex, niet
vanaf 1864 voor f 7.000 commanditair rennoot geweest was. waar
voor hij 1/3 deel ran de winst kreeg. Het resterende tweederde deel

van de winst werd gelijkelijk tussen A.W. Boex en Zeegers verdeeld.

Gemiddeld over de gehele periode bedroeg het eigen vermogen
slechts 12% van het totale vermogen.

Wie waren nu de verschaffers van het vreemde vermogen, dat
vanaf het begin zon belangrijke rol bij de financiering speeldei Het
vreemde vermogen lange termijn werd ten eerste gelererd door

H. Swagemakers te Tilburg, die een lening verstrekte van f 6.000
waarvoor P.A. Hoefnagels, schoonvader van Boex, borg stond. Hoef-

nagels probeerde in 1859 van deze borg ontslagen te \\·orden,  maar

daarmee was Zeegers  het  niet  eens. 39 Dit probleem werd opgelost,

toen vader F.  Roex in december  1859 "ten onzen plaiziere" de lening

overnam,4° waarmee zijn aandeel in het bedrijf op f 9.000 kwam te

staan, want in 1856 had hij reeds f 2.000 geleend en in 1858 nog-

maals f 1.000. Daarmee  was  zijn  rol als financier  nog niet uitge-
speeld, want hij had de nieuwe fabriek ter waarde van f 4.000
bekostigd, terwijl hij bovendien, zoals al genoemd is, in 1864 voor

f 7.000 commanditair vennoot werd. Het rentepercentage over de

geldleningen bedroeg 5%. In de zaak was ook een bedrag gestoken van

f 2.soo, dat Boex van een van zijn afnemers, D.J. du Croo te Gorin-

chem, in bewaring had gekregen. Over dit bedrag vergoedde hij een
rente & 4%. Het vreemd vermogen op lange termijn werd dus groten-

deels door familiele(len verschaft, ofwel rechtstreeks zoals  in  het

geval van F. Boex, ofrvel indirect door borg te staan, zoals Hoefna-

gels deed.
Bij de korte-termijn financiering was het kassierskantoor A. ran

Moll te Eindhoven van groot belang. De schuld aan het kassierskan-

8/
1 Archief Boex, brie,·enboek (ins·.nr. 23, 9 nor. 1859.

-M,
1 Idem. crediteurenboek (in\.nr. 991.
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toor nam toe van f 56 in 1858 tot f 30.045 in aug. 1865 (op dat
moment  was dat bijna  50%  van het totale vermogen ).  Dat  A.  van
Moll zover ging met zijn krediet had vermoedelijk te maken met de
rriendschappelijke relatie, die tussen Boex en Van Moll bestond.41
Tenslotte zorgden de crediteuren voor een aanzienlijk deel van het
korte termijn vermogen. Bij aankoop \'an tabak bedong Boex steeds
zes maanden krediet, wat bij aankopen bij de handel een gebruikelij-
ke termijn wvas. Boex was echter sterk afhankelijk van die Les maan-
den. Zo gaf Boex bijv. aan makelaar Franken een keer opdracht een
bepaalde partij tabak allden te kopen, wanneer de handelaar bereid
was zes maanden krediet te geven, en desnoods aan te bieden over de
laatste t 'ee maanden een rente van 5% te vergoeden.-42 Een andere
keer stond in de correspondentie te lezen:  Op de afgelopen veilin-
gen hebben wij eenige kavelingen gekocht, die ons buiten verwach
ting contant zijn gesteld, hetgeen voor ons zeer teleurstellend is".43

De crediteuren financierden in zekere zin de tabaks\'oorraad. in de
meeste jaren was de omvang van de post crediteuren zelfs zo groot,
dat alle roorraden. dus tabak, hout, sigaren ed. gedekt werden door
de crediteuren. illen kan de omvang \'an deze post in plaats van met
de voorraden ook vergelijken met de post debiteuren. Dan zien we
dat de kredieten: die Boex van zijn leveranciers ont\,ing, bijna steeds
omvangrijker waren dan de kredieten, die hij aan zijn afnemers
verstrekte.

Hoe omvangrijk de korte-termijn financiering was, kunnen we
zien, r\'anneer \ve deze vergelijken met het totale vermogen: het
korte termijn rermogen bedroeg namelijk 71% van het totale vermo-
gen. Korte-termijn financiering was wel enigszins te rechtvaardigen
vanwege de geringe omvang van de vaste activa, maar de consequen-
tie voor het bedrijf was dat het financieel uitermate kwetsbaar was.
Het voortdurende gebrek aan liquide middelen blijkt uit de vele
brieven, die beginnen met zinsneden als: -Daar wij belangrijke beta-
lingen te doen hebben zal het ons aangenaam zijn over het bedrag

#3 Toen A. \an  1011 in 1872 tot curator in het faillissement ,an Roer \,'erd benoemd, maakte
\'an Atoll hiertegen beziaar: Archiet  Ant. Boe\ Fin.  billagen.
42 3 Archiet- Boex. brie,enlviek tin,·.nr. 23, 5 april 1860.
443  ldem. brie,·enboek i ini.nr. 4 1. 30 ian.  1862.
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ons \an u komende te mogen beschikken - 44 of ··uit hoofde \'an deii
45 Nu zou dit een formele zinsne-schralen toestand onzer kas

de kunnen zijn om spoedig geld te krijgen; dat het meer,vas blijkt uit
een brief aan Schwertz & Co, z\'aarin Boex om uitstel van betaling
vroeg, omdat hij  ten gevolge van het 0, erlijden van zijn grootvader en
de daaruit roortspruitende drukte een reis ter inning van geld had
moeten uitstelleii.46 Zodra maar iets onverwachts gebeurde, verkeer-
de het bedrijf in liquiditeitsmoeilijkheden. Boex en Zeegers hadden

zich dan ook niet gehouden aan het devies van Peletier de zaken
alleen uit te breiden met eigen verdiend geld. Daarbij kwam, dat
zelffinanciering bemoeilijkt werd door de geringe winsten, al moet
gezegd worden, dat Zeegers in tegenstelling tot Boex wdl in staat was

enig \'ermogen op te bouwen.

§  4.     Financiering  bij   Van   Schuppen.   Van   Susante  en   Wintermans

Vermogensbehoefte

in tegenstelling tot de 19e eeuwse bedrijven hadden de 20e eeuw-

se ondernemingen de fabrieksgebou\ven niet gehuurd maar in eigen-
dom. De gebouven komen zodoende w61 op de balans voor. Ook
machines deden in deze periode hun intrede, zodat er heel wat meer

vermogen in vaste active \vas vastgelegd  dan  bij  de 19e eeuwse  be-
drijven het geval was. Gemiddeld over de tien jaar bedroegen de
vaste activa van Van Schuppen 19%, Wintermans 21% en Van Su-
sante 28% van het totale vermogen. (Over de wijze van waarderen
van de vaste activa: zie hoofdstuk VII). Dat Van Susante zoveel meer
,·ermogen in vaste acti,a had rastliggen dan de andere twee, kwam
voort uit het feit dat vanaf 1918 ook landerijen en heide op de balans
stonden. In 1922 werden bovendien enige huizen te Roosendaal in
Noord-Brabant gekocht. Waarom deze landerijen en heide, die geen
betrekking hadden op het bedrijf, bij de kapitaalgoederenvoorraad
van de onderneming werden gevoegd, is niet duidelijk. Dienden ze

44 1  Idem, brie,enboek linv. nr. 4 3.  23 april  1862.
4 1 Idem, brie,·enboek (im·.nr. 2 , 14 met 1858
461 idem. brie&enboek Fin\.nr. 2), 18 mei 1858.
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als onderpand voor een geldlening of hypotheek: Ook Wintermans
had behalve de woonhuizen bij de fabriek een viertal huizen en
gronden te Duizel op de balans staan.

Van Susante had vermogen langdurig tijdelijk rastliggen in de
rorm van een verstrekte hypc,theek ter waarde van f 20.000 en door
het bezit \an incourante aandelen. Deze aandelen \\wren ten dde
ran de sigarenkistenfabriek Juliana te Eindhoven, waar Van Susante
zijn sigarenkisten betrok en ten dele \an de sigarenfabriek N.\'. La
Paz te 's-Hertogenbosch. De broers Van Susante kocliten in 1927 de
helft plus 66n \·an de aandelen La Paz priv  tegen 25% \an de
nominale ivaarde. De aandelen werden in 1928 op de balans gezet en
tot 1930 voor bijna de helft van de naarde afgeschreren. Op de

.'aandelen \ferd nooit dividend uitgekeerd. incourante ettecten bezat
ook Wintermans in de rorm van aandelen J'an de N.Ii. Overzeesche
Tabakshandelmaatschappij te ,Amsterdam. In 1927 werden deze
aandeien grc,tendeels afgeschre\'en en in 1928 verdwenen ze ran de
balans. Verder werd door \\'intermans een kleine lening verstrekt
aan de firma Ilerman Janssens & C:c,. te Venray. Van Schuppen had
enkele leningen op de balans Ataan. die r aarschijnlijk aan familie of
kennissen gegeven \\ aren. dat is niet helemaal duidelijk.  Het overige
deel van  het vermogen lag \ ast  in \lottende activa,  zoals voorraden,
leverancierskrecliet en kasmiddelen.

De om, ang ran de ,o,rraad tabak hing, aigezien \ an de financiele
middelen. mede af zan de k,valiteit van de sigaar, die men „enste te
produceren.  \'oor Van  Schuppen,  iraar de voorraad tabak 27% ;'an
het totale rermogen uitmaakte. \\as de tabak de belangrijkste post op
de actiese zijde \ an de balans,  bij Van Susante lag dit percentage op
23%, ter\\·ijl Ifintermans betrekkelijk weinig tabak in voorraad had,

namelijk 159 van het tc)tale vermogen. Bij Wintermans was dan ook
de voorraad sigaren \.in onge, eer gelijke omvang als de tabak. terwijl
bij de tzi'ee andere bedrijren de voc,rraad sigaren duidelij k van gerin-
ger om\'ang was dan de voorraad tabak. I)e mc,orraden hout. etiketten
en dergelijke waren claarbij \ergeleken \an \,einig betekenis. De
del)iteuren vormden een belangrijke post op de balans. \'erkoop \ond
5'rijwel uitsluitend plaats i,1 het binnenland. de exp ,rt \,as niet of
nauz\'elijks 1 an belang. I)e gebruikelijke verkooproorwaarde luidde:
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2% korting roor contant. dat wil zeggen betaling binnen 6On maand.
In 1934 heeft een groot aantal fabrikanten, waaronder Wintermans,
\'an hus.inte en lian Schuppen een Gentlemen .Agreement afgeslo-

ten, waarbij o. m. cle korting van 2% nerd teruggebracht tot 1%, met
1% extra bij betaling binnen acht dagen.47 Kijken we naar de om-
vang \an de debiteurenpc,st in verhouding tot de omzet van dat jaar,
dan zien we dat de betalingstermijn varieerde van twee tot drie
maanden en dat een ,ersnelling,an de betalingstermijn optrad in de
crisisjaren (/ie tabel 32).

Tabel 32: 01,irilig  ra,1  ilkr   post  debiteure,1   iii  cle  jaren   1 925-1934   in  proce,iteit  raii  ilk

OM-et

jaar \'an Schuppen Van Susante ifiintermans

1925                  20                 20                 31

1926                   25                  24                  24

1927                  22                 22                 31

1928                  18                 17                 26

1929                  16                 21                 27

1930                  14                 19                 28

1931                  12                 25                 26

1932                  13                 15                 27

1933                  14                 16                 29

1934                  13                                     13

gemiddeld
per jaar                               15                                   2()                                  26

Bron: bedrijls:irchieven: combinatic #:in balansgege#ens (bijlagen \'11-IX) eli gege\ens uit de
verlies- en winstrekeningen Ibillagen XII-AII'j

Bij Wintermans begon de versnelling \an betalen pas in 1934,
maar zette door in de daaroprolgende jaren.48 Vanuit het bedrijf
bekeken is het begrijpelijk, dat men in de crisistijd geprobeerd heeft
de krediettermijn te bekorten. Merkwaardig is echter ranuit de af-
nemers gezien dat dit gelukt is. want de situatie r.in de sigaremvin-
keliers was in de jaren dertig \\einig roc,skleurig.49 Over het alge-

'-1 jaar,·erslag terhond ian Skare,ijabrikanteit. 1934. biz 2-8
48 i Iki,m, ang , an de debiteuren in ,crhciuding tot de (im/et beclrc)cli in 1935 1 5%, in 1936

19'k.in   1937 2 1 9 en in 1938 19%.
49

1
Iabaksphint. 28 no, . 198. artikel <ner "I)e middenstand in de crisi*
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meen neemt men aan, dat de betalingstermijn juist langer wordt
gedurende een crisisperiode. Vergelijken ,ve de drie bedrijven, dan
waren de afnemers van Wintermans het meest traag van betalen,
maar zij waren nog altijd veel sneller dan de 19e eeuwse afnemers
van Boex en Peletier.

De post debiteuren legde bij Wintermans het grootste beslag op
het totale vermogen, namelijk 30%, bij Van Schuppen lag dit per-
centage op 22 en bij Van Susante op 20. De drie ondernemers wend-
den hun rermogen dus enigszins verschillend aan. Bij Van Schup
pen vormde de tabak de grootste post, bij Van Susante de vaste activa
en bij Wintermans de debiteuren.

Vermogenroorziening bij Wintermans

In 1902 begonnen twee broers Wintermans op bescheiden schaal
aan de fabricage van sigaren met een startkapitaal van f 200.-. w In
1921 bedroeg het eigen ;ermogen ,an H.G. Wintermans en J.J.
Wintermans inmiddels f 48.000. (Eerdere balansen zijn niet be-
waard geble\,en j. Dankzij interne financiering had men kans gezien
het eigen vermogen flink uit te breiden. Nlaar hiermee kon men toch
slechts ten dele in de vermogensbehoefte voorzien, \\ant het eigen
vermogen bedroeg in 1921 sleclits 31% van het totale rermogen. In
1925 trad een derde firmant toe. G.J. Wintermans, een broer van de

andere twee firmanten. Hij sverd belast met het beheer van een
sigarenmagazijn te Haarlem en bracht f 4.500 in, welk bedrag be-
trekking had op een huis met erf en tuin aldaar.

Tot 1931 liep het eigen vermogen langzaam op, maar het bleef
schommelen tussen de 30 en 40% van het totale vermogen. Na 1931
nam het eigen vermogen at tot 25% in 1934. De winsten waren
kennelijk onvoldoende om van te leven. Zou men de directeuren elk
jaar ieder een salaris van f 3.000 toegekend hebben, dan \vas met
name in 1932 en 1933 een flink \ erlies geleden. In 1934 traden G.J.
en H.G. Wintermans uit de zaak met medeneming \an hun eigen
kapitaal. H.G. begon in de fabriek te Eersel een eigeii bedrijf. Deze

*)
i \''an der lieijden, a. 11'.   bl,. 40-41
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uittredingen brachten de toch al geringe omvang van het eigen ver-
mogen  na 1934 verder terug.  In 1939 bedroeg het eigen \'ermogen
zelfs niet meer dan  15% van het totale vermogen.  De familieband
kon kennelijk behalve een steun ook een bron van problemen vormen
voor het bedrijf. Ter\ville ran de zoons werd het bedrijf gesplitst.
Vanuit de oorspronkelijke firma gezien betekende deze handelswij-

ze, die geheel voortkwam uit familiebelangen, een ernstige financie-
le aderlating. In de periode 1925-1934 was zodoende geen sprake van
interne financiering, integendeel, men heeft op het eigen vermogen
ingeteerd. Gemiddeld bedroeg bet eigen vermogen 32% van het tota-
le  vermogen.

Het tekort aan eigen vermogen heeft men ten dele kunnen aanvul-
len met onderhandse leningen. Een obligatielening met hypotheek,
groot f 7.000 rente 5'/#%, gaf men in 1926 uit gesteld ten name van

H.J. Calkoen te Dieren. Op de balans stond deze lening genoteerd

als "hypotheek 0/g Haarlem". Van de dames Teppema & Weller te
Haarlem leende men in 1928 f 6.000. Deze lening stond ongetwij-
feld in verband met het feit dat G.J. Wintermans te Haarlem ge-
trouwd was met Bertha Teppema. Of hiervoor een onderpand was,
is niet duidelijk. Na het uittreden van de twee firmanten G.J. en
H.G. Wintermans stond in 1936 opeens een bedrag van f 30.000

"geleend geld" op de balans. Uit de balansen noch uit de grootboeken
kon de herkomst van deze lening nagegaan worden. Uit de geheime
correspondentie bleek echter, dat het om een lening ging van de
tabakshandel A.L.  van Beek te Rotterdam tegen 5% rente per jaar.
Het onderpand voor deze lening waren de voorraden tabak en siga-
ren, waarvan maandelijks staten naar Van Beek werden gezonden.
In 1939 volgde een hypotheekstelling ten behoeve van A.L. van
Beek.51 Hier kunnen rve een band met de tabakshandel constateren,
een omzetting van commercieel in industrieel kapitaal. Als tegen-

prestatie werd het bedrijf geacht bij deze firma tabak te kopen voor

een bedrag dat de lening nabij kwam.
Het vreemd vermogen lange termijn bedroeg gemiddeld 7% van

het totale vermogen, terwijl het vreemd vermogen op korte termijn

:I j Archief li'intermans, correspondentie.

231



niet minder dan 61% bedroeg. Het korte termijn vermogen \verd ten
eerste verschaft  door  de  ozerheid  in  de  vorm  ran  achterstallige  ac-
cijns, omdat de o,·erheid de bedrijren een termijn van Les maanden
gaf om de accijns af te dragen. inderdaad had Wintermans meestal
een bedrag groot  ruim de helft  wan  de  afdracht  van  dat jaar op de
balans staan. Een t\\eede bron \an korte termijn krediet waren de
leveranciers, waaronder de tabakshandelaren de belangrijkste :va-
ren.  1 n de meeste jaren bedroeg de omrang wan de pc,st crediteuren
mfdr dan  de voorraad tabak,  dat \\ il zeggen clat de  ,c,c,rraad  tabak
door de handel n erd betaald. Dit laatste hield te,ens in. dat \Vinter-
mans de meeste tabak kocht op zes maanden krediet, \rant de \oor-
raad tabak was gemiddeld 59% \an het tabaks\erbruik. In die jaren.
dat de roorraad tabak meer dan de helft van het jaar,erbruik (,m,at-
te. o\'ertrof het bedrag gest<,ken in de \oorraad tabak dan (,c,k het
bedrag aan crediteuren. Kon men dus de \oorraad tabak zo gemid-
deld  financieren  door middel ran  le,erancierskrediet,  men  had oc)k
vermogen  vastliggen  in de ic*,rraad  sigaren,  hout. , erpakkingsmid-
delen en debiteuren. \'ergelijkt men del)iteuren en crediteuren met
elkaar. dan blijkt het krediet dat Wintermans ont\ing geringer te
zijn geweest dan het krediet dat hij \erleende aan zijn afnemers.

De meest belangrijke bron \'an kortstondig tijdelijk vermogen Aas
de bank. 1n 1922 had men met de incassobank te Amsterdam. kan-
toor Eindhoven, een rekening-courant o\ereenkomst gesloten met
een maximum \an f 35.000 tegen 6'/2% rente. Als zekerheid had
Wintermans ten behoeve van de Incassobank een hypc,theek geno-
men op de fabrieksgebc.u.ven te Duizel en Eerscrl ten bedrage ,.in

f 30.000, waarroor men een rekening-c<,urant krediet kreeg tot
f  25.000.   De  volgende  f 5.000 krediet moest gedekt   orden  door
wissels. De rest n as blanco krediet. \ an het krediet moest regelma-
tig en af\\ isselend gebruik gemaakt jvorden. 42 Hoe\\el dit krediet in
de praktijk een latigdurig tijdelijk karakter had. is het toch, zoals ook
gebruikelijk is, bij het kortstondig tijdelijk ver,nogen gerekend, om-
dat het krediet op ieder moment dcx,r de bank opgezegd kon worden.
In feite bedroeg het bankkrediet. zoals ook uit de balans blijkt, \eel

 21 Archief \\intermanh. d(*,3 met actcs
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meer dan het inaximum wan f 35.000. \'anaf 1930 nerkte men daar-
naast met krediet in de Torm \'an promessen aan de bank. I)eze \rijze
ian financieren gebruikte men waarschijnlijk wanneer het krediet-
plafond al te zeer orerschreden dreigde te ziorden. De Incassobank
blijkt al met al een zeer belangrijke financier gesveest te zijn. Zo had
men in 1930 een rekening-courant krediet ran f 51.890, terwijl men
nog f 50.000 aan promessen moest betalen, tezamen een bedrag van

f 101.890; dit was 40% ran het totale vermogen. in de daaropvol-

gende jaren bedroeg het aandeel \an de bank 32% in 1931, 43% in
1932, 41% in 1933, 27% ill 1934 en 48% in 1935. Deze   ijze van
financieren was tamelijk duur, \vant de reiite ,\·as hoger dan op de

langlopende leningen. Op\·allend is. dat de bank ondanks de crisisja-
ren toch bereid was steeds meer krediet te verstrekken.

\'ermogensroorziening bij \'an Susante

Hubertus Josephus  'an Susante, die op 17-jarige leeftijd met de
sigarenfabricage begon  in   1899,   koos  voor deze bedrij fstak omdat
hiervoor geen omvangrijk startkapitaal nodig A as. Financiele steun
ontving  hij  van zijn moeder, de wedurve  J.G.  van  Susante,  die  in
Boxtel een kruidenierswinkel had. 53 Op de balans van 1910, de
eerste die be\\'aard is geble\en, stond een schuld aan haar ter waarde

van f 23.000. Inmiddels was ook de broer van H.J. ran Susante,
namelijk Jan van Susante, in het bedrijf opgenomen. In 1910 be-
droeg het vermogen der beide firmanten f 36.000, irat neerk\vam op
26% van het totale vermogen. In 1911 was het eigen Iermogen

dankzij een royale winst in dat jaar reeds gestegen tot f 51.000,
hetgeen 42% van het totale vermogen uitmaakte.

1n hoeverre deden de Van Susantes aan interne financieringl In
de periode 1911-1920 bedroeg de winst gemiddeld 32% van het eigen
vermogen Comzetcijfers zijn niet bekend). \'an de/e Trinst nerd
80% opgenomen en 20% in de zaak gelaten. Alen streefde naar een
omvang van het eigen vermogen van rond de helft ran het totale
vermogen. Bedroeg dit eigen vermogen mler door grote winsten, dan

:,
3 Inter,·ie\% J.A.M. :an Stignte. d.d. 24 juni 1982.
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werd dit surplus uit de zaak genomen. In de periode 1921-1925
bedroeg de \rinst per jaar gemiddeld slechts 6% \ an het eigen rermo-
gen, \oor de periode 1925-1933 \rasdite\'eneens 6%. 'Tegeno\'ereen
\\'inst ran in totaal f 67.000 in de periode 1925-1933 stonden pri\(5-
opnamen ter „'aarde ,·tin f 104.000. De ondernemers ronden de
n·inst dus onvoldoende om ;an te le\'en. Dat het eigen rermogen in
deze periode desondanks is toegenomen, komt omdat de onderne-
mers ran buiten de zaak een bedragian f 84.000 „eer erin gestc,ken
hebben. De ondernemers hielden de solvabiliteit namelijk goed in de
gaten. Het is duidelijk, dat ze in dezen een beleid vc,erden. Zodra het
eigen rermogen minder dan de helft van het totale z ermogen dreigde
te \vorden, \rerd er kapitaal aan het bedrijf toege,oegd. Zo kochten
de broers Van Susante in 1927 de eerder genoemde aandelen La Paz
prhf en brachten ze deze in 1928 in de zaak. In 1930 werd nogmatils
een bedrag van f 45.000 uit eigen middelen in het bedrijf gestoken.

Waarschijnlijk zijn deze bedragen geput uit gelden, die in eerdere
jaren verdiend n aren. Gemiddeld bedroeg het eigen vermogen 60%
van het totale rermogen.

Het vreemd vermogen op lange termijn. dat gemiddeld 12% van
het totale \'ermogen bedroeg, bestond uit onderhandse leningen, gro-
tendeels afkomstig van familieleden, verder ran een leraar aan de
landbouwschool te Boxtel en enige personen, \an J\'ie de relatie met
het bedrij f niet meer viel te achterhalen.  Ook had het bedrij f in  1927
een hypotheek afgesloten van f 10.000 bij notaris Perk. Uit het
bedrijfsarchief  kon  niet meer opgemaakt worden,  waarom bij deze

notaris een hypotheek \ras genomen, noch waarop de lening was
afgesloten. Het zou echter nel zerband kunnen houden met de ren-
baan, die \/an Susante bezat op het eerder genoemde stuk heide,

54want deze notaris was evenals Van Susante een paardenliethebber.
Voor de lange termijn tinanciering werd Keen beroep gedaan op een
bank.

Het vreemd vermogen korte termijn (gemiddeld 28% van het tota-
le vermogen) u'as roor een derde deel van de liscus afkomstig in
verband met het feit dat de tabaksaccijns pas na een halfjaar behoef-

54 3 Idem.
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de te worden afgedragen. De om,ang zan de post crediteuren en de
korte termijn schuld aan de bank (Nato, later RI,tterd:imsche Bank)
fluctueerden sterk. Dit hing samen met de aank<,op ran tabak. kocht
men grote partijen tabak bij inschrijring, dan moest nien cont:int
betalen. Dit kc,n ofirel via krediet bij de bank of\\el uit eigen midde-
len. Kocht men bij de tabakshandel rechtstreeks of op de t\\'eede-
hands veilingen.  dan  kon  men  bij  de handel krediet krijgen.  \\'at  tot
uitdrukking k\\'am in een tc,ename r:in de pc)st crediteuren, dus inaar
een klein deel van de tabak \\'erd door de crediteuren gefinancierd.
Ook de post debiteuren was gemiddeld drie maal zo grew,t als de B,st
crediteuren. Iii de totale financiering speelden de crediteuren een
ondergeschikte rol. De bank zorgde met korte termij,1 krediet r'001

gemiddeld 1 3% ian het totaje vermogen.
Tenslotte zij hier nog rermeld een relatie tussen tabakshandel en

industrie via de N.V. La Paz sigarenfabriek, waarvan J. van Susante
directeur was. in 1932 gaf de n.r.  La Paz sigarenfabriek tachtig 6%
cumulatief preferente winstdelende aandelen uit, elk groot f 250,-
die alle  aan de tabakshandel  A.L.  van  Beek te Rotterdam rerkocht
werden. 55 Aangezien deze n.v. sinds zijn oprichting in 1924 uitslui-
tend met verlies had gewerkt, kan deze investering van f 20.000
door Van Beek niet beschouwd worden als een poging geld goed te
beleggen. Eerder was het een poging een bedrijf in moeilijke tijden
te ondersteunen, waarbij Van Beck zich tevens van zijn afzet verze-
kerde. Het feit, dat J. ran Susante het bedrijfleidde, heeft de uitgi 
te van deze aandelen waarschijnlijk vergemakkelijkt, omdat \/an

Beek daarmee tevens op goede voet met het bedrijf Van Susante
k,r'am te verkeren.

Vermogensvoorziening bij Van Schuppen

Toen de 19-jarige Jochem van Schuppen in 1887 een tabak- en
sigarenfabriek oprichtte, kon hij rekenen op financiele steun van
zijn vader. die in Veenendaal een te\tielzaak dreef. Het bedrijf
kwam na enkele jaren op dreef, waardoor het mogelijk was door

5,
, Archief La Pal, register \·an aandeelhouders.
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middel van zelffinanciering uit te breiden, terwijl ook de familie met
56behulp van leningen haar steun bleef verlenen.

Het financiele wel en zvee van dit bedrijf kunnen we volgen vanaf
1920,   toen de firma  Gebr.   van Schuppen omgezet  werd  in  de  N.\/.
Gebr. \'an Schuppen's tabak- en sigarenfabriek "De Nijverheid",
later N.V. Gebr. z'an Schuppen Ritmeester sigarenfabrieken. Waar-
om de firma werd omgezet in een n.z. kon uit de notulen niet
opgemaakt \vorden. De keuze roor de n.r.-\'orin i,1erd niet ingegeven
door behoefte aan uitbreiding van het vermogen. want alle aandelen
bleven in handen van de directeuren. Het kapitaal bestond in 1920
uit 300 aandelen elk groot 1.000 gulden, waarvan  145 in het bezit
waren van Alarinus, 145 van Jochem en 10 ran JVouter van Schup-
pen, zoon van Jochem. Zoals gezegd in paragraaf 2, zijn de balansen

en verlies- en winstrekeningen ,an de n.v. rergelijkbaar gemaakt
met die \·an de firma's. Daartoe zijn de salarissen van de directie bij
de winst gerekend en de leningen van de directie aan het bedrijf bij
het eigen r'ermogen

1n de jaren 1925-'27 had het bedrijf te kampen met een dalende
omzet en geringe winsten. Vanaf 1928 begon de omzet echter te
stijgen, waardoor een grotere vermogensbehoefte ontstond. Tussen
1925 en 1934 nam het totale vermogen toe van f 516.000 naar
f 790.000. Nu \vas men in staat do()r zelffinanciering het eigen
vermogen min of meer met gelijke tred te doen toenemen. Over de
jaren 1925-1934 bedroeg de \vinst in totaal f 482.000, terwijl het
eigen vermogen toenam met f 136.000, zodat men kan zeggen,  dat
28% \an de \f inst opnieu\\' is geYnvesteerd.  De herinrestering i an de
winst vond bij deze n.v. op t,\'ee manieren plaats. Ten eerste direct
door \vinstreservering, voordat dividend iverd uitgekeerd, en ten
tweede indirect, doordat  M.  ran  Schuppen een deel van zijn direc-
teurssalaris en dividend niet opnam, maar dat in de vorm van lenin-
gen weer in het bedrijf stopte. In tegenstelling tot \'an Susante en
Wintermans Ji'as Van Schuppen vi'el in staat intern te financieren.
Het vreemd rermogen lange termijn bestond uit enkele onderhandse
leningen, die tezamen gemiddeld slechts 1% ran het totale vermogen

56
i Inter\ieH· F.li. \an Schuppen. d.cl. 26 Juli 1982.

236



uitmaakten. I)e herkonist hien an is niet duidelijk.
Het belang van de crediteuren bij financiering op korte termij n

wisselde per jaar in verband met de aankopen san tabak. Kocht men
via de handel dan nam de omrang \'an de crediteuren toe, kocht men
daarentegen bij de inschrijving dan nam de omeang ran de crediteu-
ren af. Vergelijken we de post crediteuren met de onMang,wn de
tabaksvoorraad, dan zien we dat de voorraad tabak twee keer zo groot
\vas als de omvang van de crediteuren. De tabak \\1erd dus maar roor
een  klein deel door de crediteuren gefinancierd.  Borendien zas het
krediet dat aan afnemers  gege\'en izerd, gemiddeld bijna  t\\ee  keer
zo groot als het krediet, dat verkregen werd van lereranciers. De
bank (Handelsbank te \/eenendaal, in 1931 overgegaan in de Ywent-
sche Bank) speelde vooral een bemiddelende rol bij de financiering
ran tabaksaankopen. Grote bedragen werden maandelijks opgeno-
men en weer afgelost. Alleen in de moeilijke jaren tot 1928 stond
men op de balansdatum bij de bank in het krijt. Vanaf 1928 had Van
Schuppen steeds een tegoed bij de bank. 1)it tegoed n'erd waar-
schijnlijk in de wintermaanden opgebouwd om de undernemer in
staat te stellen in het roorjaar op de tabaksmarkt bij de inschrijrin-
gen contant te betalen. Tenslotte was ook Van Schuppen vc,ortdurend
achterstallig met de betaling van accijns.  \'(x)r ruim een half jaar.
soms voor bijna tweederde jaar moest nog aan accijns „c,rden afge-
dragen.

§   5.    Conclitsie en rergelijking iii de tijil

Om het mogelijk te maken het gevoerde beleid van de vijf bedrij-
ren ten aanzien van de financiering enigszins met elkaar te vergelij-
ken, is een aantal belangrijke cijfers naast elkaar gezet. fen eerste is
bekeken, hoe het rermogen \\as samengesteld. Speciaal \ aii belang is
de  verhouding  van het eigen vermogen  tot het rreemd \ ermogen,
ofu·el de vraag in hoeverre het bedrij f door de eigenaars dan wel door
de schuldeisers gefinancierd is. Een maatstaf om de sol\abiliteit te
beoordelen  is  de  omrang  van het eigen vermogen in procenten  zan
het totale rermogen. Ten tweede is de omloopsnelheid van het totale
vermogen (omzet gedeeld door totaal rermogen) berekend  om  te  be-
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kijken, hoereel vermogen de verschillende bedrijven meenden aan te
moeten Ivenden. Ten derde is gekeken of de bedrijven liquide wa-
ren.  Hierbij gaat het om de rraag in hoeverre een bedrijf op korte
termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. dit in tegenstelling tot
de sol\abiliteit.  ·aar het gaat om de,raag of het bedrij f op den duur
aan zijn \erplichtingen zal kunnen voldoen. Als maatstaf voor de
liquiditeit is de -current ratio" genomen de ; erhouding tussen de
\lottende middelen  en  voorraden  (-  rlottende  activa)  en  het  kort
ireeind \'ermogen.  De gege,'ens  zijn  ireergegeren in tabel  33.

Tabel  33:    Enkele  financiele  gegere,ts  ra,i  de  rijf  bedriji·e,1

bedrij 1 Peletier B ,e\ \\ intermans \ an husatite \'an Schuppen
jaargemiddelde (1865-'65 (1857-'65)  1 1924-'343 (1924-'30 (1924-'34 3

same,istelling rali het rermoge„. in prcicenten ,·an het t(,tale ,·ermogen
eigen  sermogen             94                12                   32                      60                       69
\reemdrermogenl.t. -  17  7   12   1
i reemdzermogen k. t. 6  71   61   28   30

On,lotips,iellieid ra,1 het bedrijfsi·en,1,4te,1. 0111/et Kedeeld door tc,taal iermogen

0,57 1,08 1,19 0.99 1,40

Li qu iclikit. ,·lottende acti# a gedeeld d(x)r ,-reemd, ermc)Ken kcirte termijn

15,8 1,38 1.23 2.12 2.56

Kijken  \1 e eerst  n.iar de  herkomst  van het eigen vermogen,  dan
constateren z, e dat Peletier een zeer omvangrijk eigen \'ermogen
had. Dit \\as te danken aan een consequente politiek F an interne
financiering. Peletier financierde uitbreidingen geheel uit de winst,
waartoe de  hoge   insten  hem ook in staat stelden.  Dat het opbou-
wen zan een eigen vermogen ook in de 19e eeuw Keen vanzelfspre-
kendheid was, leert ons het bedrijf Boex-Hoefnagels. In dit opzicht
vormt het een welkome correctie op het florissante beeld, dat \vij aan
de hand van Peletier anders over de sigarenfabricage zouden krijgen.
In de periode 1925-1934 irciren de mogelijkheden tot interne finan-
ciering minder groot. De Van Susantes, die in de periode \'66r 1920
het eigen vermogen iii de zaak hadden laten oplopen door 20% van de
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zvinst in het bedrijf telaten, moesten in dejaren na 1920 van buiten
de zaak kapitaal toevoegen om niet op het eigen rermogen in te teren.
Bij  Wintermans  liep het eigen \ ermogen duidelijk terug.   Des  te
(,pmerkelijker is het, dat \ian Schuppen kans zag winsten te maken.

die zodanig royaal waren, dat een deel in het bedrijf kon blijven.
Zowel Boex als \Vintermans zaten, . at eigen vermogen betreft. rer
beneden de traditionele 50% grens. De sol, abiliteit was veel geringer
dan van de andere drie bedrijven.

Gebrek aan eigen vermogen wisten Boex en Wintermans ten dele
door leningen op lange termijn te compenseren. Daarbij speelde „·at
Boex betreft de familie. direct door leningen of indirect door borg-
stelling. een over\\,egende rol. Ook Van Susante, die overigens heel
wat eigen vermogen in de zaak had, maakte gebruik van familiaire
leningen.  De rol van de familie beperkte zich in het algemeen niet
tot het leveren pan het aanvangsvermogen. Daar stond weer tegeno-
ver, dat familiebelangen, zoals bij Wintermans het geval was, de
financiele kracht van het bedrijf konden vernvakken.

In de 20e eeuw blijken de mogelijkheden tot het verkrijgen van
langlopend krediet groter te zijn ge vorden, want Wintermans wist
de tabakshandel in langlopende kredietrerlening aan het bedrijf te
interesseren. Ook de N.V. La Paz ont,ing financiele steun van de
tabakshandel. De leningen van de tabakshandel aan de industrie kan
men vermoedelijk het best beschou,ven als serviceverlening van de
kant van de handel, waaraan voor de handel althans dit voordeel was
verbonden dat men zijn eigen afzet bevorderde.

Ondanks de langlopende kredietrerlening, bleef de financiele po-
sitie van Boex en Wintermans zeer zwak. De liquiditeit van beide

bedrijven lag duidelijk lager dan ran de andere drie.
Veelvuldig werd dan ook een beroep gedaan op het bank,vezen in

de vorm van korte termijn krediet. Van Susante en Van Schuppen
maakten slechts op beperkte scliaal gebruik van bankkrediet en dan
uitsluitend op korte termijn. Peletier was vergeleken met de andere
bedrijven wel verbazend liquide. Dit kwam omdat hij veel meer
vermogen in het bedrijf had zitten dan strikt nodig wras voor de
bedrijfsvoering. Dat blijkt duidelijk, ivanneer we de oploopsnelheid
van het bedrijfsvermogen van de rijf bedrijven vergelijken. De snel-
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heid „as bij Peletier het geringst en bij Van Schuppen het grootst.
Dit laatste kan verklaard worden uit het feit, dat Van Schuppen na
1928 sterk groeide, zodat men als het \r are voortdurend het \'ermo-
gen aan de gestegen omzet moest gaan aanpassen. De omloopsnel-
heid \ an het bedrij fsvermogen lag bij Wintermans hoger dan bij Van
Susante. Ilet is begrijpelijk dat Wintermans, die zo weinig eigen
vermogen had, geprobeerd taI hebben de om\ ang van het bedrijfsrer-
magen zo,eel mogelijk te beperken.

I\'iritermans zag kans op een zeer zirakke linanciele basis, zowel
wat sc)1\abiliteit als wat liquiditeit betreft, het bedrijf in stand te
houden en in latere jaren nog uit te breiden. 1)it geeft ons een
aannijzing om bij de \ergelijking tussen de bedrijven Boex en Pele-
tier niet te red nadruk te leggen op het verschil in financiele arm-
slag. Te, ens lijkt dit een be,crstiging te zijn , .in de op,·atting. dat niet
de linanciering, maar het ondernemersinitiatief het belangrijkste
punt \an de jaren dertig uas. 57 i\len zou de stelling kunnen verdedi-
gen. dat een initiatiefrijk onderiiemer altijd wel de financiele midde-
len zal kunnen \inden. die nodig zijn \(,or de bedrijfsroering

7-1 P. E. de Hen, a.u·.. bl/.171-173.
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HOOF'DS'I'Uk \'11

HET BEDRUFSRESLYTAA F

§  1.   Goede en slechte tijde,1 in de Nederla,idse sigare,zilidi,strie

Het is moeilijk om in het algemeen iets te zeggen orer het bedrijfs-
resultaat in de jaren vijftig en zestig #an de vorige eeuir. De enige
bedrijfstakgewijze informatie die men krijgen kan, zijn de verslagen
van gemeenten en Kamers van Koophandel. Uit deze verslagen kan
men in ieder geval opmaken, dat deze jaren zeer gunstig \\'aren roor

de sigarenindustrie. De berichten oz·er uitbreidingen en nieurve op-
richtingen overtreffen verre de mededelingen over opheffingen; er is
vaak sprake van een -goede aftreW en Vele verzendingen: Ook
 'ordt enkele malen gen' ag gemaakt ran gebrek aan sigarenmakers. '

De expansieve ontwikkeling van de sigarenindustrie zette zich nog
voort in de jaren zeventig. Pas in de tweede helft van de jaren tachtig
k\vani aan de periode van bloei een einde. Toch \verd de situatie in de
sigarenindustrie in rerhouding tot de andere takken van bedrijf nog
gunstig genoemd. 2

Na 1895 werd de onderbroken groei weer hervat. De ondernemers
waren echter van mening, dat de toename ran de afzet niet met een
evenredige toename van de w·inst gepaard ging. De "gouden tijden"
van de jaren zestig en zeventig keerden niet terug. De ondernemers
weten dit aan de hoge tabaksprijzen, de verhoogde lonen en de toene-

mende concurrentie, waardoor aan verpakking meer geld moest wor-
den  besteed. 1 De tendens van stijgende tabaksprijzen en stijgende
lonen bracht de ondernemers ertoe pogingen in het \\·erk te stellen
om tot een gezamenlijke prijsverhoging van de sigaren te komen.
Deze pogingen waren, gezien het zeer grote aantal sigarenfabrikan-
ten, wei gedoemd te mislukken.4

1 1  Statistisch jaarboek<je),  1853-1868,  G.A.  Ltrecht, gemeente,·erslagen Utrecht.  1855
1865: S.A. Zuid-Oost-Brabant, gemeentei·erslagen  E:indhc,ien.  1855-1870,  \'erslagen  K.i·.A.
Amsterdam.   1861-1870.
21 Tabaksplant. 1 jan. 1884. 6 jan. 1885. 4 jan. 1887.
'i Bertram. Lriddraad bu Sigaren-Fabric·age. bl/. 2-8. [)e Jonge. a.it.. bli. 64.
4 i   l abaksplant. 26 no,·. 1912. 3 en 24 dec. 1912.
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In de Eerste Wereldoorlog konden door menig bedrijf, midanks de
vele beperkende owerheidsmaatregelen, goede resultaten geboekt
worden, omdat men de Nederlandse sigaren in het buitenland tegen
zeer hoge prijzen kon verkopen.

Heel anders is het beeld in de periode na de Eerste Wereldoorlog
In de Kamer van Koophandelverslagen wordt geregeld geklaagd over
de geringe verdiensten: de produktie is niet lonend meer, men ziet de
toekomst somber in, kapitaalvernietiging bij de sigarenindustrie,
enz.' Hioolen, directeur van de A. Hillen's Sigaren- en fabaksfa-
briek, schreef in 1922, dat boven de Moerdijk geen bloeiende onder-
nemingen \cnrk\rameii: ' Wel,vas hier en daar welvaart te constate-

ren, maar meestal voortrioeiend uit gecombineerde bedrijven, zoals
tabakskerrerijen en/of winkelbedrijf annex sigarenmakerij" 6

Tot o\ermaat van  ramp kA am er in  1922 zoor de ondernemers in
de sigarenindustrie een nieuwe kostenfactor bij: de tabaksaccijns. Al
decennia lang had de overheid plannen beraamd om staatsinkomsten
uit de tabak te verkrijgen.  kerscheidene malen \rerden er \fetsroor-
stellen ingediend. ledere keer rerzamelde de gehele tabakswereld al
haar krachten om een tabaksbelasting af te wveren, maar in 1921
werd de Tabakswet tenslotte aangenomen. Deze trad op 1 juni 1922
in werking. Ter\ville ran de internationale positieran de Nederland-
se tabaksmarkt \verd niet de ruwe tabak belast. maar koos men voor
een accijns op het afgewerkte prc,dukt. Wor sigaren bedroeg de
accijns 10% geheven van de verkoopprijs ran de sigaar in de winkel.
De belasting werd bij de fabrikanten geind. in procenten ran de
opbrengstprijs \·c,or de fabrikant kriam de belasting neer op gemid-
deld 14 J 15 prc,cent.

De rraag is nu: wie betaalde uiteindelijk de belasting: Het was de
bedoeling \ an de \ret, dat de fabrikanten de accijns zouden dc)orbere-
kenen naar de consumenten. Alaar zo eenvoudig gaat dat nu eenmaal
niet.  In hoeverre een kostprijsverhogende belasting op de consument

kan worden verhaald. hangt af van de elasticiteit \·an de \raag. In
hcx,fdstuk  \'  paragraaf I. hebben  n e  betcmgd.  dat  de  \ raag  naar
'1 \'cur ile peric,de #an het interbellum /ijn onder/ci·ht de ,erslagen \an de Kamers \an
k(Kiphandel ian Amnerdam. -\rnhem. I)elit. 1:indhinen. C,elderhche \'allei. 4-C,rairnhage,
(,roningen. 'h-ilertc,genbc,sch.  .\Iaahtricht. Rcitterdam. L tri·clit
"1 Ilic,(ilin. labaksit·et. bl,. 4.
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sigaren elastisch was. Hoogstwaarschijnlijk was het aanbod van siga-
ren op dat moment tamelijk inelastisch in neer\\'aartse richting,
want de sigarenindustrie, die al met een teruglopende omzet \verd
geconfronteerd, kampte met overcapaciteit en zal er zodoende veel
voor over gehad hebben om de omzet niet verder te laten teruglopen.
Om die reden is het aannemelijk dat de producenten een groot deel
van de belasting zelf betaald hebben. Of het de fabrikanten gelukte
om in 1922 de prijzen te verhogen. z'alt jammer genoeg niet na te
gaan, want de verkoop van sigaren werd pas door het C.B.S. geregi-
streerd met de komst van de belasting. Waarschijnlijk is het niet,
want het jaar 1922 rormde een dieptepunt voor de Nederlandse
sigarenindustrie. Zo stond in het jaarverslag van het Verbond van
Sigarenfabrikanten te lezen:  "Het jaar 1922 kan in het algemeen wel
beschouwd worden als een der moeilijkste jaren voor de Sigarenin-
dustrie omdat in dat jaar verschillende omstandigheden medewerk-
ten tot groote malaise".7 Ook in de daaropvolgende jaren zijn de ge-
middelde prijzen niet verhoogd, maar daarentegen voortdurend ge-
daald (zie bijlage I\/ f . Bijde accijnsverhoging van 10% naar 12'/2% voor

sigaren en 1 7 y2% Foor senoritas. die met ingang ran 1934 werd inge-

roerd, kan men duidelijk constateren, dat de prijzen van de sigaren in
het geheel niet verhoogd werden. Integendeel, de gemiddelde prijs van
de sigaren bleef sterk dalen ondanks de accijnsverhoging, zodat de
conclusie gerechtz aardigd lijkt, dat deze accijnsverhoging grotendeels
voor rekening van de producenten kwam.8

De tabaksaccijns bracht nog in een ander opzicht voor de onderne-
mer een kostenverhoging met zich mee. De accijns moest worden
voldaan door middel van zegels, die op de verpakking van de aan
accijns onderworpen goederen A'erd aangebracht. Sigaren konden

ook stuksgewijs van een zegel worden voorzien. Aangezien de losse

verkoop pan sigaren heel gebruikelijk .'as, moest een groot deel van
de produktie stuksgewijze gebanderolleerd n'orden. Dit betekende
extra 10,nkosten en extra nerkruimte zoor de fabrikant.

Het grote verschil in bedrijfsresultaat tussen de periode vOOr 1920
en daarna kunnen  ve illustreren aan de resultaten van de vijf "open"

- 3  jatiri'erstag \ erbo tii \·ait  Sigare,ifabrika,ite,1.  1911.  h\, .  7.
H) Meijers. ()rde),ing in de sigare,undustrie. \At. 85-89 en 96-102.
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n.v.'s  in de sigarenindustrie (zie hoofdstuk VI, paragraaf  1).  On-
danks moeilijkheden in de tabaksaanvoer zijn de oorlogsjaren voor
sommige bedrijven zeer winstgevend ge,reest, wanneer we afgaan op

de di\idenduitkeringen:

T abel  34: ·  L itgekeerde  diride,iden  orer  geirmie  amidele,1

iii procente,1 raki de izomikwle it'ciarde

jaar Pele tier Hillen \ ' .H.S. Globe Philips

1910             7           4

1911             7           6

1912             0           6

1913             4           6

1914                          4                    61/2
1915             6           8

1916             8           9          13

1917 12'h        10        22

1918 121/2       15       20       14      631/4
1919                          4                      9                     12                    10                  10.4
1920 nihil 7 nihil iii hil nihil

1921 nihil nihil nihil nihil nihil

1922 nihil nihil nihil Iiihil nihil

1923-'30 nihil nihil nihil iii liq nihil

Bron:  ian ()is / f/Prtenbock.  192()-191 1, Kroniek i·an Pen:hetili 1914-1925.

Het is op\alleiid. dat juist na 1919 de resultaten ran deze van ouds-
her gerenommeerde bedrij\en zo slecht ,\ aren. Een belangrijke ver-
klaring hiervc,or is dat deze bedrijren, die georienteerd waren op het
betere produkt en de export. het meest te lijden hadden van de
veranderende marktrerhoudingen na de Eerste \Vereldoorlog. De
omzet ran de n.\ . s  liep terug.  ,#aardoor de \aste lasten  z„: arder
begonnen te drukken en een concurrerende prijs nog moeilijker te
realiseren werd. Vergeleken met de drie onderzochte bedrijven had-
den de n.\.s een reel ongunstiger verhouding tussen \aste activa en
totaal \'ermogen ten gevolge \an verliezen, die leidden tot reorganisa-
ties en kapitaalsreducties. Bij Hillen bedroegen de vaste activa in
1922 bijvoorbeeld 23%, maar in 1930 60% en in 1934 zelfs 69% ran
het totale rermogen. Bij Peletier stegen de \aste activa van 21% in
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1927 naar 42% in 1932. Gebr. Philips had in 1920 28% ran het
totale vermogen vastgelegd in K: ste actira, in 1923, een jaar na de
reorganisatie, bedroeg dit percentage 76.' De geweldige kapitaalsuit-
breidingen in de jaren 1916-1920 bleken achteraf niet gerecht\'aar-
digd te zijn geweest.  De vij f n.v:s laten zien, dat het voor een bedrij f
uiterst moeilijk is om in omzet achteruit te gaan. Een bedrijf kan
gemakkelijker groeien dan zich aanpassen aan een teruglopende
omzet.

Naar de rentabiliteit in de sigarenindustrie is in 1930 een onder-
zoek verricht in rerb:ind met door de vakbonden geeiste en door de
werkgevers ge,reigerde extra loonsverhoging. Deze commissie, be-
staande uit C. Zaalberg, H. Kaag, E.A. Wijsmulleren H.E. Thijssen,
kwam eenstemmig tot het oordeel, dat gelet op de rentabiliteit in de
sigarenindustrie geen loonsverhoging kon worden gegeven. Het ac-
countantsonderzoek had doen blijken. dat van de elf aangewezen fa-
brieken, raarvan de afzonderlijke gegerens overigens geheim bleven,
er slechts zes over het jaar 1928 en zeven over het jaar 1929 winst
opleverden, deoverige werkten metmeerofminderverlies. Hadmende
loonsverhogingen, die sedert 1930 al waren toegestaan ook voor 1928 en
1929 in de berekening betrokken, dan zou ran de elf fabrieken het
merendeel met verlies gewerkt hebben. m Alen bedenke hierbij, datdit
onderzoek werd verricht orer de algemeen \,elvarende jaren 1928 en
1929!

In 1935 werd door E.A. Wijsmuller, accountant te Eindhoven. in
opdracht van de beide werkgeversorganisaties een accountantsrap-
port inzake kostprijsberekeningen uitgebracht, dat gestuurd werd
naar de arbitrage-commissie, die een uitspraak moest doen over de
wenselijkheid van een loonsrerlaging. Ter beoordeling van de renta-
biliteitspositie van de sigarenindustrie stelde Wijsmuller een kosten-
schema op voor 6,5.4 en 3 cents sigaren, gebaseerd op het gelieel
handmatig \'ervaardigen \an het produkt. Alleen de 6 cents sigaar

4 )  jaarrerslagen  X .1-.  ko,iinklijke  i tibak- eit Sigare,ifabriek zlli G.  Ribbius  Peletier jr. te Utrecht
1917-1919. 1923-1933, ./aan·ershize,; ,\.\ . A. Hille,ts Sigarm-en labaksfabriek te De/ji. 1921-
1922,    1924-1936,./aan'erslagen   X. T.   Tabaksindustrie  i'/h   Gebr    Philips   te   illaastricht,    1919,
1921, 1923-1935
u')   Rappon  ''commissie  l'ait  onderzoek     /vi,ig.   li,al/ierg.   1 hiissen.  \Lijsmuller,   bli.   38- 39.
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bleek met winst geproduceerd te kunnen worden. Maakte men een-
zelfde berekening door uit te gaan van het inschakelen van machi-
nes, dan leverden de 6 cents en de 5 cents sigaren winst op, maar de
4 en 3 cents sigaren bleven verlies geven.

" Wanneer men voor ogen
houdt, dat juist de 3 cents sigaar steeds meer geproduceerd werd,

dan vraagt men zich af, hoe het mogelijk was, dat in 1939 nog
sigarenfabrieken in bedrijf waren.

Heide rapporten werden gemaakt in verband met kwesties over
loonsverhoging, zodat de tendens misschien iets te somber is. On-
miskenbaar is echter, dat er veel sigarenfabrieken over de kop gin-
gen. leder jaar verloren de werkgeversverenigingen weer enkele le-

den wegens faillissement of liquidatie. Slechts weinig leden bedank-
ten voor het lidmaatschap om andere redenen. Het aantal leden van
het Verbond van Sigarenfabrikanten liep terug van 85 in 1926 naar
24 in 1939. De R.K. Vereeniging, an Sigarenfabrikanten zag haar
ledental afnemen van 56 in  1928 naar 30 in 1939.12 Dat de sigaren-
industrie  in het zuiden  r an Nederland zich beter kon handhaven
dan in het noorden, blijkt ook weer uit deze  cijfers.

§  2.     Problemen  rond het bepalen en  beoordelen  van de winst

"Het probleem man de periodieke winstbepaling behoort tot een
van de moeijijkste en tevens tot een van de meest omstreden
vraagstukken van de theorie van de bedrijfseconomie en in de
praktijk van het economisch leven". 13

Zo schreef H.J. van der Schroeff in het voorwoord van zijn boelc
Bedrijfseconomische grondslagen van de ivinstbepaling. Voordat een
overzicht wordt gege\,en van het bedrijfsresultaat van de vijf onder-
nemingen is het goed zich te realiseren, dat winst geen objectief
gegeven is. Het begrip periode-\vinst definieert Van der Schroeff als
de toeneming van het vermogen van de onderneming in de betreffen-
de periode, nadat haar kapitaal en vermogen aan de actuele waarde-,
"

) Meijers, Ordening in de sigarenindustrie, biz. 182-183.
121  Jaan'erslagen \'erbond ran  Sigarenjabrikanten.  1926-1939, Jam erslagen R. A.  \ ereeniging ran

Sigarenfabrikanten. 1928-1939.
1 1 )   H.J.   van  der   Schroeff,   Bedrofseconomische  grondshigen   l'an  de   u'instbepaling E Amsterdam
1974), biz. 1.
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prijs- en koopkrachtserhoudingen  zijn  aangepast. 14 Llit deze om-

schrijving blijkt meteen waarom de winstbepaling zo'n moeilijke
kwestie is: als men irinst bepaalt do()r sermogensvergelijking, doet
zich het probleem  voor  van de waardering ran  de  tot  het \ ermogen
behorende vaste active. wmrraden, debiteuren en r,at verder daartoe
behoort. Zonder subjectieve schattingen kan zon waardering niet

I 5

gemaakt worden. fereiis moet men rekening houden met
veranderingen in de rvaarde van het geld. Om het probleem van de
winst niet nodeloos ingewikkeld te maken, heb ik mij beperkt tot de

vraag: wat verstonden de vijf bedrijven onder winst en hoe werd de
winst bepaald?

De twee 19e eeuwse bedrijven volgden het systeem van het enkel-

roudige enkel boekliouden: zij maakten een balans op, maar kenden

geen verlies- en winstrekening. De winst werd bepaald door het
vermogen aan het begin en het eind van de periode te vergelijken. Zij
hanteerden het begrip "netto-verdienste, waaronder werd verstaan
de toename van het eigen vermogen, exclusief prive-mutaties, nadat
met 5% rente aan de firmanten over het ingebrachte kapitaal reke-
ning was gehouden. De post vaste activa was klein, omdat een groot
deel van de gebouwen, vanuit de firma gezien, gehuurd werd. De
gebouwen die Peletier wel op de balans had staan, Iverden ieder jaar
voor hetzelfde bedrag genoteerd, terwijl alle eventuele kosten direct
werden afgeschreven. De gereedschappen stonden steeds voor
f 2.000 op de balans, ongeacht of er dat jaar nieuwe gereedschappen
waren aangeschaft of niet. Boex had helemaal Keen gebouwen op de
balans staan. De waarde van gereedschappen en inventaris werd bij
hem ieder jaar bijgesteld op grond van de aankopen van dat jaar,
terwill (nk een zekere afschrijving werd toegepast.

De voorraden tabak werden gewaardeerd tegen inkoopprijs, tenzij
de tabak bij nader inzien bijzonder was tegengevallen, dan werd deze

lager genoteerd. De sigaren stonden bij Peletier tegen fabrieksprijs

op de balans, dat hield in de verkoopprijs na aftrek van 30%. Hij
bepaalde namelijk geen kostprijs, maar stelde direct de verkoopprijs

141 a.zi'., biz. 262.
'
s V   R.   Slot  en  R. M.  \'ijn,   De  ontz,ikkeling  ran  het  zi'instbegrip.   tan  nomimilisme  naar  'inflation

accounting C Leiden 1979 21. biz. 2.
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vast. Bij het opmaken ran de lijst \an debiteuren hield hij rekening
met mogelijk oninbare posten, die Peletier aanduidde met: -bankroe-
ten en non-riileurs". De effecten noteerde hij tegen koers,vaarde.
De koers\'erliezen, die overigens niet zeer groot # aren, werden door
Peletier op de winst in mindering gebracht. In dezen heb ik de
werkn ijze van Peletier ge\01gd, omdat het bezit \ an de effecten zijn
neerslag op de bedrij fs\oering had en dus e,entuele rerliezen 001. als
bedrijfs,erliezen gerekend moeten worden. De aanzienlijke koers-
stijging, die Peletier in 1865 noteerde ter Hwarde ran f 35.000 is
echter niet bij de irinst gerekend - en ook hierin volg ik Peletier - om

de vergelijking met Boex, die Keen effecten bezat, niet scheef te
trekken. Deze werk,rijze, hoen el niet strikt logisch, heeft althans
dit  voordeel,  dat de grote  \,insten. die Peletier in deze periode be-
haalde, in ieder geval niet verklaard kunnen worden uit de koersstij-
ging van de effecten. Bij de beoordeling van de \rinst in tabel 35 is de
invloed van de koersstijging overigens wel in een noot ter sprake

gebracht.

Boex en Peletier volgden bij de winstbepaling in hedendaagse
termen de minimum\\aarderingsregel. Bij dit systeem ran winstbe-
paling, dat rroeger inderdaad het meest gangbaar was. baseerde men
zich geheel op de werkelijke uitgaafprijs (historische kostprijs) van
de goederen. Als de nog te verkopen goederen op de balansdatum
naar schatting beneden de historische kostprijs lagen. dan werd de
voorraad goederen op de balans ge aardeerd tegen vermoedelijke
verkoopprijs. 16  Alet   ·aardeverandering \'an  het  geld werd bij deze
methode geen rekening gehouden, maar dat leverde in de onderzoch-
te periode geen probleem op.

In de 20" eeuw hebben \\'e te maken met twee firma's en 66n
naamloze rennootschap.  Alle drie bedrij, en kenden het systeem \'an
de dubbele boekhouding en alle drie bepaalden zij de winst met
behulp ran de minimum   aarderingsregel. De \raardevermeerdering
\'an het geld, die in de periode na 1930 optrad, hebben zij niet in hun
winstberekening betrokken.

Bij de drie onderzochte bedrijven  \\erden  de gebouwen genoteerd
tegen aanschafnaarde na aftrek van afschrijringen. Of bij de af-
"t R. Slot. /:lementaire bedrijfst'conomic 11_eiden 1979 'i. Iii/. 186-187.
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schrijving enig systeem werd gevolgd, valt moeilijk na te gaan. In de
accountantsrapporten betreffende \'an Schuppen \verd in de toelich-
ting op de balans enkele malen genoemd, dat 2% van de aanschaf-
fingsnwaarde is afgeschre\en. \'an La Paz is een accountantsrappc,rt
uit 1939 ben aard gebleven,  n·aarin roor gebou,ren een afschrijrings-
percentage van 3% werd gehanteerd. Bij \ian Susante wisselde de

omvang van de afschrij\ ingen al naar gelang de omstandigheden.  Bij
de afschrijvingen valt een element van willekeur niet te ontkennen.
Dat de werkelijke ,raarde ran de gebou,ren niet overeen hoefde te
komen met de balans,vaarde, zal de ondernemers zrel bekend ge-
weest zijn. Bij Wintermans werd ieder jaar een keurige berekening
gemaakt van het verschil tussen balanswaarde en getaxeerde waarde
van de gebouwen, waarbij de getaxeerde waarde het hoogste was. 17

Het verschil \vas alle jaren ongeveer even groot, zodat de winst
hierdoor niet beinvloed werd. De balansen zijn niet gecorrigeerd in
de richting van cle getaxeerde waarde van de gebou\ven, omdat de
andere bedrijven hetzelfde waarderingssysteem volgden en dus naar
alle waarschijnlijkheid eenzelfde verschil in balanswaarde en ge-
taxeerde waarde te zien zouden Keven, als \ve dat hadden kunnen
controleren. De vergelijkbaarheid van de drie bedrijven zou niet
groter worden door van 6dn de balans te corrigeren.

Tabak werd gewaardeerd tegen inkoopsprijs, tenzij van bepaalde

partijen wegens tegenvallende kwaliteit duidelijk was gen·orden, dat
ze lager ge\vaardeerd moesten worden. Bij prijsstijging \'an tabak
werden de voorraden niet hoger gewaardeerd. Bij Van Schuppen
werd de gevolgde werkwijze aldus geformuleerd:

"De ruwe tabak werd, voorzover deze in het verslagiaar was
gekocht, gewaardeerd tegen inkoopsprijzen. terwijl de moorra-
dige run,e tabak van vroegere jaren tegen dezelfde prijzen werd
opgenomen als het \orige jaar-

in de \vaardering van sigaren viel bij Van Schuppen een interessante
verandering te constateren. Aanvankelijk stond in de accountants-

rapporten de volgende volzin:

'-) Archiet' \\'intermans, pri,·6-balansen. Op de fiscale balansen, die at'getien \·an de   inst-
\erdeling hieraan gelijk waren, kuam due berekening niet,oor
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'De voorradige sigaren zijn, wat de oude soorten betreft, op een
enkele uitzondering na, tegen dezelfde prijzen opgenomen als
het vorig jaar, terwijl de prijzen van de nieuwe soorten zijn
geschat in overeenstemming met die van de oudere soorten". 18

In het verslag over 1925 werd hieraan toegevoegd dat de sigaren,
gezien de gestegen tabaksprijzen, te laag gewaardeerd waren: -Daar
geene juiste kostprijsadministratie H,ordt bijgehouden, konden  4
niet nagaan, voor welk bedrag de sigaren te laag gewaardeerd zijn".
in het verslag over 1926 werd opgemerkt, dat de sigaren door de
belangrijk gestegen tabaksprijzen  f  10.- per 1.000 hoger gen aar-
deerd waren dan vorig jaar. Deze her\\aardering was niet het resul-

taat van een betere kostprijsberekening, want die werd pas in 1931
ingevoerd. \/andaar dat in het verslag over 1934 te lezen stond: , I,e
voorradige sigaren zijn opgenomen tegen de gecalculeerde kostprijs,
volgens de in 1934 gemaakte kostprijsberekening". De andere twee
bedrijven maakten geen kostprijsberekening uitgewerkt naar soort

sigaren, waardoor zij de kostprijs meer schattender,vijs moesten be-
naderen.

Volgden de vij f bedrijven alle het systeem van historische kostprijs
en minimumwaarderingsregel, toch hield de winst niet hetzelfde in,
want bij de firma is het salaris roor de firmanten in de \\'inst inbegre-
pen, ter\vijl bijden.v., ook al ishet een familie n.v., aan de leiding
van het bedrijf al een salaris is uitgekeerd. Bovendien hadden Boex
en Peletier de gewoonte om de rente over het eigen rermogen ,·an de
winst af te trekken. Het resterende bedrag noemde Boex gewoon
winst en Peletier het saido of de netto-verdienste. Er blijken dus bij
de vijf bedrijven drie ierschillende \Kinstbegrippen gehanteerd te
worden. De oorzaak \ an deze \ erschillen is gelegen in het feit, dat de
rvinst bij de firma geacht kan worden uit drie componenten te be-
staan: een beloning voor de arbeid van de bedrijfsleiding, een belo-
ning Koor het afgestane \ermogen en tenslotte cen "premie :oor het
ondernemerschap-, een beloning die c)(,k in het tegendeel kan om-
slaan. Om de verschillende componenten \an de \,inst tot hun recht
te laten komen  en om bovendien  de  resultaten  \ an  de  bedrijren  te
kunnen vergelijken, heb ik de n,inst op drie manieren benaderd.

I 8
) Archief liitmeester. laarstukken 1924
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Allereerst is het totale bedrag berekend, dat aan de firmanten
toevloeit; dit bedrag komt overeen met wat de 20'  eeuwse firmas
onder winst rerstonden. Wanneer we over zvinst spreken. bedoelen
n·e dit begrip. Voor Van Schuppen is dat bedrag berekend door de
salarissen van de directeuren bij de winst op te tellen, terivijl de
rente die een der directeuren ontving over een rerstrekte lening.
eveneens aan de winst is toegevoegd. Bij Boex en Peletier is de rente
over het eigen vermogen ,reer bij de door lien berekende ,vinst opge-
teld.

Ten tweede is op uniforme wilze deze totale zzinst gesplitst in de
componenten beloning voor geleverde arbeid, voor afgestaan vermo-

gen en voor "ondernemerschap". Hiertoe is eerst een fictief salaris
vastgesteld. Voor de 20e eeuwse bedrijven is een bedrag van f 3.000

per jaar gekozen, omdat zowel bij Wintermans als bij La Paz zo'n
bedrag genoemd wordt. Het moet w61 als een soort minimum be-
schouwd worden, want het salaris van de directeuren bij Van
Schuppen  lag veel hoger.   Voor  de 19e eeuwse bedrijven  kon  Keen
enkele aanwijzing gevonden worden voor een redelijke vergoeding
van de firmanten. Om toch een enigszins vergelijkbare berekening te
kunnen uitvoeren, is uitgegaan van een salaris van f  1.000 per fir-
mant per jaar, uitgaande van het feit, dat de lonen van de arbeiders
in de periode 1925-1934 ruw geschat drie keer zo hoog ivaren als in
de periode 1856-1865. De ivinst na aftrek van het fictieve salaris
noemen we netto-winst". De beloning voor het afgestane vermogen
is door mij voor alle bedrijven op dezelfde wijze toegekend, namelijk
door 5% rente te berekenen over het eigen vermogen dat gemiddeld
over de tien jaar werd aangewend.  De op deze wijze berekende rente

#ijkt af van wat Boex en Peletier zelf aan rente berekenden, maar
mijn \verkwijze heeft als voordeel dat de vijf bedrijven op uniforme
wijze zijn behandeld. Wat overblijft van de winst wanneer beloning
voor arbeid en rermogen zijn afgetrokken, noem ik -ondernemers-
premie-. Deze berekening dient om inzicht te krijgen in de opboun
van de inkomens van de ondernemers, zodat de vraag beantwoord
kan worden in hoeverre de ondernemers meer kregen dan een rede-

lijke vergoeding voor arbeid en vermogen.
Ten derde is de winst gebruikt als maatstaf om het gevoerde
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ondernemersbeleid te beoordelen. Uitgangspunt bij deze berekenin-

gen is de netto-winst, de 11'inst na aftrek van een fictief salaris. Deze
op\'atting ran rf'inst sluit het meest aan bij de moderne opratting en
leent zich zodoende het best voor het berekenen van enige kengetal-
len. Achtereemolgens zullen op basis i an tien-jaarlijkse gemiddel-
den berekend worden: de rentabiliteit \an het eigen vermogen (net-
to-\\'inst in procenten \,an het eigen vermogen j, de kosten van het
vreemd vermogen (interest in procenten van  het i reemde vermogen)
en de rentabiliteit van het totale \'ermogen (netto-\\'inst plus interest
in procenten van het totale vermogen). lien hoge rentabiliteit op het
eigen rermogen houdt niet alleen \'erband met de behaalde win st,
maar ook met de mate \\,aarin gebruik is gemaakt ran rreemd vermo-
gen. 1)it \\ordt in de economische literatuur het hetbcx,meffect
genoemd. De omvang ran het hefboomeffect is enerzijds afhankelijk
\,an de verhouding tussen  het \ reemd  en het eigen vermogen  en
anderzijds ran het verschil tussen de rentabiliteit op het totale ver-
mogen en de kosten van het preemde vermogen. 19

Het hefboomeffect heeft echter twee aspecten. Weliswaar kan de
rentabiliteit op het eigen rermogen vergroot worden, maar het be-
drijfsrisico neemt eveneens toe. Het bedrijf wordt kwetsbaarder. In
slechte tijden kan de interestbetaling ten koste gaan van de eigen
winst en zelfs het bedrijfin betalingsproblemen brengen. ln hoofd-
stuk VI, paragraaf 3. rergeleken \\'e al de liquiditeit en de solvabili-
teit Kan de vijf bedrijven. Het weerstandsvermogen van een bedrijf.
d.w.z. -het vermogen van de bedrijfshuishouding zich onder voor
haar ongunstige verhoudingen staande te houden en financiele de-
confiture te roorkomen zullen we cx,k nog met een andere ratio••20

benadereii: de -interest co,erage ratic,- (netto-rvinst plus interest
gedeeld door de interest }.  Het gaat hierbij om de rraag in welke mate
de \ermogensopbrengsten (netto-,rinst en interest) de interestlasten
orertreffen en op die manier een extra n aarborg ,(,rmen voor de

19
i Er /ijn :an het helbix,mellect ;crschillende definities in omloop. Hier is uitgrgaan :an de

Ic,rniule RL\  =  111 \ +  *I i i \ -k\ \  i.   r, ;,·aarbij 1 R I- \ -Arr i. - · . het  hellxximelfect  ge
noemd \,ordt. Zie Slot. i.lemenmire bedri)»conomic. hI/.  142.
2{3

i Bouma. a.11·..1,1/ 435. die hier J.1-. ileij aanhaalt
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verschaffers van ireemd iermogen. Naarmate de nakoming \an de
interest\erplichtingen beter ge„paarborgil is. zal de onderneming een
ruimere toegang tot de vermogensmarkt hebben.

Als laatste Lal de bruto-\\instmarge (netto-,rinst plus interest in
procenteii  \'an de onizet j berekend ,\orden. In combinatie  met  de
rentabiliteit \ an het totale Iermogen kan de bruto-ninstmarge die-
nen om de ondernemersprestatie te bec,ordelen: wat nisten de under-
nemers, s:ezien  de  aange\rende hoe\ eelheid rerniogen  (,reemd  en
eigen) en gezien de behaalde omzet. aan rermogensopbrengst te be-
reiken. De resultaten van deze berekeningen zijn in de tabellen 35,
37, 38, 40, 41 en 43 samenge\ at en zullen in de hiernamolgende
paragrafen besproken worden.   Daarbij ial eerst  de  \\ inst bekeken
worden in relatie tot het gevoerde beleid en pas daarna zal de opbouA
van het inkomen  van  de  ondernemers  aan  de  orde  komen.

Vddr we hiertoe overgaan, is het echter nodig een en ander op te
merken over de berekening van de interest. Bij de beoordeling van de
winst moet namelijk ook de betaalde interest betrokken n·orden.
Winst en betaalde interest samen worden in de bedrijfseconomie de
vermogensopbrengst genoemd. De interest kon ten dele aan de boek-
houding van de bedrij,en ontleend :vorden en moest ten dele door
mij worden geschat aan de hand van de balansen. Daarbij is de
volgende werkwijze gevolgd:

Voor alle vijf bedrijven is voor de leningen op lange termijn, die
meestal door familieleden of relaties A,erden verstrekt, 5% rente
gerekend, behalve vocir den lening van \Vintermans, die blijkens een
akte tegen 5 K,% rente \\'erd uitgegeven. Bij een groot deel van de
leningen bleek inderdaad uit de boekhouding dat 5% rente nerd
berekend, ran enkele leningen kon het percentage niet achterhaald
worden.

De interest betaald  o\er het bankkrediet  kon  bij  alle  bedrij\·en
voor vrij\vel alle jaren in de boekhouding teruggeronden „c,rden.
Voor de ontbrekende jaren moc.st met behitlp zan interpolatie of
extrapolatie een schatting gemaakt worden.  in de periode 1856- 1865
werd,  voor zover zve konden nagaan, een rentepercentage van 4 a  5%
in rekening gebracht, afgezien ,an onkosten en provisie. De bedrij-
Ien Wintermans en \'an Susante betaalden behalve de prowisie in de
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jaren 1925-'34 6 A 61/2% rente over hun rekening-courant-krediet.
Voor Van Schuppen zal het percentage niet veel anders geweest zijn.

Bij de post crediteuren doet zich het probleem voor, dat door de
bedrijven voor deze vorm van krediet geen directe uitgaven werden
verricht. De eventuele kosten zitten grotendeels verscholen in de
posten tabak en verpakking. Toch is het van belang een schatting te
maken van de kosten van deze kredietvorm, aangezien de onderne-

mers vaak voor de keuze stonden met bankkrediet of leverancierskre-
diet te nerken. Aangezien het bankkrediet is meegerekend, moet ook
het leverancierskrediet geteld worden. Om de kosten \ an het leveran-
cierskrediet te berekenen, is gekeken naar de verkoopcondities in de
tabakshandel, aangezien de tabakshandelaren de belangrijkste credi-
teuren waren. Bij aankopen  op de tabaksveiling gold de conditie  1 %
korting a contant of promesse op 3 '/2 maand. De verkoopcondities bij
de handel waren niet zo strikt geregeld. Ze vormden een onderdeel
van de verkooponderhandelingen. De krediettermijn kon varieren
van drie tot zelfs negen maanden, waartegenover de kortingen A
contant tot 3% konden oplopen.  Dit zou neerkomen op een renteper-

centage van 1 4% per jaar, eventueel verhoogd met administratie-
kosten. Werd de krediettermijn om een of andere reden overschre-
den, dan werd meestal een rente van 5% in rekening gebracht. De
tabakshandel A. L. van Beek leende in 1935 geld aan Wintermans
tegen ditzelfde percentage. Kennelijk rekende de handel er op om op
zijn vermogen 5% rente te kunnen behalen. Daarom is voor de
crediteuren deze rente in rekening gebracht.

Voor de accijns, die aan de overheid afgedragen moest worden, is
niets gerekend, omdat de accijns pas na een half jaar afgedragen
behoefde te worden. Hier waren zodoende geen kosten aan verbon-
den. De diverse leningen op korte termijn bestonden grotendeels uit

achterstallige rekeningen, waarover in de regel geen rente betaald

zal zijn. Om die reden hebben we in onze berekeningen hiervoor
geen post opgenomen.

De toegerekende rentepercentages zijn, afgezien van de bankren-
te, voor beide perioden even hoog, aangezien de verkoopcondities
dezelfde waren en in beide gevallen voor leningen in de regel 5%
rente werd berekend. Ter contr6le is gekeken naar het wisseldiscon-
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to van de Nederlandsche Bank. Gemiddeld over de jaren 1856-1865

bedroeg dit disconto 3,9% en orer de jaren 1925-1934 beliep het
3,5%.2' Het renteniveau verschilde kennelijk niet veel.

De uitkomsten van de interestberekening zijn te rinden iii de
tabellen 35, 38 en de gecombineerde tabel 41.

§  3. Het bedrijfsrestiltaat ran Boex en Peletier

De verschillende aspecten van het ondernemersbeleid, de inkoop,
produktie en verkoop, zijn de revue gepasseerd. Nu is het moment
gekomen om te beoordelen wat al dat werk voor resultaat heeft

opgeleverd. Om bij de vergelijking van de bedrijven het cij fermateri-
aal enigszins overzichtelijk te houden, is gen,erkt met tien-jaarlijkse

gemiddelden. We zullen nu eerst de winst beschouwen als maatstaf
om het gevoerde beleid te beoordelen. Daarbij is uitgegaan van de

netto-winst, de winst na aftrek van de salariskosten, die op f 1.000

per persoon per jaar zijn geschat. Voor de verantwoording van de
hierna genoemde (afgeronde) cijfers zij verwezen naar tabel 35 en de
toelichting op blz. 251-255.

Beschouwt men de ondernemers als aandeelhouders die de be-

drijfsleiding (in dit geval zichzelf) een salaris gaven en verder vooral
geinteresseerd waren in een hoge winst in verhouding tot het eigen

vermogen, dan scoorde Boex heel hoog. De rentabiliteit op het eigen

vermogen (netto-winst in procenten van het eigen vermogen) be-
droeg voor Peletier  19% en voor Boex maar liefst 27%. Boex dankte
dit hoge winstpercentage aan het feit dat grotendeels met vreemd
vermogen werd gewerkt, terwijl de kosten van het vreemd vermogen

(interest in procenten van het vreemd vermogen) lager lagen dan de
rentabiliteit op het totale vermogen (netto-winst plus interest in
procenten van het totale vermogen). De kosten van het vreemd ver-
mogen bedroegen voor Boex en Peletier resp. 6% en 5%, terwijl de
rentabiliteit  op het totale vermogen respectievelijk  8%  en   18%  be-

liep. De mate waarin het gebruik van vreemd vermogen heeft bijge-
dragen tot de rentabiliteit op het eigen vermogen wordt het hefboom-

21 3 A. M. de Jong, Geschiedenis i,an de Nederlandsche Bank (Haarlem 1967 1, dl. 1. Ze stuk, biz.
538-541 en di. 111, biz. 537-544; De Roos en Wieringa, a.w.. bl,  254
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T abd  35:   Winst  als  inaatstaf  moT  het  bedrijfsbeleid:  e,zige  kengetalle,i  +

tienjaarlijkse gemiddelden over de periode 1856-1865

Boex Peletier

totale „'inst 3.900 f 71.000
netto \\'inst 1.900 f  69.000
interest over vreemd vermogen 3.000 f   1.300

elgen ,'erniogen 7.0(X) f 365.000
vreeIl·id verm()Ren 53.000 f 25.000
totaal \·ermogen 60.000 f 390.000
onizet 65.000 f 222.000

rentabiliteit eigen vermogen 27,1% 18,99**
kosten ;reemd vermogen 5,7% 5,2%
rentabiliteit totaal vermogen 8,29 18,0%"
hell)oomeffect 18,9% 0,9%
interest coverage ratio 1,6                 54

bruto-winstmarge 7,5% 31,79

* ,(*,r cle definiering ,·an de begrippen. Lie biz. 251-255.
**

hadden ife de koers„·inst (41 effecten, die Peletier in 1865 behaalde, bij cle „·inst
i,pgeteld dan /ou dit percentage  1%  h(,ger /ijn  uitgew.illen.

effect genoemd. Voor Boex en Peletier kan het hefboomeffect bere-
kend worden op resp. 19% en 1%. Deze hoge rentabiliteit op het
eigen vermogen ging bij Boex echter wdl ten koste van liquiditeit en
solvabiliteit (zie hoofdstuk VI paragraaf 3). Ook de interest\'erplich-
tingen vormden een zware last. zoals de -interest coverage ratio'  laat
zien. De \ermogensopbrengst (netto-winst plus interest) gedeeld
door de interest bedroeg voor Boex  1,6 en voor Peletier 54.  Dit wel
ieer hoge cijfer voor Peletier komt \'oort uit het feit, dat hij vrij\vel

geen gebruik maakte ran i reemd \'ermogen, Zouden \oor Boex on-
gunstiger tijden aanbreken. dan n as het ge,aar niet denkbeeldig. dat
de vermogensopbrengst spoedig on,c,ldoende zou zijn om de interest
te  betalen. \'oor Peletier daarentegen vormde de  betaling ran  inte-
rest geen enkel probleem,  maar hij  profiteerde dan ook vrij\\ el niet
\an het hetboomeffect. Peletier had de winst op het eigen rermogen
aanzienlijk kunnen i ergroten  door  meer met ireemd  rermogen  te
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werken, maar het is de iraag of hij iijn eigen sermc,gen elders
ninstge,ender had kunnen beleggen. \\'as de koers\\ inst op effecten
die Peletier in 18651)ehaalde, opgeteld bij de winst. dan zouden de
rentabiliteit op het eigen  en  hit  totale , ermogen  1 k  hc,ger hebben
gelegen. De koersifinst is echter. 10:ils in hc*,filstuk VII paragra:if 2
is opgemerkt, achternege gelaten tersfille ,an de rergelijkbaarheid
\an Peletier met de andere bedrij en.

Vervolgens kunnen we de ondernemersprestatie beoc,rdelen door

ons af te vragen wat de ondernemers, gezien de aangenende hoeveel
heid vermogen (vreemd en eigen), :ian n'inst wisten te bereiken. Als
maatstaf hier,oor kunnen dienen de al eerder genoemde rentabiliteit
op het totale vermogen en de bruto-,vinstmarge (netto-\vinst plus
interest in procenten van de omzet). Nu krijgen ne een totaal ander
beeld van de geleverde ondernemersprestatie. De bruto-winstmarge
bedroeg voor Peletier 32% en roor Boex slechts 8%, teri\'ijl de renta-

biliteit over het totale vermogen roor Peletier 18% en voor Boex 8%
uitmaakte. Peletier ifist op zijn sigaren een veel grotere winstmarge
te behalen en heeft tegelijkertijd het totale vermogen reel rendabeler

gebruikt dan Boex. Hoe moet dit grote rerschil in bedrijfsresultaat
verklaard worden? Om deze rraag te beantwoorden is een kosten-

overzicht gemaakt dat in tabel 36 is \\·eergegeren. Dit o,er/icht is
samengesteld  dan  de  hand  , an  de  boekhoudingen  i an Peletier  ni
Boex. Dat was Keen eenvoudige zaak, n·ant deze gegerens   erden
door henzelf niet verzameld.  De gegevens per jaar treft men .1:in iii
de bijlagen X en XI. Hier is volstaan met een tien-jaarlijks o\erricht.

Wanneer we het kostenoverzicht nader analyseren, dan valt direct
op, dat de tabakskosten het belangrijkste punt van verschil vormden
tussen Peletier en Boex. Zoals we in hoofdstuk 111 paragraaf 3 za-
gen, kocht Peletier de tabak grootschaliger in. Hij was beter bekend
met de hele tabakswereld en meer geneigd tot experimenteren dan
Boex. Deze laatste betrok in de regel de tabak in kleine partijen en
ongezien  bij de handel. De grotere winsten van Peletier  kn amen
niet wort uit het feit dat hij lagere lonen zou betalen dan Boe\,
integendeel, de lonen van Peletier waren duidelijk hoger dan die van
Boex. zoals in hoofdstuk IV paragraal' 4, is opgemerkt. Desondanks
heeft Boex blijkens de loonqu6te nau\\elijks voordeel getrokken ran
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Tabel 36: Zergelijking ,·an de produktiekosten bo Boex en Peletier

gemiddeld per jaar in de periode 1856-1865

Boex Peletier

omzet in duizenden guldens                                      65                   201*
in procenten ,an de omzet:

10(inkosten                                                       18                   19
tabakski,sten                                                    53                   35
i·erpakking                                                    5                   4
accijns                                                                   -                      -
reiskosten                                              3                -

fictief salaris                                           3                     1
winst 5% rente                                    1               8

ondernemerspremie                                2                 23
restant. (,Lerige kosten                                                     15                          10.*

* omzet exclusief koffieomzet t.w. van f 21.000 per jaar, terwijl de winst met

10% is verminderd.
** interest 0,·er \'recmd vermogen valt tendele onder overige kosten en tendele

onder tabak en,·erpakking

Bronnen: Peletier. billage XI, Boe\, billage X.

de lagere lonen in Eindhoven in vergelijking met Utrecht. Dat Pele-
tier met de kosten van verpakking iets goedkoper uit was dan Boex,
kan verklaard worden uit het feit dat hij in groter hoeveelheden
inkocht en uit het feit dat hij altijd kontant betaalde, hetgeen hem
een korting opleverde, die soms tot drie procent van de factuurprijs
steeg. Ve:der was het bezoeken van de klanten, zoals Boex deed, een
tamelijk dure bezigheid. Deze kosten bespaarde Peletier zich door
het contact met de klanten schriftelijk af te handelen. In zijn afze:
\ras Boex bovendien kwetsbaar door de eenzijdige gerichtheid op de
binnenlandse markt. De rente over het eigen vermogen is in dit
kostenoverzicht gespecificeerd. de rente over het rreemd is ten dele
opgenomen onder de oierige kosten, vandaar dat deze post bij Boex
zoveel groter is dan bij Peletier. De interestkosten konden niet in dit
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kostenoverzicht worden opgenomen, omdat ze voor een decl schuil-
gaan achter de posten tabak en verpakking.

De verhouding tussen de verschillende kostenfactoren is achteraf
door mij berekend. De merkwaardige omstandigheid doet zich voor,
dat de ondernemers zelf omtrent de opbouw van de kosten volslagen
in het duister tastten. Door het systeem van het enkelvoudige enkel
boekhouden ontbrak de verlies- en winstrekening. Natuurlijk had-
den de ondernemers wel enig idee omtrent hun kostenstructuur en
misschien hadden ze een prima intuitie, maar ze konden nooit con-
troleren, of hun intuitie inderdaad juist was. Niet alleen kon de
omvang van de eventuele winst een volslagen verrassing zijn, ook
wisten zij vaak niet waar eventuele verliezen aan toegeschreven
moesten worden. Dit blijkt heel duidelijk uit het commentaar dat
Peletier in latere jaren gaf bij het opmaken van de balansen. Zo
schreef hij in 1876, het jaar zzaarin hij een ivinst van f 162.000

boebte: "Dit is bijna ongelofelijk en konden toch Keen fout vinden".
Toen in de jaren tachtig de \vinsten terugliepen, stond Peletier
eveneeIis voor een raadsel: 'Kan er ook gestolen of te ruw met het
dekblad \ orden omgesprongen of word er soms veel te duur of te
mooi dekblad voor duure sigaren gekocht en duur betaald roor ordi-
naire sigaren gebruikt", schreef hij in 1885 onderaan de balans en hij
vervolgde: 'omdat er dit jaar nog al wat is omgegaan zoo kan ik mij
die achteruitgang niet verklaren"

Men  kan  zich a fvragen,  of de ondernemers helemaal  geen   kost-
prijsberekeningen maakten. De enige berekeningen, die wat Peletier
betreft be,vaard gebleven zijn, zijn berekeningen aan de hand van
het tabaksverbruik. Uitgaande van partijen dekblad werd gekeken

hoeveel sigaren uit een bepaalde partij rvaren gemaakt en hoeveel

binnengoed en loon daarvoor benodigd waren, waarna de prijzen van
de sigaren werden vastgesteld met een betrekkelijk willekeurige op-
slag voor administratiekosten en rvinst. Aan de hand van deze bere-

keningen bepaalde Peletier, of de tabak bevallen was en voor nieu\ve

aankoop in aanmerking kwam. Soms luidde zijn commentaar:
"Het blijkt dus hieruit te oordelen, dat de tabak merk W.W.S.
heel duur en schadelijk en de tabak merk T.T.S. zeer voordelig
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is geweest. Hierop dus bij eventuele inkopen weI attend te
zijn".22

Een andere keer schreef hij
'Also dit dufachtige restant ge,rerkt uit de ongelofelijke hoe-

reelheid van 7 pond, zodat hierop die 20 mille sigaren om zoo te
zeggen niets verdient wordt". zi

Er is geen enkele aanwijzing geronden, dat Peletier controleerde of
hij de sigaren voor de vastgestelde prijzen inderdaad kon verkopen.
Vermoedelijk deed dit probleem zich in de onderzochte pericxle door
de grote L raag ook niet roor. Er is grote kans, dat hij hiermee in de
jaren tachtig  wel te kampen kreeg zonder  zich  daanan  benust  te
zij n.

Boex maakte wekelijks een berekening in het -calculatieboek-,
waarbij hij niet alleen aan de geproduceerde sigaren, maar ook aan
alle tussenstadia, zoals het bereide binnengoed, de dekkers en de
bosjes, prijzen toekende. Per week stonden dan in zijn boek aan de
ene kant de Terbruikte tabak, binnengoed, dekkers, bosjes en lonen
en aan de andere zijde de geprc,duceerde sigaren en de bereide bos-
jes, het klaargemaakte binnengoed en de opgelegde dekkers.24 Uit
deze berekening bleek niet, relke conclusies Boex daara:in verbond.
Waarschijnlijk bepaalde hij aan de liand hierzkin de rerkoopprijzen
van de sigaren. Het is niet ,\ aarschijnlijk, dat hij aan de hand ran
deze ber:keningen de -uitwerking Fan de tabak kon controleren.

\i'elke ran de  t  ee ondernemingen  zou het meest representatiet
zijn \()or het doorsnee bedrijfsresultaat in de jaren rond 18607 Sc)ort-
gelijke cijfers zijn roor andere sigarenfabrieken uit die periode niet
roorhanden. Wel is het mogelijk om een vergelijking te maken met
een bedrijf dat eveneens een consumptiegoed fabriceerde: het tex-
tielbedrijf Spanjaard te Borne. Deze firma behaalde in de periode
1851-1858 gemiddeld een irinstpercentage van 15,4% Tan de omzet
en 21,6% 9 kin het vermogen. (Bij deze winst is het salaris ,an de

-- 3 .lrchief Peletier. register hc,udende gege,ens c„er de inkoop en het , erbruik \ an pakken
dekblad per sigarenmerk lim.nr. 3143, bli. 35
21, t.a. P.. bl/. 62
241  Archiei' Boe\, register houdende prijscalculaties ,·(*,r sigaren. snuit' en tabak.  1857-1863
iin\.nr. 45,119,120.118.122. 32,
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firmanten inbegrepen,  maar de interest  over  ;reemd  vermogen
niet.)25 Dit resultaat houdt het midden tussen Boex en Peletier.

De winst kunnen ne ook bekijken uit oogpunt ,·an inkomen \»or
de ondernemer. Hoereel rerdienden de ondernemers en verdienden
ze meer dan \erklaard kan \\orden uit de ,ergoeding,oor het gele-
verde vermogen en de gelererde arbeid: Om deze vraag te kunnen
brantwoc,rden is de volgende cijferopstelling gemaakt. „aarbij door
mij de ,rinst in een drietal categorieen is serdeeld:

I·ab:137:    De  opboui,·  raii  het  illkome,i  per  oudernemer  gei,licudd  orer  de  periode   1856-

/865

Boe\ Peletier

gemiddeld per jaar:
5% rente (,vcr eigen \'ernic,gen 200 9.000

fictief salaris 1.000 1.000

undernemerspremie 750 25.500

tc,tale inkomen uit bedrijl' per firmant 1.950 35.500

aantal firmanten                                            2           2
totale z\· inst 3.900 71.000

Het inkomen dat Peletier en zijn broer vern'orven uit de rente op
eigen vermogen was al aanzienlijk, maar Lzerd nog z·erre overtroffen
door de ondernemerspremie, waarbij het fictief salaris van f 1.000
i·olkomen in het niet zcmk. Ozerigens zverd de winst tussen Ribbius
en Barend verdeeld in de verhouding 2/3 voor Ribbius en 1,4 roor
Barend. Zoals 1 ij in het hoofdstuk Financiering aangaren, werd in
deze jaren het deel van de winst dat men gelijk kan stellen aan de
ondernemerspremie, niet uitgekeerd maar in het bedrijf gelaten,
terwijl de ondernemers  als  het ware leefden  van de rente.

Bij Boex en Zeegers \\'aren de inkomsten uit de rente zeer gering
en kwam ook de ondernemerspremie niet boven de duizend gulden

253  E.J. 1-ischer en R.E. '.1.A. de Peuter, \\'instcintn·ikkeling en kapitaa h orming in de T ent
se katoennij,·erheid· de firma S.J. Spanjaard. 1833-19()0, in /.c·o,tomis(·h- en Sociaal-Historisch
laarboek. cil.ILIII 4 19801. bl/. 288 e ,
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uit. Gemiddeld per jaar verdienden zij f 1950 per persoon. Het is
begrijpelijk dat Boex en Zeegers niet zo gemakkelijk tot herinveste-
ren van de winst kwamen, gezien het veel lagere inkomen dat zij uit
de zaak verwierven. Het veel dynamischer beleid van Peletier in
vergelijking tot Boer rierd beloond met een reel omvangrijker onder-
nemerspremie dan bij Boex het geval was.

§   4. Het bedrijfsresitltaat bij Van SChuppe,1, L'a,t Slisa,lte e,1 Ll''inter-

inatis

Om het bedrijfsresultaat van de drie 20e eeuwse bedrij\'en te
beoordelen zijn dezelfde maatstaren gebruikt als bij Boex en Pele-
tier. Allereerst \vordt de \\Inst gebruikt als maatstaf om het bedrijfs-
beleid te beoordelen. Daarna zal de winst bekeken worden uit oog-
punt van inkomen roor de ondernemers. Voor de verantwoording van
de hieronder genoemde (afgeronde) cijfers zij ver,vezen naar tabel 38
en de tekst op biz. 251-255.

T·abel 38: Winst als nwatstal roor het bectrijfsbeleid: e,tige ke,igetalle,i
tienjaarlijkse geniiddelden Mier de pericxle  1925- 1934

\'an Schuppen Van Susante Wintermans

totale ivinst 48.0()0 6.400 15.000

nettc,-i'inst 39.000 400 6.(X)0

interest over vreemd vermogen 6.000 3.700 7.900

eigen vermogen 372.000 112.000 65.000

vreemd vermogen 168.000 75.000 136.000

totaal r'ermogen 540.000 187.000 201.000

ornzet 760.000 185.000 240.000

rentabiliteit eigen sermogen 10,5% 0,49 9,2%
kosten vreemd vermogen 3,6% 4,9% 5,8%
rentabiliteit totaal vermogen 8.3% 2,2% 6.95*
hefboomeffect 2,2% - 1,8% 2,3%
interest coverage ratio 7,5            1.1            1.8

bruto-winstmarge 5,9% 2,2% 5.8%

* voor de definiering van de begrippen, zie biz. 251-255.
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Wanneer de ondernemers uitsluitend aandeelhouders van de bedrij-
ven zouden zijn ge,%1eest, dan waren ze vooral geinteresseerd in de
winst (na beloning van de directie) in verhouding tot het eigen ver-

mogen. Berekent men \,oor de drie bedrij\en de winst na aftrek van
een fictief salaris van f 3.000 per persoon per jaar in procenten van
het eigen rermogen. dan behaalde Van Schuppen het beste resultaat
met 11% gerolgd door Wintermans met 9%, ter\vijl Van Susante een
slecht resultaat boekte met zijn 0,4%. De Van Susantes zouden als
aandeelhouders weinig reden tot te\'redenheid hebben gehad.

Wintermans heeft het meest ran de drie gebruik gemaakt van
vreemd vermogen, zodat men zich kan afvragen in hoeverre hierdoor

de rentabiliteit op het eigen vermogen vergroot is. De mate waarin
het gebruik van vreemd vermogen de winst op het eigen vermogen
doet toenemen, het zogenaamde hefboomeffect, is echter niet alleen
afhankelijk van de verhouding van het vreemde tot het totale vermo-
gen, maar ook van het verschil tussen de rentabiliteit op het totale

vermogen (netto-winst plus interest in procenten van het totale ver-

mogen) en de kosten van het vreemde vermogen (interest in procen-
ten van het vreemde vermogen). De rentabiliteit op het totale vermo-

gen en de kosten op het vreemde vermogen bedroegen voor Van
Schuppen resp. 8% en 4%, voor Wintermans 7% en 6% en voor Van
Susante 2% en 5%. Het verschil tussen beide grootheden was voor
Wintermans dus slechts gering en voor Van Susante zelfs nade-
lig. Berekenen we nu het hefboomeffect, dan blijken Wintermans
en Van Schuppen met behulp van het vreemde vermogen de rentabi-
liteit op het eigen vermogen allebei met 2% te hebben verhoogd. Dat
het effect voor Van Schuppen niet zo groot was, konden we verwach-
ten gezien het geringe gebruik van vreemd vermogen. Maar voor
Wintermans was het positieve effect eveneens gering, terwijl er wel
een negatief effect uitging van het gebruik van vreemd vermogen op
liquiditeit en solvabiliteit, zoals we in hoofdstuk Vl paragraaf 5
konden constateren. Het hefboomeffect was voor Van Susante zelfs

negatief, namelijk -2%, hetgeen betekent dat het gebruik van
vreemd vermogen ten koste ging van de winst op het eigen vermogen.
Van het hefboomeffect gaat namelijk een versterkende werking uit,
zodat bij goede bedrijfsresultaten de winst op het eigen vermogen
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wordt i ergroot, maar bij slechte resultaten e\tra snel terugloopt.
Hoe kwetsbaar de bedrijven waren gen·orden door het gebruik van

vreemd vermogen kunnen Ke, afgezien ran de solvabiliteits- en li-
quiditeitsratios uit hoofdstuk Vl paragraaf 5, berekenen met de
-interest coverage ratio-, die de verhouding \veergeeft tussen de ver-
mogensopbrengst (netto-winst plus betaalde interest) en de betaalde
interest. Deze ratio bedroegic,or \'an Sus:inte 1, rc,(ir \Vintermans 2
en \oor Van Schuppen 8. \'an Susante had dus Keen enkele speel-
ruimte meer, aangezien de rermogensopbrengst maar net voldoende
was oni de interest te betalen. Ook roor Wintermans g(,ld, dat bij het
teruglopen van de rermogensopbrengst de rentelasten slechts met
moeite betaald zouden kunnen norden. Alleen bij \'an Schuppen
liepen de interestrerplichtingen Keen ge\aar.

Dan wordt het nu tijd de geleverde ondernemersprestatie te beoor-
delen door te kijken hoeveel winst met een bepaalde hoereelheid
vermogen en bij een bepaalde omzet werd bereikt. Hiertoe zetten A e
naast elkaar de rentabiliteit van het totale rermogen en de bruto-
winstmarge (rermogensopbrengst in procenten \an de ()mzetj. De
rentabiliteit ran het totale vermogen ,\'as roor Iian Schuppen het
hoogst, namelijk 8%, op de voet ge\·olgd door Wintermans met 7%,
terwijl Van Susante met zijn 2% hierbij duidelijk ten achter bleef.
Ook \\'anneer men kijkt naar de bruto-winstmarge, scoorde Van
Susante met 2% duidelijk het laagst, terwijl Van Schuppenen Win-

termans beiden een marge van 6% behaalden.
\Vaaraan moet nu dit mindere resultaat van Van Susante rvorden

toegeschreven? Oni deze Traag te beantwo,rden is Ji'eer een tien-
jaarlijks kostenorerzicht opgesteld. Voor dit overzicht konden de
cijfers uit de verscheidene verlies- en winstrekeningen ,\,orden ge-
bruikt, die ten aanzien van deze grootheden voldoende gelijk aan
elkaar waren ofaan elkaar gelijk te maken waren. Ook voor deze drie
bedrijren zijn jaarlijkse orerzichten opgesteld, die als bijl.iKe achter-
in het boek zijn opgenomen. \ic,lgt hier het tien-jaarlijkse orerricht:
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Tabel 39:  Zergeluking l'alideproduktiekosten bil \'an Scht,ppen. Ian St,sante e,1 1 in·
tenitaits. tien-jaarlijks gemiddelde oser de periocle 1925-1934

\'an  chuppen \'al, Susante  \iintermans

(imiet in duizenden guldens 76() 1 H5 240

in pri,centen ian de omiet:
Iconkosten                                              35                    36                    35
tabakskosten                                       26                  26                  23
verpakking                                       5                  7                  6
accijns                                                          15                       14                       15
reiskosten                                                4                      5                      5

fictief salaris                         1                 3                 4
winst 5% rente                      2            -             1

ondernemerspremie                  3                  -                   1
restant, overige kosten*                9             9            10

* interest over vreemd rermogen valt ten dele onder overige k(,sten en ten dele
onder tabak en verpakking

Bronnen: \'an Susante, bijlage XIll: H'intermans. bijlage rl\': Van Schuppen. bijlage XII.

De vraag waarom het resultaat ,an \/an Susante zo slecht zvas, is
niet zo eenvoudig te beantwoorden. De loonkosten lagen gemiddeld
iets hoger. Zoals we in het hoofdstuk Arbeidsvoorziening zagen, had
Van Susante niet het voordeel dat Wintermans had om zich in het
gebied met de laagste loonklasse te bevinden en evenmin had \/an
Susante zich in die mate gemechaniseerd zoals Van Schuppen. De
tabakskosten van Van Susante lagen gemiddeld wat hoger dan bij
Wintermans, maar wwren weer gelijk aan Van Schuppen. Dit overi-
gens niet grote verschil kon, zoals in het hoofdstuk Tabaksroorzie-
ning is gesteld, voor een belangrijk deel toegeschreven H'orden aan
een verschil in verkoopprijs van de sigaren. Waarschijnlijk stelde
Van Susante prijs op een fraai uiterlijk van de sigaar, want de kosten
van de verpakking waren iets hoger dan die van de andere twee.

Er is vergeleken met de 19£ eeuif een kostencategorie bijgekomen,
namelijk de tabaksaccijns, die vanaf 1922 werd geheven. De accijns
is als kostenfactor gerekend, omdat deze door de overheid bij de
ondernemingen werd geheven. De meeste ondernemers namen de
bedragen voor de accijns op in de verlies- en winstrekening. Zij
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hadden de vrijheid de accijns door te berekenen naar de afnemers,
maar het is de vraag of zij hierin slaagden. Toen in 1922 de tabaks-
wet werd ingevoerd, hebben sommige fabrikanten, waaronder Van
Schuppen, de prijs van hun merken verhoogd. Na enige tijd bleek de
verkoop echter dusdanig terug te lopen, dat men terug moest naar de
oude, onverhoogde prijzen. 26 Ten aanzien  van de lagere accijnskos-
ten van Van Susante vergeleken met de andere twee zij opgemerkt,
da. de accijnskosten door mij met behulp van het journaal berekend
moesten worden, omdat Van Susante ze zelf buiten de verlies- en
winstrekening had gehouden. Bovendien kon 1934, het jaar waar-
voor een verhoogde accijns gold, niet meegerekend worden bij gebrek
aan jaarstukken.

Wat betreft de reiskosten was Van Schuppen iets voordeliger uit
dan Van Susante en Wintermans \vellicht \,anwege de veel grotere
omzet van dit bedrijf. Maar ook hier gaat het om niet meer dan een
enkel procent. Overigens werden bij Van Susante de reiskosten pas
vanaf 1929 gespecificeerd, zodat het gemiddelde daarvan op basis

ran vijfjaar is opgesteld (zie bijlage XIII).
Belangrijker echter dan het aangeven van de rerschillen tussen de

produktiekosten van de drie bedrijven, is de constatering dat de
bedrijven in feite zo weinig verschilden. Het gaat om een procent hier
mddr en daar minder, maar het is te „einig om daar vergaande
conclusies aan te verbinden. Intussen vormden die paar procenten

wel het verschil tussen verlies en winst, zodat behoedzaam manoeu-
vreren was vereist.

De 20e eeuwse ondernemers hadden meer inzicht in hun kosten-
structuur dan de 19e eeuwse, omdat ze een verlies- en winstreke-
ning opstelden, waarin de loon- en tabakskosten e.d. tot uitdrukking
kwamen. Aangaande Van Schuppen \veten ,re. dat deze in 1931
overging tot een kostprijsberekening per soort sigaar. Wintermans
en Van Susante maakten in die jaren dergelijke gedetailleerde kost-
prijsberekeningen niet. Daarin naren zij geen uitzondering. In 1930
heeft de reeds eerder genoemde commissie , an onderzoek het rende-
ment in de sigarenindustrie bekeken. 1-)eze commissie gaf over de
boekhouding in de elf onderzochte bedrij\·en het rolgende cx,rdeel:
26 j  Jubileum,iummer  /htmeester  Nieuil·s.  1)1/.   13
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De boekhouding in , ele bedrij,en „·as slecht ingericht.
Slechts sporadisch bestond een betrou,ibare kostprijsbereke-
ning van de verschillende merken. De mogelijkheid bestaat
dus, dat men zonder het te weten. voc,rtg:lat met het prc)duce-
ren ran een merk dat \'erlies oplevert en niet besluit tot het
nemen van maatregelen,  die tot \ erbetering kunnen  leiden 22,

Wanneer dit de situatie in 1930 \Tas, dan zkil de boekhouding in
eerdere jaren wel niet \·eel beter geweest zijn. Overigens kan het cx,k
zijn roorgekomen, dat een ondernemer \\ el \\,ist, dat een bepaald
merk verlies opleverde, maar dit merk toch bleef,oeren uit marktpo-
litieke over\\,egingen. In het \erslag \an het onderzoek naar de -blij-
vende werkloosheid" C 1939) werd opgemerkt, dat de boekhouding in
de kleinere bedrijven niet van dien aard was, dat over een betrekke
lijk groot aantal jaren de nodige gegevens te rerkrijgen   aren en dat
voor sommige grotere bedrijven hetzelfde gold.28 I,e conclusie is, dat
reel ondernemers door de gebrekkige boekhouding niet anders dan
intuitief te werk hebben kunnen gaan.

Het is goed mogelijk en zelfs heel waarschijnlijk, dat de onder-
zochte ondernemers een zeer goed idee hadden van wat er in het
bedrijf omging, temeer daar ze zelf het bedrijf van de grond af
hadden opgebouwvd. Alaar bij een intuitieve rverkwijze is de moge-
lijkheid tot controle zeer beperkt.

De drie bedrijven zullen we nu vergelijken op het punt van de
financiele ,erdiensten van de ondernemers. De winst is daart(,e
gesplitst  in een drietal elementen: de rente over het eigen \'ermogen,
het fictieve salaris en de 2,ndernemerspremie ' (zie tabel  40)
Iloe gering de \vinst ran \ an Susante \,as. bliikt ook \,eer uit dit
schema, want de winst was onvoldoende om de ondernemers een
minimale vergoeding voor geleverde arbeid en afgestaan vermogen te

Keven. De ondernemerspremie was als het ware negatief, men moest
erop toeleggen om het bedrij f in stand te houden. Dat roept de \ raag

op, ;vaarom de ondernemers hun geld niet elders belegden en zelf
een baan gingen zoeken. De firmant H. Jos. van husante scheen met
deze gedachte 'i'el gespeeld te hebben, maar hield het bedrijf toch

'-3 Rappon ''c'ommissie T'an onder.oek . bli. 38-39.
181 (hiderzoek W4i·ende it'erkioosheid . bli. 139.
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Tabel  40:   De opbouir  rail het inkomen per ondernemer gemiddeld mier de periode  1925-

1934

Van Schuppen  Tan Susante Wintermans

gemiddeld per Jaar

5% rente over eigen ,·ermogen 6.333 2.800 1.000

fictief salaris 3.000 3.000 3.00()

ondernemerspremie 6 667 - 2.600 1.000

totale inkomen uit bedrijf per firmant 16.000 3.200 5. ()()0

aantal firmanten                               3             2             3
totale winst 48.000 6.400 15.000

aan om aan zijn zoons de gelegenheid te bieden in de sigarenindus-
trie werkzaam te zijn.29 Bovendien kon men natuurlijk niet in de
toekomst zien, zodat men ieder jaar weer kon hopen op een terug-
keer van de goede tijden. Tenslotte had men voor de Eerste Wereld-
(,orlog zeer gunstige bedrijfsresultaten geboekt (zie hoofdstuk Fi-

nanciering). Bij Wintermans lag de situatie iets gunstiger. Al bleef
de ondernemerspremie gering, de ondernemers gingen er tenminste
niet op achteruit door arbeid en geld in het bedrijf te steken. Alleen
de directeuren ran \'an Schuppen-Ritmeester ontringen bo\en de
rente,ergoeding en het salaris nog een rovale ondernemersprernie.
\'an de rrinst i, erd gemiddeld ruim een k:,art opnieu    geinresteerd.
Ieri,ijl het bedrijfsresultaat ran Wintermans \reinig onder deed
,oor dat \·an \/an Schuppen-Ritmeester, was het inkomen ran de
\'an Schuppens toch becluidend hc,ger dan dat van Wintermans. Dit
„.ls te danken  aan  de \eel grotere omzet  \ an  dit  bedrijf , ergeleken

met \\'intermans. 1)e pc,litiek ;an omzetrergroting die Van Schup-
pen  :oerde.  „as uit c,ogpunt \ an  inkomen  , cx,r de ondernemers  zeer
1(,nend.

2/
) Inter\·ien J.A.M. \an Susante, d.d. 22 okt. 1980.
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§  5.    Conclusie  en  t'ergelijking  in  de  tild

Voor het beoordelen  van  het  bedrijfsresultaat  ran  de  19e en  20e
eeuwse bedrij\en is gebruik gemaakt van dezelfde maatstaren. Daar-
om is het mogelijk de cij fers ran de , ij f bedrij,en naast elkaar te zet-
ten om tot een goede vergelijking te komen (zie tabel 41 en de tekst
op blz. 251-255. ) Stellen „e ons eerst op het standpunt zan de
aandeelhouder, Tre zien dan dat de netto-winst (winst na aftrek ian
een fictief salaris) in procenten van het eigen rermogen roor Peletier
en Boex veel hoger was dan voor Van Schuppen, Van Susante en
Wintermans. Deze rentabiliteit op het eigen vermogen, hoewel inte-
ressant voor de aandeelhouders, is echter minder geschikt om de
geleverde ondernemersprestatie te beoordelen, omdat een hoge score
in vergelijking tot de andere bedrijven te danken kan zijn aan een
gering eigen vermogen in verhouding  tot het totale  vermogen,   mits
de rentabiliteit op het totale vermogen hoger ligt dan de kosten van
het vreemde vermogen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Boex.
Hoewel ook Wintermans op grote schaal gebruik maakte van vreemd

vermogen, kon slechts een gering hefboomeffekt bereikt worden,
omdat de rentabiliteit op het totale vermogen de kosten van het
vreemde vermogen maar weinig overtrof. Bij Van Susante was het

..hefboomettect zelfs negatief, zodat de interestlasten ten koste gin-
gen \ an de eigen winst. De vermogensopbrengst was zelfs maar net
voldoende  om   aan de interestverplichtingen te voldoen.   Bij   Van

Schuppen en Peletier die resp. weinig en zeer weinig , an vreemd

vermogen gebruik maakten, liep de interestbetaling geen gel aar.
Om de geleverde ondernemersprestatie te beoordelen moet men

vooral letten op de rentabiliteit van het totale vermogen en de bruto-
winstmarge.  De jaren rond  1860 waren voor de Nederlandse sigaren-
industrie gunstige jaren.  Van de gc,ede mogelijkheden die er n·aren,
heeft Peletier een beter gebruik gemaakt dan Boex. Vergeleken met
Peletier gaf Boex zowel ten aanzien van de bruto-\vinstmarge als van
de rentabiliteit op het totale vermogen een zeer mager resultaat te
zien. Maar het magere resultaat van Boex „·as toch altijd nog gelijk
aan of zelfs iets beter dan het beste resultaat \an de drie 20e eeu\\se

bedrijven. Kennelijk Karen de winstmarges in de jaren 1925-1934
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5        Tah:1 41:  Winst als maatstaf voor het bedrijfsbeleid: e,lige ke,igetallen*0 tienjaarlijkse gemiddelden over de perioclen 1856-1865 en 1925-1934

Boe\ Peletier \'an Schuppen \'an Susante Wintermans
(1856-1865) 11925-1934)

totale winst f 3.900 71.000 48.000 6.400 15.000
netto-winst ,f 1.900 69.000 39.000 400 6.000
interest over vreemd vermogen f 3,000 1.300 6.000 3.700 7.900

eigen vermogen j 7.000 365.000 372.000 112.000 65.000
vreemd vermogen f 53.000 25.000 168.000 75.000 136.000
totaal vermogen f 60.000 390.000 540.000 187.000 201.000
OIllzet f 65,000 222.000 760.000 185.000 240.000

rentabiliteit eigen vermogen 27,1% 18,9%** 10,5% O,4% 9,2%
kosten vreemd vermogen 5,7% 5,2% 3,6% 4,9% 5.8%
rentabiliteit totaal vermogen 8,2% 18,0%** 8,3% 2,2% 6,9%
hefboomeffect 18,9% 0,9% 2,2% -1,8% 2,3%
interest coverage ratio                                       1,6             54                 7,5               1,1               1,8
bruto-winstmarge 7,5% 31,7% 5,9% 2,2% 5.8%

* voor de definiering van de begrippen, zie biz. 251-255.
**  hadden  we de  koerswinst op effecten,  die  Peletier in  1865  behaalde.  bij  de n inst  opgeteld,  dan  /.c,ll clit percentage  1%  hc,ger zon

uitgevallen.



Tabel 42:  Vergelijking i·an de produktickosten in de 1·Ol bedriji·en in de perioden 1856-1865 en 1925-1934

(;emiddeld per jaar Boex Peletier Van Schuppen Van husante Wintermans

( 1856-18653 (1925-19343

om/et in dui/.enden guldens                                    65 201* 760 185 240

in procenten van de om/et:
10(mkosten                                                                  18                   19                       35                     36                     35
tabaksk(,sten                                                         53                  35                     26                   26                   23
verpakking                                                         5                 4                    5                   7                   6
accijns                                                                  -                                         15                    14                   15
reiskosten                                                                    3                    -                        4                       5                       5

fictief salaris                                              3                  1                     1                   3                   4
winst 5% rente                                     1             8              2             -              1

ondernemerspremie                                      2                23                    3                   -                   1
restant. overige kosten"                               15             10                9               9              10

I omict exclusief kofficomzet t.w. van f 21.000 per jaar. ter\vijl winst met 10% is ,·erminderd.
** interest over vreemd vermogen valt tendele onder overige kosten en tendele onder tabak en z·erpakking

N
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aanzienlijk geringer dan in de jaren 1856-1865. Daarbij moet men
bedenken,  dat de resultaten  # an de drie onderzochte bedrijven zeker
niet ongunstig afstaken bij de andere sigarenfabrieken in Nederland.
De \ele zorg\\·ekkende rapporten die tijdens het interbellum rer-
schenen, en de grote bedrijfssterfte in de sigarenindustrie laten
zien, dat er o,·er het algemeen slechte resultaten werden geboekt.

Niet alleen zijn de winstmarges beduidend kleiner genorden, ook
de \erschillen in kostenopbouir zijn veel geringer geworden. Het is
een k\\estie ran enkele procenten. kon het verschil in bedrijfsresul-
taat tussen Peletier en Boex grotendeels op de tabak ;vorden terugge-
voerd. bij de 20e eeuwse bedrijven ligt het allemaal Ieel subtieler
(zie tabel 42). 'ren eerste is er een belangrijke kostenfactor bijgeko-
men: de tabaksaccijns. Hadden we de accijns buiten de kostenbere-
kening gehouden terwille ran de vergelijkbaarheid met de 19e eeuw-
se bedrijren, dan zou de enorme stijging in loonkosten des te meer
/ijn opgevallen. De lonen zouden  in dat ge\al  bij  Van  Susante 42%
en \(,or \an Schuppen en \Vintermans 41 % ran de omzet uitmaken.
1)e 1(,nen Lijn iii de periode 1925-1934 de belangrijkste kostenfactor
geworden. Daarbij rergeleken \\'aren de tabakskosten ran ,·eel min-
der belang. Bo,endien is het meest opmerkelijke aan de tabakskosten
de \-eel grc,tere mate ran c„-ereenstemming tussen de 20e eeuwse
bedrij\en dan tussen de 19e eeu\  se. Op de tabaksmarkt viel s einig
eer meer te behalen.

De 20e eeunse bedrijven moesten opereren tussen smalle marges.
Peletier kon het zich permitteren reel meer vermogen in het bedrijf
aan te Jienden dan noodiakelijk ,%,as en Boex King ondanks de min-
der gelukkige tabaksinkoop niet failliet, althans niet dan het sigaren-
bedrijf. Deze bewegelijkheid hadden de 20e eeuwse ondernemers
niet. Kostenbeheersing was hiermee veel noodzakelijker ge,vorden.
1)e 20e eeun se ondernemers hadden via de verlies- en \\instrekening
iets meer kijk op de bedrijfskosten dan de 19e :eu\ise bedrij\ en,
niaar deze gege, ens jf'aren natuurlijk erg globaal. lien kostprijsbere-

kening per scx)rt sigaar kende alleen \'an Schuppen \anaf 1931.
Controle c,p de bedrijfsroering was zod(,ende moeilijk.

\'ergelijken z\·e tenslotte de inkoniens ran de ondernemers (zie
tabel 43 J.  Zeer op, allend in deze rergeliiking is het gigantische inko-
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Tabel  43: De opbouir  van het inkomen per ondernemer gemiddeld 01'er de peioden  18 56-1865  m  /925-1934

Boex Peletier  Van Schuppen \'an husante Wintermans

(1856-1865) (1925-1934)

gemiddeld per jaar:
5% rente over eigen vermogen 200 9.000 6.333 2.800 1.000

fictief salaris 1.000 1.000 3.000 3. ()00 3.000

ondernemerspremie 750 25.500 6.667 -2.6()0 1. ()()0

totale inkomen uit bedrijf per firmant 1.950 35.500 16.000 3.2()0 5. ()0()

aantal firmanten                                           2              2              3              2              3

t (1 tale winst 3.900 71.000 48. ()00 6.400 15.000

ru
-1
W



men ran Peletier.  Hij heeft van de vijf bedrijven venveg het grootste
inkomen.  zelfs als u e Keen rekening houden met de waardeverande-
ring van het geld. Na Peletier valt de grootste ondernemerspremie
toe aan Van Schuppen.
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SLOTBESCHOUWING

Bij het onderzoek is uitgegaan v an een drietal vragen: Wat is de rol
,·an de ondernemer binnen het bedrijf en daarmee in het econo-
misch leven? Welke \eranderingen zijn er opgetreden tussen 1856-
1865 en 1925-1934 in de taken, waarvoor de ondernemer zich ge-
steld zag? In hoeverre vervulde hij zijn taak op een andere wijze;

Om met het laatste punt te beginnen, in de werkwijze van de
ondernemers konden we een grote mate van continuiteit constate-
ren. In de organisatiestructuur lijkt over al die jaren weinig veran-
derd te zijn. De leiding van de bedrijven bleef in handen van twee A
drie personen, veelal familieleden, die tevens eigenaar van de zaak
waren. Naast de directie \varen er enkele meesterknechten, die later
de naam bedrijfsleiders kregen, om toezicht te houden over de siga-
renmakers en overige arbeiders. Deskundigen op het gebied van
personeelsbeleid of boekhouden had men niet in dienst; de boekhou-

ding verzorgden de ondernemers zelf. Het management bleef in hoge
mate empirisch. Alleen \/an Schuppen vertoonde een lichte neiging
tot een meer wetenschappelijke aanpak van het management. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit het inschakelen van accountants bij het opstel-
len van de jaarstukken of uit het feit, dat in latere jaren gebruik werd
gemaakt van de diensten van een reclamebureau. Rostprijsbereke-
ningen, die per type sigaar inzicht in de kostenverhoudingen gaven,
kenden Wintermans en Van Susante in de onderzochte periode niet,
terwijl Van Schuppen niet eerder dan in 1931 hier mee begon. De
twee 19e eeuwse ondernemers, die beide met het systeem van het
enkelroudige enkel boekhouden \verkten. hadden nog minder inzicht
in hun kostenverhoudingen en de eventuele veranderingen daarin.

Ten aanzien van de financiering bleef de familie een belangrijke
rol spelen. De twee 19e eeuwse bedrijven hadden geen ander lange
termijn vermogen dan via de familie. teri\'ijl we bij de 20e eeuwse
bedrij\en konden constateren, dat \ermogen op lange termijn even-
eens \ ia de tabakshandel \verd \erkregen. 1-)e mogelijkheid om lange
termijn vermogen te  erwer\'en was dus enigszins uitgebreid. I-let
kc,rte termijn vermogen van de bank. dat roor Boex al zon belangrij-
ke rol speelde,   r\erd  e, eneens  dc,or  de  20e  eeu\\se  bedrijven  ge-
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bruikt, \c,oral dix,r \Vintermans. Het bleefeen stre\en ,.in de onder-
nemers om intern te financieren. zij het niet in die mate als Peletier
cleed. De mogelijkheden hiertoe A aren echter in de periode 1925-
1934 beperkt. ran \ege de slechte bedrijfsresultaten. J\'intermans
bleek uncianks een zeer z:akke financiele pc)sitie toch een relatief
goed bedrilfsresultaat te kunnen bc,eken. Constaterend dat de orga-

nisatie en de kinanciering op rele punten in beide periodes met
elkaar (,Jercenk,zamen, kan men rich :ifir:,gen of er dan z(, neinig
\ eranderd /ou Lijn in de taken, \1 :iaric,(,r de (,ndernemer /ich gesteld
lag.

De wijze waarop de tabaksmarkt was georganiseerd, vertconde
eveneens zele punten van o,ereenstemming. Toch stuiten we hier
op een belangrijk punt van \·erschil:

In de periode 1856-1865 vormde de tabak de belangrijkste kosten-
faktor. lerens ,·oerden Peletier en Boex een totaal \erschillend in-
koopbeleid,  dat tot een  zeer , erschillende kostprijs leidde.  Het rer-
schil in bedrijfsresulta:it tussen beide bedrijven kan in grote mate op
het ink(*ipbeleid „orden terugge\oercl. Ilier ligt een grote tegenstel-
ling met de periodi· 1925-1934. T eii eerste maakte tc,en de tabak een
reel geringer deel , an de kc,stprijs uit en ten t\veede zi'aren de onder-
linge verschillen tussen de dric bedrij\·en lang niet 711 groot als tus-
sen Bc,ex en Peletier. Hoc\# el de inkoop ran tabak nog steeds een

speculatief element in zich bc,rg,  \\ aren de risicos rergeleken met de
19e eeu,; kennelijk sterk \erminderd.  Onget„ijfeld n as het bepalen
van de mel:inge. een  zorg\·uldig be\ aard fabrieksgeheim. nog steeds
een belangrijke kiestie \ an beleid,  maar dit  kn am nauwelijks in een
verschillende kostprijs rcx,r tabak t()t uitdrukking.

In pla.its ,an tabak rormden in de periode 1925-1934 de lonen de
grootste k ,stenfaktc,r. I)it in tegenstelling tot de periode 1856-1865,
toen de lonen t 20% van de omzet uitmaakten. Het laatste werpt de
vraag op, 09 economische mc,dellen die de economische groei in de
19e eeu,# grc,tendeels benaderen ranuit de lc*mkosten, niet te weinig
oog hebben \·oor de rol ran de grondstoffen.  Dat de lonen in  Ltrecht
hc,ger  aren dan iii Eindhor en, 1)leek inde jaren n,nd 1860 betrek-
kelijk van ondergeschilit belang rcor de sigarenindustrie en het/elfde
zc)u bij nader onderzoek nellicht \an andere bedrijfstakken gezegd
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kunnen \,orden.  in de periode na de Ferste Wereldcx,rlog „aren cle
lonen de belangrijkste kostenfaktor ge\, orden. Bc,;endien  zvaren de
lonen voor georganiseerde ondernemers \olk(,men vast komen te lig-
gen. 1)e eerste landelijke c..1.0. dateerde van 1920 en sindsdien
werden de lonen uitermate gedetailleerd bepaald. Omdat de lc,nen
van o.m. sigarenmakers en sorteerders stuklonen waren, die te\ens

gekoppeld werden  aan  de  , erkoopprijs  ran de sigaar.   lag  voor  de
ondernemer ook de loonqudte vast. De ondernemer kon alleen via
georganiseerd overleg proberen de lonen te reranderen. Hier \ond
hij een goedgeorganiseerde arbeidersgr(,cp tegeno\'er zich.

Er bleven voor de ondernemer nog twee mogelijkheden over om de
loonkosten te verlagen. Ten eerste kon hij het bedri.if verplaatsen
naar een gebied met lage lonen, bijvc,orbeeld het zuiden des lands. In
de c.a.0. ,varen namelijk regionale loonsverschillen rastgelegd. Ifen
verschuiring ran de industrie \an de gebieden met hoge lonen naar
die met lage lc,tien, ian het ncM,rden naar het zuiden des lands. is
inderclaad aantcx,nbaar.  'I'en t 'eede kon de ondernemer dix,r middel
,·an mechanisatie op arbeidskc,sten trachten te bezuinigen. Deze
tz eede „eg. die oc,k \ eel ge, olgd is, \\ erd in 1936 afgesneden, dc,(,r-
dat de ozerheid voc,rtgaande mechanisatie tijdelijk \erbood.

De mogelijkheid tot mechanisatie schiep voor de ondernemer een
nieuw keuzeprobleem: hoe moest hij kapitaalgoederen en arbeid het
meest voordelig combineren? In de periode 1856-1865 naren siga-
reiimachines in een uiterst experimenteel stadium. een echt alterna-
tief vormden zij nog niet.  Dat was echter \rel het ge\al in de periode

na de Eerste Wereldoorlog. Bij de keuze \'c)(,r of tegen mechanisatie

speelden niet alleen de linnk(,sten een rol. maar 66k de grondstoffen,
want de machines bespaarden loon, maar kosten extra grondstot.
Vandaar dat in de periode 1856-1865, toen de tabakskosten het
hoogst \\·aren. de drang tot mechanisatie niet zo groot zal zijn ge-
i\'eest als in de peric,de 1925-1934, texan de tabak relatief goedkoop en

de arbeid juist duur zas.  De drie Zoe eeu ·se ondernemers volgden
ten aanzien zan de mechanisatie een ;erschillend beleid, of beter
gezegd, zij hadden een rerschillend tempo. De kennis omtrent de
machines \ras vermoedelijk tamelijk ,erbreid. Binnen de werkge-

0ersverenigingen nisselde men informatie uit en machinefabrikan-

277



ten zullen hun best gedaan hebben de ondernemers zo goed mogelijk
op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen. Aan de beslis-
sing om te mechaniseren of niet lag Keen grondige kostprijsanalyse
van het bedrijf ten grondslag.  Met de komst van de machine ontston-
den nieu\ve organisatorische problemen. De werkverdeling werd ge-
compliceerder en de ondernemer kreeg de taak zijn arbeiders, die
niet langer op stukloon \verkten. te stimuleren en te motiveren. Op
deze nieuwe eisen, die het personeelsbeleid stelde, waren de onder-

nemers nog niet ingespeeld.
In de Inleiding veronderstelden we aan de hand van Lambers, dat

de versnelde roortgang van de technologie schaalvergroting en zer-
hoogde kapitaalbehoefte met zich mee zou brengen. De schaalver-
groting, die al in eerdere jaren geconstateerd kon warden, ging ge-
staag verder, maar \vas Keen noodzakelijk bij\'erschijnsel van de me-
chanisatie. omciat de machines betrekkelijk kleinschalig Karen. Te
vens ging de aanschaf van machines geleidelijk, zodat het benodigde
kapitaal langzaam kc,n \\ orden opgebouwd. Het is echter duidelijk,
dat een gemechaniseerd bedrijf hogere vaste kosten had, waardoor
een omzetdaling moeilijk geaccepteerd kon worden. Overigens kon-
den  mechanisatie  en z ergroting  Jan het bedrij f wel  hand  in  haiid
gaan,  maar dan omd:it het bedrij f door mechanisatie de kostprijs kon
verlagen, zodat vervolgens terwille van de omzetvergroting de ver-
koopprijs verlaagd kon worden.

Daarmee komen we aan het grote probleem zan de periode na de
Eerste Wereldoorlog. Omdat de export afbrokkelde, richtte alle pro-
duktie zich op de binnenlandse markt, zodat hier een felle concur-
rentiestrijd ontstond. Het handhaven of vergroten van de omzet
vormde een van de moeilijkste punten van beleid. Niet langer ial de
ondernemer de onpersoonlijke markt afwachten, waarna hij produk-
tie en produktieomstandigheden kan gaan aanpassen, veronderstelde
Lambers. Hij zal proberen op zijn concurrenten een voorsprong te
behalen door een gunstiger kostprijs, door middel van een efficienter
produktieproces, doelmatiger distributiemethoden of subjectieve
voorkeur van de koper.

Nu is het te simpel om te stellen, dat de 19e eeuwse ondernemer
afwachtte.  Ook al verkochten de sigaren  zich in de jaren  rond  1860
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als  het Agre vanzelf, toch voerde  met name Peletier  een  be  uste

verkooppolitiek. Hij probeerde de subjectieve roorkeur van de koper
te beknvloeden door via rrienden en relaties zijn produkt te laten
aanbevelen. reden \vaarom hij ook het liefst onder eigen naam
(merk) werkte. In advertenties of reizigers had hij weinig vertrou-
wen; daarentegen bouwde hij door middel van uitvoerige correspon-
dentie een netwerk van persoonlijke relaties op. Speciale aandacht

gaf hij aan de bevordering van de export. De verkoop van Boex
beperkte zich grotendeels tot het binnenland, waarbij de klanten
persoonlijk bezocht werden. Boex was met deze, overigens moderner

aandoende verkoopwijze, duurder uit dan Peletier met zijn corres-

pondentie. Een verkooporganisatie met reizigers, die orders opna-
men en rekeningen presenteerden, was ook in de 20e eeuw het
meest gangbaar. Ten aanzien van de verkooporganisatie kon weinig
verschil bij de drie 20e eeuwse bedrijven geconstateerd worden.

Een nieuw element in de concurrentieverhoudingen bracht de
reclame, een middel bij uitstek om de subjectieve voorkeur van de
hoper te beYnvloeden. Alleen \/an Schuppen maakte van de mogelijk-
heden, die reclame bood, intensief gebruik. De bedrijren Winter-
mans en Van Susante waren voor effectief gebruik van reclame
enerzijds aan de kleine kant, terwijl anderzijds Van Susante meer
heil zag in mondelinge reclame, het standpunt dus van Peletier. Van
Schuppen voerde een op omzet gerichte politiek, want hij was bereid
in bepaalde jaren met minder winst genoegen te nemen om daarinee
de omzet te kunnen stimuleren. Een zorgvuldig gecalculeerde poli-
tiek was dit overigens niet. Daartoe boden de kostprijsberekeningen
niet voldoende houvast.

Vergelijken we het bedrijfsresultaat, dan zien we dat van de drie
bedrijven in de jaren 1925-1934 het beste resultaat nog niet beter
was dan het slechtste resultaat van de twee bedrijven in de jaren
1856-1865. Bedenken we, dat de resultaten van de drie bedrijven
zeker niet ongunstig waren vergeleken met de rest van de bedrijfs-
tak, dan is het duidelijk, dat de winstmarges in de periode na de
Eerste Wereldoorlog zeer klein zijn geworden. Dat betekent, dat van
de ondernemers een behoedzaam manoeuvreren werd geeist. Bekij-
ken we de winst vanuit het oogpunt van inkomen voor de onderne-
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mer. dan blijkt de irinst ran Peletier reel groter te zijn geweest dan
nodig was om een redelijke rergoeding ,oor arbeid en kapitaal te
leveren.  ter\\ ijl  ook  Boex  boren het minimum uitk\\am.

\ioor de drie 20e eeuwse bedrij, en gold. dat \ian Susante niet eens
aan de vergoeding roor gele,erd r·ermogen en arbeid toekwam. Win-
termans net quitte speelde en alleen \'an Schuppen een flink surplus
kreeg. Dit surplus was te danken aan de veel grotere onizet. Omzet-
\ergroting nas dus niet alleen nc)(xizakelijk vannege de toenemende
raste kosten, maar ook wenselijk,:inuit ondernemersstandpunt van-
wege het persoonlijk inkomen.

Wanneer ne samenvattend de periode 1856-1865 sergelijken met
de jaren 1925-1934, dan kunnen ze zeggen, dat enerzijds het onder-
nemen moeilijker is ge„orden door de reel kleinere \\instmarges die
zorg\ uldig af\regen noc,dzakelijk maken, terwijl de toenemende r.iste
kosten een omzetdaling niet toelaten. Anderzijds zijn de ondernemer
reel beslissingen uit handen genomen door de overheid en door
werkgevers- en  n·erknemers\erenigingen.  Voc,ral  de georganiseerde
ondernemers, die niet als bestuurders in de zzerkge\,ersverenigingen
actief waren, tullen \'eel regelingen als maatregelen ran bc,venaf
ervaren hebben. Zo werden de lonen bepaald in het krachtenveld
van werkgevers- en werknemersverenigingen. De mogelijkheid tot
mechanisatie n·erd in 1936 dcx,r de overheid sterk beperkt. Ook had
de overheid, di,or tabaksaccijns \an de ondernemer te heffen, een
deel van de kostprijs voor de ondernemer \astgelegd. De inkoc,p ran
tabak was weliswaar geheel vrij, maar toch minder speculatief dan in
de periode 1856-1865. De afzet Tras zc,doende het belangrijkste ge-
bied waar de underneiner kon prciberen zich bo\'en zijn concurrenten
te rerheffen. Het is dan oc,k Keen toe\'al, dat eind jaren dertig dc,or
een deel ran de ondernemers plannen werden ont„orpen om ook in
de produktie ordening te brengen.

Overigens is het in dit \erband belangrijk op te merken, dat de
ondernemers niet den grc}ep vormden met #en standpunt. Cienerali-
serend gezegd naren de ondernemers in het zui(len, georganiseerd in
de R.k. Vereeniging\an Sigarenfabrikanten. meer ccilperatiefinge-
steld en inger geneigd 0\erheidsingrijpen te accepteren, ja zelfs in te
roepen, dan de ondernemers in het noorden, aangeslc,ten bij het

280



Verbond ran Sigarenfabrikanten in Nederland. Bij de c.a.0.-c,nder-
handelingen, bij discussies rond de mechanisatiebeperking en bij de
ordeningsplannen k\# ani telkens dit rersihil naar \oren.

in de 1nleiding omschre\en ne de ondernemer als de persoon, die
arbeid, kapitaal en grondstoffen combineert met het doel door markt-
handelingen een inkomen te mer\\'erven. Aan deze onischrij\ing vol-
deden de ondernemers ran de rijf bedrij\en zeer letterlijk, want in
alle vij f gerallen hadden de bestudeerde ondernemers zelf het bedrij f

opgezet. Zelf h adden zij het initiatief gene,men om op hun terrein
een klein stuk ,an de organisatie ian de maatschappelijke voortbren-
ging van goederen op zich te nemen. Behalve hun arbeidskracht
hadden ze ook hun geld in de onderneming gestoken, zij het de Odn
wat meer dan de ander.

ln hoeverre,ervulden de ondernemers echter naast de organise-
rende ook een vernieuivende functiei Kijken ze eerst naar de 19e
eeurr, dan kunnen we Peletier als ondernemer in Schumpeteriaanse
zin bestempelen. Voortdurend was hij op zoek naar nieuive mogelijk-
heden. Ten eerste begon hij al in 1844 met de sigarenproduktie.
Daarmee was hij niet de eerste, maar hij behoorde n'el tot de vocir-
trekkers. Hij had al vroeg belangstelling roor de Java-tabak en onder-
zocht de mogelijkheden om tabak rechtstreeks ,anuit de produktie-
gebieden te betrekken. Zelfs stuurde hij tabakszaden naar relaties in
Suriname om experimenten met de tabakscultuur aldaar te stimule-
ren. Zijn afzet in het buitenland probeerde hij te vergroten, hoewel
hij met de binnenlandse afzet al voldoende \verk had. Het tekort aan
sigarenmakers bracht  hem als eerste er toe z'rouz,en tot sigarenma-
kers op te leiden. Ook hield hij de ont\\ikkelingen op het gebied \ an

de mechanisatie in het oog. Dat hij in 1895 zijn firma in een n.r.
omzette, waarbij de aandelen ter beurze werden gene*eerd. getuigde
zeker van vooruitstrevendheid. Boex daarentegen benandelde meer
de betreden paden. Hij kocht de tabak ge\\,cnn bij de handel en
verkocht de sigaren vrij,vel uitsluitend in het binnenland. Alleen in
de aanschaf van een sigarenmachine sloeg Boe\ een nieuzze weg in.
Het is echter niet zeker, of dit initiatief van hem uitging of \'an 66n
van de drie andere firma's. waaronder klignot & De Block, met \vie
hij de machine kocht.
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Onder dezelfde produktieomstandigheden kunnen de onderne-
mers kennelijk andere mogelijkheden kiezen, zoals het verschil tus-
sen Peletier en Boex duidelijk maakt. Het is geen vanzelfsprekend-
heid, dat iedere ondernemer de produktiefactoren op de meest voor-
delige wijze zal combineren. Wie in het verschil tussen Peletier en
Boex een verschil tussen Noord- en Zuid-Nederland zou 11'illen zien.
zij erop gewezen, dat het hier natuurlijk om een zeer toevallige

keuze van bedrijven gaat. Zou het archief van de bekende E.indho-
vense firma klignot & De Block beivaard zijn gebleven, dan kregen
we  hoogstwaarschijnlijk een totaal ander beeld.  Zo  zagen    e.  dat

Mignot & De Block net als Peletier een afzet in Alexandrie probeer-
de te krijgen, dat deze firma met vrouwelijke sigarenmakers \rerkte
en samen met Boex experimenteerde op het gebied van de mechani-
satie.

Bekijken we de periode 1925-1934 dan moeten we bedenken, dat
het veel moeilijker is nieuwve ,regen in te slaan bij een produkt dat al
zo'n  eeuw lang wordt gefabriceerd, dan, zoals  in de periode  1856-
1865, bij een net ontwikkeld produkt. Men mag aannemen, dat in de
loop der tijd talloze experimenten werden uitgevoerd, niet alleen ten
aanzien van de produktie, maar ook in het ontwikkelen van in- en
verkoopmarkten en dat men "het beste" behield, dat als "vakkennis"
van de een op de ander werd 0,'ergedragen. Deze vakkennis bezaten
de ondernemers van de drie onderzochte bedrijven zeker, want zij
wisten zich in moeilijke tijden staande te houden. Dat de trek ran de
sigarenindustrie naar het zuiden van het land een gevolg zou zij n ran
een bijzonder origineel ondernemersoptreden aldaar, blijkt in ieder
geval uit de vergelijking tussen deze drie bedrijven niet. Dat behoeft
ook niet, want we hadden eerder al geconcludeerd, dat de loc,nsver-
schillen tussen noord en zuid bij de gedeeltelijke ,erplaatsing ran de
industrie een belangrijke factor \\·aren. In hoeverre de ondernemers
nieuwe initiatieven ont\\ikkelden, is niet zo eemoudig aan te ges'en.
Op het gebied van de mechanisatie \ras k'an Schuppen de eerste \'an
de drie bedrij\·en, maar niet de eerste binnen de bedrijfstak, al
behoorde hij tot de koplopers. Iian Schuppen zag kans zijn omzet
meer dan de andere twee en z'eel meer dan de bedrijfstak als geheel
uit te breiden. Het is mogelijk. dat hij dankzij een uitgekiende ta-
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baksmelange  een lekkerder sigaar produceerde  dan  de  rest.   ()\ er
smaak valt echter niet te twisten en de smaak kan achterat niet meer
vergeleken worden. Zeker is, dat Van Schuppen meer dan de andere
twee bedrijven gebruik maakte van het middel reclame.

Van de vijf onderzochte bedrijven hadden Peletier en \/an Schup-
pen de grootste omzet. Daarom zou men kunnen betogen, dat deze
t\\'ee bedrijven gemakkelijk nieu\ve wegen konden inslaan, aange-
zien ze betrekkelijk grootschalig n·aren en zich zodoende enig risico
konden permitteren. Met even veel, zo niet met mddr recht, kan
men hiertegen aanvoeren, dat de bedrijven hun grote omzet juist
dankten aan de aandacht van de ondernemers voor nieuwe mogelijk-
heden. Het aantal van vijf bedrijven is helaas te klein om tussen deze

twee alternatieven gefundeerd te kiezen.
Overigens is het niet de bedoeling te suggereren, dat vernieuwing

altijd met succes gepaard gaat. Dat heeft Schumpeter uiteraard niet
betoogd en in de praktijk bleken ook vernieuwingen verkeerd te
kunnen uitpakken, zoals de mechanisatie met Amerikaanse com-
pleetmachines bij Hillen te Delft. Wat Schumpeter wel betoogde,
was dat niet zozeer de prijsconcurrentie telde, maar de concurrentie
van het nieuwe produkt, de nieuwe technologie, de nieuwe voor-
raadbron of het nieuwe organisatietype en dat de ondernemer degene
was, die deze vernieuwingen invoerde. Deze theorie kan prima geYI-

lustreerd worden aan Van Schuppen, die in 1934 een oud model

sigaar weer als nieuw introduceerde, namelijk de bolknak, en daar-

mee een onverwacht en ongekend succes boekte. Hoewel andere
bedrijven de bolknak eveneens gingen produceren, had \/an Schup-
pen een voorsprong gekregen, die lange tijd niet werd ingehaald. Het
succesvol introduceren van een vernieuwving zou volgens deze theo-
rie tevens de verklaring zijn roor de ondernemerswinst. Hierop kan
men zeggen, dat inderdaad de grootste ondernemerspremie toeviel
aan  Peletier en Van Schuppen, de ondernemers met het meest  ier-
nieuwende beleid.
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SUABIARY

I'he purpose of this study, Ondememen  i,t  sigaren.   Aitalyse  van  het
bedrijfsbeleid  iii  vijf  Nederlandse  sigarenfabrieken  in  de  perioden  1856-
1865  en  1925-1934  ( Maintfactitri,lg Cigars:   All analysis of compaity man-
agement in fire Dutch cigar factories ill the periods 1856-1865 and 1925-
1934) is to examine the role of the entrepreneur within the economy
through the analysis of entrepreneurial methods in a number of
companies belonging to the same industry. The cigar industry \\5as
chosen for examination as it has seldom been the subject of historical
research in the past. This is quite remarkable in view of the fact that
in the second half of the 19th century, Cigar-manufacturing, which
to some extent could be called a continuation of the old Dutch
finishing industries. was one of the fastest growing branches of
industry.  The two decades focussed  upon  in this thesis  can  be
characterized, respectively, as a period in which the cigar industry
developed (1856-1865) and a period witnessing the transition from
manual to mechanized production (1925-1934).

In this basically historical study, economic theories were used for
an analysis of entrepreneurial activities. Iii the first instance, the
entrepreneur zvas conceived as a manager: the person combining
labour, capital, and rar# materials in order to secure an income
through market action.  \lie  also examined  the  exteiit to which
entrepreneurs  ,1ere   chumpeterian  in   that  the>  adopted  new
courses. Fc,r this purpc}se, different entrepreneurial methods were
compared to one another :hile at the same time, developments
\,ithin the cigar inclustr\i as a \\'hole \\ ere examined. In so doing, we
were  able to determine ,# hether entrepreneurs followed traditional
paths or acted  creatively.   Hon   much   room   for  manoeurring  did
entrepreneurs   haze n ithin certain production   structures?  \Vhile
comparing the periods 1856-1865 and 1925-1934, \re not only
investigated ho„  the tasks of the entrepreneur changed in the course
of the years. but also whether there \\Tre modificatiotis in the \\ay
those tasks sere fulfilled.

The most important research sources \Jere company archizes.
Other sources included the periodical De Tabaksplant (The 1-obacco
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Plant), union periodicals, annual reports from employers' and \\ork
ers' organizations, reports by municipalities and chambers of cc,m-
merce, and other books and articles on the subject.

Chapter 1 begins with a brief discussion of the Dutch cigar indus-
try in the period 1850-1940. Thereupon. five companies and their
entrepreneurs  are  introduced  to the reader.   For the years   1856-

1865, the firm of Boex-Hoefnagels & Co. in Eindhoven and the
Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek G. Ribbius Peletier Jr. in
Utrecht were studied; for the period 1925-1934, we examined the
N.V. Gebr. van Schuppen Ritmeester Sigarenfabrieken in Veenen
daal and the firms of H. Jos van Susante in Boxtel and A. Winter-
mans & Zn. in Duizel.

Each of chapters I 1 through VII has basically the same structural
composition. In each, the first paragraph (and sometimes the second
as well) describes the economic situation in which the entrepreneurs
worked. The cigar industry as a whole is discussed, as well as impor-
tant factors such as technological developments, market structures,
and government measures. Some theoretical aspects are also dealt
with in the opening paragraphs. The following paragraphs deal with
the five companies, of which Boex and Peletier are always compared
to one another as representatives of the first period, and Winter-
mans, Van Susante, and Van Schuppen as representatives of the
second. In the final paragraph, conclusions are drawn ,vhile at the
same time, a comparison is made between the companies of both
periods.

Chapter II deals with the organization of the companies and the
production process, especially the mechanization of production.  A
surprising similarity was found to exist between the organizational
structures in the two periods. The companies were run by two or
three directors, belonging to the family who were at the same time
the owners of the business. Each of the directors had a more or less
similiar managing function within the company. Between the direc-
tors at the top and the large group of cigar makers and other workers
at the bottom was a rather small middle group. Specialists were not
employed by the companies, although in the 1920's and 1930's, the
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services of an accounting firm were occasionally engaged and Van
Schuppen also contracted with an advertising agency.

An attempt to mechanize production was undertaken by Boex.
With great interest, Peletier folio\ved the progress made in this area.
Throughout the 19th century, however, mechanization remained in
the experimental stage. Not until the beginning of the 1930's were
cigar machines widely used. The late arrival of the machine has
been explained by the relation between the cost price of tobacco and
wage expenses, and by market development. Van Schuppen was the
first of the three companies to purchase a machine; Van Susante and
Wintermans followed at a slower pace.

fhe acquisition of ra\\z materials, in this case the purchase of
tobacco, is the subject of chapter lII. The organization of the Dutch
tobacco market is examined, as well as price developments and the
way in which the entrepreneurs were able to operate succesfully in
the tobacco market. Peletier bought his tobacco in much larger
quantities than Boex did and his relation with the tobacco world was
closer. As a consequence. his tobacco purchases were found to be
much more profitable than Boex'. Of the three 20th-century com-
panies, \/an Schuppen frequently bought large quantities by tender;
Van Susante did so only occasionally and Wintermans virtually
never. Nonetheless, tobacco purchases added up to about the same
amount in each of the three companies. Obviously, buying tobacco
in the most profitable way was still important iii the second period,
but among the factors determining the company's overall results it
was less decisive than it had been in the 19th-century decade that
was studied. In the years 1856-1865, tobacco was still by far the
most significant cost factor, but in the 20th-century decade of our
examination, wages accounted for the largest share in production
costs. The replacement of tobacco by labour as the most important
cost factor was probably the result of price developments during and
after the First World War.

Chapter IV is devoted to the labour supply. The entrepreneurs
Boex and Peletier were practically at liberty to do as they pleased
with their own personnel, although they had to cope with a tight
labour market. Forced by circumstances, Peletier proceeded to
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instruct women as cigar makers, an entirely new phenomenon. in
the years 1925-1934, wages to be paid by organized entrepreneurs -

including Van Schuppen, Van Susante, and Wintermans - nere
fixed during tedious negotiations between employers' and workers
unions. Wage costs as well as the regional differences in wage levels
played a much more significant role in this period than in the 19th-
century decade of our research. Since the Wintermans company \\ as

located in an area with relatively low wages, it \vas in a better
competitive position than Van Schuppen and Van Susante. Through
mechanization the entrepreneurs managed to reduce wage costs.
This option was taken away from them in 1936, however, when the
government, concerned about the employment situation, restricted
the continuing mechanization.

In chapter \/,the development of the companies' production and
sales are examined as well as the way sales were organized. Peletier
and Boex tried to maximize their volume of business. 1n these
efforts, they were hampered more by production capacity than by
sales. Peletier  kept in touch  with his customers through extensh e
correspondence, which turned out to be a cheap but nonetheless
effective sales method. Boex' customers were visited by the partners
of the firm or their travellers.  The latter system was also used by the
three 20th-century companies.

The period 1925-1934 contrasted sharply with the years 1856-
1865: instead of expansion, there was contraction in the cigar indus-
try. The three companies examined here deviated somewhat from
this picture of general stagnation. By quality improvements.
advertising campaigns, and the introduction of a new cigar-model

(the "bolknak"), Van Schuppen managed to conquer the quality

product market. Wintermans' increasing business volume was prob-
ably due to the fact that the company had specialized in the cheaper
product, which witnessed the strongest growth during these years.

Van Susante managed to keep his business volume at least at a steady
level in the years 1925-1934, a crucial achievement in view of the
fact that a reduced volume of business would virtually have elimin-
ated the prospects of positive overall results for the company.

In chapter VI, dealing with business financing, we first examined
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the need fur capital and the methods applied by the entrepreneurs to
provide for that need. Then. by studying the balance-sheets, we
analyzed the different strategies adopted by the five companies. Con-
siderable profits enabled Peletier to finance the expansion of his
company entirely " ith internal funds, after the family had provided
him with the starting capital. Boex relied on loans from within the
family circle. not only in the beginning, but also and especially in the
ensuing years. Furthermore, he received extensive short-term credit
from the local banking office. Short-term capital from banks was also
used by the 20th-century companies. especially by Wintermans.
I'his particular company also contracted a long-term loan \\'ith the
tobacco trade. Loans from 1\ithin the family jvere common in each of
the three families. The entrepreneurs continued to prefer internal
financing, but in the period 1925-1934, Van Schuppen was the only
one who actually managed to acconiplish this. In spite ofa very weak
financial position, Wintermans turned out to be capable of produc-

ing reasonably good overall results.
This brings us to the subject of chapter VII in which a judgement

is given of the companies' management in relation to their overall
results. Circumstances in the years around 1860 were favourable to
the Dutch cigar industry. Peletier used the available opportunities
in a better wray than Boex, but the latter's meagre results were equal
to, if not somewhat better than, the best results achieved by the
three 20th-century companies. Apparently. in the years 1925-1934,
the margin of profit A'as considerably smaller than in the period
1856-1865, since the results of the three companies examined cer-
tainly did not contrast unfarourably \\'ith those achieved by the other
cigar factories in the Netherlands. The margin of profit was not the
only thing that had declined significantly. Contrary to the findings
with regard to the two 19th-century firms, no sizeable differences
were fc,und to exist bet,veen the expenses incurred by each of the
three 20th-century companies. Cautious manoeuvring was a
necessity.

The companies' profits were also exaniined in relation to the
entrepreneurs' income. For that purpose, the profits were subdi-
vided into a directors salary, the interest on private capital and the
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surplus,  \\ hich ,\1as called  the entrepreneurs Fee.  Peletier s profits
far exceeded the amount of money that he deserved as compensation
ti,r supplying labour and capital. Boex profits. too. „'ere more than
adequate, although not as high as Peletier's. As for the three 20th-
century companies, Van Susante never earned enough to ex,mpen-
sate for the capital and labc,ur that he had supplied; \\'intermans just
managed to break even. and Van Schuppen was the only one to
receive a sizeable entrepreneur*s fee. which he o„·ed to the fact that
his volume of business was much bigger than that ot' the other two
companies.

In the concluding discussion, an effort is made to provide answers
to the questions that \\ ere posed in the introduction.  A high degree

of continuity \ras lound to exist in the methods used bv the entre-

preneurs. Company management turned out to be highly empirical;
Van Schuppen was the only one to show a tendency towards scien-
tific management methods.

Comparing the trro periods. we may conclude that on the one
hand, enterprise had become more difficult because of the much
smaller profit margins which necessitated extremely careful decision
making, while at the same time, the increase in fired costs \,ould
not allow a reduction of business volume. On the other hand, many
decisions were taken out of the entrepreneurs hands by the gosern-
ment and employers' and workers' unions. Although the purchase of
tobacco was entirely unrestricted in the 20th-century decade of this
examination, it was less speculative than in the period 1856-1865.

Sales, therefore, offered the best opportunity for the entrepreneur to

outstrip his competitors.
Upon examining, finally.  hether entrepreneurs confined them-

selres to simp|y running the company, or whether they introduced
innovative measures as i\·ell. \re reached the conclusion that Peletier
especially, and to a lesser extent Van Schuppen, took a variety of
new courses. rhus, it z,as not coincidental that these t"O persons
rfere the recipients of the highest entrepreneur's fees.
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BIJLAGEN



BULAGE 1

Vergelijki,ig van de werklooslieid in Nederland en iii de Nederlandse en
Eindhovense tabaks-  en  sigare,zindustrie,  1920- 1939

Indexcijfers van de werkloosheid onder de leden van alle organisaties, welke inlich-
tingen daaromtrent aan het Centraal Bureau wor de Statistiek \·erstrekten.

jaar Nederland Nederlands: en Eindhovense tabaks- en sigarenindustrie

1920          6          19

1921           9         23

1922          11          30

1923          11          18

1924          9          15

1925          8          14

1926          8          12

1927          8          10

1928          6           i

1929          6           2

1930          8           6

1931          15          12

1932                   25                    20
1933         27         23         16

1934         28          24          13

1935         32          27          18

1936         33          30         21

1937         27          28         15

1938         25          25          12

1939         20         21           8

N.B. Het indexcijfer ian de %,erklo(,sheid geeft „eer het percentage werkloosheids-
dagen van het aantal dagen dat gen·erkt had kunnen worden. indien er Keen i,·erk
loosheid ware,-oorgckomen.
Br(,11.  licia,ids£·hriji (:. B. 3.. Arl,eidstc,estanden en sc,ciale zorg.  1920 -  1939.
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BIJLAGE Il

Verbntik  van  sigaren,  sigaretten  en  tabak  in  Nederland,   1923-1939

in mln. guldens in procenten

jaar sigaren sigaretten tabak tc) ta al sigaren sigaretten tabak

1923 78,5 35,2 28,4 142.1          55              25            20

1924 75,6 42,5 33,9 152,0     50        28       22

1925 77,4 34,7 26,1 138,2      56        25       19

1926 81,0 40,6 30,2 151,8      53        27       20

1927 83.0 43,3 27,8 154,1      54        28       18

1928 87,5 46,7 27,7 161,9      54        29        17

1929 92,7 53,7 26,7 173,1      54        31       15

1930 94,1 61,7 27,3 183,1      51        34       15

1931 89,6 61,6 28,3 179,5      50        34       16

1932 80.0 55,2 27,2 162,4     49        34       17

1933 74,1 50,6 24,8 149,5      49        34       17

1934 70,6 45.3 20,7 136,6      52        33       15

1935 64,8 43,2 19,4 127,4      51        34       15

1936 61,6 42,2 19,5 123,3      50        34       16

1937 63,2 45,8 18.9 127,9     49        36       15

1938 64,8 49,4 17,6 131,8     49        38       13

1939 70,5 53,5 20,9 144,9          49             37             14

Bron: Maandsthrift  C. B. S. Rubriek Vo(irtbrenging en Verbruik, Verbruik van sigaren, siga-

retten en tabak. 1932 blt. 586,1938 blt. 563, 1940 blt.. 47.
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BIJLAGE 111

Verbruik, in- en uitvoer en berekende produktie van sigaren in Nederland
1923-1939.  in miljoenen stuks

jaar verbruik uit,·()er in\'oer produktie

1923 1043            42            23            1062

1924 1037            54              1            1090

1925 1063            49              1            1111

1926 1145            49             2            1192

1927 1198            55             2            1252

1928 1267            59              1            1325

1929 1346            57              1            1402

1930 1370            51              1            1420

1931 1369            34              1            1402

1932 1355            19              1            1373

1933 1409            11              1            1419

1934 1428            12              1            1439

1935 1429            13              1            1441

1936 1459            13              1            1471

1937 1499            17              1            1515

1938 1550            20              1            1569

1939 1678            23              1            1700

Bron:   Statistiek  ,·an  in-.  uit-  en doon·oer. 1923-1939; Maandschrip C. B. S., Rubriek i·oortbren-

ging en Verbruik 1924-1940.
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BIJLAGE IV

Sigarenverbruik  i,z  Nederla,id,   1923- 1939

gemiddelde prijs
per sigaar

jaar in min. stuks in min. guldens in centen

1923 1043 78,5 7,53

1924 1037 75,6 7,29

1925 1063 77,4 7,28

1926 1145 81,1 7,08

1927 1198 83,0 6,93

1928 1267 87,5 6,91

1929 1346 92,7 6,89

1930 1370 94,1 6,87

1931 1369 89,6 6,55

1932 1355 80,0 5,90

1933 1409 74,1 5,26

1934 1428 70,6 4,94

1935 1429 64,8 4,53

1936 1459 61,6 4,22

1937 1499 63,2 4,22

1938 1550 64,8 4,18

1939 1678 70,5 4,20

Bron:  Maandschrifi C. B. S., Rubriek Voortbrenging en Verbruik, 1924-1940.
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BULAGE V

Balansen  Boex,  in  duizenden guldens

le helft' 2e helft
activa '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63 '64   '65   '65

inventaris 1 1 1 2 12-- - -

carotten/snuif 222 22332 1 1
tabak      6 3 23 13 13 29 19 15   9   9
sigaren 8 6 6 14 14 18 18 9  10   8
verpakking - - -1 2 2 4 4 4 4
poorrade,2 16  11  32  30  31  52  44  30      25      22

debiteuren    10 14 21 25 40 36 42 41  42  26

kas     - - - - - - - - -1

27  26  54  57  72  90  86  71       66      49

x  uittreden J.W. Zeegers
bron: Archief BoeL balansen (inv.nr. 83 J.
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le helft 2e helft
passh·a '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63 '64   '65   '65

eigen vermogen 8 5 5 5 7   7   7  14       14        1

familiekapitaal 233 9 9 9   9   9       9       12

lening 1.t. 6 6 6-- 33- 1 7
rreenid  rermogen l.t. 8   9   9   9   9 12 /2   9       10       19

crediteuren                 1 1     1 1    36    28    41    51    46    27           12            18
bank k.t. - 1 4  15  15  20  20  21       30       11

leningen k.t.          -   -   -   -   -   -    1   -        -        -
preemd vermogen k. t.   li   /2   40   43   56   71   67   48        42        29

27  26  54  57  72  90  86  71       66       49
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BULAGE \'1

Balanse„ Peletier, in duizenden guldens

activa 1856  '57  '58  '59  '60 '61  '62 '63  '64  '65

,·aste goederen pm3876 6   7  16 8 8    2

in\·entaris 22222 22222
l'ask actil'a 2  40 9 8   8   9  18  10  10   4

thee/koffie 2 3 6  15 2 23225
tabak                        66  66  79  74  66  73 106 94 135 109

sigaren 25 29 27  32  42  44  43  49  49  46

r·erpakking 233 3 4 244 6    7

diverse 343567 8 8 7 7
r(}orraden 98 105 1/8 129 120 128 /64 157 199 174

debiteuren             61 56 52 62 60 80 104 97 148 159

effecten 2 2 2  29 105 102 163 165 293 438

kas         19 2 12 6 9  24  11  74  16  36

182 205 193 234 302 343 460 303 666 811

bron: Archief Peletier, bal,insen cin\.nr. 275-276*
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pas sir'a 1856 '57 '58 59 '60 '61 '62 '63 '64 '65

eigen vermogen 157 196 159 225 292 341 421  501 623 739

familiekapitaal                        7

crediteuren                                                           1 7          4 3 3 9 9 1 28 2  41  41

bank k.t. -   4   -   -   -   -  11 - -  28

leningen k.t. 1 1 1- 11--:23
,·reenid i,emiogen  k. t.                               1 8         9 34 9 10 2 39 2  43  72

182 205 193 234 302 343 460 503 666 811
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BULAGE \111

Balans Van Schtippen. in duize,iden gilldens

activa 1924 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 '33 '34

\aste goederen             65  88  88  86  80  70  92  80  7()  70  70
inventaris                                 15     15     31     27     28     27     28     33     26     29     32
l'aste actil,a 80 103 1/9 1/3 108 97 120 1/3  96  99 102

leningen                               29    21     19     15     15     16     1 5     1 5    35    37    40

tabak 96 183 145  64  98 153 161 130 208 180 210

sigaren                                     58     65     87     86     54     73     2 1    1 1 5     62     59     86
\erpakking      14 14 17 19 21 19 82 22 14 10 24
diverse       20 24 26 20 16 16 17 24 21 35 41
voorraden 188 286 275 189 /89 261 281 291 305 284 361

debiteuren 122 103 110 89  97  96  99 111  130 153 174

diecten     23 - - - - - - - - - -

kas, bank, giro 3 3 1 1 8 19 3  28  51  83 113

445 516 524 407 417 489 518 558 617 656 790

bronnen: Archiei Ritmeester, jaarstukken 1925-1927 en 1934: grotboeken 1928-1932, jour-
naal 1933 en iii\entarisatie i·(*,r de balans 1933
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passiva 1924 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 '33 '34

eigen vermc,gen 361 346 319 276 310 335 376 403 422 462 482

leningen -   5  12 4 7 25 8  11   5   1   -

crediteuren              33 22 47 74 66 65 88 65 139
}60  114accijns                43 32 50 47 61 72 91 108 142

bank 17  47 114  70   -   -

leningen k. t. 7433387 7  11  20  27

rreenid rennogen k. t. 84 165 193 127 100 /29 134 144 190 193 308

445 516 524 407 417 489 518 558 617 656 790
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BIJLAGE \'111

Bala,isen Van Stisante. in ditizenden guideits

actija 1924 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32  '33

gebou\ en & grond             59  51   50  51  41  41  55  52  53  53
in\'entaris I l l 1 5 3 2 1 1         -

raste *'tka                                60    52    51    52    46    44    57    53    54    53

h,·potheek - - - - - -2 0 2 0 2 0 2 0

incourante effecten 5 5 5   5  32  30  14  14  14  14

tabak                         48  37  36  40  40  44  24  39  56  67

sigaren         27 28 24 19 24 20 18 16 14 6
,erpakking 6 6 757867 8    4

di\ erse 2324332343
roorraden        83 74 69 68 74 75 50 65 82 80

debiteuren       42 42 38 34 32 38 33 46 30 34
dRerse -3 5 5 6 384 3     4

rorderingeit        42 45 43 39 38 41 41 50 33 38

kas ---111----

190 176 168 165 191 191 182 202 203 205

brcin:  Archief \'an husante. balanshoek 1925-1933
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BIJLAGE IX

Balansen Winten,wits, in ditizenden guldens

actir'a 1924 '25 26 '27 '28 '29 30 '31 '32  '33  '34

waste goederen              23   22   31   32   32   32   37   37   37   38   53
in\ entaris                                       3        3        6       6       6       6      10      12      12      12      16
z'aste actii'a                   26   25   37   38   38   38   47   49   49   50   69

leningen                    -   -   4    5    6 7 884 2   -

incouraritc effecten 1414142-------

tabak                     23  37  28  20  32  43  44  38  32  21  24

sigaren       30 24 42 40 43 59 54 34 29 22 27
ierpakking 7 8 6 8 9 10 109975
diverse 2 3 8  10  18  16  15  15  13   5   3
morraden 62  72  84  78 102 128 123  96  83  55  59

debiteuren                                   54     60     54     71      76     74     72     66     49     52     41
dh·erse - - - _1 1 22212
rorderinge,1                                               54       60        54       71 77 75  74  68  51  53  43

kas/gim --62 144 5 2 5     3

156 171  199 196 224 252 256 226 189 165 174

bron: Archiet' \Vintermans, balansen 1925-1934
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passiva 1924 25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 '33 '34

eigen vermogen            50  54  62  76  78  78  79  80  63  50  44

familiekapitaal    18 18 18 2 2 2 222 2    2

hypotheek - -7 7 7 7 7 7 7 7    7
leningen l. t.               -   -   -   -   6   4   2   2   2   2
rreenid  verniogen 1.t. 18  /8  25   9 15 13 11 11 11 11   9

crediteuren                15  30  24  35  45  58  42  35   17  19  42

accijns       14 19 21 23 27 25 21 25 16 18 30
bank k.t.                  59  50  67  53  58  76 102  73  82  67  47

leningen k.t.              -   -   -   -   1 2 12--2
1·reenid rennogen k.t.         88   99  112  111  131  161  166  135  115  104  121

156 171 199 196 224 252 256 226 189 165 174
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BULAGE X

Kostenovenicht  Boex,   1856-1865

jaar               c             in procenten van de ornzet

-               -               S                   .                7                                         -3.   2 -3 'i: 2- EL  t r r e:9 3 2
1 i E           S.E-0  3 0=SI   0
9                                           -

.
IC

JC
..

& F= E

1856               6

1857              26    17    67    4     - 4 -8
1858              30    18    54    4     -     5     -    19

1859              47    18    59 4 -    4    11     4

1860              72    16    56    4     -     3     5    16

1861               88    16    56    4     - 3 8    13

1862              88    20    48     5     -     3     8    16

1863 78 19 52    5     - 3 5    16

1864             86    18    48    6     - 2 6 2()
1865 75 19 47         5          - 2 5    22

tien-jaarlijks
gemiddelde                   65          18         53          5 - 3     6    15

N.B. -  de splitsing van de totale n·inst in fictief salaris, 5% rente en ondernemers-
premie is alleen in het tien-jaren (n·erzicht gemaakt in de tabellen 36 en 42.

-  het jaar  1856,  dat een  ki\·art jaar besloeg.  is als aanlcx,pix·riode te beschou-
ii·en en daarom opgeteld bij de gege\ens os·er het jaar 1857.

- onder de B,st overige kosten is (inder meer de betaling \an interest (,\·er het

preemde wrmogen begrepen, \andaar dat deze pc,st bij Boe, hoger uit\·alt
dan bij Pele tier.

Bronnen: Archiel Boex, balansen (im·. nr. 83 j, inkoopbczken l in\ .nr. 89-923; \·erk,jopl)oeken
tin,.nr. 93-941, crediteurenix*ken lin\.nr. 99-1()01.
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BIJLAGE XI

Kostenoverzicht Peletier, 1856-1865

jaar                   c in prwenten van de omzet

1. r E . :R E Tw m F @ a: #S Er F r ep EJ A
A E - n                    .=.

5           03     92 3 JC
-                  -

9                                          E
-1

f:

 :                               Fe                                             93
.

1856 124   17    27 3 - 38 15
1857 145   17    43 3 -    -    22    15

1858 161    17    34    3 - -     18    28

1859 177    17    34 4 -         36          9

1860 194   19    35     3 - -    29    14

1861 190   19    38 5 -     -    29     9

1862 210   20    33    3 - -     34    10

1863 254   19    34    3 - -    30    14

1864 272   20    32 4 -    -    40     4

1865 296   20    36    4 - -    35     5

tienjaarlijks
gemiddelde 201   19    35    4 - - 32 10

N.B. -  de splitsing van de totale \vinst in fictief salaris, 5% rente en ondernemers-
premie is alleen in het tien-jaren overzicht gemaakt in de tabellen 36 en 42.

- de sterke variatie in de post overige kosten wordt veroorzaakt door de

gewoonte om de uitgaven voor aanschaf en onderhoud van gebouis·en en
gereedschappen direct af te boeken en niet over een aantal jaren te ver-
delen.

-  dat  in  1858 de post overige kosten  28%  ,·an  de  omzet  uitmaakte,   ·as  te
wijten aan :en mislukte tabaksspeculatie in combinatie met twee tabaks-

handelaren (zie hoofdstuk Ill, paragraaf 3)
Bronnen: Archief Peletier. balansen lini.n r. 291-2921: memorialen (im·.nr. 235-2421: "groot-

boeken" lim·.nr. 263-265), rekening-courantboeken C in\.nr. 329-330, 278-2803:
kasboek (in,.nr. 245).
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BIJLAGE XII

Koste,toi,erzicht Van Schuppen,   1925-1934

jaar                                    in prcicenten \'an de omzet
E  I  &  m  M   a  ..   3.                    »                     t C -     -1        r r : 3 F E- k5.  m      r      gEl  r
9 0%  p e s-    C

r                         =J'·C
C

E "
C- .,

9                                          5

1925 520  39    27 5 14 4 3       8

1926 447  39    28 6 14 4 0     9

1927 403  38    30 6 14 5 -3    10

1928 539 36 28 6 15 5 46
1929 601  34    26 6 14 5 8      7

1930 709 35    27 6 14 5 6     7

1931 930  34    27 5 14 5 87
1932 972  35    25 5 15 4 7      9

1933 1.128  34    24 5 15 4 11     7

1934 1.345  33    24    5     17 3 7    11

tien-jaarlijks
gemiddelde 760  35    26 5 15 4 69

N. B.  de splitsing ,·an de totale \,·inst in fictiet' salaris, 5% rente en ondernemers-
premie is alleen in het tien-jaren oierzicht gemaakt in de tabellen 40 en 42.

Bronnen: Archief Ritmeester, jaarstukken 1925-27 en !934: grootboeken 1928-1932: lournaal
1933 en in\'entarisatie ,·mr dc balans, 1933.
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BULAGE X111

Kostenot'erricht  Yan  Susante.   192 5-/934

jaar                      8                in pr(,centen ,·an de om/.et
2-2- . -    -     -

R F .§ 3: 0: a* 2-Free.43
3. A -

-    10  9 1.  .6 = Irc

.

f.i  C-

9                                             9

1925 206   34    27    8    14          3

1926 162   35    25    7    14          3

1927 155   34    26    7     14           7

1928 190   34    29    7    13          1

1929 183   35    28 7 13 5 66
1930 174   35    27 7 14 6 29
1931 187   38    27 8 13 5 27
1932 201   40    22 8 14    5     4     7

1933 210   40    22 8 13 6 5       6

negen-jaarlijks
gemiddelde 185   36    26 7 14 5 39

N. B.   de splitsing van de totale rvinst in  fictief salaris, 5% rente en ondernemers-
premie is alleen in het tien-jaren overzicht gemaakt in de tai)ellen 40 en 42.

Bronnen: Archief Van Susante. balansboek, 1925-33; ji,urnaal 1925-1933, kasboek, 1925-
1928.
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BIJLAGE XI\'

Kostenovenicht  Wintermans.   1925-1934

jaar                   c              in procenten van de ornzet

1  C ·1 + .  .  I5  m  F  a  8.3  2   E
/F r ,      5.          F       T         mi

F   1
5  6      F      6  E   c
S-

JC 4    g

9                                   4
2                                                            r-                          Cr &.'

1925 194   34    23 6 15 6 79
1926 229   34    25 7 14 4 88
1927 228   35    26 7 15 3 7       7

1928 291   36    24 7 15 4 7        7

1929 278   37    25 7 14 4 6      7

1930 254   35    23 6 15 4 89
1931 258   35    20 6 15 6 7    11

1932 182   37    17 7 15    5     1    18

1933 179   35    19 7 15 6 1 17

1934 312   35    23 5 16 4 7    10

tien-jaarlijks
gemiddelde 240   35    23 6 15 5 6    10

N. B.  de splitsing van de totale winst  in  fictief salaris, 5% rente en ondernemers-
premie is alleen in het tien-jaren overzicht gemaakt in de tabellen 40 en 42.

Bron: Archief Wintermans. jaarstukken 1925-1934
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STIELLINGEN

1.  De ver,vachting\an Schumpeter, dat het ondernemen in de toekomst
steeds meer een routine aangelegenheid zou zijn,  irordt r eersproken
door het feit. dat momenteel juist \'eel grote bureaucratische onderne-

mingen in moeilijkheden verkeren.
J.A.  Schumpeter,  (:apitalism.  Socialic,1, a,id Democrcin  1 LK,nden  1943 ;.

2. De tamelijk ,roege rakbondsorganisatie onder de Amsterdamse siga-
renmakers heeft niet, zoals bij de diamantbewerkers en typografen, te
maken met hun relatief hoge opleiding, maar met het gemak, waar-
mee zij de sigarenprc,duktie zelf ter hand konden nemen.

3.  Ten onrechte gaat Th. ran Tijn ervan uit, dat de loonhoogte, die tot
stand komt bij onderhandelingen tussen werknemers- en n erkgevers-

organisaties, zakelijk verantwoord zal zijn voor de betreffende bedrijfs-
tak.
Th. 0'an Tijn, A cc,ntribution to the scientific studz of the historr of trade unions. in
International Rei·ieit· of Social Histon. dl. AXI ( 1976), biz. 227-230.

4. Een verklaring voor het geringe succes van produktie,e associaties

van sigarenmakers moet v66r de Eerste Wereldoorlog niet zozeer ge-
zocht ,vorden in het gebrek aan financiele middelen dan irel in het
gemis \an een kennissenkring, die toegang kc,n verschaffen tot de
tabakswereld en tot voordelige afzetmarkten.

5.   De veronderstelling Ian R.W.J.Al.  Bos. dat bij het bestuderen van de
mechanisatie ran de produktie de veranderingen in het grondstoffen-
verbruik buiten beschouning gelaten kunnen warden. is een niet te
rechtvaardigen simplificatie.
R. 11.J. M. Bos. Factorprijzen. technologie en marktstructuur: de groei \ an de Neder-
landse ,·cilkshuishouding 1815-1915. in A. A.G Biydragen.   22 1 1979), 1,17.120.

6.   Bij het zoeken naar een \'erklaring ,ocir de (\ eronderstelde J trage groei
ran Nederland in het begin van de 19e eeuzz, stelt J. Alokyr de
loonkosten centraal. Daarbij houdt hij echter on\ oldoende rekening



met  de  \ raag,  welk  deel de loonkosten in feite uitmaakten  van  de
totale produktiekosten in de verschillende bedrijfstakken.
J· ·\Ictkyr, Industrialization in the Lou' Countries (Ne\,· Haven 19761.

7.  Ten onrechte wordt in de bedrijfseconomische handboeken \eel meer
aandacht besteed aan de situatie, waarin een expanderend bedrijf
zich be\incit dan aan de prc,blemen, waarmee een bedrijf met cen
teruglopende omzet te kampen heeft.

8.  De romans \an Jane Austen geven een beter inzicht iii het sociale
leven van de 18e eeunse Engelse gentry' dan een netenschappelijk
historisch werk ooit Lou kunnen doen.

9. Paulus opmerking "Wil iemand niet werken, dan Lal hij ook niet
eten ' (2 fhessalonicenzen 3104) is gericlit tegen mensen, die onder
in\loed van een oserspannen eindtijdvern,achting de inenselijke ar-
beid minachtten. Daarom is het onjuist om in zijn rfix,rden een Yer-
band te zien tussen arbeid en inkomen.

10. Indiricluele finaticiele adoptie van kinderin uit de I)ercle Wereld is
een  vorm  ran  onts,·ikkelingssainem,erking.  die  meer de  be,rediging

„          I

ran ae  aaoptiet ouders' dient dan het belang van de kinderen.

11.  Niet Johaii Kie\'iet, maar Johan Braakensiek heeft I,ik from tot een
klassieke figuur gemaakt.
M.11. ,·an \f'ijk-4lu>terman. \21,1 anonieme boekiersierders tnt erkende kunste,wars. tiree
eettiten boeki·erzorging e,1 illustraties  ran het  Nederlandse jetigdboek  11)en  liaag  1982 i.

12.  Zolatig de sigarenfabrikanten hun zvaar aan de man trachten te bren-
gen door in de reelame de vrou\\' als seks-symbool te gebruiken, zal de

I rouJr als consument zich n(,oit gerionnen ge\en.

Stellingen behorende bij de dissertatie van K. E. Siu\·terman, 0,idenie,ile,1 iii stgare,1,
mial,se  rail bedrijfsbeleid  i,i rijf Xederlandse sigarenfabrieken  in de  periode,11856-1865 e,1
1925-1934. Till)urg 1983.
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